नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
शुबवार,

द.

01.09.2017

रोजी

दपार
ु

03.00

वाजता

नांदेड

वाघाळा

शहर

महानगरपािलकची

सवसाधारण

सभा

महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती.
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील स.सदःय उप ःथत होते.
मा. सौ. शैलजा कशोर ःवामी, महापौर
सवौी ौीमती/
कुरे शी शफ अहे मद

कदम गंगाबाई नारायण

क याणकर बालाजी द राव

पवळे उमेश दे वराव

कोकाटे नागाबाई भुजग
ं राव

च हाण आनंद शंकरराव

फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

अ नेवार गंगासागर सं दप

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला सुिनल

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

स यद जानी म. कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

जंदम पावती यंकटे श

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलाबाई रामःवामी

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

रजीया बेगम अ युब खान

सलीमा बेगम नु

गाडगे शंकर जयवंतराव

ला खान

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमुख बाळासाहे ब गंगाधरराव

गफार खान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपत गुणाजी

यादव तुळजाराम गणेशलाल

शमा पुंपाताई राजेश

अ. हबीब अ. रह म बागवान

अ. स ार अ.गफुर

स. शेर अली स. महे बुब अली

कुरे शी चाँद पाशा खाजा

फा ख हसे
ु न कासीम साब

राखेवार सितष शेष पा

अ. लतीफ अ. मजीद

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

बावजीर शेख हबीब शेख अ द ु ला

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

काकडे िसंधुताई पांडूरं गराव

दे शमुख मंगला गजानन

सौ.लिलता मुंकुंदराव बोकारे

वनय व ांबर पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

येवनकर वजय हराचंद

कदम व ास बालाजी

अङ बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व

सभे या अ य ःथानी मा. सौ. शैलजा कशोर ःवामी, महापौर हे होते तसेच मा. ौी गणेश दे शमुख आयु त, ौी कोलगणे, मु य
लेखाप र क, डॉ. ःमीता ठाकरे , ू. मु य वै कय अिधकार , ौी संतोष कंदे वार मु यलेखािधकार तथा उपायु
वाघमारे , उपआयु

(महसुल), ौी संभाजी

(ूशासन), ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयता (साबां व). ौी सुमीव अंधारे कायकार अिभयंता पापुजिन, ौी माधव

बाशे ट शहर अिभयंता व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते
सुरवातीस नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामु हक िगत
वंदे मातरम हे सामु हक िगत
महापौर

हण यात येते.

हण यात आले.

उप ःथत सव स. सदःय, आयु , अिधकार कमचार याचे ःवागत क न आज या सभे या कामाकाजास
सु वात कर यात येते.

ठराव बं.37

ठराव

उ र परदे शातील गोरखपुर येथील

णालयातील ऑ सीजन संप यामुळे तेथे 63 मुलांचे मृ यु झालेला असुन

यांना तसेच मुंबई

येथे मुसळधार पावसामुळे मृ यु पावले या नागर कांना 02 िमिनट ःत ध उभेराहन
ु ौ दांजली अपण कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा
सवानुमते मा यता दे ते.
वषय बं.01
दनांक 14.10.2016, 30.11.2016, 27.02.2017 रोजी दपार
1.00 वाजता व 2.00 वाजता, 29.03.2017 अथसंक पीय वशेष
ु

सभा, 01.04.2017 (अथसंक पीय वशेष सभा) रोजी मागील झाले या सभेचे इितवृ
सभागृहनेता

इितवृ

अ. स ार अ.गफुर

सभागृह नेता यांनी इितवृ

कायम करणे बाबत.

मंजरु कर याचा वषयास मंजरु दे यात यावी.
मंजरु कर या बाबतचा जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे

(2)
महापौर

दनांक 14.10.2016, 30.11.2016, 27.02.2017 रोजी दपार
1.00 वाजता व 2.00 वाजता, 29.03.2017
ु

अथसंक पीय

वशेष सभा, 01.04.2017 (अथसंक पीय

वशेष सभा)

या सव इितवृ

मंजरु कर यास

मा यता दे यात येते.
ठराव बं. 38

ठराव

दनांक 14.10.2016, 30.11.2016, 27.02.2017 रोजी दपार
1.00 वाजता व 2.00 वाजता, 29.03.2017 अथसंक पीय वशेष
ु

सभा, 01.04.2017 (अथसंक पीय वशेष सभा) रोजी मागील झाले या सवसाधारण सभे या उ

सव इितवृ

सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
वरोधी प

नेता

ह आपली सवाची शेवट ची सव साधारण सभा आहे . ह सभा आभार
आली आहे . आभार कोणाचे मानावे हे कळत नाह . कारण
ठक

ठकाणी रः यावर कच-याचे

दे खील कोणीह कचरा साफसफाई करतांना

कर यासाठ आयो जत कर यात

या शहरात मोठया ूमाणात समःया आहे त.

समःया सोड व यात आले या नाह त. शहरात कच-याचा ू
कामगार नाह त.

य

कायम कर यास ह मनपा

या

गंभीर झालेला आहे कचरा उचल यासाठ

ढगारे साचलेले आहे . गौर पुजन, गणपती हे असुन

दसत नाह त. सणासुद चे

दवस असुन कायकार अिभयंता हे

नगरसेवकाचे फोन उचलत नाह त. मालम ा कराची वसुली काह चांगली झालेली नाह . एलबीट चे उ प न
सु दा यो य प दतीने अिधकार कर त नाह त. या महानगरपािलकेला मागील अड ◌ा वषा या कालावधीम ये
तीन-तीन आयु

होवुन गेले आहे त. हे आताचे तीसरे आयु

आहे त.

शहरात कोणतेह

वकासाचे कामे पुण

झालेले नाह त मग अशा प रःथीतीत आभार का मानावयाचे हे सांगा. सणा सुद या काळात शहरात घाणीचे
साॆा य होते. शहरात घाण आहे याचा जाब आ ह

कोणाला

वचारावा. टॅ सची वसुली दे खील चांगली

झालेली नाह पाणी पुरवठा दे खील यो य रतीने केला जात नाह . शहरात समःयाच आहे त.
अ दल
ु स ार

अशोक उमरे कर

गणपती, बकर ईद असे सण शहरात होत असुन ःव छता होत नाह ह गंभीर बाब आहे .
मा या वाडाचा गंभीर

ू

आहे त ते ू

आता पयत सोड व यात आलेले नाह त.

ते ू

सोड वणार क

नाह हे सांगावे.
रामनारायण काबरा

शहरात स या कच-याचा कंऽाटदार नस याने कच-याची प र ःथती गंभीर झालेली आहे . सखल भागाम ये
पाणी साच याने िचखलाचे साॆा य िनमाण झालेले आहे . आप याकडू न यावर उपाय योजना करणे आवँयक
आहे . आ ह लोकाना काय उ र दयावे हे कळत नाह .

महापौर

मागील अड च वषात वेळोवेळ नगरसेवकांनी अिधकार फोन उचलत नाह त अशा तबार केले या आहे त.
नगरसेवकाचे फोन न उचलणे ह अ यंत गंभीर बाब आहे .

तुलजेस यादव

अिधका-यांनी नगरसेवकाचे फोन घेतला पाह जे.

यां या वाडातील काय समःया आहे ती जाणुन घेतली पाह जे आ ण सोड वली पाह जे.

कायकार अिभयंता यांचे मी आभार मानतो कारण खुप अडचणी असतांना

यांनी घराचे कामे पुण केलेले

आहे . आता गौर पुजन, गणपती उ सव चालू आहे त आ ण शहरात मोठया ूमाणात खडडे पडलेले आहे .
गणपती असुन दे खील शहरातील खडडे बुज व यात आलेले नाह त ह

खेदाची बाब आहे . नागर क हे

रः यावर ल खडयामुळे ऽःत झालेले आहे त. मंऽी महोदय शहरात आले तर दे खील सफाई होत नाह . मा या
ूभागातील कामे कर यासाठ

50 ल ाची िनधी दे यात यावा व मा या वाडातील मुलभुत सोयीसु वधा

उपल ध क न दे यात या यात.
आनंद च हाण

महानगरपािलकेस एलबीट चे पैसे आले कंवा नाह ते पैसे आले असतील तर

या पैँयातुन आम या वाडातील

वकासाची कामे करावी.
आयु

कायकार अिभयंता माफत ये या दोन ते तीन दवसात मु म टाक यात येईल.
मु म अथवा चुर टाक यात येईल. कंऽाटदाराचे पैमेट थकले होते
न हते.

