
                                                 जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-34/2021 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  27.01.2021 
 

दनांक 29.01.2021 रोजी आयोजीत करण्यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका 
 

आयु  यां याकडन ूा  कायालयीन ूःतावू  
वषय बं. 01      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/10240/21 दनांक 18.01.21 अ वये शासन िनणय बं. 
मभवा-1319/ू.ब. 13/सेवा-9 दनांक 08 जुलै 19 नुसार  रा य शासक य व इतर कमचारी तसेच यांना 
महागाई भ ा लागु आहे अशा वेतनधारकांना 01 जानेवारी 2019 पासुन मुळ वेतनावरील अिधक मेड वेतन 
यावर 154% दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व दनांक 01 जानेवारी 2019 ते 30 जुन 2019 या 
कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक या आहरणाबाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत करण्यात येईल 
असा शासन िनणय होता यानुसार मनपाकेतील कमचा-यांना कायालय पऽ बं. नावाशमनपा/ले व/ 
3404 दनांक 09.07.19 नुसार माहे जुलै 19 पासनु 154% महागाई भ ा लागु करण्यात आलेला आहे.  
शासन िनणय बं. म वा-2019/ू.ब.13/सेवा-9 दनांक 14 जानेवारी 2021 अ वये दनांक 01 जानेवारी 
19 ते 30 जुन 19 या कालावधीतील महागाई भ ा या थकबाक ची र कम रोखीने देणे बाबत शाससन 
िनणय पारीत झा यानुसार मनपाकेतील कमचा-यांना उ  कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची 
र कम मनपाके या आथ क प र ःथतीनुसार अदाई करण्यासाठी लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क 
मा यता ूदान करण्यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  यावर लागणारा खच 
अंदाजपऽकातील संबंधीत िशषकातुन करण्यात यावा. 
वषय बं. 02      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/102401/21 दनांक 18.01.21 अ वये शासन िनणय 
बं. मभवा-1319/ू.ब. 13/सेवा-9 दनांक 08 जुलै 19 नुसार दनांक 01 जानेवारी 19 पासुन 7 या वेतन 
आयोगानुसार सुधारीत वेतनसंरचनेतील मुळ वेतनावरील अनु ेय महागाई भ याचा दर 9% व न 12% 

करण्यात आला आहे व दनांक 01 जानेवारी 19 ते 30 जुन 19 या कालावधीतील महागाई भ या या 
थकबाक या आहरणाबाबत ःवतंऽपणे आदेश िनगमीत करण्यात येईल असा शासन िनणय होता.  
यानुसार महानगरपािलकेतील ूितिनयु  अिधकारी वग यांना कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ले व/ 

3403 दनांक 09.073.19 नुसार माहे जुलै 19 पासनु 12% महागाई भ ा लागु करण्यात आलेला आहे.  
शासन िनणय बं. मभवा-2019/ू.ब.13/सेवा-9 दनांक 14 जानेवारी 21 अ वये दनांक 01 जानेवारी 19 
ते 30 जुन 19 या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम रोखीने देणे बाबत शासन िनणय 
पारीत झा यानुसार महानगरपािलकेतील ूितिय◌ु  अिधकारी वग यांना उ  कालावधीतील महागाई 
भ या या थकबाक ची र कम अदाई करण्यासाठी लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क मा यता ूदान 
करण्यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत.  यावर लागणारा खच अंदाजपऽकातील संबंधीत 
िशषकातुन करण्यात यावा. 
वषय बं. 03      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/10242/21 दनांक 18.01.21 अ वये शासन िनणय बं. 
मभवा-313//सेवा-4 दनांक 29 ऑगःट 19 नुसार िनवृ ीवेतन / कुटंब िनवृ ी वेतन घेणाू -या रा य 
शासक य िनवृ ी वेतनधारक/कुटंब िनवृ ीू वेतनधारकांना महागाई भ याचा दर दनांक 01 जानेवारी 19 
पासुन मुळ 154% दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व दनांक 01 जानेवारी 19 ते 30 जुन 19 या 
कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक या आहरणाबाबत ःवतऽंपणे आदेश िनगिमत करण्यात येईल  
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असा शासन िनणय होता.  यानुसार मनपाकेतील िनवृ ीवेतन / कुटंब िनवृ ी वेतन घेणाू -या 
वेतनधारकांना जा.बं. नावाशमनपा/ले व/5513 दनांक 26.08.13 नुसार माहे जुलै 19 पासुन 154% 

