
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर- 26/20 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  22.09.2020 

 
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. मोह नी वजय येवनकर, यानंी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा 
दनांक 30.09.2020 रोजी सकाळ  11.00 वाजता ONLINE  दारे आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस 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 
 दनांक 30.11.2018, 14.02.2019, 22.05.2019 वशेष सभा, 01.06.2019 ची वशेष सभा, 24.06.2019 रोजी 
झाले या वशेष सव साधारण सभे या मागील झाले या सवसाधारण सभे या सव इितवृ  कायम करणे बाबत. 
वषय बं. 02      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत गोवधनघाट टेकड  भागातील झोपडप ट  धारकांसाठ  बोरबन फॅ श  भागात 
बएसयुपी अतंगत घरकुल बांधकामासाठ  संपाद त केले या जागा वापरामध्ये म.ूा. व न.र. अिधिनयम 1966 चे कलम 
37अतंगत फेरबदल क न बएसयुपी हाऊिसगंचे आर ण टाक याक रता मनपा सवसाधारण सभेने ठराव बं. 293 दनांक 
14.02.2019 अ वये मा यता द यानुसार सदर फेरबदलाची अिधसुचना हरकती / सुचना / आ ेपासाठ  दनांक 15.08.2019 
रोजी या दै. गोदातीर समाचार व दै. टाई स ऑफ गौरव या वतमानपऽातुन तसेच दनांक 22.08.2019 रोजी शासन राजपऽातुन 
ूिसध्द कर यात आली होती. 
 शासन राजपऽातुन ूिसध्द  द यापासुन 30 दवसापयत एकह  हरकती / सुचना / आ ेप अज ूा  झालेला नसुन 
सदर फेरबदलामुळे बाधा होवु शकेल अशा य स पऽ बं. नावाशमनपा/नर व/1240/19 दनांक 23.12.2019 रोजी हरकती / 
सुचना / आ ेपासाठ  नोट स दे यात आली होती.  सदर य ने दनांक 01.01.2020 रोजी या पऽा दारे उ  फेरबदलास काह  
हरकत नस याचे कळ वलेले आहे. 
 यानुसार फेरबदलास अतंीम मा यतेसाठ  शासनाकडे ूःताव पाठ व याक रता सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 03      

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेअतंगत नागर कांना सु वधा पुर वणे कर ता जेएनएनयुआरएम, नगरो थान, (रःते, 
पुल, नाले) बीएसयुपी, पाणी परुवठा (देखभाल), मल िनःसार:ण (उभारणी व देखभाल) इ याद  योजनेतंगत कामे चाल ु 
अस यामुळे सदर कामासाठ  उपल ध कमचार  वग अपुरा अस यामुळे व वध वकास कामे िनयो जत वेळेत पुण होणे कर ता 
सदरचे कामावर व कामा या गुणव ेवर देखरेख ठेवणेकर ता तसेच गुंठेवार , व तु व यां ऽक  वभागासाठ  ता पुर या ःव पात 
कंऽाट  पदे भर यासाठ  तसेच जेएनएनयुआरएम/नगरो थान व बीएसयुपी यासाठ  कायबम संपेपयत कंवा दोन वष या पे ा 
कमी असेल या कालावधीसाठ  व पाणी पुरवठा व मलिनःसारण योजने अतंगत SPV ठरेल तो पयत कंवा तीन वष यापैक  जो 
कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  तसेच गुंठेवार  वभागाकर ता दोन वषासाठ   ता पुर या कंऽाट  िनयु या कर यासाठ  
तसेच सदर कमचा-यां या वेतनावर ल खच या- या योजने अतंगत  अनुषंगीक खचातून,पाणीपुरवठा व मलिनःसारण योजने या 
महसूली उ प नातील वाढ तून,सावजिन क बांधकाम वभाग, व ुत/यां ऽक  वभाग इ याद   वभागासाठ  मनपा िनधीतून खच  
 
 



(2) 
कर यास मनपा सवसाधारण सभा ठराव बमांक 136 दनांक 30.12.2010 अ वये उ  योजना व व वध वभागासाठ  कंऽाट  उप 
अिभयंता, किन  अिभयंता, ःथाप य अिभयंता सहा यक असे पदे ठरावातील नमुद अहता, दरमहा एक ऽत वेतनावर िन वळ 
ता पुर या ःव पात कंऽाट  पदे भर यासाठ  मा यता ूदान के यानुसार वह त कायपध्दतीचा अवलंब क न सदरची कंऽाट  पदे 
भर यात आली. संबंिधत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार उ  कायरत कंऽाट  कमचा-यां या सेवेस नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेने वेळोवेळ  मा यता ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन 
सेवेस मुदतवाढ दे यात आली. तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बमांक 11 दनांक 
02.08.2013 अ वये उ  ठरावातील नमुद सव कंऽाट  पदांस मा यता देवुन यावेळ  कायरत असले या कंऽाट  कमचा-यां या 
सेवेस दर सहा म ह याला एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन योजना संपेपयत मुदतवाढ देणे बाबत मा यता ूदान केली आहे. 
यानुसार का.आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथासेल/ 5454/2019 दनांक 19.08.2019 अ वये दनांक 30.12.2019 पयत 
मुदतवाढ दे यात आली.सध्या ठरावातील नमुद योजना सपं या असून मनपाके या इतर योजनांची व त अनुषंिगक कामे 
कर यासाठ  व वध वभागात खालीलूमाणे कंऽाट  कमचार  कायरत आहे 

अ.
ब. 

संबंिधत 
वभागूमुख/शाखाूमु
खांचे पदनाम 

कायरत कंऽाट  कमचा-
यांचे नाव व पदनाम 

स ःथतीत संबिंधतां या कामाचे 
ःव प 

वभागाूमुख/शाखाूमुख यांचा अहवाल, 
ब, दनांक 

1) अजंनडोहकर राहल ु
माधवराव, क.अिभयंता 
 
 

मनपा ह तील झोन ब. 01,2 व 
3 मधील ूभागा या व ुत 
यवःथेची कामे व त अनुषंिगक 
कामे 

जा.ब.14831/2020 दनांक 17.03.2020 
संबंिधता या सेवेस पढु ल 11 म ह यांकर ता मदुतवाढ 
दे याबाबत िशफारस कर यात आली. 

1 कायकार  अिभयंता, 
वदयुत वभाग 

 

2) स यद युनुस 
मोईनोद न, क.अिभयंता 

मनपा ह तील झोन ब.04,05 व 6 
मधील ूभागा या व ुत यवःथेची 
कामे व त अनुषंिगक कामे 

जा.ब.14831/2020 दनांक 17.03.2020 
संबंिधता या सेवेस पढु ल 11 म ह यांकर ता मदुतवाढ 
दे याबाबत िशफारसशीबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

2 सहा यक आयु , े ऽय 
का.ब 1 तरोडा 

1) पाचंाळ गो वंद 
मनोहर, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

अनािधकृत बांधकाम वभागात 
इमारत िनर क यांचे सहा यक 
हणून काम 

जा.ब. .ेका.ब.01/3703/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

1) ग ड मे महेश 
कशनराव, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

 

1)अनािधकृत बांधकाम वभागातील 
कामे व वेळावेळ  सोप वलेली कामे 
तसेच  
2)सांबा व वभागाअंतगातील कामे 

जा.ब. .ेका.ब.03/8063/2020 दनांक06.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 
जा.ब.साबां व/144/94/2020 दनांक 09.03.2020 

3 े ऽय अिधकार , े ऽय 
का.ब 3 िशवाजीनगर 

2) बळवंते संभाजी 
भुजगंा, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

अनािधकृत बांधकाम वभागातील 
कामे व वेळावेळ  सोप वलेली कामे 

जा.ब. .ेका.ब.03/8063/2020 दनांक06.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

1) ःवामी उ म 
गु नाथ,क.अिभयतंा 

मलिनःसारण वभागाअतंगत 
े.का.ब.01 ते 3 मधील देखभाल 

व द सतीची कामेु  

जा.ब.पाप ु व मिन /14394/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

 
4 

कायकार  अिभयंता, 
मलिनःसारण वभाग 

2) पसाळ मुंजाजी 
सुभाष, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

मलिनःसारण वभागाअतंगत 
े.का.ब.01 ते 3 मधील देखभाल 

व द सतीची कामेु  

जा.ब.पाप ु व मिन /14394/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

  3) अजय अशोकराव 
गायकवाड, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

मलिनःसारण वभागाअतंगत 
े.का.ब.01 ते 6 मधील देखभाल 

व द सतीची कामेु  

जा.ब.पाप ु व मिन /14394/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

1) सुयवंशी करण 
नामदेवराव, क.अिभयंता 

साबां व अतंगत े.का.ब.03 व 4 
अतंगत कामे 

जा.ब.साबा व/14494/2020 दनांक09.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

5  कायकार  अिभयंता, 
साबां व 

2) कांबळे रमाबाई 
नागोराव, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

 

साबां व अतंगत े.का.ब.02 व 
सा ह यार  अ णाभाऊ साठे 
नागर रःतेसुधार योजना, ःटे डयम 
व कायालयीन कामकाज  

जा.ब.साबा व/14494/2020 दनांक09.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

 



(3) 
3) ता  लआमण 

 िभवाजी, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

साबां व अतंगत े.का.ब.02 
अतंगत कामे 

जा.ब.साबा व/14494/2020 दनांक09.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

  

4) कांबळे अ नपुणा 
बाबुराव, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

साबां व अंतगत े.का.ब. 4 अंतगत 
खासदार/आमदार िनधी अंतगत ची 
कामे व कायालयीन कामकाज 

जा.ब.साबा व/14494/2020 दनांक09.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

 कायकार  अिभयंता, 
बएसयुपी वभाग 

5) चवरे संजय 
केशवराव, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

बएसयुपी वभागाअतंगत 
लाभधारकांची पाणीप ट  वसुली 

जा.ब नांवाशमनपा/ बएयपुी/14928/ 202/20 द. 
19.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे 

1) वाघमारे चंपत 
सखाराम, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

अनािधकृत बांधकाम 
वभागाअतंगत कामे 

जा.ब. .ेका.ब.05/4581/2020 दनांक09.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

6 े ऽय अिधकार , े.का. 
ब.05 इतवारा 

2) ढवळे मिनषा 
वामनराव, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

ववाह न दणी, यवसाय परवाना 
व आवक -जावक वभागातील 
कामे 

जा.ब. .ेका.ब.05/4581/2020 दनांक09.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

1) डुकरे कशन बापुजी, 
ःथाप य अिभयां ऽक  
सहा यक 

पाणीपुरवठा अंतगत करवसुलीचे 
कामे 

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14388/2020 
दनांक06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

7 कायकार  अिभयंता, 
पाणीपरवठा वभाग 

2) क पना िभमराव 

 बाहतरे, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

मलिनःसारण वभागा अतंगत 
िलपीकाची कामे 

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14388/2020 
दनांक06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

3) ूितभा कसबे, 
ःथाप य अिभयां ऽक  
सहा यक 

पाणीपुरवठा वभागा अतंगत 
नळजोडणी वषयक  संगणक य 
काम 

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14388/2020 
दनांक06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

  

4) म.जक उ ला खान, 
क.अिभयंता 

पाणीपुरवठा वभागा अतंगत े. 
का.ब.04 व 6 मधील देखभाल व 
द सतीची कामेु  

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14389/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

5) ीरसागर योगेश 
गोवधन, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

पाणीपुरवठा वभागा अतंगत े. 
का. ब. 6 मधील कामे 

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14389/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

6) गजभारे सिचन 
संभाजी, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

पाणीपुरवठा वभागा अतंगत 
े.का.ब. 4 मधील कामे 

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14389/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

  

7) वंजे रामराव 
नारायण, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

पाणीपुरवठा वभागा अतंगत 
े.का.ब. 1 मधील कामे 

जा.ब.पाप ु व मिन वभाग/14389/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आ 

8) बोडके राजकुमार 
गंगाराम, क.अिभयंता 

पाणीपुरवठा व मलिनःसारण 
वभागा अतंगत व ुत वषयक व 
सव पं पग ःटेशन देखभाल 
दरःतीची कामेु  

जा.ब.पापवुमिन वभाग/14390/ 2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

  

9) ढाले िशवाजी अमतृा, 
ःथाप य अिभयां ऽक  
सहा यक 

पाणीपुरवठा व मलिनःसारण 
वभागाअतंगत व ुत देयके तयार 
करणे 

कायकार अिभयंता,जा.ब.पापवुमिन वभाग /14390/ 
2020 दनांक 06.03.2020 संबंिधता या सेवेची 
वभागास आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर 
कर यात आला आहे. 

8 शहर अिभयंता,ूधानमंऽी 
आवास योजना  

1) सज गजानन 
राम कशन, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

ूधानमंऽी आवास योजने अतंगत 
झोन ब.05 मधील कामे 

जा.ब.ूआयो वभाग/4279/2020 द. 06.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

 



(4) 
 

  2) कुलकण  नेहा, 
ःथाप य अिभयां ऽक  
सहा यक 

ूधानमंऽी आवास योजने 06 
मधील कामे 

जा.ब.ूआयो वभाग/4279/2020 दनांक 06.03.20 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

  3) अकंमवार जयौी 
नारायण, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

ूधानमंऽी आवास योजने अतंगत 
झोन ब.03 मधील कामे 

जा.ब.ूआयो वभाग/4279/2020 दनांक 06.03.20 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे. 

  4) लबासे छाया 
माधवराव, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

ूधानमंऽी आवास योजनेअतंगत 
झोन ब.01 मधील कामे 

जा.ब.ूआयो वभाग/4279/2020 दनांक 
06.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे. 