यां या कडू न हे काम क न घे यापुव

शहरातील मु य रः यावर

यामुळे कंऽाटदार काम कर यात तयार

यांचे थक त पेमेट साधारणत: 5 ल

कंवा 10 ल

दे यात

येईल. खच कर यावर िनबध नाह .
अ दल
ु स ार

महापौर

उ ा बकर ईदचा सण आहे आज पासुन दररोज ितन दवस िनयमीत पाणी पुरवठा करावा.
स या शहरात गणपती उ सव सु

आहे . आपण शहरातील नागर कांना उ सव काळात पाणी पुरवठा कर त

आलो आहोत. उदया बकर ईदचा सण आहे .
सतत ितन दवस
तुलजेस यादव

यामुळे ूशासनाने कोण याह प रःथीतीम ये आज पासुन

दररोज पाणी पुरवठा करावा. या आदे शाची अमलबजावणी आज पासुनच कर यात यावी.

से नेजम ये मुले पडत आहे त, कायकार अिभयंता से नेजचे चबरचे कामे कर त नाह त. चबर उघडे आहे त.
से नेजची एमआरसी काम कर यासाठ लेबर नाह त, ते काम कर त नाह त
कंऽाटदाराने काम थांब वले आहे . एमआरसीचे काम सु
हे सांगा. से नेजचे चेबंरवर क हर टाकावे.

यांचे पेमट दे यात येत नाह .

झाले पाह जे. महापौर साहे ब आ ह कोणाला सांगावे

(3)
सभागृह नेता

या सव साधारण सभेला आयु

आलेले आहे त. मागील दोन तीन वषापासुन आपणास चांगले अिधकार वग

िमळाला आहे . अिधका-यांने चांगले काम केलेले आहे . यामुळे शहरातील नागर कांचे बरे च ू

माग लागलेले

आहे त. या शहरात मोठया ूमाणात घरकुलाचे कामे पुण झालेली आहे . ह ूामु याने पुण कर याकर ता
वरोधी प नेता यांनी दे खील सहकाय केलेले आहे . स या मनपाकेत घनकचरा हा

वषय भेडसावत आहे .

ु ड या कंपनीने काम केले नाह . मागील दड मह यापासुन िनवीदा ूब या करणे सु
एटझे

आहे . एकदा ह

ूब या पुण झाली परं तू ूतीसाद यो य िमळाला नाह तो का िमळत नाह याची ूशासनाने शहािनशा करावी.
आता पु हा कच-याची िन वदा काढ यात

येत आहे . कच-या या संदभात ूशासन हे गंभीर घेत आहे . इतर

कामाम ये ूशासनाने चांगलेच काम केले आहे .
मानतो.

यामुळे ूशासनातील सव अिधका-याचे मी आभार आभार

शहराची ःव छता राख यासाठ आयु , उपआयु ,

आभार

य

आभार

य

करतो. वशेष
करतो.

हणजे हे काम कर याकर ता

ेऽीय अिधकार , ःव छता िनर

सदःयांनी मा. महापौर यांना मदत केली
होईल याकडे जाःत ल

या

वभागाचे सहा यक आयु

यांचेह मी

या लेबर माफत साफसफाई केली जाते

क यांचेह

याचेह

आभार. सभागृह चाल व यासाठ

यांचे दे खील आभार मानतो.

सव

आपण सवानी शहराचा कसा वकास

दलेले आहे . मा. महापौर ःवामी मॅडम यांनी दे खील सभागृह अ यंत उ कृ

चाल वले आहे . यांचेह आभार य

करतो. मागील काळात पा याचा ू

गंभीर िनमाण झाला होता. हा ू

सोड व यासाठ आपण इसापुर धरणातुन पाणी घेतले, जु या नांदेडला पाणी पुरवठाचा ू
झाला होता. तो दे खील आपण सोड व यासाठ ूय
लाईन टाक यात आली आहे .

गंभीर िनमाण

केले आहे त. आसना नद व न एक आपण ःवतंऽ पाईप

िसडको एर याला पा याचा ू

उदभवणार नाह याची दे खील ूशासनाने

काळजी घेतली आहे . मागील पाच वषात सवानी चांग या रतीने काम केलेले आहे . मी मागील 20 वषापासुन
नगरसेवक

हणुन जनतेची सेवा कर त आहे . शहरातील नागर कांना आपण चांगली सेवा पुर वली पा हजे.

आप या सवा या सहकायाने मी सभागृह नेता
समजून घेतले
सौ.अंजली गायकवाड

हणुन काम करता आले आ ण आपण मला चांग या प दतीने

याबाबत आपणा सवाना ध यवाद दे तो आ ण पुढ ल कामे कर याकर ता शुभे छा दे तो.

सवाचे मी नगरसेवक या ना यांने ूशासनातील सव अिधकार वगाचे आभार

य

करते. या मा या पाच

वषा या काळात मी काह अनवधाने बोलले असेल ती चुकभुल माफ करावी. मागील पाच वषा या काळात
खुप कामे कर याची इ छा होती. या पाच वषात मोठया ूमानात आलेला दलीतवःतीचा िनधीची मा या
ूभागात करणे गरजेचे होते परं तू महापौर मॅडम यांनी जी भुमीका घेतली ती भुमीका चुक होती.
शहराचा वकास हो यापासुन गोरगर ब लोकांना वंचीत रहावे लागले.मी उपोषनाला बसले होते.

यामुळे

यातुन मला

आ ासन दे खील दले होते परं तू कामे माग लागलेली नाह त.
मा या एर यातील लोकां या घरात संडासचे पाणी साचुन राहते, ते लोक
जेवण करतात

यामुळे

यांचे आरो य धो यात आलेले आहे .

या या बाजूला बसुन

हणुन मा या एर यातील से नेज लाईन

वर त

पुण क न दयावी व दलीतवःतीची कामे मा या ूभागात करावे.
स. शेर अली

या पाच वषात चार ते पाच आयु

अशोक उमरे कर

माझा ूभाग हा दलीत वःतीचा आहे . दलीतवःती अंतगत कामे झाली पाह जे. दिलतवःतीचा िनधी

समःया या जँया या तँया राह या आहे त.

वापर यात आलेला नाह .
करता

काह

सुटले नाह त. नागर कां या

या ूभागात दलीतवःती या िनधीतुन कामे होणे गरजेचे होते परं तू ती कामे न

खरापत वाट यासारखी इतर वाडात या िनधीचा द ु पयोग केला गेला आहे . आयु ांनी चांग या

प दतीने काम कर त अस याने मी
अ दल
ु स ार

होवून गेले आहे त. आमचे ू

आरोप करणे सोडू न

यांचे या ठकाणी अिभनंदन करतो.

ावे दलीत वःतीचा िनधी पुणपणे खच न कर यास महापौर जबाबदार नाह त. यात

महापौरांचा का हह रोल नाह . आ ह ठरावा दारे सव काह पुण क न दलेले होते. तुम याच मुळे हा िनधी
खच होवू शकला नाह . मनपाने 150 कोट चे कज घेतले आहे . या कजातून आप याकडे असलेले 50 कोट
पये हे अगोदरचे कजाची परत फेड कर यासाठ वापर यात येणार आहे . स या गणपती उ सव अस याने
शहरातील मु य रःते खराब झालेले आहे त.

यासाठ शहरातील ूमुख रः याची द ु ःती करणे गरजेचे आहे .