महागाई भ ा लागु करण्यात आलेला आहे.  शासन िनणय बं. िनमभा-2019/ू.ब.313/सेवा-4 दनांक 
14 जानेवारी 21 अ वये दनांक 01 जानेवारी 2019 ते 30 जुन 2019 या कालावधसीतील महागाई 
भ ा या थकबाक ची र कम रोखीने देणे बाबत शासन िनणय पारीत झा यानुसार मनपाकेतील 
िनवृ ीवेतन / कुटंब िनवृ ी वेतनधारकांना उ  कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम ू
महानगरपािलके या आथ क प र ःथतीनुसार अदाई करण्यासाठी लागणा-या खचास ूशासक य व आथ क 
मा यता ूदान करण्यात आली यास काय र मा यता देणे बाबत. यावर लागणारा खच अंदाजपऽकातील 
संबंधीत िशषकातुन करण्यात यावा. 
वषय बं. 04 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अंतगत नाग रकांना सु वधा पुर वणे क रता JNNURM, 
नगरो थान (रःते, पुल, नाले) बएसयुपी, पाणी पुरवठा (देखभाल), मलिनःसारण (उभारणी व देखभाल) 
इ यादी योजने अंतगत कामे चालु अस यामुळे सदर कामासाठी उपल ध कमचारी वग अपुरा अस यामुळे 
व वध वकास कामे िनयोजीत वेळेत पुण होणे क रता तसेच सदरचे कामावर व कामा या गुणव ेवर 
देखरेख ठेवणेक रता तसेच गुंठेपवारी, वधुत व यां ऽक  वभागासाठी ता पुर या ःव पात कंऽाटी पदे 
भरण्यासाठी मनपा सवसाधारण ठराव बं. 136 दनांक 30.12.2010 अ वये उ  योजना व व वध 
वभागासाठी कंऽाटी 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 कंऽाटी पदे 
भरण्यासाठी मा यता ूदान के यानुसार व हत कायप दतीचा अवलंब क न सदरची कंऽाटी पदे भरण्यात 
आली. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण सभा ठराव बं. 11 दनांक 02.08.2013 अ वये 
उकत ठरावातील नमुद सव कंऽाटी पास मा यता देवुन कायरत असले या कंऽाटी कमचा-यां या सेवेस दर 
06 म हण्याला एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन योजना संपेपयत मुदतवाढ देणेबाबत मा यता ूदान 
करण्यात आली.  संबंधीत वभागूमखुां या अहवालानुसार सव संबंधीतांना वरील ूमाणे वेळोवेळी 
मुदतवाढ देण्यात आली.  उ  ठरावातील नमुद योजना सपं या असुन संबंधीत वभागूमुखां या 
अहवालानुसार महापािलके या इतर योजनांची तदअनुषंिगक कामे करण्यासाठी स या कायरत असले या 
खालील नमुद कंऽाटी उपअिभयंता-2, किन  अिभयंता-13 व ःथाप य अिभयांऽीक  सहा यक-24 व कंऽाटी 
कुःती िश क-02 यांना मुदतवाढ देणे बाबतचा ूशासक य ूःतावव बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-
सेल/3529/20 दनांक 29.07.20 या ूशासक य ूःताव मनपा सवसाधारण सभे या मा यते या 
अिधन राहन कायालयीन आदेश बंु . नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/4132/20 दनांक 10.08.20 
अ वये दनांक 30.06.20 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.07.20 ते 30.12.20 पयत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
 व वध वभागांना कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/8383/20 दनांक 
03.12.20 अ वये संबंधीत वभागाचा अहवाल मागवला असुन संबंधीतां या कामाची आवँय ा व यांचे 
काम समाधानकारक अस या या अहवालानुसार पुढील मुदतवाढ देणे आवँयक आहे. 
 क रता खालील कंऽाटी कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2020 रोजीसंपत अस यामुळे 
यां या कंऽाटी सेवेत दनांक 31.12.20 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.2021 ते 