9 कायकार  
अिभयंता,ःव छ महारा  
अिभयान (ना) क  

2) शरद अशोकराव 
काळे, ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक 

ःव छ महारा  अिभयान अतंगत 
लाभधारकाकडून वैय  क व 
सामुदाियक शौचालयाचे बांधकाम 
व अनुषंगीक कामे करणे 

कायकार  अिभयंता, ःव छ महारा  अिभयान (ना) 
क  यांचे पऽ ःवमअ/14869/2020 द. 
18.03.2020 

10 सहा यक संचालक, 
नगररचना वभाग 

सरपाते र वंि 
संभाजीराव, क. 
अिभयंता 

नगररचना वभागाअतंगत 
े.का.ब .02 व 3 मधील 

संबंिधत कामे करणे 

जा.ब.नरर व/1587/2020 दनांक 03.03.2020 
संबंिधता या सेवेची वभागास आवँयकता 
अस याबाबत ूःताव सादर कर यात आला आहे 

11 े ऽय अिधकार , 
े.का.ब.02 

1) िशवपुरे भरत मोहन, 
ःथाप य अिभयां ऽक  
सहा यक 

अितबमण व अनािधकृत बांधकाम 
वभाग 

जा.ब.नावाशमनपा .ेका.ब.02/2162/2020 दनांक 
17.03.2020 संबंिधता या सेवेची वभागास 
आवँयकता अस याबाबत ूःताव सादर कर यात 
आला आहे 

  उ  व वध वभागात कायरत,कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत खालीलूमाणे यां या नावासमोर दश वले या 
दनांकास संपलेली असून संबंिधत वभागूमुखां या अहवालानुसार संबंिधतां या सेवेची वभागास आवँयकता अस याने यांचे 
सेवेस एक दवसाचा तां ऽक खडं देवून पुढ ल 11 म हं याकर ता शासन प रपऽक ब.एसआर ह /2017/ू.ब.455/काया.12/ दनांक 
09.02.2018 मधील व हत करारनामा घे या या अट वर मुदतवाढ बाबत खालीलूमाणे ूःता वत कर यात येत आहे. 

 
अ.ब
. 
 
 
 

कायरत कंऽाट  
कमचा-यांचे नाव 

माहे 
एक ऽत 
वेतन . 

तां ऽक खंडाचा 
दनांक 

पुढ ल 
मुदतवाढ चा 
दनांक 

सध्याचा 
कायरत 
वभाग 

शेरा 

कंऽाट  किन  अिभयंता-07 
1 म.जक उ ला खान 18,000/

- 
31.12.2019 01.01.2020 ते 

29.11.2020 
पा.पु 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

2 स यद युनुस 
मोईनोद न 

18,000/
- 

31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

व ुत 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

3 बोडके राजकुमार 
गंगाराम 

18,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

4 अजंनडोहकर राहल ु
माधवराव 

18,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

व ुत 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

5 सरपाते र वंि 
संभाजीराव 

18,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

नगररचना 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

6 सुयवंशी करण 
नामदेवराव 

18,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

साबां व संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

7 ःवामी उ म गु नाथ 18,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु. व 
म.िन.  

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा  

 
 



(5) 
कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  सहा यक-24 

1 ूितभा कसबे 11,000/
- 

31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु. संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

2 क पना िभमराव 

 बाहतरे 
11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 

29.11.2020 

पा.पु. संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

3 पसाळ मुंजाजी सुभाष  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु.व 
म.िन. 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

4 गजभारे सिचन संभाजी 11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

5 ीरसागर योगेश 
गोवधन  

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

6 ढाले िशवाजी अमतृा 11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

7 वंजे रामराव नारायण  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु 
वभाग 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

8 वाघमारे चंपत 
सखाराम  

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

े.का.ब.5 संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

9 बळवंते संभाजी भुजगंा 11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

े.का.ब.3 संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

10 पांचाळ गो वंद मनोहर 
 

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

े.का.ब.1 संबंिधतांचे काम समाधान कारक असनु यांचे सेवेची 
वभागास आवँयकता आहे 

11 कुलकण  नेहा  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पीएमएवाय 
योजना 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

12 कांबळे अ नपुणा 
बाबुराव 

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

साबां व संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

13 चवरे संजय केशवराव  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

साबां व संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

14 डुकरे कशन बापुजी 11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु.  संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

15 अकंमवार जयौी 
नारायण 

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पीएमएवाय 
योजना 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

16 कांबळे रमाबाई 
नागोराव  

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

साबां व संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

17 ग ड मे महेश 
कशनराव 

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

े.का.ब.3/ 

साबां व 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

18 शरद अशोकराव काळे 11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

ःव छ 
महारा  व. 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

19 ता  लआमण  िभवाजी  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

साबां व संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

20 सज गजानन 
राम कशन  

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पीएमएवाय 
योजना 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 
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21 ढवळे मिनषा वामनराव  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 

29.11.2020 

े.का.ब.5 संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

22 लबासे छाया माधवराव  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पीएमएवाय 
योजना 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

23 िशवपुरे भरत मोहन  11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

े.का.ब.02 संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

24 अजय अशोकराव 
गायकवाड 

11,000/ 31.12.2019 01.01.2020 ते 
29.11.2020 

पा.पु. व 
म.िन 

संबंिधतांचे काम समाधान कारक अस याचे यां या 
सेवेची वभागास आवँयकता अस याचा अहवाल 
घे या या अट वर मदुतवाढ दे यात यावा 

उ  कंऽाट  कमचार  महानगरपािलके या व वध वभागातंगत चालु असले या इतर योजनेअतंगत व तदअनुषंगीक कामे 
कर त आहेत. सदर कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत संपली अस यामुळे यां या सेवेची संबंिधत वभागास असलेली आवँयकता 
ल ात घेता यां या कंऽाट  सेवेस एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन यां या नावासमोर दश व यानुसार 11 म ह यांकर ता सेवेस 
मुदतवाढ देणेबाबत व यावर होणारा खच मनपा िनधीतुन कर याबाबतचा ूःताव ये या नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव ठेव यात यावा. 
वषय बं. 04      

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेअतंगत नागर कांना सु वधा पुर वणे कर ता जेएनएनयुआरएम, नगरो थान, (रःते, 
पुल, नाले) बीएसयुपी, पाणी परुवठा (देखभाल), मल िनःसार:ण (उभारणी व देखभाल) इ याद  योजनेतंगत कामे चाल ु 
अस यामुळे सदर कामासाठ  उपल ध कमचार  वग अपुरा अस यामुळे व वध वकास कामे िनयो जत वेळेत पुण होणे कर ता 
सदरचे कामावर व कामा या गुणव ेवर देखरेख ठेवणेकर ता तसेच गुंठेवार , व तु व यां ऽक  वभागासाठ  ता पुर या ःव पात 
कंऽाट  पदे भर यासाठ  तसेच जेएनएनयुआरएम/नगरो थान व बीएसयुपी यासाठ  कायबम संपेपयत कंवा दोन वष या पे ा 
कमी असेल या कालावधीसाठ  व पाणी पुरवठा व मलिनःसारण योजने अतंगत SPV ठरेल तो पयत कंवा तीन वष यापैक  जो 
कालावधी कमी असेल या कालावधीसाठ  तसेच गुंठेवार  वभागाकर ता दोन वषासाठ   ता पुर या कंऽाट  िनयु या कर यासाठ  
तसेच सदर कमचा-यां या वेतनावर ल खच या- या योजने अतंगत  अनुषंगीक खचातून, पाणीपुरवठा व मलिनःसारण योजने या 
महसूली उ प नातील वाढ तून,सावजिन क बांधकाम वभाग, व ुत/यां ऽक  वभाग इ याद   वभागासाठ  मनपा िनधीतून खच 
कर यास मनपा सवसाधारण सभा ठराव बमांक 136 दनांक 30.12.2010 अ वये उ  योजना व व वध वभागासाठ  कंऽाट  उप 
अिभयंता, किन  अिभयंता, ःथाप य अिभयंता सहा यक असे पदे ठरावातील नमुद अहता, दरमहा एक ऽत वेतनावर िन वळ 
ता पुर या ःव पात कंऽाट  पदे भर यासाठ  मा यता ूदान के यानुसार वह त कायपध्दतीचा अवलंब क न सदरची कंऽाट  पदे 
भर यात आली.  संबंिधत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार उ  कायरत कंऽाट  कमचा-यां या सेवेस नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेने वेळोवेळ  मा यता ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन 
सेवेस मुदतवाढ दे यात आली. तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बमांक 11 दनांक 
02.08.2013 अ वये उ  ठरावातील नमुद सव कंऽाट  पदांस मा यता देवुन यावेळ  कायरत असले या कंऽाट  कमचा-यां या 
सेवेस दर सहा म ह याला एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन योजना संपेपयत मुदतवाढ देणे बाबत मा यता ूदान केली आहे. 
यानुसार का.आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथासेल/ 5420/2018 दनांक 18.07.2018 अ वये दनांक 30.12.2018 पयत 
मुदतवाढ दे यात आली.सध्या ठरावातील नमुद योजना संप या असून मनपाके या इतर योजनांची व त अनुषंिगक कामे ःव छ 
महारा  अिभयान (नागर ) क , मनपा नांदेड या वभागात खालील ूमाणे कंऽाट  उपअिभयंता-01 कायरत आहे. 
अ.
ब. 

संबंिधत 
वभागूमुख/शाखाूमु
खांचे पदनाम 

कायरत कंऽाट  कमचा-
यांचे नाव व पदनाम 

स ःथतीत संबिंधतां या कामाचे 
ःव प 

वभागाूमुख/शाखाूमुख यांचा अहवाल, 
ब, दनांक 

1 कायकार  अिभयंता, 
ःव छ महारा  
अिभयान (ना) क  
 

ौी वजय शेषेराव दवणे, 
कंऽाट  उपअिभयंता 
 

ःव छ महारा  अिभयान (ना) 
क ांतगत पाऽ लाभाधारकांकडून 
वैय क/सामदाियक शौचालयाचे 
बांधकामे क न घेणे व त  
अनुषंिगक कामे करणे 

जा.ब.14869/2020 दनांक 18.03.2020 अ वये 
संबंिधता या सेवेस पढु ल 06 म ह यांकर ता मदुतवाढ 
दे याबाबत िशफारस कर यात आली. 

  उ  व वध वभागात कायरत,कंऽाट  कमचा-यां या सेवेची मुदत खालीलूमाणे यां या नावासमोर दश वले या 
दनांकास संपलेली असून संबंिधत वभागूमुखां या अहवालानुसार संबंिधतां या सेवेची वभागास आवँयकता अस याने यांचे 
सेवेस एक दवसाचा तां ऽक खडं देवून पुढ ल 06 म हं याकर ता मुदतवाढ बाबत खालीलूमाणे ूःता वत कर यात येत आहे. 
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अ.ब
. 
 
 
 

कायरत कंऽाट  
कमचा-यांचे नाव 

माहे 
एक ऽत 
वेतन . 

तां ऽक खंडाचा 
दनांक 

पुढ ल मुदतवाढ चा 
दनांक 

सध्याचा 
कायरत 
वभाग 

शेरा 

उप किन  अिभयंता 
1 ौी वजय शेषेराव 

दवणे कऽाट  उप 
अिभयंता 

22,000 का.आ.बं. साू व/ 

आःथासेल/5520
/2018 दनांक 
18.07.18 अ वये 
01.07.18 ते 
30.12.18 पयत 
मदुतवाढ दे यात 
आली होती. 

वै कय सवाःथ ( फटनेस) 
ूमाणपऽानसुार 28.08.19 
रोजी कामावर ज ु झाले 
अस यामळेु यां या सेवेस 
29.08.19 चा एक दवसाचा 
तां ऽक खंड देवनु 30.08.19 
ते 29.02.20 पयत 

ःव छ 
महारा  
अिभयान 
(ना) क  

जा.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-
सेल/5696/19 दनांक 28.8.19 अ वये 
संबंधीतांचा 01.09.18 ते27.08.19 
पयतचा अनपु ःथती कालावधी वै कय 
कारणाःतव वनावतेनी कर यात आला 
संबंधीतांचे काम समाधानकारक असनु 
यांचे सेवेची वभागास आवँय ा आहे 

 उ  कंऽाट  उप अिभयंता-01 हे मनपाके या ःव छता महारा  अिभयान (नां) क  या वभागा अतंगत चालु असले या 
इतर योजनेअतंगत व तदअनुषंगीक कामे कर त आहेत सदर कंऽाट  कमचा-यां या सेवीची मुदत दनांक 30.12.18 रोजी संपली 
अस यामुळे व यां या सेवीच सबंंधीत वभागास सलेली आवँय ा ल ात घेता यां या कंऽाट  सेवेस दनांक 29.08.19 रोजीचा 
एक दवसाचा ता ऽक खंड देवुन यां या नावासमोर दश व यानुसार दनांक 30.08.19 ते 29.02.20 पयत सेवेस मुदतवाढ 
देणेबाबत या वर होणारा खच मनपा िनधीतनु कर याबाबतचा ूःतावच मनपाके या सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 05      
 मनपा कमचार  िनवड सिमतीने िन वळ ता पुर या व अःथायी ःव पात वह त कालावधीसाठ  पंपचालक / हा से 
द ःती या पदासाठ  ूितमहा एकऽीत वेतन पये ु 2500/- ूमाणे िनयु साठ  िनवड क न िशफारस केले या उमेदवारां या 
याद स व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक 16.08.07 रोजीचा ठराव बं. 122 नसुार कायालयीन 
आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-5/7803/07 द. 18.08.07 अ वये 12 उमेदवारांना िन वळ ता पुर या ःव पात ूथम सहा 
म ह या या कालावधीसाठ  ूितमहा एकऽीत वेतनावर नेमणुक कर यात आली होती.  तसेच आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/ 
अःथा-5/6821/08 द. 14.11.08 अ वये महानगरपािलका ेऽात न याने िनमाण कर यात आले या पा या या टा यासाठ  
पंपचालकापासुन ूथमत: सहा म ह या या कालावधी क रता ूितमहा एकऽीत वेतनावर नेमणुक दे यात आली आहे. 