सदर द ु ःती कर त असतांना मु य रः यावर एक डांबराचा लेअर टाक यात यावा. ूशासन काम कर त नाह .
आ हाला दोष दे यास काह च अथ नाह . वर बीजेपी शासन आहे

यांनीच तर या दलीतवःती या िनधी बाबत

खोडा घातलेला आहे . महापौरावर आरोप कर यास काह च गरज नाह . कॉमसला बदनाम कर यासाठ हे बोलेल
जात आहे . परं तू वःती ःथती काय आहे हे सवाना मा हती झालेली आहे .
अिभषेक सौदे

या सभागृहात आ हाला बोल याचा अिधकार आहे क नाह .
आणलेले आहे आम यामुळे अडथळा आलेला नाह .

दलीत वःती या कामात अडथळे महापौरांनीच

(4)
सौ. ललीता बोकारे

महापौरांनी ूःताव
आलेला आहे .

वह त कालावधीत पाठ वला आहे . ूःतावाला अडथळा तर आप या माफत कर यात

दलीतवःतीचा िनधी खच न हो यामागे महापौर नाह त. तर आपणच या कामात अडथळे

आणलेले आहे त. आताह हा िनधी खच होवू नये यासाठ चौकँया लावत आहात.
अिभषेक सौदे

बीजेपीचा

आवाज

आहे .

दलीतावर

आपण

अ याय

कर त

आहात.

दिलतवःतीचा

िनधी

जािनवपुवक

आप यामाफत खच केलेला नाह .
डॉ. क णा जमदाडे

मा या ूभागाम ये रः याचा ू
आहे .

याकर ता रःते

ग धळ सु
महापौर

अं यत गंभीर ःव पाचा आहे . मुलांना शाळे त जा यासाठ हे ळसांड होत

वर त करणे गरजेचे आहे .

झाला.

शहरातील सवच रः याचे कामे आपणास करावयाची आहे त.
िनमाण आ ह

शहरातील दलीतवःतीची कामे कर यास अडचणी

केले या नाह त. या दलीत वःतीतील कामे कर यासाठ

आ ह

पुरेपुर ूय

केले आहे .

वेळोवेळ ूःताव पाठ वले आहे त. शहराचा वकास झाला पाह जे ह भुमीका आहे . उ चःतराव न ह कामे न
होवू दे या बाबत कायवाह सु
याचा
फा ख अली खान

झालेली दसत आहे . दलीत वःतीतीत राहणा-या लोकांना ह कामे झा यास

यांना दलासा होईल. आप याकडे िनधी असुन ह कामे होत नाह त हे यो य नाह .

आज सभागृहाची आपली शेवट ची सव साधारण सभा

आहे . या पाच वषात जी कामे होणे आवँयक होते ती

कामे या सभागृहाकडू न पुण करता आलेली नाह . ह कामे शहरात झाली असती तर

याचा फायदा नांदेड या

जनतेस झाला असता. जो शासनाकडू न िनधी येतो तो िनधी जनतेस सोयी सु वधा िमळ यासाठ

या िनधीचा

वापर झाला पाह जे. आताचे शासन दलीत वःती या कामाम ये अडथळे आणत आहे .
वनय िगरडे पाट ल

ह आपली शेवटची सवसाधारण सभा आहे . या पाच वषात शहरात व वध वकासाची कामे पुण कर यासाठ
अिधकार / कमचार यांनी सहकाय केले आहे .
ह आभार

य

एर याम ये

करतो

यांचे मी आभार

यांनी शहरा या वकासासाठ कधीह

य

करतो. सभागृहातील सवच सदःयांचे

यांनी अडथळा िनमाण केलेला नाह .

िसडको

जेएनएनयुआरएम या योजने अंतगत पाणी पुरवठा व िस हर लाईचे काम पुण होत आहे त.

यामुळे िसडकोचा ू

या दोन सु वधा िमळा याने नागर कांना याचा

दलासा पुण होणार आहे . या भागाचा

वकास कर यासाठ काँमेस या सरकारने भरपुर िनधी उपल ध क न दलेला आहे .

ड

युट पीचे काम दे खील

पुण कर यात आले आहे . शहरात अ यंत चांगले काम झालेले आहे . महापौर मॅडम यांनी मागील अड च वष
चांग या प दतीने सभागृह चाल वले
आभार य

यांचेह अिभनंदन करतो व

यांचे आभार मानतो. मा.आयु

करतो. या सभागृहाने वकासाची कामे ूल बंत राहणार नाह यासाठ

या कजातुन जेएनएनयुआरएम या कामाचा

यांचे ह

. 150 कोट चे कज घेतले

हःसा व नगरो थानचे िश लक राह लेले कामे पुण कर यासाठ

ठराव पा रत क न शासनास पाठ वला होता.दलीतवःतीचे कामे पुण कर यासाठ दे खील ठराव पाठ वला आहे .
या शहरा या
आमचे नेते

वकासासाठ
महारा

या

या अिधकार

कमचार

मी अप

आभार य

यांचे आभार मानतो. तसेच

करतो.

असतांना दे खील मला या सभागृहात ये यासाठ
करते. मला सभागृहात सवानी सहकाय केले

या लोकांनी िनवडू न

यांचे मी आभार य

िश ण सिमती या उप सभापती पद िनवड सु दा केली होती.
मा.महापौर, उपमहापौर, आयु

व इतर व र

अिधकार

करते. आ ण इद िनमी

दले

यांचे आभार

या लोकांचे मी

करते. मह ला बाल क याण

याबाबत मी आभार

बीएसयुपीचे कामे यो य प दतीने केलेली नाह ह मला खंत आहे .
वरोधी प नेता

केले

रा याचे माजी मु यमंऽी मा. ौी अशोकरावजी च हाण साहे ब, आमदार मा.ड .पी.सांवत

साहे ब, मा. अमर राजूरकर साहे ब यांचेह आभार य
सौ. रजीया बेगम

यांनी ूय

य

य

करते. तसेच

करते. मा या ूभागात

इरत सव कमचार चेह आभार

सवाना सुभे छा दे ते, पुण सभागृहाचेह आभार य

य

करते.

29 तारे खला बजेट मंजरू केले. बजेट मंजरू क न 6 मह याचा कालावधी पुण झालेला आहे . शहरात साथ
रोग पसरला आहे . 100 ड यूचे
ःटे ड यम के हा सु

ण आढळलेले आहे त, शहरा या मु य रः यावर कच-याचे ढगारे आहे त.

होणार याचा काह

भरोसा नाह .दलीतवःतीचा खचाबाबत आम या मंऽाकडे ूलबींत

न हता आ ण नाह सु दा. परं तू महापौर व उपमहापौर यानीच ःवत:कडे हा ूःताव ूल बंत ठे वला आहे .
नांदेड शहराचा वकास कर यासाठ आ ह कधीह

वरोध केला नाह . वकास कर यासाठ आ ह

वरोधात

कधीच राह लो नाह . राहणार दे खील नाह .
स. शेर अली

सवाची मी आभार

य

करतो. िशवसेना, रा वाद काँमेस, काँमेस प ाचे पदािधकार यांचे आभार

करतो. जु या नांदेड शहरात दवाखाना आहे तो सु
वर

अिधकार यांचे आभार य

केवळ कामासाठ बोललो आहे .
जु या नांदेड शहरासाठ एक ड
उदयान

कर यात यावा. मा.महापौर, उपमहापौर, आयु

करतो. मी सावजिनक कामे कर त असतांना काह ना बोललो असेल तर ते
हे कर त असतांना कोणाचे मन दखवले
असेल तर
ु

यांची मी माफ मागतो.

यूट पी अमृत योजनेतुन मंजरू क न दे यात यावा. शे चींग माऊडवर एक

वकसीत कर यासाठ 2 कोट चा िनधी दे यात यावा. तसेच जु या नांदेड शहराला

ःटे शनला मंजरू

य

व इतर

दलेली आहे .ते दे यात यावे. पु हा सवाचे आभार य

करतो.