29.06.2021 पयत मुदतवाढ देण्याबाबत वभागूमुखां या अहवालानुसार ूःता वत करण्यात येत आहे. 
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अ.ब. कंऽाटी कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 

वेतन 
पये 

तांऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे नांव 

पदाचे नांव – कंऽाटी उप अिभयंता - 02 

01 ौी वजयकुमार शेषेराव 
दवणे 

कंऽाटी उप अिभयंता 22,000/- 31.12.2020 ःव छ महारा  
अिभयान क  (ना) 

02 ौी संघर  गणपतराव 
सोनसळे 

कंऽाटी उप अिभयंता 22,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 

पदाचे नांव – कंऽाटी किन  अिभयंता - 13 
01 म. जक उ ला खान कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 पाण पुरवठा वभाग 
02 स यद युनूस मोईनो ीन कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 वधुत वभाग 
03 बोडके राजकुमार गंगाराम कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा व 

मलिनःसारण वभाग 
04 अंजनडोहकर राहन ु

माधवराव 
कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 वधुत वभाग 

05 सरपाते र वंि संभाजीराव कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 नगररचना वभाग 
06 सुयवंशी करण नामदेवराव कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 

वभाग 
07 ःवामी उ म गु नाथ कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 झोन बं. 03 पापु 

मलिनःसारण वभाग 
08 सं दप ानोबा पाटील कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 

वभाग 
09 ठाणेदार म. खजर, म. 

मुःतफा 
कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 बएसयुपी वभाग 

10 कु. सु पया शंकरराव मुलंगे कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 
वभाग 

11 यंकटेश गो पचंद गोकुळे कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 यांऽीक  वभाग 
12 शेख जैनो ीन हसेन साबु  कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 

वभाग 
13 संमाम जवनराव 

गाडेगांवकर 
कंऽाटी किन  अिभयंता 18,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा व 

मलिनःसारण वभाग 
पदाचे नांव – कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक माग िलपीक) - 24 

01 ूितभाग कसबे कंऽाटी ःथाप य 
अिभयांऽीक  सहा यक 

11,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 

02 क पना बहातरे -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 
03 पसाळ मुंजाजी सुभाष -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 झोन बं. 1, 2, 3 

मलिनःसारण वभाग 
04 गजभारे सिचन -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 
05 ीरसागर योगेश गोवधन -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 
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06 ढाले िशवाजी अमतृा -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 पापु व मलिनःसारण 
वभाग 

07 वंजे रामराव नारायणराव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 
08 वाघमारे चंपत सखराम -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 े.का.बं. 01 तरोडा-

सांगवी 
09 बळवंते संभाजी भुजंगा -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ेऽीय कायालय बं. 

03 िशवाजीनगर 
10 पांचाळ गो वंद मनोहर -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 े.का.बं. 01 तरोडा-

सांगवी 
11 कुलकण  नेहा -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ूधानमंऽी आवास 

योजना 
12 कांबळे अ नपुणा बाबुराव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 

वभाग 
13 चवरे संजय केशवराव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 बएसयुपी वभाग 
14 डकरे कशन बापुजीु  -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 पाणी पुरवठा वभाग 
15 अंकमवार जयौी नारायण -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ूधानमंऽी आवास 

योजना 
16 कांबळे रमाबाई नागोराव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 

वभाग 
17 ग डीमे महेश कशनराव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ेऽीय कायारलय बं् . 

