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            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                  दनांक:- 23.12.2021 

 
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. जयौी िनलेश पावडे यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव 
साधारण सभा दनांक 31.12.2021 रोजी दपार  ु 03.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय 
इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. शंकरराव च हाण सभागहृात आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप ःथत राहन सहकाय करावेू .  
 

(मा. महापौर यां या मा यतेने)                                        ःवा र त/-                     

                                                       (स. अजीतपालिसंघ संध)ु  

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

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड  
 

आयु  यां याकडन ूा  कायालयीू न ूःताव 
वषय बं. 01      

वषय :- नांदेड कमचार  क याण िनधीचा सुधार त मा यता देणे बाबत. 
       संदभ:- नांदेड वाघाळा शहर कमचार  क याण िनधी सवसाधारण सभा ठराव ब.15 द.24.05.2002  

              दारे मजंुर उप वधीत मनपा ठराव ब.108 द.31.08.2013. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत व वध वभागात जवळपास 2300 कमचार  कायरत आहेत. 
याम ये सदर पदांपैक  बरेचसे कमचार  हे साफसफाई, पाणीपुरवठा, मलिनःसा:रण, करवसुली, अ नशमन, 
वै क य सेवा इ याद  वभागात कत य बजावत असतात. अ यावँयक काम करणारे कमचार  अनेक वेळेस 
छोटया-मोठया आजाराने ऽःत होतात. स या तां ऽक यगु असून या युगात व वध यंऽसामुमी पासून ज वताचा 
धोका वाढला आहे. तसेच व वध आजार व अपघाताचे ूमाण दवस दवस वाढत आहे. नांदेड 
महानगरपािलकेतील कमचार  व वध वभागा अंतगत अहोराऽ सेवा देतात. यामुळे या सेवा पार पाडत असतांना 
अनेक वेळेस ददवी ूसंग ओढवतातु .अशा ूसंगी सदर कमचा-यास कंवा यां या कुटंबीयास आिथक मदतीची ु
मोठ  गरज असते.परंत ुयासाठ  स या कोण याह  ूकारचा िनधी उपल ध नस यामुळे अनेक वेळेस कमचा-
यांना आिथक अडचणीला त ड ावे लागते. इतर व वध शासक य कायालयात कमचार  क याण िनधी ःथापन 
केलेला असनू या सव कमचार  िनयमीत दरमहा अ पशी वगणी जमा करतात.या जमा होणा-या िनधी मधनू    
कमचा-यांचे अनेक ू  माग  लागलेले आहेत. या अनुषगंाने नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कमचार  
संघटनांनी वेळोवेळ  दले या िनवेदनानुसार नांदेड महानगरपािलकेतील कमचा-यांक रता द.24.05.2002 रोजी 
मनपा सवसाधारण सभेने संमत केलेला ठराव ब.15 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका कमचार  
क याणिनधी ःथापन कर यात आला आहे. यामळेु अशा ूकारचा िनधी महापािलकेतील कमचा-यां या 
क याणाक रता आवँयक झालेला आहे.मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 66(18) नुसार ह   
 



 
(2) 

बाब महानगरपािलके या ऐ छक कत यात मोडते क याण िनधी ःथापन क न चालणार नसुन यांचे 
कामकाज कसे असावे.वगणी कशी गोळा करावी,कायकार  मंडळ कसे असेल,िनधीतनू कोणकोणती कामे करता 
येतील इ याद  बाबत िनयम तयार कर यात आले होते. यासाठ  खालीलूमाणे ूा प िनयमाम ये सुधारणा 
करणे यो य रा हल. 

ूा प िनयम 

1) सं  नाव- या िनयमास नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका,कमचार  क याणिनधी िनयम 2002 असे 
संबोध यात येईल.(सुधारणा-2021) 

2) िनयमाची या ी - हे िनयम नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मुळ आःथापनेवर ल कायरत व 
महानगरपािलका आयु ां या िनयंऽणाखालील सव संवगा या कमचा-यांना लाग ू राहतील. तथा प 
ूितिनयु वर महानगरपािलकेत ज ूझालेले अिधकार /कमचार  तसेच िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट  
त वावर कायरत असणा-या कमचा-यांना,मानधनत वावर कायरत  कमचा-यांना हे िनयम लागू राहणार 
नाह त. 