एक फायर

(5)
तुलजेस यादव

सन 2012 साली आ ह िनवडणून आलो होतो. या कालावधीत बरे च आयु
आ ह पाहू शकलो. जे

नगरसेवक, पऽकार, कमचार

व दोन महापौर याचा कायकाळ

व अिधकार यांचे आभार

य

करतो. सवाना

शुभे छा दे तो, सव िनवडू ण येवो अशी अपे ा करतो, व ध यवाद दे तो.
रामनारायण काबरा

मागील चार वषात काह कामे होवू शकले नसतील. मनपाची आिथक प रःथीती यो य नाह . आपले बजेट
जेवढे आहे ते हढाच खच करता येईल. आपला खच जाःत आहे आ ण उ प न कमी आहे . आप याकडे काम
क न सेवा िनवृत झालेले कमचार यांचे बील ूल बंत आहे . शहरात ड यूची साथ चालू आहे . या शहराचा
वकास

हावा असे वाटत असेल तर या शहराला एफएसआय वाढवून िमळाला पाह जे.

यासाठ ूय

होणे

गरजेचे आहे .
बाळासाहे ब दे शमुख

सन 2012 ला आ ह िनवडू ण आलो. मागील 15 वषा पासुनचे नगरसेवक
कामे कर त असतांना सहकाय केले आहे . आ ह

वकासासाठ अडचणी येवू दले या नाह त. बोलत असतांना

मा या कडू न काह नकळत चुका झाले या असतील
साहे बांना बोललो

यांचेह या ठकाणी मी

यांचे िम अिभनंदन करतो.
करतो.
डॉ. क णा जमदाडे

याबाबत मी

मा मागतो.

करतो. आयु ांचे दे खील मी आभार य

सवाना शुभे छा दे तो.

या सभागृहात पाच वष काम करता आले.

मला या सभागृहात पाठ वले

कामासाठ मी आयु ाना पाठ पुरावा केलेला आहे .

या जनतेचे मी आभार आहे .

यांनी बरे च कामे माग लागले आहे

करते. महापौर, उप महापौर, सभागृह नेता वरोधी प
यांचेह आभार य

मा मागतो. मी बोलत बोलत मा. काबरा

महापौरानी अं यत स मतेने सभागृह चाल वले

अिधकार कमचार याचे आभार य

आ ण गणपती व ईद िनमी

हणून आहे त. सवानी वकासाचे

नेता यांचे आभार

य

यांचेह आभार य

करते अिधकार व कमचार

करते.

स काराचा कायबम घे यात आला.
आंनद च हाण

मागील चार ते पाच वषात चांगले

ूःताव माग लावले आहे . शहरात चांगले कामे झालेले आहे . वकासाची

कामे झालेली आहे . हे सव कर त असतांना आयु ांनी वेळोवेळ अंमलबजावणी केली आहे
यां या ट मचे आभार य

अ दल
ु स ार

करतो. शहरात कचरा राहणार नाह याची ूशासनाने काळजी

मा. शैलेजा ःवामी महाप र
प

मॅडम , आयु

यावी.

यांचे व

ौी गणेशजी दे शमुख, सभागृह नेता वरििसंघ गाड वाले, वरोधी

नेता बंडू खेडकर, उप महापौर ौी शफ अहे मद कुरे शी, सभापती ःथायी सिमती दे शमुख मॅडम, शेर अली,

जानी भाई, डॉ. िशला कदम यांनी सभागृह चाल व यासाठ चांगली मदत केली
मह या या आत 150 कोट
सवाचे आभार. ौी कंदे वार,
फा ख अली खान

याबाबत

मा. आयु

पयेचे कज ूकरण मंजरू झाले आहे .

यांचे मी आभार मानतो. एका

यामुळे यासाठ सवानी मदत केली

यांचे

ौी िगर ष कदम,शा ी, इतर सव अिधकार यांचेह आभार.

साहे ब, मा. महापौर मॅडम माझा वाड हा मागील 40 वषापासुन लोक वःती क न राहत आहे त.

या वःतीतील लोकांचे नांवे जमीन नाह झालेली नाह काह लोकांनी पीआर काड काडले आहे . हे साधारणत:
मागील 40 वषापासुन राहत आहे त
परवानगी दे यात यावी.

यां याबीलावर मनपा जिमन असे िलहन
ू येत आहे .

यांना

मा. महापौरानी चांग या

रतसर परवागणी िमळाली पाह जे. ते िमळत नाह .

प दतीने काम केलेले आहे . जीबी ह

यासाठ

यांनी यो य प दतीने साभांळली आहे .

यामुळे

यांचे अिभनंदन.

शहरातील कामाची अंमलबजावणी सव अिधकार वगाने केलेली आहे

याचेह अिभनंदन

फायदा नांदेड या लोकांना झाला पाह जे. पुढे आ ह सभागृहात राहु

क नाह मा हत नाह पण नांदेडचा

करतो.ःटे ड यमचा

वकास झाला पाह जे.

सभागृह नेता

आप या सवा या ूय ाने है दरबाग दवाखाना सु

झालेला आहे . आमचे ौी स ारभाई यांनी महापौर असतांना

चांगले काम केले आहे , आ ण मा. महापौर मॅडम दे खील अ यंत चांग या प दतीने काम केले आहे .
सभागृह अितउकृ

चाल वले आहे . आ ह मागील 20 वषापासुन सभागृहात आहोत.

कधीच घेत नाह , शहराचा वकास झाला पाह जे यासाठ हा उदे श असतो. आमचे

यांनी

आ ह प पाती भुमीका
नेते यां या मुळे शहरात

मोठया ूमाणात िनधी िमळालेला आहे . गु -ता-गदद म ये शहराचा कायापालट झालेला आहे . नांदेड शहर हे
पा या या बाबतीत टँ कर मु

शहर आहे . वेगवगळया योजने या मा यमातुन नांदेडला पाणी पुरवठा हा

कर यात आपण श ःवी झालेलो आहोत. ह सव कामे पुण कर यास सवाचेच सहकाय िमळालेले आहे
यामुळे आप या शहराचा वकास झालेला आहे .

आयु

दलीत वःती
आहे . शासनाने

सुधार योजनेचे आता शासनाने लोकशाह र अ णाभाऊ साठे सुधार योजना असे नांव दलेले
दले या िनधीतुन लोकशाह र अ णाभाऊ साठे

एर याम ये शासनाने या िनदशाूमाणे कामे
ू बया पुण कर यात येतील.
कमचा-यां या पगार

सुधार योजने अंतगत शहरातील

या

वर त पुण करणार आहोत. या योजनेतील कामा या िन वदा

आपण मा या बाबत चांग या भांवना

य

केले या आहे त. मी स या

दे त आहे . कंऽाटदाराचे दे णे आहे याची मला जाणीव आहे . शहराचा वकासाची कामे

(6)
करावयाची आहे त.

या मनपा केत मी दनांक 3.6.2017 रोजी

झा याबरोबर मा या समोर शहरातील कच-याचा ू

जू झालेलो आहे . आ ण शहरात मी

जू

मोठा गंभीर होवून बसला आहे . ूशासन कचराचा ू

खर आहे . िनवडणूक आहे , घनकच-याची िन वदा दोन-तीन वेळा

सोड व यासाठ अपयशी ठरले आहे , ह गो

ू ूतीसाद भेटला नाह . पु हा कॉल केले असता. कंऽाटदारानी भाग घेतला आ ण सवात कमी िनवीदा ह
काढण
पये 1373 ूती टनाची िमळाली होती.
50 ल ाची अनामत र कम ह ज
असमथता दश वलेली आहे .

यांनी लेखी दले क हे काम कर यात तयार नाह .
केली आहे आ ण एल-2 ला

हणुन

आपण बोललो होतो. परं तू

यांचे
यांनीह

हणुन मनपा ःतरावर चांग या रतीने कसे काम करता येईल यासाठ पाठपुरावा

करणे चालू आहे . पु हा फेर िन वदा काढणार आहोत.
मागे ूशासनाने एनयुएचएम अंतगत भरती ूब या पुण केली आहे या भरती ूब येम ये एकाह
पदािधका-याने हा

य

सहकाय केले आहे .

या

हणून फोन केला नाह हे उघड स य आहे . या ूब येत आपण सवानी मला

हणुन आपण है दरबाग दवाखाना सु

सहकाय कर त आहे त. शहरात जी कामे
उपायु

क

शकलो.