कायालयीन ूःताव बं. मनपा/साू व/आःथा5/10454/09 द. 13.03.09 अ वये मा. ूधान सिचव नगर वकास 
वभाग यांना पाठवुन नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका अिभयतंा आःथापनेवर पाणी पुरवठा वभागास 12 पपं चालकां या पद 
िनिमतीस कायमःव पी मा यता ूदान करणेसाठ  वनंती कर यात आली होती. 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 36 दनांक 20.05.10 नुसार पाणी पुरवठा वभागातील एकऽीत वेतनावर ल एकूण 
12 पंप ऑपरेटर यां या सेवेस महारा  शासनाकडून मा यता ूा  होईल पयत एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन मुदतवाढ दे याची 
मा यता ूदान केली होती यास मा. क  अिधकार  महारा  शासन नगर वकास वभाग याचें पऽ बं. नामपा-
2018/ू.ब.433/न व-24 दनांक 14.02.19 अ वये दनांक 13.03.09 या ूःतावानुसार पंप ऑपरेटर संवगात आणखी 12 पदे 
िनमाण कर याची आवँयकता नाह  असे कळ वले आहे. 
 यानुसार कयालयीन ूःताव बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/371/20 दनांक 28.04.20 अ वये कायकार  
अिभयंता पाणी पुरवठा वभाग यांनी दनांक 12.12.19 रोजी दले या अहवालानसुार एकऽीत वेतनावर ल 11 कंऽाट  पंप ऑपरेटर 
यां या सेवेची आवँयकता ल ात घेता संबंधीतां या सेवेत दनांक 31.12.19 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन पुढ ल सहा 
म ह यासाठ  हणजेच दनांक 01.01.20 ते 29.06.20 पयत मुदतवाढ देणेसाठ  दनांक 28.04.20 रोजी महासभेस ूःताव 
मानयतेसाठ  सादर कर यात आलेला आहे परंतु कोरोना ूादभावामुळे सवसाधारण सभेचे आयोजन कर यात आले नस यामळेु ु
सदर ूःतावास सभेची मा यता अ ाप अूा  आहे. 
 ूःतावास मनपा सवसाधारण सभे या मा यते या अिधन राहन कायालयीन आदेश बंु . नावाशमनपा/साू व/आःथा-
5/372/20 दनांक 28.04.20 अ वये पाणी पुरवठा वभागामध्ये कायरत एकऽीत वेतनावर ल कंऽाट  पंप ऑपरेटर यां या सेवेस 
दनांक 30.12.19 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.20 ते 29.06.20 पयत पुव याच अट  व शत नुसार 
ूितमहा एकऽीत वेतन पये 11,000/- यावर मुदतवाढ दे यात आली आहे. 
 कायकार  अिभयंता पाणी पुरवठा वभाग यांनी दनांक 26.05.20 रोजी दले या अहवालानुसार एकऽीत वेतनावर ल 11 
कंऽाट  पंप ऑपरेटर यां या सेवेची आवँय ा ल॒ात घेता संबंधीतां या सेवेस दनांक 29.06.20 रोजी मुदतवाढ संपत 
अस यामुळे दनांक 30.06.20 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खडं देवुन दनांक 01.07.20 ते 30.12.20 पयत पुव याच अट  
वशत नुसार ूितमहा एकऽीत वेतन पये 11000/- यावर मुदतवाढ देणेसाठ चा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर 
मा यतेःतव सादर. 
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वषय बं. 06     
 नांदेड शहरा या मंजरु सुधार त वकास योजना शासन िनणय बं. टपीएस-3206/488/िसआर-104(बी)/2006/युड -
30 दनांक 03 ऑगःट 2006 अ वये मंजरु केली असुन याअनुषंगाने यापुव  मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 247 दनांक 
30.11.2018 अ वये मंजरु सुधार त वकास योजने मधील मौ. असद लाबाद सु .नं. 25 से टर सी मधील इपी 8 नुसार आर ण 
बं. C-36 ूाय हेट बस पाक ग वापरातुन सुमारे 276.88 चौ.मी. जागा जागा ( ऽकोणी) कमी क न न वन आर ण हर त बांतीचे 
जनक ौी वसंतरावजी नाईक यांचा पुतळा उभार यासाठ  महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 
37(1) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस कर यात आली आहे. 
 तथा प, अध्य॒ व यवःथापक य संचालक, महारा  रा य वखार महामंडळ, पुणे यांचे पऽ बं. 1746 दनांक 
26.08.2019 या पऽामध्ये महामंडळा या जागेवर ल सव ूकारची आर णे उठ व यास पुतळयासाठ  आवँयक जागा हःतांतरण 
करता येईल असे कळविलले आहे. 
 यानुसार यापुव या मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 247 द. 31.11.18 र  क न ूःतुत ूःतावा या अनुषंगाने 
मंजरु सुधार त वकास योजने मधील मौ. असद लाबाद सु .नं. 25 से टर सी मधील इपी 8 नुसार आर ण बं. C-36 ूाय हेट 
बस पाक ग वापरातुन सुमारे 276.88 चौ.मी. जागा ( ऽकोणी) कमी क न न वन आर ण हर त बांतीचे जनक ौी वसंतरावजी 
नाईक यांचा िनयो जत पुतळा उभारणे व उवर त जागा व मान वखार महामंडळाने गोडाऊन असे करणेसाठ  महारा  ूादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 37(1) अ वये फेरबदलाची कायवाह  क न ूःताव शासना या मा यतेसाठ  
सादर करणेसाठ  ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 07      
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड द यांग (अपंग) क याण क  अतंगत शहरातील द यांग लाभा यासाठ  
महानगरपािलका अथसंक पामध्ये 05 ट के िनधी राखीव ठेव यात आलेला आहे. 
 यानुसार दनांक 29.05.20 रोजी सकाळ  मा. आयु , अपंग क याण आयु ालय पुणे यांनी हड ओ कॉ फसींग मध्ये 
द यांगासाठ  राखीव 5% िनधीमधुन खालील लाभ दे याबाबत सचुना के या आहेत. 
1) या द यांगानंा वै कय लाभाची आवँय ा आहे अँया द यांग नागर कांना वै कय खचाक रता अथसहा यक करणे. 
2) कोरोना वषाणुचा ूादभाव वाढत असुन यामुळे आवँय े नुसार द यांगाना अ नधा य खरेद  कर ताअथसहा यक करणेु  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 65 दनांक 19.12.2017 अ वये वै कय खच 
लाभा याना मंजरु कर यासाठ  पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार केवळ) उ प नाची अट ठेव यात आलेली आहे स ा 
शहरामध्ये तसेच देशामध्ये कोरोना रोगाचा ूादभाव वाढत अस यामुळे द यागं नागर कांना उपासमार ची वेळु  येऊ नये आ ण 
यां या आरो यास कोणताह  धोका होऊ नये हणुन यांना अ नधा य खरेद साठ  अथ सहा य करणे आ ण वै कय खचासाठ  
अथसहा य करणेसाठ  यां याकडुन खालील कागदपऽ व िनकष आ ण पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार केवळ) 
उ प नाची अट िशथील कर यासाठ  सवसाधारण सभेची मा यता घेणे आवँयक आहे. 
1) अजदाराचे अपंग व शासना या िनयमानसुार (कमीत कमी 40%) ूमाणपऽ असावे. 
2) द यांग य  हा महानगरपािलके या ह ीतील असावा व पुढ ल पैक  एक पुरावा जोडणे आवँयक आहे.  िनवडणुक 

ओळखपऽ/र हवाशी ूमाणपऽ (तहसीलदार कायालयाचे)/आधार काड/राशन काड/मनपा कर पावती/पॅन काड. 
3) बँक पासबुकची छायां कत ूत जोडणे आवँयक आहे (लहान बालक व बौध्द क या अ म असणा-या अजदारा ऐवजी 

यांचे पालक अथवा काय ानुसार पालक व धारण केलेली य चे बँक पासबुक जोडलेले चालेल) 
4) लहान बालक व बौध्द क या अ म असणा-या अजदारा ऐवजी यांचे पालक अथवा काय ानुसार पाक व धारण 

केलेली य  अज सादर क  शकतील. 
5) अजदार हा शास कय कंवा िनमशास कय सेवेत नसावा. 
 शासन िनणय, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. संक ण-2015/ू.ब.118/न व-20 दनाकं 28.10.15 मधील सुचना 
बं. 18 नुसार ःथािनक प र ःथतीनुसार असले या मह वकां ी योजना अमलात आणणे असे नमुद आहे.  यानुसार को वड-19 
या संसगज य रोगामध्ये द यागं नागर कांना उपासमार ची वेळ येऊ नये आ ण यां या आरो यास कोणताह  धोका होऊ नये 
हणुन यांना राशन खरेद साठ  अथ सहा य करणे आ ण वै कय खचासाठ  अथ सहा य करणे क रता यां याकडून वर ल 
ूमाणे कागदपऽ व िनकष आ ण पये 50,000/- (अ र  पये प नास हजार केवळ) िनवळ ता पुर या ःव पात उ प नाची 
अट िशथील क न वै कय खचासाठ  पये 5,000/- (अ र  पये पाच हजार केवळ) आ ण राशन खरेद साठ  ूती महा पये 
1000/- (अ र  पये एक हजार पये केवळ) कोरोना वषाणु ूादभाव असे पयत कंवा ु 31 माच 2021 पयत अथसहा य 
दे यासाठ या मजंरु ःतव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 08     

मा. उपमहापौर मनपा नांदेड याचें दनांक 21.05.2020 रोजी या पऽा वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
क रता को वड-19 प र ःथती हाताळ यासाठ  ूितबंधीत ेऽात सव णाचे कामकाज करणा-या आशा वकर यांना सव णाचे 
कामकाज चालु असे पयत दरमहा पये 5,000/- ूो साहनपर मानधन देणे बाबत मा. उपमहापौर यांनी सुचीत केले आहे.   
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स ःथतीत कायरत आशा यांना सव णाक रता पये 2,000/- मासीक भ ा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड रा ीय 
शहार  आरो य अिभयान (एनयएुचएम) माफत अदाई कर यात येतो. 

यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड क रता को वड-19 प र ःथती हाताळ यासाठ  क रता सव णाचे 
काम करणा-या कायरत 86 आशा वकर यांना सव णाचे कामकाज चालु असे पयत मया दत कालावधीत कर ता पये 3,000/- 
ूो साहनपर मानधन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या िनधीतुन दे याबाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर 
मंजरु ःतव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  09      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ौी रामकृंण हर  डोईजड, सेवािनवृ  उप ज हािधकार  याचंी एकऽीत मानधनावर 
कायालयीन आदेश दनांक 08.05.13 अ वये िनयु  कर यात आलेली होती.  तदनंतर संबंधीतानंा वेळोवेळ  दर सहा म ह याला 
एक दवसाचा ताऽंीक खंड देवुन मुदतवाढ दे यात आली आहे. 
 तसेच मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 75 द. 22.11.19 अ वये मा यता ूदान के यानुसार कायालयीन आदेश 
दनांक 13.02.20 अ वये संबंधीतास ूितमहा मानधन पये 15,000/- (अ र  पये पंधरा हजार) यावर दनांक 01.01.20 ते 
29.06.20 पयत वशेष कायसन अिधकार  हणुन कंऽाट  सेवेस मुदतवाढ दे यात आली होती.  संबंधीतां या कंऽाट  सेवेची मुदत 
दनांक 30.06.20 रोजी संपु ात आली आहे. 
 महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग शासन िनणय बं. संक ण-2715/ू.ब.100/13 दनांक 17 डसबर 2019 या 
शासन िनणयातील मु ा बमांक 08 मध्ये कोण याह  प र ःथतीत करार पध्दतीने िनयु  कर यात आले या य  वया या 70 
या वषापयतच कायरत राह शकतील अशी तरतुद आहेु .  या वये ौी रामकृंण हर  डोईजड सेवािनवृ  उप ज हािधकार  तथा 
कंऽाट  वशेष कायासन अिधकार  यांचे वय 70 वषापे ा जाःत होत अस यामुळे उ  शासन िनणयातील तरतुद नुसार दनांक 
30.06.20 पासुन संबंधीतांची कंऽाट  सेवासमा  क न संबंधीतास कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-
1/1376/20 दनांक 30.03.2020 अ वये कायमु  कर यात आले असुन याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 10    

 वषय :-  नांदेड शहरातील पोलीस अिध क कायालय ते कलामं दर पयत शासक य कायालया या जागेतुन रः याचे  