3) उ े- सदर ल िनधी महानगरपािलकेतील कमचा-यांना यां या कुटुंबीयांना पुढ ल नमूद ूसंगी मदत 
कर याकर ता उपयोगात आण यात येईल.कायकार  सिमती या मा यतेने मदत दे यात येईल. 

4) आजार  अस यास यात दधर आजाराकर ता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेमाफत दे यातु  

   येणा-या वै क य ूितपूत  यित र  इतर सव गंभीर व आक ःमक आजाराकर ता अनुदान     

   पये-  10,000 ते 40,000/- अनु ये कर यात येत आहे. 
अ.ब. आजारांचे नांव 

1 डोळयांसंदभात कोण याह  ूकार या श बयेस लागू रा हल. 
2 अप ड स,हिनया व पोटातील कोण याह  गाठ संबंधीत श बयेसाठ  लागू रा हल.  
3 अःथीसंबंधी श बया (कोण याह  हाडांची श बया)  
4 अपघात झा यास,कायम अपंग व आ यास ( जसे क  शर रातील एखादा अवयव न  होणे)अनदुान 

पये 10,000/- ते 40,000/- अनु ेय रा हल. 
5 व वध आजारा या श बयेसाठ  लाग ूरा हल. 
6 अिधकार  /कमचार  यांचा अचानक मृ यू झा यास संबिंधतां या पाऽ वारसास अनदुान 

.10,000/- 
7 ूसुतीश बया (फ  कायम म हला कमचार  व पु ष कमचार  यांची प ी. ) यां यासाठ  वै क य 

खच हणनू नॉमल डले हर साठ  कमीत कमी 10,000 व जाःतीत जाःत 20,000 पयत व 
(CEASER) सी-से शन डले हर साठ   कमीत कमी-25,000/- व जाःतीत जाःत 40,000/- 
पयत खच अनु ेय रा हल.(ूथमत: संबंिधताने शासक य /िनमशासक य णालयात ूसुतीसाठ  
ूाधा य ावे. जर सदर शासक य /िनमशासक य णालयात ूसुती उपचारादर यान अडचणी 
िनमाण होत अस यास याबाबतचे संबंिधत वै क य अिधकार  यां याकडून ूमाणपऽ घेऊन इतर 
खाजगी णालयात ूसुती झाले या ूकरणास उ  अनदुान/अथसहा य अनु ेय रा हल.) 

1) संबंिधत अिधकार /कमचार  यांनी वै क य ूितपुत  योजनेचा लाभ घेत यास यांना हे िनयम व 
क याण िनधी योजना अनु ेय राहणार नाह . तसेच संबंिधतांचा वै क य उपचारा दर यान झाले या 
खच कमीत कमी .10,000/- व जाःतीत जाःत .40,000/- या वर असणे आवँयक आहे. 

2) वै क य उपचारादर यान झालेला खचाबाबतचे देयक 06 म ह या या आत व जाःतीत जाःत एका 
वषातील असणे आवँयक रा हल. कालबाहय देयके अनु ेय राहणार नाह .  

3) GST सह प के देयके सादर करणे आवँयक आहे. 
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4) सदर देयके अतंर ण कालावधीतील असणे आवँयक असून कालबाहय देयके अनु ेय राहणार नाह .  

5) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या आःथापनेवर ल कायम अिधकार  /कमचार  यांना व यां या 
पाऽ कुटंबातील य ंना क याण िनधी अतंगत अथसहा य अनु ेय रा हलु . 

6) मनपा क याण िनधी अनु ेय कर यात आले या र कमेपैक  सबंंिधतांना वै क य उपचारादर यान 
झालेला खच कमी येत असेल, तर अशा ूकरणी संबिंधतांना सदर देयका या 80% र कम अनु ेय 
रा हल. 