मा. महापौर व वभाग ूमुख हे मला

दसत आहे त ती चांग या प दतीचे झालेले आहे . यात मनपाचे

र ाकर वाघमारे ौी कंदे वार यांना फ डवर उत न काम कर याची सवय आहे .

आपणास बरे च बदल
करा यात.

दसुन येत आहे त.

शहराचा

यामुळे शहरात

वकासा या संदभात सदःयांनी ूशासनास सुचना

या सुचनाचा आदर केला जाईल. काम कसे पुण करता येईल याचे िनयोजन करता येईल. परं तू

आपली आथ क प र ःथती ठक नाह . कंऽाटदाराने या शहरातील व वध वकासाची कामे केले आहे त.
अंदाजीत र कम सुमारे 47 कोट

पया पयत आहे .

एलबीट

याची

बंद झा याने शासन आपणास अनुदान

ःव पात काह र कम दर महा शासन दे त आहे . या र कमेतुन कमचा-याचा पगार दे णे

श य होत आहे ,

मालम ा करा या वसुलीकडे ये या तीन मह यात करणार आहोत. यात कंऽाटदाराचे थक त र कम अदाई
कर याचे िनयोजन कर यात येणार आहे . मनपा ने 150 कोट

पयाचे कज ःव पात घेतले आहे यात

पुव या कजाची परत फेड क न जेएनएनयुआरएम व नगरो थानचे िश लक राह लेले कामे पुण करणार

आहोत. शहरात ूधानमंऽी आवास योजना मंजरू झालेली आहे या योजनेचे कामे कर यात येणार आहे त. सव
मला सहकाय करतील अपे ा आहे ,ध यवाद.
उपमहापौर

मा.आयु , मा. महापौर मॅडम आपण आज जी सभा आयोजीत केली आहे . आपण मागील कालावधीम ये
काय कामे केली याचे मु यमापन कर यासाठ आयोजीत कर यात आलेली आहे . अितशय चांग या प दतीने
सवानी या सभागृहात अं यत अ यास पुण आपले मत मांडले आहे त. नगरसेवक
परं तू

वकासासाठ कोणीह

हणले क राजकारण येते.

अडथळा आणला नाह . स या आपली आिथक प र ःथती यो य नाह . आता

आपणा सवाना िनवडणुक ला सामोरे जावे लागणार आहे . मा. महापौर यांनी सका मक
ठराव पार त केलेले आहे .
महापौर

सवानी चांगले सहकाय केले

आप या या पाच वषा या काळातील ह

ीकोन समोर ठे वून

याबाबत सवाना ध यवाद दे तो.

सवात शेवट ची सवसाधारण सभेची बैठक आहे . या सभागृह

चाल व यासाठ मला मा. उप महापौर, मा. आयु , सभापती ःथायी सिमती, सभागृह नेता, वरोधी प नेता,
सभापती/उप सभापती मह ला व बाल क याण सिमती यांनी चांगली मदत केली तसेच सभागृहातील सवच
सदःय / सदःया यांनीह सहकाय केले. मला या शहराचे ूथम नागर क

हणून महापौर पद भुष वता आले

याचे सव ौेय हे या रा याचे माजी मु यमंऽी तथा नांदेड खासदार मा. ौी अशोकरावजी च हाण साहे ब यांना
जाते.

यांनीच मला महापौर पदाची धुरा सांभाळ यास दली मी

ौी गु

गो वंदिसंघजी यां या पावन ःपशाने पुिनत झालेली आहे

अस याने मी ध य झालेली आहे . सन 2012 ला
पाठ वले
आहे .

यांचे आभार य

यांचेह मी आभार

य

करते.

नांदेड नगर ह

या नगर चे महापौर पद मला िमळाले

या मा या ूभागातील नागर कांनी मला या सभागृहात

करते. माझी िनवड ह महापौर पद

दनांक 28.5.2015 रोजी झालेली

मा या ःव नातह न हते क , मी एक गृह नी असुन या शहराचे एवढे पद मला भुष वता आले. हे मी

माझे भा य समजते.
आहे . गु

या शहरातील वकासा या कामास माझा हात भार लागला आहे , यामुळे मी खुप आंनद

ता- ग ी या काळात है दरबाग या एर याम ये दवाखाना बांध यात आला होता. तो दवाखाना

नागर कां या फायदया कर ता बांधला होता परं तू

याचा फायदा होत नस याने हा दवाखाना आयु ां या

मदतीने चालु होवू शकला याबाबत मी आयु ांचे आभार य

करते.

या शहराला वंणुपुर ूक पातुन पाणी

पुरवठा केला जातो पंरतू जुन अखेर या ूक पाचे पाणी कमी पडत अस याने मा या कालावधी म ये इसापुर
धरणाचे पाणी आपण नांदेडला आण यासाठ यशःवी झालो. एक पयायी पाणी पुरवठा योजना िमळाली आहे .
याचा फायदा स या नांदेड या नांगर काना होत आहे . तसेच नांदेड या म यवत
िशवाजीनगरला एक दवाखाना सु

ठकाणी आप या मनपाने

केला होता परं तू काह तांऽीक अडचणी मुळे हा दवाखाना यो य प दतीने

रण होतांना दसत नाह . दलीतवःती या िनधीतुन जु या कौठा येथील अं जठा बु द वहाराचे काम सु

(7)
कर यात आलेले आहे .

िसडको एर याम ये पाणी पुरवठयाचा व मलिनःसारणचा

ू

गंभीर

होता. पाणी

पुरवठयाची 132 कलोमीटरची लाईन टाक याचे काम अंतीम ट यात आहे . बांधकाम परवानगी दे त असतांना
रे न वॉटर हारवेःट ंग सवानी केली पाह जे

याची अंमलबजावणी झालेली नाह , ती अंमलबजावणी करावी.

यातुन आपणास पा याचा बराच दलासा िमळणार आहे . यासाठ आपण सवानी ूय
करते. कच-याचा ू
असतील तर
या

गंभीर झालेला आहे

याबाबत सवाचे दलगीर

यावर

य

वर त उपाय करावा. मा या कडू न कोणाचे मन दखावले
ु

करते. सव सदःय हे अ यासु आहे त

ानाचा फायदा हा मला मा या पुढ ल जीवनात होणार आहे .

आभार

य

यांना सखोल

ान आहे

यां यामुळे मी खुप िशकु शकले

यांचे मी

करते. सव वभाग ूमुखांनी मला चांगले सहकाय केले आहे

पऽकार, इले शािनक मीड या, ूंट िमड या,

करावे अशी अपे ा

यांचेह मी आभार

य

यांचे मी आभार

य

करते. सभागृहात बरे च जे

नगरसेवक

आहे त. उप महापौर, सभागृह नेता, स ार भाई, गफारभाई तसेच सभापती दे शमुख मॅडम, आयु
आभार

य

करते. मी अड च वष या सभागृहात महापौर

चांगली साथ दली

करते.
यांचेह

हणुन काम केले आहे . माझे पती यांनीह मला

यां यामुळे मी खुप मोठ आहे . यांचेह मला आभार मानावेच लागेल. माजी मु यमंऽी

मा. अशोकरावजी च हाण, आमदार मा.ड .पी सांवत , आमदार मा.अमर राजुरकर यांचेह मी आभार

य

करते.
वषय बं.02
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सव स. सदःय / सदःया यांनी मागील 05 वष सभागृहात कामकाज के यामुळे
अभार कर यात येते.

तसेच स. सदःयांनी महापािलके माफत झाले या वकासाबाबत आपले वचार य

महापौर

यांचे

करणे बाबत.

मनपाके या सव स.सदःय/सदःया व अिधकार कमचा-यांनी या 05 वषात सभागृहात चांगले कामे केले
अस याचे सवाची मी मनपुवक आभार य

कते.