03 िशवाजीनगर 
18 शरद अशोकराव काळे -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ःव छ महा. अिभ 

(ना) क  
19 ता  लआमण िभवाजी -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 सावजिनक बांधकाम 

वभाग 
20 सज गजानन राम कशन -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ूधानमंऽी आवास 

योजना 
21 ढवळे मिनषा वामनराव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 े.का.बं. 05 इतवारा 
22 लबासे छाया महादेव -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 ूधानमंऽी आवास 

योजना 
23 अजय अशोकराव गायकवाड -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 मलिनःसारण वभाग 
24 िशवपुरे भरत मोहन -- DO -- 11,000/- 31.12.2020 अितबमण व 

अनािधकृत बांधकाम 
वभाग 

पदाचे नांव – कंऽाटी / मानधनावरील – कुःती िश क - 2 
01 बालाजी मुकंूदलाल यादव कुःती िश क 20,000/- 31.12.2020 ःटेडीयम वभाग 
02 अहेमद अली अकबर अली कुःती िश क 20,000/- 31.12.2020 ःटेडीयम वभाग 
 
 



(5) 
 वरीलूमाणे कंऽाटी उपअिभयंता-02, कंऽाटी किन  अिभयंता-13, कंऽाटी ःथाप य अिभया ऽक  
सहा यक (माग िलपीक)-24 व कंऽाटी कुःती िश क-2 यंचे सेवेस यांचे नावासमोर दश व यानुसार एक 
दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.01.2021 ते 29.06.2021 पयत मुदतवाढ देणे बाबतचा ूःताव 
मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय बं. 05 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ूःता वत वाढीव वकास आराखडयातील दफन  

                भुमी आर ण बं. 116 मौजे हाळजा सव नं. 19 मधील जागा संपादन करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील नांदेड उ र व द ण भागातील फा खनगर, 
महेबुबनगर, सेलानीनगर, ताजनगर, हैदरबाग, इःलामपुरा या भागात बहसं य मुःलीम बांधव राहतातु . 
 या भागातील मुःलीम बांधवाक रता दफनभुमी नाही.  वरील भागातील मःुलीम बांधव नवी 
आबादी येथील दफनभुमीचा वापर करतात.  सदर दफनभुमी या भागापासुन अंदाजे 03 ते 04 क.मी. 
आहे. 
 ूःता वत वाढीव वकास आराखडयात मौजे हाळजा येथील स ह नं. 19 म ये दफनभुमी रता 
आर ण बं. 116 अ वये 0.32 हे टर जागा आर त करण्यात आलेली आहे सदर जागा दफनभुमीसाठी 
संपादन करणे आवँयक आहे. 
 क रता सदर जागे या सपंादनासाठी व वकिसत करण्यासाठी लागणा-या खचास ूशासक य व 
आथ क मा यतेःतव ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 06 

 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रःत सावजिनक बांधकाम वभागाकडे  

                हःतांतरीत करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीतील खालील रःते महारा  शासन, सावजिनक 
बांधकाम वभाग, शासन िनणय बं. रा वयो-2020/ू.ब.99/िनयोजन-2/ दनांक 11.12.2020 अ वये 
साोजिनक बांधकाम वभाग नांदेडकडे हसतंतारीत करण्यात आले आहेत. 
01 जुना म ढा – गोदावरी पुल –डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक 

02 नांदेड लातुर राममा – 361 - भगतिसंग चौक - असजन चौक – प म वळण रः यावरील नवीन  

 गोदावरी पुल 

03 महाराणा ूताच चौक ते हंगोली गेट रे वे भुयादी पुल रामा – 61 चा भाग (भुयारी पुलासह) 
03 रे वे ःटेशन – देगलुर नाका – जुना गोदावरी पुल – वाजेगांव रःता ूरामा – 2 चा भाग 

 वरील रःता बं. 01 व 02 यांना जोडणारा डीआयजी ऑफ स (नवीन कौठा) – होळकर चौक – 
भगतिसंग चौक पयतचा 1630 मी. लांबीचा अ ःत वातील डांबरी रःता आहे. 
 तसेच डीआयजी आफ स (न वन कौठा) – होळकर चौक – भगतिसंग चौक या रः यावरील बॉ ब 
शोध पथक कायालय समो न जवाजी महाले चौक (मामा चौक) – प म वळण रः यापयतचा 1430 
मी. लांबीचा अ ःत वातील डांबरी रःता आहे.  सदर रःता हा शासक य कायालय व वसाहात या जागे 
लगतचा रःता असुन प म वळण रः याला िमळणारा रःता आहे. 
 वरील अ.बं. 01 व 02 दो ही मु य रःते सावजिनक बांधकाम वभागाकडे हःतांतरीत करण्यात 
आलेले अस यामुळे या रः यांना जोडणारे उपमु य रःते (1) डीआयजी ऑ फस (न वन कौठा) होळकर 
चौक – भगतिसंग चौक पयत व (2) बॉ ब शोध पथक कायालय – जवाजी महाले चौक (मामा चौक) – 
प म वळण रःता महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम वभाग नांदेडकडे हःतांतरीत करण्यासाठीचा 
ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
 