     महानगरपािलका ःतरातील कमचा-यां या पा यांना उ च यावसाियक/वै क य िश णाकर ता परत 
फेड या त वावर पा यासाठ  अ य प याज 5% दराने . 50,000/- कज व मुलीं या ल नसमारंभासाठ   
वना याजी परतफेड या त वावर . 50,000/- कज ःव पात र कम दे यात येईल व मािसक वेतना या 
समान ह याने कपात कर यात येईल.(ूितमहा पये 2292/- व  2084/- याूमाणे 24 समान ह याम ये) 
फ  दोन अप यांना लागू रा हल. (सुधारणा) 

 उ प नाची साधने- खालील प तीने िनधी उभार यात येईल. 
1) सदर अथसहा य हे कमचा-यांसाठ  व यां या कुटंबीतील सदःयांना उपयु  अस यामुळे या िनधी म ये ु

मनपा कमचार  यां या वगणी यित र  मनपा फंडातनू दरवष या मळु अथसंक पात पये 2.00 ल ाची 
तरतदु कर यात यावी. 

   2) महानगरपािलका कमचा-यांकडून मािसक वगणी गोळा क न,महानगरपािलकेतील मुळ आःथापनेवर ल 
कायरत असलेले सव अिधकार /कमचार  यां या मासीक वेतनातनू खालीलूमाणे वगणी दर िन त 
कर यात येते.  

अ.ब. कमचार  वग मािसक वगणीचा दर 
1 महानगरपािलकेतील मुळ आःथापनावर कायरत असलेले सव अिधकार  100/- 
2 सव पयवे क य पदांवर ल कमचार  का.अ./मु य िलपीक/वर  

िलपीक/िनर क,ःव छता िनर क,इमारत िनर क, सव िलपीक सव 
जकात अिध क,क.अिभयंता/सुपरवायझर इ याद  वग-3 चे सव कमचार  

50/- 

3 सव वग 4 चे कमचार  25/- 
    उ  ूमाणे कायकार  सिमती हे मािसक वगणीचा दर कोण याह  ूकरणात कमी अथवा जाःत क  
शकेल. 
1.1 अ य - महानगरपािलकेचे आयु  हे सदर ल क याण िनधीचे व कायकार  सिमतीचे पदिस द अ य  
असतील कंवा आयु ाने ूाधीकृत केलेला अित र  आयु /उपआयु   

1.2 सिचव- कायकार  सिमती उपआयु  (ूशासन) हे सिमतीचे पदिस द सिचव असतील. 
1.3 उपसिचव-वै क य आरो य अिधकार / िश णािधकार  हे सिमतीचे उपसिचव असतील. 
1.4 कोषा य - महानगरपािलकेतीचे मु यलेखािधकार  हे सिमतीचे पदिस द कोषा य  असतील. 
1.5 सदःय - महानगरपािलकेचे सहा यक आयु ,ूशासन हे सिमतीचे पदिस द उप सिचव असतील. 
1.6 सदःय- महानगरपािलकेतील वग-3 व वग-4 चे कमचार  हे सिमतीचे पदिस द सदःय असतील. 
 उ  ूमाणे सिमती गठ त क न सदर कायकार  सिमतीचे - सिचव, उपसिचव, कोषा य  व सदःय 
यां या माफत मनपा कमचार  क याण िनधी सिमतीचे सव ूकरणे तपासून पाऽ/अपाऽ िन त क न अंितम 
मा यतेसाठ  मा.आयु  तथा अ य  यां याकडे सादर करतील. तसेच मनपा क याण िनधी अंतगत व वध 
आजार व श बयेसाठ  व हत मयादेत अनुदान दे याबाबत िनणय घे याचे सव अिधकार गठ त कायकार  
सिमतीस असतील.परंत ु वर ल सव सदःय मानसेवी असून यासाठ  यांना कोण याह  ूकारचे प रौमीक 
अथवा मानधन िमळणार नाह . 
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 कर ता नांदेड वाघाळा शहर कमचार  क याण िनधी सवसाधारण सभा ठराव ब.15 द.24.05.2002 
दारे मंजुर उप वधीत मनपा ठराव ब.108 द.31.08.2013 दारे सुधारणा उ  ठरावाम ये अंशत: बदल क न 
सुधार त ठराव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या सवसाधारण महासभेसमोर मा यतेःतव सादर कर यात 
यावा. 
वषय बं. 02      

वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या मजंूर सुधा रत वकास योजनेमधील  
मौ. जंगमवाड  मधील न.भ.ु बं. 7766 स.नं. 20/1, येथील आर ण बं. A-26  High 

School & Play Ground, A-27 Play Ground, A-28 Primary School & Play Ground व 
ईपी-19 ूमाणे 18.0 मी. ं द रःता संबंधीत सेबेटर  नांदेड ए युकेशन सोसायट  नांदेड 
यां या दनांक 31.08.2021 या महारा  ूादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
1966 चे कलम 127 या नोट सबाबत. 

 नांदेड शहराची मंजूर सुधा रत वकास योजना शासन िनणय बं. टपीएस-3200/2043/ू.ब. 164-
B/2000/न व-30 दनांक 31 जानेवार  2004 अ वये मंजूर केली असनू यातील मौ. जंगमवाड  मधील 
न.भु.बं. 7766 स.नं. 20/1, येथील से टर ए म ये खालील ूमाणे आर ण ूःता वत आहे. 
आर ण बं. आर णाचे नांव आर णाचे ेऽ अजदारा या 

मालक या जागेचे 
ेऽ (अजात नमूद) 

समुिचत ूािधकरण 

A-26 High School & Play 2.13 हे टर 0.88 नावाशमनपा नांदेड 
A-27 Play Ground 2.70  हे टर 0.74 नावाशमनपा नांदेड 
A-28 Primary School & Play 

ground 
0.43 हे टर 0.18 नावाशमनपा नांदेड 

18.0 18.0 मी. ं द रःता लांबी 750 मी. 
अंदाजे 

630 मी. लांबी ेऽ 
= 1.134 हे. 

नावाशमनपा नांदेड 

 एकूण ेऽ 5.26 हे टर व 
750 मी. लांबी 

1.80 हे टर व 630 
मी. लांबी 
( ेऽ=1.134 हे. 

 

 सेबेटर , नांदेड ए युकेशन सोसायट , नांदेउ यांनी द. 31.08.2021 अ वये महारा  ूादेिशक िनयोजन 
व नगररचना अिधिनयम 1966 चे कलम 127 ची नोट स बजावलेली आहे.  सदर नोट स बजाव यानंतर 24 
म ह या या आत आर णाखालील जागा संपादन करणे आवँयक आहे.  याबाबद दनांक 22.10.2021 रोजी 
सुनावणी घेवनू अजदाराचे हणणे एकूण घे यात आले असनू यांचे पऽ दनांक 22.10.2021 या पऽा वये 
ॐबेटर  नांदेड ए युकेशन सोसायट , नांदेड यांनी आर णाखालील जागे या मोबद यात टड आर घे यास नकार 
दला असनू भसुंपादन दराूमाणे एक र कमी मावेजा देणेची वनंती केलेली आहे. 
 तर , उ  जागा ह  वह त मुदती या आत भूसंपादन कायदयाअंतगत संपादन करणे बंधनकारक असून 
सालसन 2020-21 या बाजार मु य दर त ा ूमाणे अंदाजे र कम पये 46.21कोट  इतक  जागेची कमंत 
येत आहे.  तर , उ  आर णाखालील जागे या मावेजापोट  भुमीसंपादन, पनुवसन व पुनवसाहत करतांना 
उिचत भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकतेचा ह क अिधिनयम 2013 नुसार लागणा-या या खचास ूशास कय 
व आथ क मा यता िमळणेसाठ चा ूःताव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या सवसाधारण 
सभेसमोर मा यतेःतव सादर.                                          ःवा र त/- 
                                                            (स. अजीतपालिसंघ संध)ु  

                                                                 नगरसिचव 
                                                      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 