ठराव

ठराव बं.39

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सव स. सदःय / सदःया व अिधकार कमचा-यांनी मागील 05 वष सभागृहात व

कायालयात चांगले कामे के यामुळे सव स. सदःय/सदःया व अिधकार कमचा-यांचे ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मनपुवक
आभार करते.
मोरे संजय

ूशासनाचे व स. सदःयां या वषय आय या वेळ घेवुन मंजरु कर याबाबतचे अिधकार मा. महापौर यांना
दे यात यावा.

सतीश राखेवार

ौी मोरे संजय यांनी ूशासनाचे व स. सदःयां या
महापौर यांना दे या बाबतचा जो ूःताव मांडला
वशेष बाब

वषय -

वषय आय या वेळ घेवुन मंजरु कर याबाबतचे मा.

यास माझे अनुमोदन आहे .

हणुन आय यावळ घे यात आलेले वषय
ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत वनायकनगर येथे न याने उभारले या

णालयास थोर ःवातंऽता सैनानी, ू यात

कामगार नेते अनंत शंकरराव नागापुरकर यांचे नाव दे याबाबत मा. स. वरििसंघ गाड वाले यांनी मांडला आहे .

यास मा. उमेश पवळे

यांनी अनुमोदन दले.
अ प प रचय ◌ः- अनंत शंकरराव नागापुरकर यांचा ज म 6 ऑ टोबर 1920 रोजी बीड ज
अंबेजोगाई येथील योगे र

ातील मांडवा या गावी झाला. शालेय िश ण

व ालयात घेत असतांनाच समाजवादा चा र ाने िलहन
ू शपथ घेतली. वंदे मातरम ् चळवळ त सहभाग, उ च

िश णासाठ है िाबाद येथील उःमािनया व ापीठात िश ण घेत असतांना ःवातंऽ चळवळ व मराठवाडा (है िाबाद) मु

संमामात सब य

सहभाग. 15 ऑगःट 1947 रोजी भारत ःवातंऽ झाला असला तर है िाबाद संःथानांवर िनझामाची राजवट होती. दे शभर सवऽ ःवातं याचा
ज लोष सु
बसःथानकावर

असतांना है िाबाद संःथानांत माऽ ितरं गा फडक व यावर बंद होती. अनंत नागापुरकर व
वजारोहन केले. भारतीय ःवातं याची चळवळ व मराठवाडा (है िाबाद) मु

यां या सहका यांनी चंचलगुडा

आंदोलनातील सहभागामुळे अनंत नागापुरकर

यांना ॄट श व िनझाम सरकारने सुमारे साडे पाच वष तु ं गात ठे वले. तु ं गातुन सुटका झा यानंतर त कािलन नगरपािलकेत दोन वेळा
नगरसेवक पदावर नांदेडकरांनी

यांना िनवडू न दले. त ात कामगार चळवळ चे नेत ृ व

सैनानीं या कायाचे सवाना कायम ःमरण रहावे
महापािलकेची ह सभा

यां या कायाचे ःमरण

अनंतराव शंकरराव नागापुरकर ःमृती
सभेत कायम कर यात येतो.

हणून तसेच नांदेड शहरा या
हणून मनपा ह ीतील

वकासातील

यांचे मह वपूण योगदान ल ात घेवुन

वनायकनगर येथे न याने सु

झाले या

णालयास

दवंगत

णालय असे नाव दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले
महापौर

यांनी केले. अशा या महान बांतीकारक, ःवातंऽता

अनुमोदक :- उमेश पवळे

स. सदःयांचा नांव दे याचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

(8)
ठराव बं.40

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ूभाग ब.12 म ये न याने उभारले या

णालया या इमारतीस थोर ःवातंऽता सैनानी,

ू यात कामगार नेते अनंत शंकरराव नागापुरकर यांचे नाव दे याबाबत मा. स. वरििसंघ गाड वाले यांनी मांडला आहे .

यास मा. उमेश

पवळे यांनी अनुमोदन दले.
अ प प रचय ◌ः- अनंत शंकरराव नागापुरकर यांचा ज म 6 ऑ टोबर 1920 रोजी बीड ज
अंबेजोगाई येथील योगे र

ातील मांडवा या गावी झाला. शालेय िश ण

व ालयात घेत असतांनाच ‘समाजवादा’ची र ाने िलहन
ू शपथ घेतली. वंदे मातरम ् चळवळ त सहभाग, उ च

िश णासाठ है िाबाद येथील उःमािनया व ापीठात िश ण घेत असतांना ःवातंऽ चळवळ व मराठवाडा (है िाबाद) मु

संमामात सब य

सहभाग. 15 ऑगःट 1947 रोजी भारत ःवातंऽ झाला असला तर है िाबाद संःथानांवर िनझामाची राजवट होती. दे शभर सवऽ ःवातं याचा
ज लोष सु

असतांना है िाबाद संःथानांत माऽ ितरं गा फडक व यावर बंद होती. अनंत नागापुरकर व

बसःथानकावर

वजारोहन केले. भारतीय ःवातं याची चळवळ व मराठवाडा (है िाबाद) मु

यां या सहका यांनी चंचलगुडा

आंदोलनातील सहभागामुळे अनंत नागापुरकर

यांना ॄट श व िनझाम सरकारने सुमारे साडे पाच वष तु ं गात ठे वले. तु ं गातुन सुटका झा यानंतर त कािलन नगरपािलकेत दोन वेळा

नगरसेवक पदावर नांदेडकरांनी

यांना िनवडू न दले. त ात कामगार चळवळ चे नेत ृ व

सैनानीं या कायाचे सवाना कायम ःमरण रहावे
महापािलकेची ह सभा
नागापुरकर ःमृती
येतो.

यां या कायाचे ःमरण

हणून तसेच नांदेड शहरा या

यांनी केले. अशा या महान बांतीकारक, ःवातंऽता

वकासातील

यांचे मह वपूण योगदान ल ात घेवुन

हणून ूभाग ब.12 म ये न याने होणा या दवाखा यास

दवंगत अनंतराव शंकरराव

णालय असे नाव दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

वषय नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर

व वध

वभागात कंऽाट एक ऽत वेतनावर कायरत आहोत संबंधीतास

आःथापनेवर अःथायी ःव पाची सेवा पुःतीका लागु कर यात आलेली नाह
कोणतेह तरतुद कर यात आलेली नसून संबंधीतास सु टया

कंवा कोण याह

ूािसंगीक रजा, अज त रजा या वषयी

याव या झा या पगार कपात होतो.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण 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 तसेच मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 11

दनांक 02.04.2013 अ वये कायरत

असले या सव कंऽाट कमचा-यांना दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन योजना संपे पयत संबंधीतां या सेवेस मुदतवाढ
दे याक रता मा यता ूदान केलेली आहे .
याअनुषंगाने कायालयीन आदे श बं नावाशमनपा/आःथा-सेल/17588/17/ दनांक 24.03.2017 अ वये खालील अनुबमांक 01
ते 07 यांना दनांक 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत सव कंऽाट कमचा-यां या सेवेस मुदतवाढ दे यात आलेली आहे पुढ ल मुदतवाढ
ूःता वत आहे .
यापुव कंऽाट किन

अिभयंता यापदावर ल फ

06 कमचा-यांना

. 6000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येत होते,

मनपा

सवसाधारण सभेने द. 18.08.2009 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 46 नुसार का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/6722/10 द.
30.10.2010 अ वयं सबंधीता या एकऽीत वेतनात
मा यता ूदान केली होती.

. 6000/- ऐवजी

. 11000/-

त हापासुन 06 कमचा-यांना ऑगःट-2009 पासून

कंऽाट ःथाप य अिभयांऽीक (माग िलपीक) यांना

. 4000/- ऐवजी

. 11000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येते.

. 4000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येत होते.

08.05.6013 रोजी सामु हक अज क न एकऽीत वेतनात वाढ करणेसाठ
2901/13 दनांक 16.05.2013 अ वये

दनांक 18.08.2009 पासुन अदा कर याक रता
संबंधीत कमचा-यांनी द.

वनंती के यानुसार ूशासनाने जा.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/

. 6000/- माहे 01 ए ूल 2013 पासुन संबंधीतां या एकऽीत वेतना वाढ

कर याबाबतचा ूःताव महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर केला होता.

