
                                                 जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-09/2021 
        नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:- 22.07.2021 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसचूी ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये 

   महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसचूी (ड) चे ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा  
अिधकारानसुार मा. महापौर, सौ. मोहीनी वजय येवनकर, यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव 
साधारण सभा दनांक 30.07.2021 रोजी दपारी ु 03.00 वाजता ONLINE  दारे आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधारीत समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय करावेू .               
                                                               ःवा रीत/- 
(मा. महापौर यां या मा यतेने)                               (स. अजीतपालिसघं संध)ु  

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

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01     

        वषय:- नांदेड शहरातील गावांची, वः यांची व रः यांची जातीवाचक नावे बदलनू न वन नावे 
                देणे बाबत.  

         संदभ:- 1) महारा  शासन, सामा जक याय व वशेष सहा य वभाग, शासन िनणय कमांक: 
                   सं कण-2020/ ू.ब.33/ अजाक मऽंालय. मुबंई- 32, दनांक 11 डसबर, 2020 

                2) नगर वकास वभाग, मुंबई यांचे पऽ ब.सं कण-2021/ू.ब.18/न व-20  
                 द.21.01.2021 

उपरो  वषयी संदभ ब. 1 या शासन िनणयानसुार रा यातील अनेक शहरातील व मामीण भागातील 
अनेक गावांची, वः यांची व रः यांची नांवे जातीवाचक अस याची बाब महारा ासार या पुरोगामी रा याला 
भूषणावह नस यामुळे रा यात सामा जक सलोखा व सौहाद िनमाण होऊन रा ीय एका मता वृ दींगत हो या या 
ीने अशा सव गावांची, वः यांची व रः यांची नांवे बदलुन अशा जातीवाचक नावांऐवजी महापु षांची व 

लोकशाही मू यांशी िनग डत नांवे दे यास मा यता दे यात आली आहे. 
      सदर वषयाचे मह व ल ात घेऊन, जातीवाचक नावे बदलनू नवीन नावे दे याची कायप दती शहरी 
भागासाठ  नगर वकास वभागाने व मामीण भागासाठ  माम वकास वभागाने िन त क न जातीवाचक नावे 
बदल याची कायवाही तातडीने कर याचे सदंभ ब. 1 या शासन िनणया वये मा यता दली आहे. 
       संदभ ब. 2 या नगर वकास वभा या पऽानुसार संदभ ब.1 या शासन िनणयानसुार आवँयक 
कायवाही क न केले या कायवाहीचा अहवाल शासनास सादर कर याचे कळ वले आहे. 
       संदभ ब. 1 या शासन िनणयानुसार कायवाही कर यासाठ  े ऽय अिधकारी यांचे माफत यांचे 
ेऽिनहाय काय ेऽातील रःते, नगर, ग ली, चौक, वः यांची व गांवाची जातीवाचक नावांचे मा हती 

माग व यात आली ती खालील ूमाणे आहे. 
 



(2) 
अनु. 
ब. 

े ऽय कायालय 
ब. 

वसुली वाड ब. िनवडणुक 
ूभाग ब. 