                 ं द करण करणे 

 नांदेड शहरातील मुथा चौक ते कलामं दर हा ूमुख रःता असुन सदर रः यावर नेहमीच वाहतुक ची क ड  होत आहे.  
सदर रःता गु -ता-ग  सोहळा 2008 मध्ये जेएनएनयुआरएम योजनेतुन 24 मी. ं द त वकसीत केला आहे. 
 सदर रः या या एका बाजनेु पोलीस अिध क कायालय, शासक य आयुवद क महा व ालय हे शासक य कायालय आहेत.  
तसेच कला मं दरची जागा आहे.  सदर रः यावरची वाहतुक क ड  कमी कर यासाठ  पोलीस अिध क कायालय,  शासक य 
आयुव दक महा व ालय तसेच कला मं दरची कमीत कमी 04 मी. जागा संपाद त करणे आवँयक आहे जागे या मोबदला ऐवजी 
संबंधीताना िनयमानुसार TDR & FSI अनु ेय राह ल. 
 क रता पोलीस अिध क कायालय ते कलामं दर पयत शास कय कायालया या जागेतुन 04 मी. जागा संपाद त क न 
रःता ं द करण कर याचा ूःताव मा यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 11      

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अतंगत नाग रकांना सु वधा पुर वणे क रता जेएनएनयुआरएम, नगरो थान 
(रःते,पुल, नाले), बीएसयुपी, पाणी पुरवठा (देखभाल), मलिनःसारण (उभारणी व देखभाल) इ याद  योजनेतंगत कामे चाल ु
अस यामुळे सदर कामासाठ  उपल ध कमचार  वग अपुरा अस यामुळे व वध वकास कामे िनयो जत वेळेत पुण होणे कर ता 
तसेच सदरचे कामावर व कामा या गुणव ेवर देखरेख ठेवणेकर ता तसेच गुंठेवार , वदयुत व यां ऽक  वभागासाठ  ता पुर या 
ःव पात कंऽाट  पदे भर यासाठ  मनपा सवसाधारण ठराव ब.136 द.30.12.2010 अ वये उ  योजना व व वध वभागासाठ  
कंऽाट  उपअिभयंता, किन  अिभयंता, ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक ह पदे ठरावातील नमुद कालावधीक रता नमुद अहता, 
दरमहा एक ऽत वेतनावर िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट  पदे भर यासाठ  मा यता ूदान के यानुसार व हत कायपध्दतीचा 
अवलंब क न सदरची कंऽाट  पदे भर यात आली. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब.11 दनांक 02.08.2013 अ वये उ  ठरावातील नमुद 
सव कंऽाट  पदास मा यता देवून कायरत असले या कंऽाट  कमचाढयां या सेवेस दर 06 म ह याला एक दवसाचा तां ऽक खंड 
देवून योजना संपेपयत मुदतवाढ देणेबाबत मा यता ूदान कर यात आली. सबंिधत वभागूमुखां या अहवालानुसार सव 
सबंिधतांना वर लूमाणे वेळोवेळ  मुदतवाढ दे यात आली. उ  ठरावातील नमुद योजना संप या असुन सबंिधत वभागूमुखां या 
अहवालानुसार मनपाके या इतर योजनांची तदअनुषंिगक कामे कर यासाठ  सध्या कायरत असले या खालील नमुद कंऽाट  
उपअिभयंता – 01, किन  अिभयंता़ - 07 व कंऽाट  ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक – 24 यांना मुदतवाढ देणे बाबतचा 
ूशासक य ूःताव जा.ब.नांवाशमनपा/साू व /आःथासेल/374/2020 द.28.04.2020 व ूशासक य ूःताव जा.ब. 
नांवाशमनपा/साू व/आःथासेल/15186/2020 द.31.03.2020 अ वये मनपा सवसाधारण सभेसमोर ल सदर  मुदतवाढ 
देणेबाबत ूःताव ठेव यात आला. तथा प सध्या देशात व रा यात करोना हायरस(को हड-19) या ूादभावामुळे ूःतावात ु  
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नमुद के यानुसार खालील कायरत कंऽाट  कमचाढयां या सेवेस द.28.04.2020 व द.31.03.2020 या मनपा सवसाधारण 
सभेसमोर ल ूशासक य ूःतावा या मा यते या अधीन राहनु  कायालयीन आदेश ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/ आःथासेल/ 
392/2020 द.28.04.2020 व कायालयीन आदेश ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथासेल/350/2020 द. 27.04.2020 
अ वये मुदतवाढ दे यात आली होती. सदरची मुदतवाढ संपली अस यामुळे ौी वजयकुमार दवणे, कंऽाट  उपअिभयंता – 01 
यांना द.01.03.2020 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवून दनांक 02.03.2020 ते 29.06.2020 पयत व यांनतर दनांक 
30.06.2020 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खडं देवून दनांक 01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत मुदतवाढ दे याबाबत व 
कंऽाट  किन  अिभयंता़ - 07 व कंऽाट  ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक – 24 यांना दनांक 30.06.2020 रोजीचा एक दवसाचा 
तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत मुदतवाढ दे याबाबत वभागूमखुा या अहवालानुसार ूःता वत 
कर यात येते.  

अ.
ब 

कंऽाट  कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 
वेतन पये 

तांऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे नांव शे
रा 

पदाचे नांव – कंऽाट  उपअिभयंता - 01 
1 ौी वजयकुमार शेषेराव 

दवणे 
कंऽाट  उपअिभयंता 22,000/- 01.03.2020 

व 
30.06.2020 

 ःव छ महारा  अिभयान 
क  (ना) 

पदाचे नांव – कंऽाट  किन  अिभयंता - 07 
1 म.जक उ ला खान कंऽाट  किन  अिभयंता  18,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 
2 स यद युनसु मोईनो न  कंऽाट  किन  अिभयंता 18,000/- 30.06.2020 वदयुत वभाग 
3 बोडके राजकुमार गंगाराम  कंऽाट  किन  अिभयंता  18,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा व मल:िनःसारण 

वभाग 
4 अजंनडोहकर राहल ु

माधवराव  
कंऽाट  किन  अिभयंता  18,000/- 30.06.2020 वदयुत वभाग 

5 सरपाते र वंि सभंाजीराव  कंऽाट  किन  अिभयंता  18,000/- 30.06.2020 नगररचना वभाग 
6 सुयवंशी करण नामदेवराव  कंऽाट  किन  अिभयंता  18,000/- 30.06.2020 सावजिनक बांधकाम वभाग 

7 ःवामी उ म गु नाथ  कंऽाट  किन  अिभयंता  18,000/- 30.06.2020 झोन ब.3 पापु व 
मलिन:ःसारण व. 

पदाचे नांव – कंऽाट  ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक (माग िलपीक) - 24 
1 ूितभा कसबे  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  

सहा यक (माग िलपीक) 
11,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 

2 क पना बहातरे  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 

3 पसाळ मुंजाजी सुभाष  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 झोन ब.1,2,3 मलिन:ःसारण 
व. 

4 गजभारे सिचन संभाजी  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 

5 ीरसागर योगेश गोवधन  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 

6 ढाले िशवाजी अमतृा  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 पा.पु.व मलिन:ःसारण, व. 

7 वंजे रामराव नारायण  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 

8 वाघमारे चंपत सखाराम  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 े.का.बं.5 (इतवारा) 

9 बळवंते संभाजी भुजगंा कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 े ऽय कायालय ब.03 
(िशवाजीनगर) 

10 पांचाळ गो वंद मनोहर  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 े.का.ब.1 तरोडा-सांगवी 
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11 कुलकण  नेहा  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  

सहा यक (माग िलपीक) 
11,000/- 30.06.2020 ूधानमंऽी आवास योजना 

12 कांबळे अ नपुणा बाबुराव कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 सावजिनक बांधकाम वभाग 

13 चवरे संजय केशवराव  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 बएसयुपी वभाग 

14 डुकरे कशन बापुजी  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 पाणीपुरवठा वभाग 

15 अकंमवार जयौी नारायण  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 ूधानमंऽी आवास योजना 

16 कांबळे रमाबाई नागोराव  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 सावजिनक बांधकाम वभाग 

17 ग ड मे महेश कशनराव  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 े ऽय कायालय ब.03 
(िशवाजीनगर) 

18 शरद अशोकराव काळे  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 ःव छ महा. अिभ.(ना) क  

19 ता  लआमण िभवाजी  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 सावजिनक बांधकाम वभाग 

20 सज गजानन राम कशन कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 ूधानमंऽी आवास योजना  

21 ढवळे मिनषा वामनराव  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- -----          े.का.बं.5,(इतवारा) 
द.19.05.2020 ते 30.06.2020 पयतची 
वै क य कारणाःतव ूा  रजा वचाराधीन 
अस यामुळे सबंिधत हया कत यावर ज ु
झा यानंतर वभागूमुखां या अहवालानुसार 
पुढ ल मुदतवाढ बाबत उिचत कायवाह  
कर यात येईल 

22 लबासे छाया महादेव  कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 ूधानमंऽी आवास योजना 

23 ौी अजय अशोकराव 
गायकवाड  

कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 मल:िनःसारण वभाग 

24 िशवपुरे भरत मोहन कंऽाट  ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

11,000/- 30.06.2020 अितबमण व अनािधकृत 
बांधकाम वभाग 

तसेच नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत मानधनावर/एकऽीत वेतनावर/ कायरत कंऽाट  किन  अिभयंता/ 
उपअिभयंता / कुःती ूिश क यांना मुदतवाढ दे याबाबतचा ूःताव सादर कर यात येत आहे. याबाबतची वःतु ःथती 
खालीलूमाणे आहे. 

ौी सं दप ानोबा पाट ल, कंऽाट  किन  अिभयंता याचंी कायालयीन आदेश ब.मनपा/आःथा-5/3710/06, 
द.21.06.2006 अ वये ूितमहा एकऽीत वेतनावर .6000/- वर एक वषासाठ  िनयु  कर यात आली. यानतंर संबंिधत हे 
द.01.07.2008 पासुन कत यावर गैरहजर होते. यानंतर संबंिधतांनी द.10.06.2010 रोजी अज सादर क न कामावर ज ुक न 
घे याची वनतंी केली अस याने संबंिधतांना काया.आदेश ब.मनपा/आःथा-5/2445/2010 द.18.06.2010 अ वये 
द.01.07.2008 ते 10.06.2010 पयत ूकृती ठक नस यामुळे कोणतेह  वेतन अनु ेय न करता कंऽाट  सेवेत द.22.06.2010 
रोजी ज ुक न घे यात आले. 

ौी ठाणेदार म. खजरु म.मुःतफा, कंऽाट  किन  अिभयंता यांची िनयु  काया. आदेश ब.मनपा/आःथा-5 /13986/06 
द.23.01.2007 अ वये ूितमहा एकऽीत वेतनावर .6000/- वर एक वषासाठ  िनयु  कर यात आली. 

कु.सु ूया शकंरराव मुलंगे, कंऽाट  किन  अिभयतंा याचंी िनयु  कायालयीन आदेश ब.नांवामनपा/साू व /आःथा-
5/13799/08 द.24.01.2008 अ वये ूितमहा एकऽीत वेतन .6000/-वर सहा म ह यांसाठ  कर यात आली होती.  

ौी यंकटेश गोपीचंद गोकुळे, कंऽाट  किन  अिभयंता यांची काया. आदेश ब.नांवामनपा/साू व/आःथा-5/13796/08 
द.24.01.2008 अ वये ूितमहा एकऽीत वेतन .6000/- सहा म ह यांसाठ  कर यात आली. 
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ौी शेख जनैो न हसेन साबु , कंऽाट  किन  अिभयंता याचंी काया. आदेश ब.नांवामनपा/साू व/आःथा-5/13800/08 

द.24.01.2008 अ वये ूितमहा एकऽीत वेतन .6000/- सहा म ह यांसाठ  कर यात आली. 
ौी संमाम जवनराव गाडेगांवकर, कंऽाट  किन  अिभयंता याचंी िनयु  आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व /आःथा-

5/2421/09 द.21.03.2009 अ वये द.06.11.2008 पासुन सहा म ह यांसाठ  ूितमहा .4500/-वर कर यात आली. 
 कायालयीन आदेश ब.मनपा/अःथा-5/7155/2007 द.08.08.2007 अ वये ौी.सं दप ानोबा पाट ल, कंऽाट  किन  
अिभयंता यानंा एकऽीत वेतनावर ल सेवेस द.20.06.2007 रोजी एक वष पुण झाले अस यामुळे या दनांकापासुन पुढ ल आदेश 
होईतो अथवा एक वष यातील जो कमी असेल तोपयत िन वळ ता पुर या ःव पात सेवा कालावधीत वाढ कर यात आली. 
 कायालयीन आदेश ब.2008/मनपा/साू व/आःथा-5/4229/08 द.07.08.2008 अ वये कंऽाट  किन  अिभयंता ौी 
ठाणेदार म.खीजर म.मुःतफा, यांना द.23.01.2008 रोजीचा तां ऽक खंड देऊन द.24.01.2008 पासुन व ौी सं दप ानोबा 
पाट ल यांना द.21.06.2008 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन द.22.06.2008 पासुन पुढ ल एक वषासाठ  मुदतवाढ 
मंजरु कर यात आली. 
 कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/10717/09 द.26.03.2009 अ वये ठराव ब.128 द. 
22.01.2009 नुसार मा यता द यानुसार 1) ौी यंकटेश गोपीचंद गोकुळे 2) कु मुलंगे सु ूया शकंरराव 3) ौी शेख जनैो न 
हसेन साबु , कंऽाट  किन  अिभयंता यांना द.23.07.2008 रोजीचा तां ऽक खंड देऊन द.24.07.2008 पासुन एकऽीत 
वेतनावर ल सेवा कालावधी एक वषाकर ता मुदतवाढ मंजरु कर यात आली होती. तसेच ौी. ठाणेदार म. खजरु म.मुःतफा, कंऽाट  
किन  अिभयंता यांना द.24.01.2009 रोजीचा खंड दे यात येऊन द.25.01.2009 पासुन पुढ ल एक वषाकर ता ठरावा या 
अनुषंगाने मुदतवाढ मंजरु कर यात आली. 