 



(6) 
 तसेच वरील अ.बं. 03 व 04 दो ही मु य रःते सावजिनक बांधकाम वभागाकडे हःतांतरीत 
करण्यात आले अस यामुहे या रः याला जोडणारा मु य रःता अणाभाऊ साठे चौक – खालसा RUB – 

देगलुर रोड पयतचा 24 मी. ं दीचा व 690 मी. लांबीचा रःता महारा  शासन, सावजिनक बांधकाम 
वभाग नांदेडकडे हःतांतरीत करण्यासाठीचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय बं. 07 

 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलका कमचारी िनवड सिमतीने िन वळ ता पुर या व अःथायी 
ःव पात वहीत कालावधीसाठी पंपचालक/हा से द ःती या पदासाठी ूितमहा एकऽीत वेतन ु .2500/- 
ूमाणे िनयु साठी िनवड क न िशफारस केले या उमेदवारां या यादीस व नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका सवसाधारण सभा दनांक 16.08.2007 रोजीचा ठराव ब.122 नुसार कायालयीन आदेश 
ब.नांवाशमनपा/आःथा-5/7803/2007 दनांक 18.08.2007 अ वये 12 उमेदवारांना िन वळ ता पुर या 
ःव पात ूथम सहा म ह या या कालावधीसाठी ूितमहा एकऽीत वेतनावर नेमणुक करण्यात आली होती. 
तसेच आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/6821/08 द.14.11.2008 अ वये महानगरपािलका ेऽात 
न याने िनमाण करण्यात आले या पाण्या या टा यासाठी पपंचालकांची अितरी  गरज पाहता ूित ा 
यादीवरील ौी िलमकर ू दप दामोधर यांना आदेशा या दनांकापासुन ूथमत: सहा म ह या या 
कालावधीकरीता ूितमहा एकऽीत वेतनावर नेमणुक देण्यात आली आहे. 

मा.ूधान सिचव, नगर वकास वभाग, मंऽालय मुंबई यांना कायालयीन ूःताव पऽ ब.मनपा/ 
साू व/आःथा-5/10454/09 द. 13.03.2009 अ वये पाठवुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
अिभयंता आःथापनेवर पाणी पुरवठा वभागासाठी (12) पंप चालकां या पदिनिमतीस कायमःव पी 
मा यता ूदान करणेसाठी वनंती करण्यात आली होती. 

मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.36 द.20.05.2010 नुसार पाणी पुरवठा वभागातील एक ऽत 
वेतनावरील एकुण (12) पंप ऑपरेटर यां या सेवेस महारा  शासनाकडन मा यता ूा  होईपयत एक ु
दवसाचा तां ऽक खंड देवुन मुदतवाढ देण्याची मा यता ूदान केली होती.  

मा.क  अिधकारी, महारा  शासन, नगर वकास वभाग, यांचे पऽ बंमाक नामपा-
2018/ूब433/न व-24 द. 14.02.2019 अ वये द.13.03.2009 या ूःतावानुसार पंप ऑपरेटर 
संवगात आणखी 12 पदे िनमाण करण्याची आवँयकता नाही, असे कळ वले आहे. 

यानुसार काया. ूःताव ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/371/20 द.28.04.2020 अ वये 
कायकारी अिभयंता, पाणी पुरवठा वभाग यांनी दनांक 12.12.2019 रोजी दले या अहवालानुसार एकऽीत 
वेतनावरील (11) कंऽाटी पंप ऑपरेटर यां या सेवेची आवँयकता ल ात घेता संबंिधतां या सेवेत दनांक 
31.12.2019 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन दनांक 01.01.2020 ते 29.06.2020 पयत 
मुदतवाढ देणेसाठी द. 28.04.2020 रोजी ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर 
करण्यात आलेला आहे. सदर ूःतावास सभेची मा यता अ ाप अूा  आहे. 