वःतीचे नांव रः याचे 
नांव 

चौकाचे नांव 

1 1 तरोडा 12-5 ब.1 भावसार नगर िनरंक भावसार चौक 
2 1 तरोडा 12-6 ब.1 आदश आदीवासी 

ग.ृिन. सो. 
िनरंक िनरंक 

3 2 अशोकनगर 1-20 ब.10 िसंधी कॉलनी िनरंक िनरंक 
4 2 अशोकनगर 1-21 ब.10 बु ड ग ली िनरंक िनरंक 
5 2 अशोकनगर 1-24 ब.8 बु ड ग ली िनरंक िनरंक 
6 3 िशवाजीनगर 1-10 ब.6 जंगमवाडी िनरंक िनरंक 
7 4 व जराबाद 3-2 ब.17 गवळीपुरा िनरंक िनरंक 
8 4 व जराबाद 3-2 ब.16 भोईग ली िनरंक िनरंक 
9 4 व जराबाद 3-2 ब.17 वडार ग ली िनरंक िनरंक 
10 4 व जराबाद 3-2 ब.14 ॄा हण ग ली िनरंक िनरंक 
11 4 व जराबाद 3-2 ब.15 धनगर ग ली िनरंक िनरंक 
12 4 व जराबाद 3-3 ब.17 िसंधी कॉलनी िनरंक िनरंक 
13 4 व जराबाद 3-4 व 5 ब.16 कंुभार ग ली िनरंक िनरंक 
14 4 व जराबाद 3-4 व 5 ब.17 वडार ग ली िनरंक िनरंक 
15 4 व जराबाद 4-1 ते 3 ब.17 कंुभार ग ली िनरंक िनरंक 
16 4 व जराबाद 4-1 ते 3 ब.15 लोहार ग ली िनरंक िनरंक 
17 4 व जराबाद 4-4 ते 6 ब.16 भोई ग ली िनरंक िनरंक 
18 4 व जराबाद 4-4 ते 6 ब.16 धोबी ग ली िनरंक िनरंक 
19 4 व जराबाद 5-1 ते 4 ब.16 जोशी गली िनरंक िनरंक 
20 4 व जराबाद 5-1 ते 4 ब.14 मारवाडी ग ली िनरंक िनरंक 
21 4 व जराबाद 5-1 ते 4 ब.16 बु ड ग ली िनरंक िनरंक 
22 4 व जराबाद 5-1 ते 4 ब.16 अरब ग ली िनरंक िनरंक 
23 4 व जराबाद 7-1 ते 3 ब.15 मिनयार ग ली िनरंक िनरंक 
24 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब.15 कंुभार टेकडी िनरंक िनरंक 
25 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब.14 कलालग ली िनरंक िनरंक 
26 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब.14 व 15 सराफा लोहार 

ग ली 
िनरंक िनरंक 

27 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब14. रंगारग ली िनरंक िनरंक 
28 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब.15 धनगर टेकडी िनरंक िनरंक 
29 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब.14 व 15 बागवान ग ली िनरंक िनरंक 
30 5 ईतवारा 6-1 ते 4 ब15. म यार ग ली िनरंक िनरंक 
31 5 ईतवारा 9-1 ब.14 मोमीनपुरा िनरंक िनरंक 
32 5 ईतवारा 9-1 ब.15 भोई ग ली िनरंक िनरंक 
33 5 ईतवारा 9-2 ब.13 भावे र नगर िनरंक िनरंक 
34 5 ईतवारा 9-2 ब.13 व 14 महंतवाडी िनरंक िनरंक 
35 5 ईतवारा 9-4 ब13. खोजा कॉलनी िनरंक िनरंक 
36 5 ईतवारा 9-6 ब.12 बागवान कॉलनी िनरंक िनरंक 
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37 5 ईतवारा 9-7 (1) ब.11 इःलामपुरा िनरंक िनरंक 
38 5 ईतवारा 9-7 (2) 9-8-9 ब.11 वा मीक नगर िनरंक िनरंक 
39 6 िसडको 10-3 ब.20 वा मीक नगर िनरंक िनरंक 
40 6 िसडको 11-1 ब.19 वा मीक नगर िनरंक िनरंक 
       क रता शासन िनणयानुसार व रल ूमाणे नांदेड शहरातील वः यांची, रः यांची व चौकाची नांवे 
बदलुन अशा जातीवाचक नांवा ऐवजी महापु षांची व लोकशाही मू यांशी िनग डत असलेले नांवे दे यासाठ  
चा ूःताव सवसाधारण सभेसमोर सादर.  
वषय बं. 02   
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत अंतगत नाग रकांना सु वधा पुर वणे क रता 
जेएनएनयुआरएम, नगरो थान (रःते,पुल, नाले), बीएसयुपी, पाणी पुरवठा (देखभाल), मलिनःसारण 
(उभारणी व देखभाल) इ यादी योजनेतंगत कामे चालु अस यामुळे सदर कामासाठ  उपल ध कमचारी वग 
अपुरा अस यामुळे व वध वकास कामे िनयो जत वेळेत पणु होणे करीता तसेच सदरचे कामावर व 
कामा या गुणव ेवर देखरेख ठेवणेकरीता तसेच गुठेंवारी, वदयुत व यां ऽक  वभागासाठ  ता पुर या 
ःव पात कंऽाटी पदे भर यासाठ  मनपा सवसाधारण ठराव ब.136 द.30.12.2010 अ वये उ  योजना व 
व वध वभागासाठ  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 भर यासाठ  मा यता ूदान के यानुसार व हत कायप दतीचा अवलंब क न सदरची कंऽाटी 
पदे भर यात आली. 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सव साधारण सभा ठराव ब.11 दनांक 02.08.2013 अ वये 
उ  ठरावातील नमुद सव कंऽाटी पदास मा यता देवून कायरत असले या कंऽाटी 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 सबिंधतांना वरीलूमाणे वेळोवेळी मुदतवाढ 
दे यात आली. उ  ठरावातील नमुद योजना संप या असुन सबंिधत वभागूमुखां या अहवालानुसार 
महापािलके या इतर योजनांची तदअनुषंिगक कामे कर यासाठ  स या कायरत असले या खालील नमदु 
कंऽाटी उपअिभयंता – 02, किन  अिभयंता़ – 13 व कंऽाटी ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक – 24 व  
कंऽाटी कुःती िश क-02 यांना मनपा सवसाधारण सभे या मा यते या अधीन राहन कायालयीन आदेश ु
ब.जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/10388/2021 द.20.01.2021 अ वये द.31.12.2020 रोजीचा 
एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन दनांक 01.01.2021 ते 29.06.2021 पयत मुदतवाढ दे यात आली होती 
यास मनपा सवसाधारण सभा ठराव ब.143 द.29.01.2021 अ वये मा यता ूदान केलेली आहे.  