ूशास कय ूःतावा या अनुषंगाने मनपा

सवसाधारण सभेने द. 28.06.2013 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 81 नुसार संबंधीतां या एकऽीत वेतनात

. 4000/- ऐवजी

. 8000/-

माहे 01 ए ूल 2013 पासून अदा करणेसाठ मा यता ूदान केली होती.
ूशासक य ूःतावानुसार का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/14513/13 दनांक 01.10.2013 अ वये संबंधीतां या एकऽीत वेतन
पये 4000/- ऐवजी

. 6000/- माहे 01 ऑ ट बर 2013 पासुन वाढ कर याची मा यता ूदान कर यात आली त हापासुन संबंधीतांना

ऑ ट बर 2013 पासून

. 6000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येते.

तसेच कंऽाट पंप चालका (पंप ऑपरे टर) यांना
वेतनात वाढ कर याबाबत मनपा ःथायी सिमतीने
22.08.2012 रे ◌ाजी ठराव बं. 81 पा रत क न

पये 5980/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येत होते.

दनांक 26.06.2012 रोजी ठराव बं. 50 व मनपा सवसाधारण सभेने

पये 5980/- ऐवजी

ए ूल 2016 पासून

दनांक

. 9800/- ूितमहा अदा कर याक रता मा यता ूदान केली आहे .

ठरावा या अनुषंगाने का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/845/16
पये5980/- ऐवजी

संबध
ं ीतां या एकऽीत

दनांक 20.04.2016 अ वये संबंधीतां या एकऽीत वेतनात

. 9800/- माहे 01 ए ूल 2016 पासुन अदाक र याक रता मा यता ूदान केली होती.

त हापासुन संबंधीतांना

पये 9800/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येते.

तसेच संबंधीत कंऽाट कमचार यांनी

दनांक 06.07.2017 रोजी अज क न एकऽीत वेतनात वाढ कर याची मागणी केलेली

अस याने संबंधीतांना खालील ूमाणे वेतनवाढ ूःता वत कर यात येत आहे .

(9)
अ.ब.

पदनाम

कायरत

यापुव दे यात

यापुव तनावाढ

यापुव वाढ

स या दे यात

ूःता वत

कंऽाट

आलेली

केलेले आदे श बं.

केलेले एकऽीत

येत असलेले

वाढ व एकऽीत

कमचा-यांची

एकऽीत वेतन

व दनांक

वेतन

.

एकऽीत वेतन

सं या
01
02

कंऽाट उप अिभयंता
कंऽाट किन

पये

.

02

अिभयंता

वेतन

15000/-

--

--

15000/-

22000/-

12000/-

--

--

12000/-

22000/-

6000/-

आ.बं.6722/10

11000/-

18000/-

--

10000/-

18000/-

6000/-

6000/-

11000/-

06

11000/-

द.30.01.2010
03

कंऽाट

ःथाप य

अिभयांऽीक

सहा यक

09

10000/-

--

26

4000/-

आ.बं.14543/13
द.01.10.2013

(माग िलपीक)
04

कंऽाट

वजतंऽी

04

6000/-

--

--

6000/-

11000/-

05

कंऽाट

डाटा

एंश

09

6000/-

--

--

6000/-

11000/-

ूयोगशाळा

02

6000/-

--

--

6000/-

11000/-

12

5980/-

9800/-

9800/-

11000/-

ऑपरे टर
06

कंऽाट
तंऽ

07

कंऽाट पंप ऑपरे टर

आ.ब.845/16
द.20.04.2016

क रता ूःता वत के यानुसार संबंधीत कमचा-यां या मानधनात वाढ करणे बाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभेसमोर
मंजरु ःतव सादर.
महापौर

ूशासनाने कंऽाट कमचा-यां या वेतनवाढ मंजरु कर या बाबतचा जो ूःताव सादर के यास

यास ह मनपा

सवसाधारण सभा सवानुमते मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. 41

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर

ठराव

व वध

वभागात कंऽाट एक ऽत वेतनावर कायरत आहोत संबंधीतास

आःथापनेवर अःथायी ःव पाची सेवा पुःतीका लागु कर यात आलेली नाह
कोणतेह तरतुद कर यात आलेली नसून संबंधीतास सु टया

कंवा कोण याह

ूािसंगीक रजा, अज त रजा या वषयी

याव या झा या पगार कपात होतो.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका सवसाधारण 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 तसेच मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 11

दनांक 02.04.2013 अ वये कायरत

असले या सव कंऽाट कमचा-यांना दर सहा म ह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन योजना संपे पयत संबंधीतां या सेवेस मुदतवाढ
दे याक रता मा यता ूदान केलेली आहे .
याअनुषंगाने कायालयीन आदे श बं नावाशमनपा/आःथा-सेल/17588/17/ दनांक 24.03.2017 अ वये खालील अनुबमांक 01
ते 07 यांना दनांक 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत सव कंऽाट कमचा-यां या सेवेस मुदतवाढ दे यात आलेली आहे पुढ ल मुदतवाढ
ूःता वत आहे . यापुव कंऽाट किन

अिभयंता यापदावर ल फ

06 कमचा-यांना

. 6000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येत होते,

मनपा सवसाधारण सभेने द. 18.08.2009 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 46 नुसार का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/6722/10
द. 30.10.2010 अ वयं सबंधीता या एकऽीत वेतनात
मा यता ूदान केली होती.

. 6000/- ऐवजी

त हापासुन 06 कमचा-यांना ऑगःट-2009 पासून

कंऽाट ःथाप य अिभयांऽीक (माग िलपीक) यांना
. 4000/- ऐवजी

. 11000/- एकऋ◌ीत वेतन अदा कर यात येते.

. 4000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येत होते.

08.05.6013 रोजी सामु हक अज क न एकऽीत वेतनात वाढ करणेसाठ
2901/13 दनांक 16.05.2013 अ वये

. 11000/- दनांक 18.08.2009 पासुन अदा कर याक रता
संबंधीत कमचा-यांनी द.

वनंती के यानुसार ूशासनाने जा.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/

. 6000/- माहे 01 ए ूल 2013 पासुन संबंधीतां या एकऽीत वेतना वाढ

कर याबाबतचा ूःताव महानगरपािलका सवसाधारण सभेसमोर मा यतेःतव सादर केला होता.

ूशास कय ूःतावा या अनुषंगाने मनपा

सवसाधारण सभेने द. 28.06.2013 रोजी समंत केलेला ठराव बं. 81 नुसार संबंधीतां या एकऽीत वेतनात

. 4000/- ऐवजी

. 8000/-

माहे 01 ए ूल 2013 पासून अदा करणेसाठ मा यता ूदान केली होती.
ूशासक य ूःतावानुसार का.आ.बं. नावाशमनपा/आःथा-सेल/14513/13 दनांक 01.10.2013 अ वये संबंधीतां या एकऽीत वेतन
पये 4000/- ऐवजी
ऑ ट बर 2013 पासून

. 6000/- माहे 01 ऑ ट बर 2013 पासुन वाढ कर याची मा यता ूदान कर यात आली त हापासुन संबंधीतांना
. 6000/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येते.

तसेच कंऽाट पंप चालका (पंप ऑपरे टर) यांना

वेतनात वाढ कर याबाबत मनपा ःथायी सिमतीने
22.08.2012 रे ◌ाजी ठराव बं. 81 पा रत क न

पये 5980/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येत होते.

संबध
ं ीतां या एकऽीत

दनांक 26.06.2012 रोजी ठराव बं. 50 व मनपा सवसाधारण सभेने

पये 5980/- ऐवजी

दनांक

. 9800/- ूितमहा अदा कर याक रता मा यता ूदान केली आहे .

(10)
ठरावा या अनुषंगाने का.आ.बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-5/845/16
पये5980/- ऐवजी

दनांक 20.04.2016 अ वये संबंधीतां या एकऽीत वेतनात

. 9800/- माहे 01 ए ूल 2016 पासुन अदाक र याक रता मा यता ूदान केली होती.