कायालयीन आदेश ब.मनपा/आःथा-/1121/2010 द.06.05.2010 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
आःथापनेवर कमचार  िनवड सिमतीमाफत वह त कायपध्दतीचा अवलंब क न िनयु साठ  िशफारस केले या खालील किन  
अिभयंता याचंा एकऽीत वेतनावर ल सेवा कालावधी यां या नांवासमोर नमुद केले या दनांकास संपत अस यामुळे संबंिधतां या 
सेवा कालावधीत एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन जेएनएनयुआरएम कालावधीसाठ  सावजिनक बांधकाम वभाग, पाणी पुरवठा व 
मलिन:ःसारण इ याद  वभागात यांना ःथायी सेवेचे कोणतेह  लाभ अनु ेय असणार नाह त या अट वर संबंिधतां या कालावधीत 
खालीलूमाणे मदुतवाढ दे यात आली. 
अ.ब. नांव मुदतवाढ चा कालावधी 
1 ौी ठाणेदार म. खजर म.मुःतफा द.23.01.2009 रोजी सेवा कालावधी संप यामळेु द.24.01.2009 रोजी एक 

दवसाचा तां ऽक खंड देऊन द.25.01.2009 पासुन पुढ ल मुदतवाढ. 
2 ौी संमाम जवनराव गाडेगांवकर  द.05.05.2009 रोजी सेवा कालावधी संप यामळेु द.06.05.2009 रोजीचा 

एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन द.07.05.2009 पासुन पुढ ल मदुतवाढ. 
3 कु.सु ूया मलुंगे 
4 ौी यंकटेश गोकुळे 
5 ौी शेख जनैो न हसेन साबु  

 

द.23.07.2009 रोजी सेवा कालावधी संप यामळेु द.24.07.2009 रोजीचा 
एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन द.25.07.2009 पासुन पुढ ल मदुतवाढ. 

ौी संघर  गणपतराव सोनसळे, कंऽाट  उपअिभयंता यानंा कायालयीन आदेश ब.मनपा/आःथा-1/1289/2006 
द.12.12.2006 अ वये महानगरपािलकेने ग ठत केले या िनवड सिमती दनांक 06.04.2006 नुसार व मनपा सवसाधारण सभा 
ठराव ब.208 द.23.02.2007 नुसार संबंिधताचंी उपअिभयंता पद उपल ध होणे/िनमाण होणे या अट वर एकऽीत वेतनावर 
िनवड केली. यानुसार संबंिधतांना कायालयीन आदेश ब.मनपा/आःथा-1/1289/2006 द.12.12.2006 अ वये नगर 
रचना/गुंठेवार  वभागातील कामाचा वाढता याप व अनुभवी अिभयं याची आवँयकता ल ात घेऊन िनवड सिमतीने केले या 
िशफारशीनुसार मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.91 द.17.10.2006 दारे ूा  झाले या मा यतेनुसार संबंिधतांना ूितमहा 
एकऽीत वेतन .12000/- वर यांची उपअिभयंता या अिभनामा या पदावर िन वळ ता पुर या ःव पात िनयु  कर यात आली. 
यानुसार संबंिधत हे दनांक 16.01.2007 रोजी सेवेत ज ुझाले आहेत. संबंिधतांना पुढे मुदतवाढ द याचे आदेश दसुन येत 
नाह त. तसेच कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/29619/14 द.13.02.2014 अ वये संबंिधतांना गुंठेवार  
वभागात मंजरु साठ  ूा  त ूकरणामध्ये काळजीपुवक ूकरणांची छाननी न करता िशफारस के यामुळे यांना एकऽीत वेतनावर ल 
उपअिभयंता या पदाव न कायमचे कमी कर  यात आले. तदनंतर संबंिधतांना कायालयीन आदेश ब.नावामनपा/साू व/आःथा-
5/15872/16 द.03.03.2016 अ वये पुनरपडताळणीअतंी मनपा ःथायी सिमतीने पुववत ज ुक न घे याबाबत ठराव ब.30 
द.07.07.2014 अ वये मा यता ूदान के यानसुार अनुसूचीत जाती जमाती आयोग यानंी व शासनाने फेर वचार कर याचे िनदश 
दले अस याने सव बाब वचारात घेता संबंिधताचंा कामाव न कमी के याचा कालावधी वनावेतनी क न पुव याच अट  व शत  
कायम ठेवुन पुव याच वेतनावर कंऽाट  उपअिभयंता या पदावर या आदेशा दारे कामावर पुववत ज ुक न घे यात आले. 
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ौी बालाजी मुकंुदलाल यादव, कुःती िश क यांना आदेश ब.एसएम/11475/96 द.11.10.1996 अ वये त कालीन 

नां.न.पा. दारा सचंिलत यायाम शाळेवर कुःती या सराव कर याकर ता म लाची वाढती सं या पाहता यांना कुःतीचे ूिश ण 
दे यासाठ  कुःती िश काची आवँयकता अस यामुळे व ते ःवत: म ल अस यामुळे कुःतीतील ूा व य ूा  ूमाणपऽ पाहता 
यांची ूितमहा .500/- मानधनावर ता पुरती कुःती िश क हणुन नेमणुक कर यात आली आहे. संबंिधतांना पुढे मुदतवाढ 
द याचे आदेश दसुन येत नाह त. 

ौी अहमद अली अकबर अली कुःती िश क आदेश यांना आदेश ब.साू व/आःथा-7/7750/92 द.19.08.92 नुसार 
ःटेड यम वभागातंगत यायाम शाळेवर कुःती िश क हणुन ूितमहा .500/- मानधनावर ते ज ुहोतील या दनांकापासुन 
नेमणुक कर यात आली आहे. संबंिधतांना पुढे मुदतवाढ द याचे आदेश दसुन येत नाह त. 
 कर ता खालील कायरत एकऽीत वेतनावर ल /मानधनावर ल /कंऽाट  कमचाढयांना द.30.06.2020 रोजीचा एक 
दवसाचा तां ऽक खंड देऊन दनांक 01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत मुदतवाढ देणेसाठ  मनपा सवसाधारण सभेसमोर ूःताव 
ठेवणे यो य राह ल. 
अ.ब. कंऽाट  अिभयं याचे नांव मुदतवाढ 

1 ौी संघर  गणपतराव सोनसळे, उपअिभयंता द.30.06.2020 रोजी एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन 
द.01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत मुदतवाढ 

2 ौी सं दप ानोबा पाट ल, किन  अिभयंता 
3 ौी ठाणेदार म. खजर, म.मुःतफा, किन  अिभयतंा 
4 कु.सु ूया शकंरराव मुलंगे, किन  अिभयंता 
5 ौी यंकटेश गोपीचंद गोकुळे,किन  अिभयंता 
6 ौी शेख जनैो न हसेन साबु ,किन  अिभयंता 
7 ौी संमाम जवनराव गाडेगांवकर, किन  अिभयंता 

द.30.06.2020 रोजी एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन 
द.01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत मुदतवाढ 

8 ौी बालाजी मुकंुदलाल यादव, कुःती िश क 
9 ौी अहमद अली अकबर अली, कुःती िश क 

द.30.06.2020 रोजी एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन 
द.01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत मुदतवाढ 

वर लूमाणे कंऽाट  उपअिभयंता – 02, कंऽाट  किन  अिभयंता – 13, कंऽाट  ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक (माग 
िलपीक) – 24 व कंऽाट  कुःती िश क - 02 यांचे सेवेस याचें नावासमोर दश व यानुसार एक दवसाचा तां ऽक खंड देवून 
दनांक 30.12.2020 पयत मुदतवाढ देणेबाबतचा ूशासक य ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव ठेव यात यावा.  

वषय बं. 12    

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत व वध वभागात कंऽाट  कमचार  एक ऽत वेतनावर कायरत आहेत. सध्या देशात 
व रा यात कोरोना वषाणुनाचा (को ह ड-19) ूसार मोठया ूमाणात होत आहे. याचूमाणे नांदेड महानगरपािलका ह ीत कोरोना 
वषाणुचा ूसार वाढत असून, सदर वषाणुचा ूादभाव रोख यासाठ  महानगरपािलके या व वध वभागात कायरत असणारे कंऽाट  ु
कमचार  आतोनात ूय  कर त असून, कोरोना वषाणुचा ूादभाव रोख यासाठ  व वध ूकारची सेवा बजा वत आहेतु . संबिधत 
कंऽाट  कमचा-यांना सेवापुःतीका लाग ुकर यात आलेली नाह  कंवा कोण याह  ूासंिगक रजा, अ जत रजा, वै.रजा या वषयी 
कोणतेह  तरतुद कर यात आलेली नाह . यामुळे सव कंऽाट  कमचा-यां या एक ऽत वेतनात/मानधनात वाढ करणेसाठ  ूःता वत 
कर यात येत आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव बं.136 द.31.12.2010 अ वये मा यता ूदान 
के यानुसार व वध कंऽाट  कमचा-यांची भरती कर यात आलेली आहे. मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं.11 द.02.04.2013 व 
मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं.259,260,261,263,264,267, द.14.02.2019 तसेच मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं.42 
द.01.09.2017 अ वये कायरत असले या सव कंऽाट  कमचा-यांना दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड देवून 
संबिधता या सेवेस मुदतवाढ दे याकर ता मा यता ूदान केलेली आहे.  

 याअनुषंगाने कायालयीन आदेश बं.नांवाशमनपा/आःथा-सेल/2045,2346/2020, द.23.06.2020 कायालयीन आदेश 
बं.नांवाशमनपा/आःथा-सेल/6/2351,2350,2352/2020 द.30.06.2020,अ वये खालील अनु. बमांक 1 ते 5 व 10,11 यांना 
द.01.07.2020 ते 30.12.2020 पयत सव कंऽाट  कमचा-यां या सेवेस मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. तसेच इतर कंऽाट  
कमचा-यांना पूढ ल मुदतवाढ ूःता वत आहे.  

यापूव  कंऽाट  किन  अिभयंता यापदावर ल फ  6 कमचा-यांना .6,000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. 
मनपा सव साधारण सभेने द.18.08.2009 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 46 नुसार का. आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/ 
आःथा-5/6722/10 द.30.01.2010 अ वये संबिधता या एक ऽत वेतनात . .6,000/- ऐवजी .11,000/- द.18.08.2009 
पासून अदा कर याकर ता मा यता ूदान केली होती. ते हांपासून 6 कमचा-यांना ऑगःट-2009 पासून .11,000/- एक ऽत 
वेतन अदा कर यात येते. तदनतंर का. आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/ आःथा-सेल/8008/17 द.06.09.2017 अ वये कायरत 
कंऽाट  कंिन  अिभयंताना द.01.09.2017 पासून .18000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत आहे. 
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कंऽाट  ःथाप य अिभयां ऽक (माग िलपीक) यांना .4,000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. संबिधत कमचा-
यांनी द.08.05.2013 रोजी सामु हक अज क न एक ऽत वेतनात वाढ करणेसाठ  वनंती के यानुसार ूशासनाने जा.बं. 
नांवाशमनपा/आःथा-सेल/2901/13 द.16.05.2013 अ वये .4000/- ऐवजी .6000/- माहे 1 ए ूल 2013 पासून 
संबिधता या एक ऽत वेतना वाढ कर याबाबतचा ूःताव महानगरपािलका सव साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर केला होता. 
ूशासक य ूःतावा या अनुषंगाने मनपा सव साधारण सभेने द.28.06.2013 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 81 नुसार 
संबिधतां या एक ऽत वेतनात . .4000/- ऐवजी .8000/- माहे 1 ए ूल 2013 पासून अदा करणेसाठ  मा यता ूदान केली 
होती.  

कायालयीन ूशासक य ूःतावानुसार का. आदेश बं.नांवाशमनपा/आःथा-सेल/ 14513/13 द.01.10.2013 अ वये 
संबिधता या एकऽीत वेतन .4000/- ऐवजी .6000/- माहे 1 ऑ टोबंर 2013 पासून वाढ कर याची मा यता ूदान कर यात 
आली. ते हांपासनू संबिधतांना ऑ ट बर-2013 पासून .6000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येते. तदनतंर  का. आदेश 
बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/8008/17 द.06.09.2017 अ वये कायरत कंऽाट  ःथाप य अिभयां ऽक  (माग िलपीक) 
यांना द.01.09.2017 पासून .11000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत आहे. 

कंऽाट  वै क य अिधकार  यांना .25000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. मनपा सव साधारण सभेने 
द.30.11.2016 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 113 नसुार का. आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-6 /14125/17 
द.20.01.2017 अ वये संबिधता या एक ऽत वेतनात . .25,000/- ऐवजी .40,000/- द.01.07.2017 पासून अदा 
कर यात येत आहे. तसेच एका सहा.वै.अिधका-यास मनपा सवसाधण सभा ठराव ब.84 द.19.12.2017 अ वये मा यता ूदान 
के यानुसार का.आदेश ब.नांवाशमनपा/आ व/जदं/463/18 द.09.01.2018 अ वये .50,000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात 
येत आहे. 

कंऽाट  शहर कायबम यवःथापक यांना .18000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. तदनंतर मनपा 
सवसाधरण सभा ठराव ब.84 द.19.12.2017 अ वये मा यता ूदान के यानुसार का.आदेश ब.नांवाशमनपा 
/आ व/जदं/463/18 द.09.01.2018 अ वये .30,000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत आहे. 