व वध वभागांना कायालयीन पऽ ब. जा.ब.नांवाशमनपा/साू व/आःथा-सेल/2077/2021 द. 
09.06.2021 अ वये संबंिधत वभागाचा अहवाल माग वला असुन संबंिधता या कामाची आवँयकता व  
यांचे काम समाधानकारक अस या या अहवावलानुसार पुढील मदुतवाढ देणे आवँयक आहे.   

क रता खालील कंऽाटी कमचा-यां या सेवेची मुदत द.29.06.2021 रोजी संपत अस यामुळे 
यां या कंऽाटी सेवेस द.30.06.2021 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड देऊन दनांक 01.07.2021 ते 

30.12.2021 पयत मुदतवाढ दे याबाबत वभागूमुखा या अहवालानुसार ूःता वत कर यात येते.   

अ.
ब 

कंऽाटी कमचा-यांचे नांव पदाचे नांव एकऽीत 
वेतन 
पये 

तांऽीक खंड 
दनांक 

कायरत वभागाचे 
नांव 

शेरा 
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पदाचे नांव – कंऽाटी उपअिभयंता - 01 

1 ौी वजयकुमार शेषेराव 
दवणे 

कंऽाटी उपअिभयंता 30,000/- 30.06.2021  ःव छ महारा  
अिभयान क  (ना) 

 

2 ौी संघर  गणपतराव 
सोनसळे, उपअिभयंता 

कंऽाटी उपअिभयंता 30,000/- 30.06.2021 पाणी पुरवठा वभाग  

 
पदाचे नांव – कंऽाटी किन  अिभयंता - 13 

1 म.जक उ ला खान कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

2 स यद युनुस मोईनो ीन  कंऽाटी किन  
अिभयंता 

22,000/- 30.06.2021 वदयुत वभाग 

3 बोडके राजकुमार गंगाराम  कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा व मल:िनःसारण 
वभाग 

4 अंजनडोहकर राहल माधवराव ु  कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 वदयुत वभाग 

5 सरपाते र वंि संभाजीराव  कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 नगररचना वभाग 

6 सुयवंशी करण नामदेवराव  कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

7 ःवामी उ म गु नाथ  कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 झोन ब.3 पापु व 
मलिन:ःसारण व. 

8 ौी सं दप ानोबा पाटील, 
किन  अिभयंता 

कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

9 ौी ठाणेदार म. खजर, 
म.मुःतफा, किन  अिभयंता 

कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 बीएसयुपी वभाग 

10 कु.सु ूया शंकरराव मलुंगे, 
किन  अिभयंता 

कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

11 ौी यकंटेश गोपीचंद 
गोकुळे,किन  अिभयंता 

कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 यांऽीक  वभाग 

12 ौी शेख जैनो ीन हसेन ु
साब,किन  अिभयंता 

कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

13 ौी संमाम जवनराव 
गाडेगांवकर, किन  अिभयंता 

कंऽाटी किन  
अिभयंता  

22,000/- 30.06.2021 पाणी पुरवठा व मल 
िनःसारण 

 
पदाचे नांव – कंऽाटी ःथाप य अिभयां ऽक  सहा यक (माग िलपीक) – 24 

1 ूितभा कसबे  कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

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

15,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

3 पसाळ मंुजाजी 
सुभाष  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 झोन ब.1,2,3 मलिन:ःसारण 
व. 

4 गजभारे सिचन 
संभाजी  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

 



(5) 
5 ीरसागर योगेश 

गोवधन  
कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

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

15,000/- 30.06.2021 पा.पु.व मलिन:ःसारण, व. 