दनांक 28.04.2020 या ूःतावास मनपा सवसाधारण सभेची मा यते या अिधन राहन ु
कायालयीन आदेश ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/372/20 द. 28.04.2020 अ वये पाणी पुरवठा 
वभागाम ये कायरत एक ऽत वेतनावरील कंऽाटी पंप ऑपरेटर यां या सेवेस द. 30.12.2019 रोजी 
मुदतवाढ संपली अस यामुळे द. 31.12.2019 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन द. 01.01.2020 
ते 29.06.2020 पयत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

तसेच कायकारी अिभयंता, पाणी पुरवठा वभाग यांनी दनांक 26.05.2020 रोजी दले या 
अहवालानुसार कायालयीन ूःताव ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/2348/20 द. 30.06.2020 अ वये 
एकऽीत वेतनावरील (11) कंऽाटी पंप ऑपरेटर यां या सेवेची आवँयकता ल ात घेता संबंिधतां या सेवेत  
 
 



(7) 
 

दनांक 30.06.2020 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देऊन दनांक 01.07.2020 ते 30.12.2020 
पयत मुदतवाढ देणेसाठी द.30.06.2020 रोजी ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर 
करण्यात आलेला आहे. सदर ूःतावास सभेची मा यता अ ाप अूा  आहे. 

दनांक 30.06.2020 या ूःतावास मनपा सवसाधारण सभे या मा यते या अिधन राहन ु
कायालयीन आदेश ब. नांवाशमनपा/साू व/आःथा-5/4131/20 द. 10.08.2020 अ वये पाणी पुरवठा 
वभागाम ये कायरत एक ऽत वेतनावरील कंऽाटी पपं ऑपरेटर यां या सेवेस द. 29.06.2020 रोजी 
मुदतवाढ संपली अस यामुळे द. 30.06.2020 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन द. 01.07.2020 
ते 30.12.2020 पयत पुव याच अटी व शत नुसार ूितमहा एक ऽत वेतन .11000/- यावर मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 

कायकारी अिभयंता, पाणी पुरवठा वभाग यांनी द. 07.12.2020 रोजी दले या अहवालानुसार 
कायरत कंऽाटी/ एकऽीत वेतनावरील (11) पंप ऑपरेटर हे पाणी पुरवठा वभागांतगत िसडको, असदवन, 
डंक न, काबरानगर जलशु दकरण कि, आसना व काळे र पंप हाऊस येथे पंप चाल वण्याचे काम 
चांग याूकारे करीत अस यामुळे यांना सेवेत मदुतवाढ देणेसाठी दले या अहवालानुसार संबंिधतां या 
सेवेस द. 30.12.2020 रोजी मुदतवाढ संपत अस यामुळे द. 31.12.2020 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक 
खंड देऊन द. 01.01.2021 ते 29.06.2021 पयत पुव याच अटी व शत नुसार ूितमहा एक ऽत वेतन 
. 11000/- यावर मुदतवाढ देणेसाठी ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 08 

 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील फुलेनगर ते रःता बं. 07 पयत रःता  