कंऽाट  उप अिभयंता यांना  .12000 व 15000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. मनपा सव साधारण सभेने 
द.01.09.2017 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 41 नुसार का. आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/ आःथा-सेल/8008/17 
द.06.09.2017 अ वये कायरत कंऽाट  उप अिभयंता यांना द.01.09.2017 पासून .22000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात 
येत आहे. 

कंऽाट  वजतंऽी,डाटा एंश  ऑपरेटर व ूयोशाळा तंऽ  यांना  .6000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. मनपा 
सव साधारण सभेने द.01.09.2017 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 41 नुसार का. आदेश बं. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-
सेल/8008/17 द.06.09.2017 अ वये कायरत कंऽाट  उप अिभयंता यांना द.01.09.2017 पासून .11000/- एक ऽत वेतन 
अदा कर यात येत आहे. 

कंऽाट  माध्यिमक . 8000/- व ूाथिमक िश कांना .6000/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. मनपा सव 
साधारण सभेने द.29.02.2016 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 135 नुसार का. आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-
सेल/544/16 द.12.04.2016 अ वये कंऽाट  माध्यिमक िश कांना . 15000/- व ूाथिमक िश कांना .12,000/- 
द.01.04.2016 पासून अदा कर यात येत आहे.  

तसेच कंऽाट  पंप चालका (पंप ऑपरेटर) यांना .5,980/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. संबिधता या 
एक ऽत वेतनात वाढ कर याबाबत महानगरपािलका ःथायी सिमतीने द.26.06.2012 रोजी ठराव बं. 50 व महानगरपािलका सव 
साधारण सभेने द.22.08.2012 रोजी ठराव बं. 81 पा रत क न . 5,980/- ऐवजी .9,800/- ूितमहा अदा कर याकर ता 
मा यता ूदान केली आहे. ठरावा या अनुषंगाने का. आदेश बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/845/16 द.20.04.2016 अ वये 
संबिधता या एक ऽत वेतनात .5,980/-  ऐवजी .9,800/- माहे 1 ए ूल 2016 पासून अदा कर याकर ता मा यता ूदान 
केली होती. ते हांपासून संबिधतानंा ए ूल-2016 पासून .9800/- एक ऽत वेतन अदा कर यात येत होते. तदनंतर मनपा सव 
साधारण सभेने द.01.09.2017 रोजी संमत केलेला ठराव बंमाक 41 नुसार का. आदेश बं. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-
सेल/8008/17 द.06.09.2017 अ वये कायरत कंऽाट  उप अिभयंता यांना द.01.09.2017 पासून .11000/- एक ऽत वेतन 
अदा कर यात येत आहे. 

संबंिधत कंऽाट  वै क य अिधकार  व इतर कमचा-यांनी दनांक 18,23.06.2020 व 03.07.2020 रोजी अज क न 
एक ऽत वेतनात वाढ कर याची मागणी केलेली अस याने तसेच नांदेड महानगरपािलकेत कोरोना वषाणुचा ूादभाव रोख यासाठ  ु
व वध वभागातील कंऽाट  कमचार  सेवा बजावून कोरोना वषाणुचा ूादभाव रोख यासाठ  अतोनात ूय  कर त आहेतु . आशा 
सव कंऽाट  कमचा-यां या एक ऽत वेतनात /मानधनात वाढ करणेबाबत खालीलूमाणे ूःता वत कर यात येत आहे. 
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अ.
ब. 

पदनाम कायरत 
कंऽाट  
कमचा-
यांची 
सं या 

यापूव  
दे यात 
आलेले 

एक ऽत वेतन 

यापूव  वेतना वाढ केलेले आदेश ब. व 
दनांक 

यापूव  वाढ 
केलेले 

एक ऽत वेतन 
. 

सध्या दे यात 
येत असलेले 
एक ऽत वेतन 

. 

ूःतावीत वाढ व 
एक ऽत वेतन / 
मानधन . 

कंऽाट  वै क य अिधकार  05 25,000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/ साू व/ 
आःथा-6/ 14125/2017 20.01.2017 

40,000/- 40,000/- 60,000/- 1 

कंऽाट  वै क य अिधकार  01 40,000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/आ व / 
जंद-463/2018 द.09.01.2018 

50,000/- 50,000/- 60,000/- 

2 कंऽाट  सहा यक वै क य 
अिधकार  

02 25,000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/ साू व/ 
आःथा-6/ 14125/2017 20.01.2017 

40,000/- 40,000/- 55,000/- 

3 कंऽाट  शहर कायबम 
यवःथापक 

01 18000/- -//- 30,000/- 30,000/- 35,000/- 

4 कंऽाट  माध्यिमक िश क 08 8000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/ साू व/ 
आःथा-सेल/544/16 द.12.04.2016 

15000/- 15000/- 25,000/- 

5 कंऽाट  ूाथािमक िश क 04 6000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/ साू व/ 
आःथा-सेल/544/16 द.12.04.2016 

12000/ 12000/- 18,000/- 

15000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/ साू व/ 
आःथा-सेल/8008/17 द.06.09.2017 

22,000/- 22,000/-  30,000/- 6 कंऽाट  उप अिभयंता 02 

12000/- -//- 22,000/- 22,000/-  30,000/- 
06 11000/- का.आ.बं.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-

सेल/8008/2017 द.06.09.2017 

 

18,000/- 18,000/- 22,000/- 7 कंऽाट  किन  अिभयंता 

07 10000/- -//- 18,000/- 18,000/-  22,000/- 
8 कंऽाट  ःथा. अिभयां ऽक  

(मागिलपीक) 
24 6,000/- का.आदेश बं. नांवाशमनपा/ साू व/ 

आःथा-सेल/8008/17 द.06.09.2017 
11000/- 11000/- 15,000/-  

9 कं. वजतंऽी 04 6000/- -//- 11000/- 11000/-  15,000/- 
10 कंऽाट  डाटा एंश ऑपरेटर 09 6000/- -//- 11000/- 11000/-  15,000/- 
11 कं.ूयोग शाळा तंऽ  02 6000/- -//- 11000/- 11000/-  15,000/- 
12 कंऽाट  पंप ऑपरेटर 11 9800/- -//- 11000/- 11000/-  15,000/- 
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कर ता ूःता वत के यानुसार सबंिधत कमचा-यां या एक ऽत वेतनात/मानधनात वाढ करणे बाबतचा ूःताव मनपा 
सव साधारण सभेसमोर मंजरु ःतव ठेव यात यावा. 
वषय बं. 13      

वषय : बएसयपुी योजने अतंगत साईट ब.34 येथील सदिनका  डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर ौमसाफ य आवास योजने 
अतंगत सफाई कमचार  यांना वाटप करणे बाबत. 

शासन िनणय सकािन-2007/ू.ब.176/2007/न व-6  दनांक 22 ऑ ट बर 2008 अ वये रा यातील 
महानगरपािलकेतील / नगरपािलकेतील सफाई कामगारांचे विश  ःव पाचे काम वचारात घेऊन या सफाई कामगारांची सेवा 
25 वष कंवा याहन अिधक झाली आहे अशा सफाई कामगारांना सेवािनवृ ी यावेळ  कंवा सफाई कामगारांचा सेवेत असतांना ू
मृ यू झा यास अशा सफाई कामगारां या िनधनानंतर यां या पाऽ वारसास महानगरपािलका / नगरपािलकेकडून मालक  ह काने 
मोफत सदिनका दे याबाबत शासनाने ‘’ डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर ौमसाफ य आवास योजना’’ राब व याचा िनणय घेतला आहे. 
यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आःथापनेव न घरकुलास पाऽ सफाई कमचार  यांची याद  आःथापणा 
वभागाकडून तयार कर यात आलेली आहे. 

कि शासन पुरःकृत नागर  ग रबांना मुलभतु सु वधा पुर वणे अतंगत साईट ब.34 स ह ब. 70 पैक  येथे एकुण 877 
सदिनका बांधकाम कर यात आले आहेत यापकै  527 सदिनका शहरातील वकास कामामध्ये बाधीत झाले या लाभा याना वाटप 
कर यात आ या आहेत. जसे क , गोकूळ नगर रे वे ःटेशन लॅटफॉम ं द करणाचे काम, िशवाजीनगर ओ हर ॄजचे काम, 
लालवाड  येथील रे वे भुयार  पुलाचे काम, जे.एन.एन.यु.आर.एम. अतंगत रःता ब.6 चे ं द करण, गणेशनगर रःता व 
फायरःटेशन इमारत, ब.के. हॉल येथील रःता ं द करण इ. कामात बाधीत झाले या लाभा याना एकुण 527 सदिनका वाटप 
कर यात आले आहे. उवर त 350 बांधकाम सदिनका पैक  177 सदिनका डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर ौमसाफ य आवास योजने 
अतंगत सफाई कामगार यांना वाटप करणे आहे. 
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शासन िनणय सकािन-2007/ू.ब.176/2007/न व-6  दनांक 22 ऑ ट बर 2008 अ वये ब.एस.यु.पी. योजनेअतंगत 

बांध यात आले या 269.00 चौरस फुट चटई ेऽा या सदिनका महानगरपािलका सफाई कमचार  यांचेसाठ  एकुण बांधकाम 
केले या घरकुलां या 15 % घरकुले राखीव ठेवून मोफत वाटप करणेसाठ  तरतूद आहे.                                

तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 79 (क) अ वये ‘’ आयु ास महानगरपािलके या मंजरू ने, 
महानगरपािलकेची कोणतीह  ःथावर कंवा जगंम मालम ा, प याने देता येईल, वकता येईल, भा याने देता येईल कंवा अ यथा 
अिभहःतांत रत करता येईल ’’. 

शासन िनणय सकािन-2007/ू.ब.176/2007/न व-6  दनांक 22 ऑ ट बर 2008 अ वये व महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम 79 (क) अ वये पाऽ याद तील खालील 177 सफाई कमचा-यांना साईट ब.34 येथील सदिनका मोफत वाटप 
करणेसाठ  ूःताव सव साधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 

ूपऽ –ब 

डाँ. बाबासाहेब आबेंडकर ौमसाफ य आवास योजना 
नगर वकास वभागा या द.22.10.2008 चा शासन िनणय िनगमीत झा यापासुन 25 वष कंवा यापे ा अिधक सेवा क न 

सेवा िनवतृ/ःवे छा सेवा िनवतृ झाले या सफाई कामगाराची याद  (आःथापना जनुी याद ) 
 
अ.ब कमचा-यांचे नाव व पदनाम नेमणूक दनांक से.िन./ःवे.से.िन

. 
सेवा कालावधी आःथा बमांक 

1 ौी बाबुिसंह ूभुिसंह बैस 02.01.1974 30.09.2009 35 वष 08 म हने 2 
2 ौी संभा नागोराव 01.04.1983 31.10.2009 26 वष 7 म हने 3 

3 ौी संभा शकंर 01.04.1983 31.10.2009 26 वष 7 म हने 3 
4 ौी अ दल गणी अ द ला ु ु  07.04.1982 31.10.2009 28 वष 6 म हने 2 
5 ौी फजल सुलतान अली 05.03.1979 31.12.2009 30 वष 09 म हना 2 

6 ौी जयपाल दपा बागड   26.03.1971 28.02.2010 39 वष 11 म हने 2 
7 ौी गौतम ध ड बा 01.04.1983 28.02.2010 26 वष 11 म हने 3 
8 ौी रामा नामदेव 01.04.1983 31.03.2010 27 वष 3 म हने 3 
9 ौी िनवृ ी तुळशीराम 01.04.1983 30.04.2010 27 वष 1 म हना 3 
10 ौी शेख हसन शेख यतीम 01.04.1983 30.09.2010 27 वष 06 म हने 3 
11 ौी मानीका धमाजी 01.04.1983 30.10.2010 27 वष 07 म हना 3 
12 ौी ू हादिसंह गोपालिसंह 01.04.1983 30.10.2010 27 वष 07 म हना 3 

13 ौी अशोक केशव अवसरमल 01.04.1984 30.10.2010 26 वष 02 म हने 2 
14 ौी अ दल खमर अ दल वाहेदु ु  07.04.1982 04.11.2010 28 वष 07 म हने 2 
15 ौी अशोकिसंघ कंक िसंघ  06.04.1982 30.11.2010 28 वष 7 म हने 2 
16 ौी इसाक अली इजाज अली 01.05.1970 31.12.2010 30 वष 08 म हने 2 
17 ौी योगाजी शकंरराव रणखांबे 07.04.1982 31.12.2010 28 वष 08 म हने 2 
18 ौी रह मखा अ दलखानु  01.04.1983 28.02.2011 27 वष 10 म हने 3 
19 ौी उ म दगांबर ज धळे 05.03.1979 31.05.2011 32 वष 2 म हने 2 
20 ौी गौतम यानोबा आठवले 01.04.1983 30.09.2011 28 वष 6 म हने 3 

21 ौी युसुफ म नजीर अहेमद 05.05.1982 31.12.2011 39 वष 07 म हणे 2 

22 ौी शेख मौला शे चाँद 01.04.1983 31.03.2012 29 वष 3 

23 ौी सोमाजी केरबा कांबळे 15.01.1986 31.07.2012 26 वष 05 म हणे 8 

24 ौी देवीदास मर बा भा यवंत 15.01.1986 31.03.2013 27 वष 01 म हणे 3 

25 ौी िशकुर महेबुब 01.04.1983 31.03.2013 30 वष 3 

26 ौी नारायण  िभवाजी 01.04.1983 31.08.2013 30 वष 04 म हणे 3 

27 ौी अशोक लआमण आठवले 01.04.1983 28.10.2013 30 वष 06 म हणे 3 

28 ौी शेख गफूर शेख उःमान 07.05.1977 31.10.2013 36 वष 05 म हणे 2 

29 ौी व ठल खोॄाजी सरोदे 31.12.1985 30.11.2013 27 वष 11 म हणे 2 

30 ौी सुरेश लआमण उःकलवाड 24.04.1987 31.01.2014 26 वष 09 म हणे 2 

31 ौी यानोबा शेकोजी  04.03.1979 31.03.2014 35 वष 02 म हणे 2 

32 ौी देवराव रामजी कठारे  01.04.1983 31.08.2014 31 वष 08 म हणे 3 
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33 ौी संभा मनोहर ूधान 01.04.1983 31.05.2014 31 वष 04 म हणे 3 