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

15,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

8 वाघमारे चंपत 
सखाराम  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 नगररचना वभाग 

9 बळवंते संभाजी 
भुजंगा 

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 े ऽय कायालय ब.03 
(िशवाजीनगर) 

10 पांचाळ गो वंद 
मनोहर  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 े.का.ब.1  

तरोडा-सांगवी 
11 कुलकण  नेहा  कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  

सहा यक (माग िलपीक) 
15,000/- 30.06.2021 ूधानमंऽी आवास योजना 

12 कांबळे अ नपुणा 
बाबुराव 

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

13 चवरे संजय 
केशवराव  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 बएसयुपी वभाग 

14 डकरे कशन बापुजी ु  कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 पाणीपुरवठा वभाग 

15 अंकमवार जयौी 
नारायण  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 नगररचना वभाग 

16 कांबळे रमाबाई 
नागोराव  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

17 ग डीमे महेश 
कशनराव  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 े ऽय कायालय ब.03 
(िशवाजीनगर) 

18 शरद अशोकराव 
काळे  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 ःव छ महा. अिभ.(ना) क  

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

15,000/- 30.06.2021 सावजिनक बांधकाम वभाग 

20 सज गजानन 
राम कशन 

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 ूधानमंऽी आवास योजना  

21 ढवळे मिनषा 
वामनराव  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 े.का.बं.5, (इतवारा) 

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

15,000/- 30.06.2021 ूधानमंऽी आवास योजना/ 
नगररचना वभाग 

23 ौी अजय अशोकराव 
गायकवाड  

कंऽाटी ःथाप य अिभयांऽीक  
सहा यक (माग िलपीक) 

15,000/- 30.06.2021 मल:िनःसारण वभाग 

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

15,000/- 30.06.2021 अितबमण व अनािधकृत 
बांधकाम वभाग 

 

पदाचे नांव – कंऽाटी / मानधनावरील- कुःती िश क – 02 
1 ौी बालाजी 

मुकंुदलाल यादव,  
कुःती िश क 20,000/- 30.06.2021 ःटेडीयम वभाग 

2 ौी अहमद अली 
अकबर अली,  

कुःती िश क 20,000/- 30.06.2021 ःटेडीयम वभाग 



(6) 
 

वरील ूमाणे कंऽाटी उपअिभयंता – 02, कंऽाटी किन  अिभयंता – 13, कंऽाटी ःथाप य 
अिभयां ऽक  सहा यक (माग िलपीक) – 24 व कंऽाटी कुःती िश क - 02 यांचे सेवेस यांचे नावासमोर 
दश व यानुसार एक दवसाचा तां ऽक खंड देवून दनांक 01.07.2021 ते 30.12.2021 पयत मुदतवाढ 
देणेबाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 03 

 मनपा कमचारी िनवड सिमतीने िन वळ ता पुर या व अःथायी ःव पात वहीत कालावधीसाठ  
पंपचालक/हा से द ःती या पदासाठ  ूितमहा एकऽीत वेतन पये ु 2500/- ूमाणे िनयु साठ  िनवड 
क न िशफारस केले या उमेदवारां या यादीस व नांदेड वाघाळा शह रमहानगरपािलका सवसाधारण सभा 
दनांक 16.08.2007 रोजीचा ठराव बं. 122 नुसार कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आःथा-2/803/ 
2007 दनांक 18.08.2007 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/आःथा-5/6821/08 दनांक 14.11.2008 अ वये महानगरपािलका ेऽात न याने िनमाण 
कर यात आले या पा या या टा यासाठ  पंपचालकांची अित र  गरज पाहता ूित ा यादीवरील ौी 
िलमकर ू दप दामोधर यांना आदेशा या दनांकापासुन ूथमत: सहा म ह या या कालावधीकरीता ूितमहा 
एकऽीत वेतनावर नेमणुक दे यात आली आहे. 
 कायालयीन ूःताव पऽ बं. मनपा/साू व/आःथा-5/10454/09 दनांक 13.03.2009 अ वये 
मा. ूधान सिचव, नगर वकास वभाग यांना पाठवुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अिभयंता 
आःथापनेवर पाणी पुरवठा वभागासाठ  (12) पंप चालकां या पदिनिमतीस कायमःव पी मा यता ूदान 
करणेसाठ  वनंती कर यात आली होती. 
 मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 36 दनांक 20.05.2010 नुसार पाणी पुरवठा वभागातील 
एकऽीत वेतनावरील एकूण   12 पंप ऑपरेटर यां या सेवेस महारा  शासनाकडन मा यता ूा  होईपयत ू
एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन मुदतवाढ दे याची मा यता ूदान केली होती.  यास मा. क  अिधकारी 
महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे पऽ बं. नामपा-2008/ूब 433/न व-24 दनांक 14.02.2019 
अ वये दनांक 13.03.2009 या ूःतावानुसार पपं ऑपरेटर संवगात आणखी 12 पदे िनमाण कर याची 
आवँय ा नाही असे कळ वले आहे. 
 कायकारी अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी दनांक 09.06.2021 रोजी दले या अहवालानुसार एकऽीत 
वेतनावरील 11 कंऽाटी पंप ऑपरेटर यां या सेवेची आवँयकता ल ात घेता संबंधीतां या सेवेस दनांक 
29.06.2021 रोजी मुदत संपत अस यामुळे दनांक 30.06.2021 रोजीचा एक दवसाचा तां ऽक खंड देवुन 
दनांक 01.07.2021 ते 30.12.2021 पयत पुव याच अटी व शत नुसार ूितमहा एकऽीत वेतन पये 
15,000/- यावर मुदतवाढ देणेसाठ  ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 04     ूःताव  