              ं दीकरणे करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽातील वाढती लोकसं या तसेच शहराचा होत असलेला 
सवागीण वकास वचारात घेता सुर त व सुरळीत वाहतुक या ीने शहरात न याने पयायी रःता 
तसेच अ ःत वातील रः यांचे ं दीकरणे करणे आवँयक आहे. 
 शहरा या िशवाजीनगर मागील घामोडीया फॅ टरी डॉ टर लेन प रसरात मोठया ूमाणावर आरो य 
वषयक सोईसु वधा वकिसत होत असनु सदर सु वधांचा लाभ घेण्यासाठी ज हयातील व ज हयाबाहेरील 
नागरीक दररोज मोठया सं येने या ठकाणी येत आहेत.  व जराबाद प रसरातुन सदर प रसरात 
जाण्यासाठी िशवाजीनगर पुलाव न एक माग  वाहतुक यवःथा अ ःत वात असुन बाहेर पडण्यासाठी 
िशवाजीनगर हनुमान मं दरासमोरील एक माग  रःता व फुले नगर ते रःता बं. 07 हा माग  रःता असे 
पयाय आहेत.  यातील माग  रःता फुलेनगर ते रःता बं. 07 हया रः यांची ं दी 7.90 ते 8.90 मी. 
असुन ं दी कमी अस याने व वाहतुक ची ितोता वचारात घेता या ठकाणी वेळोवेळी वाहतुक ची क डी 
िनमाण होत आहे.  यामुळे सदर रः याचे ं दीकरण करणे आवँयक आहे. 
 या ीने सदर रःता बं. 07 ते फुलेनगर कडे जाणा-या रः या या उजवीकडील बाजुची जागा 
महापािलका मालक ची अस याने तसेच जनता माकट या इमारतीचा पुन वकास करावयाचा अस याने या 
बाजुने एकूण 16.00 मी. ं दीम ये रः याचे ं दीकरण करण्याचे ूःता वत करण्यात येत आहे.  यानुसार 
सदर रः याचे ं दीकरणे करणे व रःता वकिसत करण्यासाठी लागणा-या खचाचा ूःताव मा यतेःतव 
मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
 
 
 
 
 
 



 
(8) 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 09     ूःताव 

 मनपा ह ीतील जुना कौठा येथील बौ द वहाराचे काम पूण झालेले आहे पण रःता नाही जमीन 
रः यासाठी संपादीत करण्यासाठी आवँय ा वाटली तर जमीन सपंादीत करण्यात यावे.   

तसेच गोवधन घाट ते कौठा अंतगत जाणा-या ॄज या कडेने 20 फुटचा रःता बौ द वहारासाठी 
मोकळा क न रःता करण्यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :-  राजु गो वंबराव काळे      अनुमोदक :- दपाली संतोष मारे  
वषय बं. 10     ूःताव  
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका आःथापनेवर कायरत ौी साईराज स यनारायण मु दराज 
िलपीक यांना अचानक झाले या पोटदखी या ु ( अ युट पॅन बयाटायटीस) व िसझ डसऑडर या ऽासावर 
उपचाराक रता अ ीनी बटीकल अ ड हाट केअर सटर ूा.िल. नांदेड येथे दनांक 13.01.20 रोजी दाखल 
करण्यात आले व यानंतर सदर णालयातील डॉ टरां या स याूमाणे व यांनी संदभ त के यानुसार 
पुढील उपचार ए.आय.जी. हॉःपीटल हैिाबाद (तेलंगाना रा य) येथे दनांक 14.01.2020 ते 23.01.2020 
पयत करण्यात आले असुन या आंतर ण कालावधीम ये यांचेवर उपचाराथ एकूण पये 1,65,380/- 
(अ री पये एक ल  पास  हजार तीनशे ऐंशी केवळ) एवढा खच झाला असुन यांचे पुढील उपचार 
देखील हैिाबाद येथील णालयाम ये सु  असनु यासाठी देखील आणखी खच लागणार आहे.  
याक रता संबंधीतांना पैशांची आवँय ा अस याने संबंधीतांचे आंतर ण कालावधीतील पये 

1,65,380/- (अ री पये एक ल  पास  हजार तीनशे ऐंशी केवळ) या उपचाराथ खच झाले या 
र कमे या ूितपुत स वशेष बाब हणुन मंजुरी ूदान क न संबंधीतांना र कम अदाई करण्यास ही 
मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता ूदान करते व हा ठराव याच सभेत कायम करण्यात येतो. 
सुचक :- सौ. दपाली संतोष मोरे            अनुमोदक :- नागनाथ ग डम 
वषय बं. 11     ूःताव 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील िसडको येथील बदं पडले या STP या जागेवर 
ूधानमंऽी आवास योजने अंतगत ूःताव तयार क न पाठ वणे बाबत. 
सुचक :- जाधव ौीिनवास         अनुमोदक:- स. वरििसंघ गाडीवाले 
 

( मा. महापौर यां या मा यतेने ) 
                                                               ःवा रीत/- 

              (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

           नगरसिचव 
                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