34 ौीमती लआमीबाई बाबूराव गाजलवाड 27.03.1978 31.12.2008 25 वष 09 म हणे 2 

35 ौीमती येमन मधूकर ज धळे 01.04.1983 31.09.2009 26 वष 06 म हणे 3 

36 ौीमती ूयागबाई सोमाजी  01.04.1983 31.10.2009 26 वष 07 म हणे 3 

37 ौीमती जमुनाबाई चंपती 04.03.1979 30.11.2009 30 वष 08 म हणे 3 

38 ौीमती लआमीबाई द ा  01.04.1983 31.12.2009 26 वष 08 म हणे 3 

39 ौीमती रमाबाई िनवृ ी हनुमंते 04.03.1979 31.01.2010 30 वष 10 म हने 2 

40 ौीमती सा वऽीबाई वैजनाथ 07.04.1982 31.01.2010 27 वष  09 म हने 2 
41 ौीमती इिाबाई केशव ज धळे 07.04.1982 31.01.2010 27 वष 09 म हने 2 
42 ौीमती गोदावर  रानबा 01.04.1983 31.01.2010 26 वष 08 म हने 3 
43 ौीमती धुरपताबाई शकंर एंगडे 04.03.1979 31.01.2010 30 वष 10 म हने 2 
44 ौीमती ूयागबाई महाद शींगेू  05.03.1979 28.02.2010 30 वष 10 म हने 2 
45 ौीमती पा बाई भुजगं पवळे 07.04.1982 28.02.2010 28 वष 02 म हने 2 
46 ौीमती गीरजाबाई संभा 01.04.1983 28.02.2010 26 वष 11 म हने 3 
47 ौीमती इिाबाई क ड बा 01.04.1983 31.03.2010 27 वष 0 म हना 2 
48 ौीमती राधाबाई गणपती 01.04.1983 03.04.2010 27 वष 00 म हने 3 
49 ौीमती अबंुबाई मुंजाजी केदारे 03.04.1979 30.06.2010 31 वष 03 म हने 2 
50 ौीमती कौश याबाई रामा गायकवाड 06.04.1982 30.06.2010 28 वष 02 म हने 2 
51 ौीमती  जजाबाई वामन 01.04.1983 31.07.2010 27 वष 03 म हने 3 
52 ौीमती कलम पाडूंरंग सरोदे 01.04.1983 31.07.2010 27 वष 03 म हने 3 
53 ौीमती वमलबाई मुरली कळसकर 05.05.1982 31.10.2010 28 वष 06 म हने 2 
54 ौीमती लआमीबाई राजि ग जेवार 05.03.1979 30.11.2010 31 वष 05 म हने 2 
55 ौीमती मीनीबाई रामचंि भोसले 07.04.1982 30.11.2010 28 वष 07 म हने 2 
56 ौीमती िभमाबाई शकंर मोरे 08.05.1977 30.11.2010 34 वष 2 
57 ौीमती शांताबाई राजाराम  01.04.1983 31.12.2010 27 वष 08 म हने 3 
58 ौीमती साखराबाई मालोजी 01.04.1983 31.01.2011 29 वष 09 म हने 3 
59 ौीमती शेषाबाई गणपत  01.04.1983 28.02.2011 27 वष 10 म हने 3 
60 ौीमती कांताकौर पुरणिसंह मटवाले 07.05.1977 30.04.2011 34 वष 00 म हने 2 
61 ौीमती ूमीलाबाई मुंजाजी शहाणे 05.03.1979 31.05.2011 32 वष 02 म हने 2 
62 ौीमती शशीला दामोधर कदम 05.03.1979 31.01.2012 32 वष 10 म हने 2 
63 ौीमती कमल लआमण 07.04.1982 31.01.2012 29 वष 09 म हने 2 
64 ौीमती िभमाबाई आनंद गजभारे 05.06.1979 30.04.2012 32 वष 09 म हने 2 
65 ौीमती र ाबाई उ म मोरे 15.01.1986 31.07.2012 26 वष 05 म हने 3 
66 ौीमती मीनी भुजगंा ता  10.01.1986 31.07.2012 26 वष 05 म हने 3 
67 ौीमती समुाबी मो जाफर 01.04.1983 30.09.2012 29 वष 06 म हने 3 
68 ौीमती ह सबानो जानीमीयाु  10.05.1977 30.09.2012 35 वष 04 म हने 2 
69 ौीमती शेषाबाई जळबा सोनकांबळे 15.01.1986 30.09.2012 26 वष 07 म हने 3 
70 ौीमती भगीरथी खंडू  15.01.1986 31.08.2013 27 वष 05 म हने 3 
71 ौीमती जनाबाई रामा 01.04.1983 31.08.2013 30 वष 05 म हने 3 
72 ौीमती गीराजाबाई संभा 01.04.1983 28.10.2013 30 वष 06 म हने 2 
73 ौीमती यशोदाबाई काशीराम 29.08.1987 31.10.2013 26 वष 02 म हने 3 
74 ौीमती वनमाला सखाराम  29.08.1987 31.03.2014 26 वष 07 म हने 3 
75 ौीमती सुशीलाबाई भुजगं हाटकर 11.12.1989 31.12.2014 25 वष 20 दवस 2 

आःथापना येथील नवीन याद  द.07.07.2020 

76 ौी संजयिसंह ठाकुर 29.08.1987 31.07.2015 27 वष 11 म हने 2 
77 ौी ौीरंग िभवाजी गायकवाड 11.12.1989 30.11.2017 27 वष 10 म हने 2 
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78 ौी व ठल खोबराजी सरोदे 31.12.1980 30.11.2013 32 वष 10 म हने 2 
79 ौी मधुकर व ठल ज धळे 24.12.1983 27.07.2017 33 वष 7 म हने 2 

80 ौी रामलु य लया 19.09.1985 31.06.2016 30 वष 9 म हने 2 
81 ौी रोह दास जळबा िच े 06.04.1995 30.04.2020 25 वष 2 
82 ौी रामा सखाराम गायकवाड 05.03.1979 30.04.2014 35 वष 1 म हना 2 
83 ौी वसंत जळबा दवणे 04.03.1979 28.02.2013 33 वष 11 म हने 2 
84 ौी शेख गफुर शेख उःमान 07.05.1977 31.03.2013 35 वष 10 म हने 2 
85 ौी गणेश क ड बा ज धळे 08.05.1977 31.12.2018 41 वष 7 म हने 2 
86 ौी मनोहर तुकाराम दवणे 07.07.1982 31.01.2014 31 वष 6 म हने 2 
87 ौी नारायण महाद लांु डगे 07.07.1982 31.05.2019 36 वष 10 म हने 2 
88 ौीमती देवकाबाई लआमण धुळे 09.05.1986 28.02.2017 30 वष 9 म हने 2 
89 ौीमती गगंाबाई नागोराव भोसले 17.01.1989 28.02.2017 28 वष 1 म हना 2 
90 ौीमती सभुाबाई संभा 07.04.1982 31.03.2016 33 वष 11 म हने 2 
91 ौी महेबुब खॉ. पठाण 04.03.1979 30.04.2015 36 वष 1 म हना 2 

92 ौीमती गगंी नारायण 21.02.1977 31.11.2015 38 वष 8 म हने 2 
93 ौीमती शकुंतला देवराव कांबळे 16.03.1979 30.04.2014 35 वष 1 म हना 2 
94 ौीमती शांता भजुगं  04.03.1979 31.01.2015 35 वष 10 म हने 2 
95 ौीमती गयाबाई दे वदास बुरडे 07.04.1982 27.07.2017 35 वष 3 म हने 2 
96 ौी द ा राम पारदे 01.04.1983 30.04.2008 25 वष 3 

97 ौी जयराम साध ू 01.04.1983 30.09.2008 25 वष 05 म हणे 3 

98 ौी रामा महाद धबडगेु  01.04.1983 31.10.2009 26 वष 06 म हणे 3 

99 ौी शकंर सोमाजी जमदाडे 01.04.1983 31.05.2010 26 वष 01 म हणे 3 

100 ौी स.बाबु स.अहेमद 01.04.1983 31.05.2010 26 वष 01 म हणे 3 

101 ौी वामन महाद लांडगेू  01.04.1983 30.04.2012 29 वष 3 

102 हबीबो न जनैो दन 19.11.1984 31.08.2015 30 वष 09 म हणे 3 

103 ौी मोहन द ा सोनट के 12.12.1989 31.05.2016 26 वष 05 म हणे 3 

104 ौी गंगाधर धमाजी रा से 01.04.1983 30.07.2016 33 वष 03 म हणे 3 

105 ौी स यद गौस स.पाशा 01.04.1983 02.05.2017 34 वष 01 म हणे 3 

106 शे.ईःमाइल शे.उःमान 01.04.1983 31.07.2017 34 वष 03 म हणे 3 

107 ौी आनंदा पवता डाकोरे 06.01.1987 31.07.2017 31 वष 06 म हणे 3 

108 ौी स यनारायण नरस या 01.04.1983 31.08.2017 34 वष 04 म हणे 3 

109 ौी बापुराव शकंर लांडगे 22.09.1988 30.09.2018 30 वष 3 

110 ौी दे वदास नारायण हटकर 01.04.1983 28.02.2019 35 वष 10 म हणे 3 

111 अ.रशीद अ.जलील 01.04.1983 31.07.2019 36 वष 03 म हणे 3 

112 ौी सुदाम पांडुरंग जोगदंड 01.04.1983 31.03.2020 36 वष 11 म हणे 3 

113 ौी दशरथ रामा लांडगे 01.04.1983 31.08.2020 37 वष 03 म हणे 3 

114 ौीमती लआमीबाई जयिसंग भंपक 01.04.1983 31.03.2008 25 वष 3 

115 मर यंबी उःमान 01.04.1983 31.03.2010 26 वष 11 म हणे 3 

116 ौीमती जजाबाई व ठल ज धळे 01.04.1983 28.02.2013 29 वष 10 म हणे 3 

117 ौीमती कमला महावीर 01.04.1983 28.02.2015 31 वष 10 म हणे 3 

118 ौीमती खराबाई िभमराव थोरात 22.09.1988 17.04.2016 28 वष 06 म हणे 3 

119 ौीमती उमादेवी रामभरोसे शमा 01.04.1983 31.08.2016 33 वष 04 म हणे 3 

120 ौीमती िशलाबाई म रबा पंड त 22.09.1988 03.09.2018 29 वष 11 म हणे 3 

121 ौीमती सलुोचनाबाई बाबुराव लोखंडे 22.09.1988 03.09.2018 29 वष 11 म हणे 3 

122 नसर नबानो अहमद अली 01.04.1983 31.12.2019 36 वष 08 म हणे 3 

123 ौीमती रामकली फुलिसंग लोट 01.04.1983 31.01.2020 36 वष 09 म हणे 3 

124 ौी राज ूजयराम खंदारे  16.01.1986 30.04.2015 29 वष 3म हने 8 
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125 ौी वलास अबंादास गजभारे  16.01.1986 30.11.2016 30 वष 10म हने 8 
126 ौी भगवान तुकाराम लोणे  15.01.1986 30.04.2016 30 वष 3 म हने 8 
127 ौी गंगाधर व ठल आलमखाने  15.01.1986 31.05.2017 31 वष 04 म हने 8 
128 ौीमती सलुोचना ूभाकर सोनवणे 15.011986 31.01.2019 33 वष 0 म हने 8 
129 ौीमती मीनी काशीनाथ गोरे  15.01.1986 30.11.2015 29 वष 10 म हने 8 
130 ौीमती गयाबाई व ठल ज धळे 

(गयाबाई राजाराम मु काप ले)  
15.01.1986 28.02.2018  

32 वष 01 म हने 
8 

131 ौीमती समुनबाई लआमण वाघमारे  15.01.1986 31.03.2019 33 वष 02 म हने 8 
132 ौीमती कोश याबाई रामा िलखाते  15.01.1986 28.02.2018 32 वष 01 म हने 8 
133 ौीमती कच बाई गुंडाजी  15.01.1986 28.01.2016 30 वष 0 म हने 8 
134 ौीमती अ ह याबाई गुणाजी कांबळे  16.01.1986 13.03.2019 33 वष 01 म हने 8 
135 ौी राजबाला राम वलास कागडा  16.01.1986 31.03.2018 32 वष 02 म हने 8 
136 ौी वलास ब सी भालके 15.01.1986 30.11.2018 32 वष 10 म हने 8 

डाँ. बाबासाहेब आबेंडकर ौमसाफ य आवास योजना 
शा. िन. 22.10.2008 नंतर सेवेत असतांना मयत झाले या सफाई कमचा-यांची नावे 