 महानगरपािलका आःथापनेवरील ौी द ा गणपती सोनकांबळे पु ष मजुर यांना कायालयीन आदेश 
बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/9235/13 दनांक 15.03.2013 या आदेशा दारे स ने सेवािनवृ  
कर यात आले होते.  या आदेशा व द संबंधीतांनी दनांक 12.02.2018 रोजी संप न झाले या ःथायी 
सिमती म ये अ पल दाखल केले होते.  सदर अ पलानुसार ःथायी सिमतीने ठराव बं 75 दनांक 
12.10.2018 दारे यांचे स ने सेवािनवृ  केले या आदेशा र  क न सेवेत जु क न घे या बाबत ठराव 
पारीत केला होता.  तथा प सदर ठरावाची अमलबजावणी झालेली नाही कारण संबधंीतांनी स ने 
सेवािनव  के यानंतर व हत कालावधीत अ पल दाखल केले नाही असे कारण नमुद कर यात आलेले  
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आहे.  संबंधीत एक पु ष मजुर असुन यांना कायदयाचे कोणतेही ान नस यामुळे व हत कालावधीत 
अ पल दाखल झालेली नाही ही वःतु ःथती आहे. 
 तथा प यासाठ  यांनी हयात असतांना ूित दन कायालयात येवून सव व र  अिधका-याना 
नॆपणे वनतंी क न माझा कुटंबाचा उदरिनवाह चाल वणे कठ ण झाले असुन दैनं दन उपासमार व ू
मुलाबाळांचे िश ण होत नस याचे वारंवार वनंती केली.  परंतु यांना कोणताही ूितसाद न िमळा यामुळे 
मनाचे ख चीकरण होवून आजरी पड यामुळे ते दनांक 18.05.2020 रोजी मतृ पावले आहे. 
 संबंधीतां या मृ यु प ात संबधीतांचे संपूण कुटंब उ वःत झाले अस याने यांचा दैनं दन ू
उदरिनहवाह व यां या प ात यां या मुलाबाळांचे िश ण सुखकर हो या या ीने व मानवते या 
ीकोणातुन सहानभुुतीपुवक वचार क न यांची स ची सेवािनवृ ी ऐवजी सेवािनवृ ी गहृीत ध न 
यां या कुटंबास सेवािनवृ ी वेतनाचा लाभ अनु ेयक न यांचा वारस मुलगा चंिकांत द ा सोनकांबळे ू
याला लाड सिमती या िशफारशीनुसार मजुर या पदावर िनयु  दे यास ही मनपा सवसाधारण सभा 
सवानुमते समंत करते. 
सुचक:- उमेश च हाण              अनुमोदक :-  योती रायबोले 
वषय बं. 05     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील कौठा येथील महा मा बसवे र महाराजचा पुतळा ते 
शहीद भगतिसंघ चौका पयतचा रःता 45 मीटर ं दी कर यासाठ  TDR देवुन जागा संपादन कर यास ह 
मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.  
िनयमानुसार आयु ांनी पुढील वैधािनक कायवाही करावी. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाडीवाले                अनुमोदक :-  अ. शमीम अ द ला साबु  
 

                                                                 ःवा रीत/- 
                                                        (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

         नगरसिचव 
                                                  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 
 
 
 
 