अ.ब कमचा-यांचे नाव व पदनाम नेमणूक दनांक मृ यु दनांक आःथा बमांक  
137 कशोर गंगाराम ज धळे 30.09.1990 01.01.2009 3  
138 जजाबाई बळ राम  01.04.1983 15.01.2009 3  
139 गणपत रामा चौरे 18.04.2006 03.04.2009 3  
140 रवी बाबूिसंघ च हाण 01.01.2005 06.05.2009 2  
141 वलास मुकंुद गीर  15.01.1986 01.09.2009 8  
142 कौतीकाबाई अजुन वाघमारे 22.09.1988 03.09.2009 3  
143 ूमोद स ाजी   िशतळे 02.01.2008 01.01.2010 3  
144 रानोजी जयराम सावळे 01.01.2005 06.01.2010 2  
145 राहेबराव कच  बु डे 18.08.2009 11.03.2010 2  
146 माधव भुजगं वाघमारे 26.04.2000 21.05.2010 3  
147 अजनु लआमण वाघमारे 12.12.1989 21.07.2010 3  
148 कमवार  नानुराम  11.05.1989 21.07.2010 2  
149 मीनीबाई नामदेव बु डे 07.04.1982 24.07.2010 2  
150 सुरििसंग म नुिसंग बडला 03.01.2005 04.09.2010 2  
151 मो शर फ मो जलाल 01.04.1983 18.11.2010 3  
152 गोपाल सुदाम पारदे 01.04.1983 15.01.2011 3  
153 बबन खंडू को हे 01.04.2007 11.09.2011 3  
154 जलालो न वहाओ न 09.05.1986 09.01.2012 3  
155 ूेमीलाबाई िनवतृी जाधव 06.05.1970 08.03.2012 2  
156 चंिशेकर शंकरराव देशपांडे 15.01.1986 03.05.2012 8  
157 प पू सुरेश रा से 08.02.2006 10.06.2012 2  
158 दे विसंग रामचंि बडला  21.09.2000 16.06.2012 2  
159 नामदेव गणपती कौडदशने 25.04.2000 15.11.2012 2  
160 रंजीत बळ राम गायकवाड 03.02.2001 15.03.2013 2  
161 साहेबराव पांडूरंग सरोदे 18.04.2006 08.09.2013 2  
162 राज ू यानू कांबळे 03.01.2005 21.12.2013 2  
अ.ब कमचा-यांचे नाव व पदनाम नेमणूक दनांक से.िन./ःवे.से.िन सेवा कालावधी आःथा बमांक 

163 सुरेश लआमण उसकलवाड 24.04.1987 31.01.2014 26 वष 9 म हने 2 

164 मारोती गंगाधर कदम 27.04.2007 29.09.2015 08 वष 5 म हने 2 
165 प पु रकादास कांबळे 08.02.2006 07.05.2015 09 वष 2 म हने 2 
166 गोदावर  महाद पारदेु  20.08.2009 20.09.2019 10 वष 1 म हना 2 
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167 गुलाबकौर ऋषीपाल सौदे 11.05.1989 31.03.2016 26 वष 10 म हने 2 
168 िभमराव धमाजी रा समारे 01.04.1983 01.11.2015 32 वष 07 म हणे 3 

169 नवाबकौर राजेश बडला 01.04.1983 16.10.2016 33 वष 06 म हणे 3 

170 शाम म हार  कांबळे 18.04.2007 24.04.2017 10 वष 3 

171 मुकेश म नुिसंग बडला 08.08.2007 26.11.2018 11 वष 03 म हणे 3 

172 काळबा कशन पैठणे  15.01.1986 25.04.2019 32 वष 10 म हने 8 
173 िनमलाबाई नंदकुमार ज धळे  02.08.2010 13.08.2017 07 वष 0  म हने 8 
174 जजाबाई संतराम वाघमारे  15.01.1986 15.04.2017 31 वष 03 म हने 8 
175 सुमन द ा ज धळे  12.12.1989 28.08.2018 28 वष 08 म हने 8 
176 सतपाल सोमनाथ सोते 25.04.2000 08.10.2015 15 वष 05 म हने 8 
177 नंद कशोर माधवराव इंगळे 25.04.2000 07.11.2015 15 वष 06 म हने 8 
वषय बं. 14      

 संपुण जगात भारतात, तसेच नादेंड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत सुध्दा सुध्दा COVID-19 कोरोना वषाणूचा 
आजार हया साथीचा ससंगज य आजार हे दवस दवस वाढत अस यामुळे णांची व नागर कांची नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलकेतील कंऽाट  पध्दतीने एकऽीत वतनावर ूयोगशाळा तंऽ ा तफ तपासणी कर याचे काम खुप ूमाणात वाढत 
असुन ते कर त आहे. 
 खालील कायरत असले या कंऽाट  पध्दतीने एकऽीत वेतनावर ल ूयोगशाळा तंऽ  अनुबमांक 01 ते 04 हे कमचा-यांची 
NUHM योजने अतंगत िनयु  कर यात आलेली असुन यां या वेतनावर शासना तफ अनुदान ूा  होत आहे तसेच अनुबमांक 
5 वर ल कंऽाट  पध्दतीने एकऽीत वेतनावर ल ूयोगशाळा तंऽ  यांना मनपा फंडातनु वेतन दे यात आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कायरत असलेले कंऽाट  पध्दतीने व एकऽीत वेनावर ल ूयोगशाळा तंऽ ांची 
सं या-5 असुन यांची व हत ू बया अवलंबवुन िनयु  कर यात आलेली असुन ते सध्या COVID-19 कोरोना वषाणू या 
णांची तपासणी कर याचे काम कर त आहे यामुळे खालील ूयोगशाळा तंऽ ांचे कामाचा याप ल ात घेता यांचे मानधन 

वाढ व यासाठ  वनंती के यामुळे संबंधीतांचे मानधनात खालील ूमाणे वाढ कर यासाठ  यांचा ववरण खालील ूमाणे सादर 
कर यात येत आहे.  

अ.ब. ूयोगशाळा तंऽ ाचे नांवे ूथम िनयु  
दनांक 

सध्याचे वेतन ूःतावीत वाढ व 
एक ऽत वेतन / 
मानधन . 

01 सुदशन गंगाराम अदमनकर 29.04.2017 पये 12,000/- 17,000/- 
02 अहेमद उबेद लाु  29.04.2017 पये 12,000/- 17,000/- 
03 ौी राजकुमार ौीराम वडिमले 20.08.2014 पये 12,000/- 17,000/- 
04 अहेमद रजवानउ लाह मो. मजीदउ लाह 20.08.2014 पये 12,000/- 17,000/- 
05 वाघमारे वजया रामचंि 15.09.2011 पये 12,000/- 17,000/- 

 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कायरत असले या वर ल कंऽाट  पध्दतीने एकऽीत वेतनावर ल 
ूयोगशाळा तंऽ  यांचे मानधन वाढ कर यासाठ चा ूःताव ये या मनपा सवसाधाराण सभेसमोर मा यतेःतव ठेव यात यावा. 

 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं.  15     ूःताव  

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सावजिनक बांधकाम पाणी पुरवठा व इतर वकास कामे करतांना कमी कमंती 
Third Party बाबत चचा क न िनणय घेणे. 
सुचक :- अ. स ार अ. गफुर        अनुमोदक:- अ. शमीम अ द ला साबु  

ूशास कय अहवाल 

 नागर  ःथािनक ःवरा य संःथा कडून कर यात येणा-या वकास कामां या दजाची ऽयःथ यऽंणेकडून तां ऽक लेखा 
प र णाची यवःथा अमलात आण याबाबत महारा  शासना या नगर वकास वभागाचे शासन िनणय बं. संक ण-2016/ 
ू.बं.335/न व-33 मंऽालय मुंबई दनांक 28.03.2018 अ वये मागदशक त वे व हत केली आहेत यानुसार ऽयःथ तां ऽक लेखा 
प र णाचे काम शासनाने ूपऽ-अ, ूपऽ-ब, ूपऽ-क अ वये ठरवुन दले या नािमका सुचीवर ल संःथेकडून क न घे याचे नमुद 
आहे या बाबत तां ऽक लेखा प र णा या शु काचा दर खालील त यानुसार िन त केला आहे. 
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अ.ब. कामा या कमंतीनुसार कामाचा ट पा ऽयःथ संःथेमाफत कर यात येणा-या तां ऽक लेखाप र णा या फचा 

दर (कामा या कंती या ूमाणात) 
1 . 5 कोट  पयतची कामे 1.00 ट के 

2 . 5 ते 10 कोट  पयतची कामे 0.90 ट के 
3 . 10 ते 20 कोट  पयतची कामे 0.80 ट के 
4 . 20 ते 50 कोट  पयतची कामे 0.75 ट के 
5 . 50 ते 100 कोट  पयतची कामे 0.70 ट के 
6 . 100 ते 150 कोट  पयतची कामे 0.60 ट के 
7 . 150 कोट  पे ा जाःत कमंतीची कामे 0.50 ट के 
वषय बं. 16     ूःताव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ूभाग बं. 13 मध्ये बंजारा हॉःटेल येथील मनपा तफ दकानांचे बांधकाम ु
कर यासाठ  बेसमट केलेले आहे परंतु मनपाकेची आथ क प रःथती बकट अस याने मनपा सदरचे दकाने बांधकाम करता येणार ु
नाह .  अशा प र ःथतीत सदर ल ठकाण हा शहरातील बाजारपेठ असलेला अस याने या ठकाणी एक शॉ पंग कॉ पले स 
ब.ओ.ट  त वावर करणे आवँयक आहे.  क रता बंजारा हॉःटेल येथील दकानांचा शॉ पंग कॉ पले स हा बु .ओ.ट . त वावर 
कर यासाठ  िन वदा ता काळ माग व यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- अ. शमीम अ द लाु                  अनुमोदक :-  कुरेशी रेहाना बेगम चाँद पाशा 
वषय बं. 17     ूःताव 
 नावाशमनपा ह ीत मु य रःते व या अनुषंगीक व वध चौक ं द करण कर यात आले आहे तसेच व वध ठकाणी 
मोकळ  जागा, खेळाचे मैदान देखील आहेत सदर सव ठकाण या सुर े या ीने व नांदेड शहराची वाहतुक यवःथेसाठ  चौका, 
चौकामध्ये मोकळ  जागा व मैदानांमध्ये हायमाःट पथ दवे बस वणे आवँयक अस याने ई.ई.एस.एल. यां या सोबत झाले या 
करारना यानुसार पथ दवे बस व यासाठ  इ ृा मनपा माफत उपल ध क न देणे बंधनकारक असून सदर ठकाणी हायमाःट 
पथ दवे बस व यासाठ  मनपाकडून इ ृा उपल ध क न दे यासाठ चे अदंाजपऽक तयार क न होणा-यास खचस ह  मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु  देते. 
सुचक :- शोएब आफाक स. मजहर हसेनु        अनुमोदक :- फा ख हसेन बदवेलु , अ. रशीद अ. गणी 
वषय बं.  18     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कमचार  यांची पा य असलेली सलोनी अिनल सामामचल हने National School 

Games 2019-20 Karnool Andhra Pradesh येथे आयोजीत Weight Lifting ःपध मध्ये 45Kg गटामध्ये रौ य पदक ूा  केले 
आहे. 
 यां या अिभनंदानाचा ूःताव सभागहृासमोर सादर कर यात येत आहे जेणेक न नांदेड शहरावासीय / मनपा कमचार  
यां या पा या मध्ये खेळाची भावना जोपासली जावी / वाढ स लागावी तसेच या खेळाडूस व ित या पा याचा सभागहात बोलावुन 
स कार कर यास हा ूःताव सभागहृासमोर सादर. 
सुचक :- स यद शेर अली                   अनुमोदक :- अ. शमीम अ द लाु  

वषय बं.  19     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील ेऽीय कायालय बं. 04 अतंगत आथ क वष 2018-19 व 2019-20 
मध्ये व जराबाद भागातील पाणी पुरवठाचे AMRC अतंगत िन वदा ू बया पणु झाले या कामाची मा. आयु ांनी दले या 
मा यतेसह कामाची याद  नावासह त या याद  मधील कती कामे पुण झाली व कोण कोणते कामे कारणमुळे िश लक आहे 
झाले या कामाचे खच याची स वःतर मा हती सवसाधारण सभेपुढे सादर क ण यावर चचा क न िनणय घे यास ह मनपा 
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :-  शोऐब आफाख स. मजहर हसेनु                       अनुमोदक:-   गोडगोले यो सना राज,ू अ. फईम अ. मुनीर 
वषय बं. 20     ूःताव 
1) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत गुंठेवार  चालु करणे बाबत. 
2) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जु या ता पुरते लेआऊट या ठकाणी परवानगी देणे बाबत 

3) बांधकाम परवानगी सोईःकर हो यासाठ  न वन सॉ टवेअर वापर यासाठ  शासनास ूःताव पाठ वणे बाबत. 
सुचक :-  स. वरििसंघ गाड वाले                     अनुमोदक :-  आनंद च हाण 
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वषय बं.  21     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत महा मा गांधी रोड, हबीब टॉक ज ते काला पुल पयत न वन रःता करणे 
क रता ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- भानुिसहं रावत    अनुमोदक :- खालसा ूकाशकौर, स. वरििसंघ गाड वाले, स.शेर अली 

 
वषय बं. 22     ूःताव 
 नांदेड वाघाळाशहर महानगरपािलका ह ीत शहरातील बाल व नवो दत नाटय कलावंतासाठ  िशबीर व ूो साहपण 
कायबम घेणे. 
सुचक :- अपण नेरलकर                अनुमोदक :- महेश कनकदंडे 

वषय बं. 23     ूःताव 
 नांदेड शहरातील वृ पऽे वबेते यां यासाठ  यवःथा करणे बाबत 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले        अनुमोदक :- आनंद च हाण 
 
 

                                                                                 ःवा र त/- 

                                                                           (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