त हापासुन संबंधीतांना

पये 9800/- एकऽीत वेतन अदा कर यात येते.

ए ूल 2016 पासून

तसेच संबंधीत कंऽाट कमचार यांनी

दनांक 06.07.2017 रोजी अज क न एकऽीत वेतनात वाढ कर याची मागणी केलेली

अस याने संबंधीतांना खालील ूमाणे वेतनवाढ ूःता वत कर यात येत आहे .
अ.ब.

पदनाम

कायरत

यापुव दे यात

यापुव तनावाढ

यापुव वाढ

कंऽाट

आलेली

केलेले आदे श बं.

केलेले एकऽीत

कमचा-यांची

एकऽीत वेतन

व दनांक

वेतन

.

स या दे यात

ूःता वत

येत असलेले
एकऽीत वेतन

वाढ व एकऽीत
.

वेतन

पये

सं या
01

कंऽाट उप अिभयंता

02

कंऽाट किन

02

अिभयंता

06

15000/-

--

--

15000/-

22000/-

12000/-

--

--

12000/-

22000/-

6000/-

आ.बं.6722/10

11000/-

18000/-

11000/-

द.30.01.2010
03

कंऽाट

ःथाप य

अिभयांऽीक

सहा यक

09

10000/-

--

26

4000/-

आ.बं.14543/13

--

10000/-

18000/-

6000/-

6000/-

11000/-

द.01.10.2013

(माग िलपीक)
04

कंऽाट

वजतंऽी

04

6000/-

--

--

6000/-

11000/-

05

कंऽाट

डाटा

एंश

09

6000/-

--

--

6000/-

11000/-

ूयोगशाळा

02

6000/-

--

--

6000/-

11000/-

12

5980/-

9800/-

9800/-

11000/-

ऑपरे टर
06

कंऽाट
तंऽ

07

कंऽाट पंप ऑपरे टर

आ.ब.845/16
द.20.04.2016

क रता ूःता वत के यानुसार वर ल पदिनहाय संबंधीत कमचा-यां या मानधनात वाढ कर यास

ह मनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय नावाशमनपाके या ूशासनात गितमानत, पारदशकता व लोकािभमुख सेवा म ये ल
मनपाके या व वध संवगातील पदिनिमती बाबत महारा

णय सुधारणा घडवुन आण यासाठ

शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. एन ह सी-30202/1350/ू.ब.157

/03 न व-22 दनांक 17.08.2004 अ वये दले या पदिनिमती या आदे शात महापािलकेकडू न यापुढे हाती घे यात येणार बहतां
ु श कामे
कायम/ता पुरते त वावर कमचार िनयु
या यात असे नमुद आहे .

न करता कंऽाट त वावर घे यात यावे व काम संप यानंतर कंऽाट सेवा संपु ात आण यात

ह बाब वचारात घेऊन जेएनएनयुआरएम चे कायबम संपे पयत कंवा पुढ ल दोन वष या पैक जो कमी असेल

या कालावधी क रता डाटा एंश ऑपरे टर या पदाची आवँयकता

वचारात घेवुन ूती महा एकऽीत वेतन

पये 6000/- वर

व हत

प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची पदे भर यासाठ नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 137 दनांक 30.10.2010
अ वये 02 वषासाठ मा यता ूदान कर यात आली होती.

यानुसार व हत कायप दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट त वावर ूितमहा

एकऽीत वेतन

पये 6000/- व दोन वषा या कालावधीसाठ नेमणुका कर यात आले या हो या सदरचा कालावधी दनांक 30.10.2012

रोजी संपला आहे .

तदनंतर नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 10 द. 02.04.2013 अ वये उ

वभागात कामे चालु अस यामुळे कामाचा वाढता
कंवा पुढ ल 02 वषा पैक जो कमी असेल

डाटा एंश ऑपरे टरची व वध

याप व अपुरा संगण कय कमचार वग इ याद बाबी ल ात घेऊन जेएनएनयुआरएम

या कालावधीसाठ दर सहा मह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन पुव याच अट व

शत वर कायरत असले या कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांना ूित महा एकऽीत वेतन

. 6000/- या ूमाणे मुदतवाढ दे यास मा यता

ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन मुदतवाढ दे यात आली.

यानुसार कायालयीन आदे श बं.

नावाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 दनांक 30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदतवाढ दनांक 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे
द. 30.069.2015 चा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत कायालयीन आदे श बं.आःथा-6/8476/15 दनांक
30.10.2015 अ वये तद नंतर नावाशमनपा/आःथा-6/12829/2015 दनांक 04.01.2016 अ वये दनांक 31.12.2015 चा तांऽीक खंड
दे वुन दनांक 01.01.2016 ते 29.06.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली.

तदनंतर कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/6888/

16 दनांक 24.08.2016 अ वये द. 30.06.2016 चा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.07.2016 ते 30.12.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली
आहे .

पुढ ल मुदतवाढ दे णे बाबत स या कायरत असले या 09 कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांचे काम समाधानकारक असुन

यां या सेवेची

(11)
मनपाकेस आवँयकता आहे . तसेच नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 12
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/4846/17

द. 26.05.2017 रोजी पार त केले या ठरावानुसार

दनांक 07.7.2017 संबंधीता या सेवेची मुदत

अस यामुळे संबध
ं ीता या सेवेस दनांक 31.12.2016 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन
िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन
तदनंतर संबंधीत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार

द. 30.12.2016 रोजी संपली

द. 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत

पये 6000/- ऐवढया वेतनावर मुदतवाढ दे यात आली होती.

यां या सेवेची मनपाकेस आवँयकता अस यामुळे दनांक 30.06.2017 रोजीचा एक

दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.07.2017 ते 31.12.2017 पेंत िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन
पये 6000/- ऐवढया वेतनावर कायरत असलेले कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर (1) ौी असद ु ला खान अजीमु ला खान (2) ौी आरकुले

शामसुंदर गुलाबराव (3) ौी दधडे
कशोर पांडूरं ग (4) ौी ौीकांत वसंतराव अजनसोडकर (जोशी) (5) ौी कोकणे िस दाथ खंडेराव (6) ौी
ु

नागुल महे श नरस या (7) ौी गुलाम रसुल गुलाम मोह मद (8) ौीमती ज धळे वजयमाला व ठलराव (9) ौीमती मंजरु िगर धार लाल
यास यां या सेवेस मुदतवाढ दे याबाबतचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे या मा यतेःतव सादर.
महापौर

ूशासनाने डाटा ए श ऑपरे टर यांना मुदतवाढ दे या बाबतचा ूःताव सादर के यास

यास मंजरु कर यात

येते तसेच तसेच खालील कमचा-यांना िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन
पये 6000/- ऐवढया वेतनावर कायरत असलेले कंऽाट
म ह याची मुदत संप यानंतर एक

डाटा एंश

ऑपरे टर यांना यापुढे ू येक 06

दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन पुढ ल ू येक सहा म ह याची मुदतवाढ

दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. 42

ठराव

नावाशमनपाके या ूशासनात गितमानत, पारदशकता व लोकािभमुख सेवा म ये ल
मनपाके या व वध संवगातील पदिनिमती बाबत महारा

णय सुधारणा घडवुन आण यासाठ

शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. एन ह सी-30202/1350/ू.ब.157

/03 न व-22 दनांक 17.08.2004 अ वये दले या पदिनिमती या आदे शात महापािलकेकडू न यापुढे हाती घे यात येणार बहतां
ु श कामे
कायम/ता पुरते त वावर कमचार िनयु
या यात असे नमुद आहे .

न करता कंऽाट त वावर घे यात यावे व काम संप यानंतर कंऽाट सेवा संपु ात आण यात

ह बाब वचारात घेऊन जेएनएनयुआरएम चे कायबम संपे पयत कंवा पुढ ल दोन वष या पैक जो कमी असेल

या कालावधी क रता डाटा एंश ऑपरे टर या पदाची आवँयकता

वचारात घेवुन ूती महा एकऽीत वेतन

पये 6000/- वर

व हत

प दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची पदे भर यासाठ नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 137 दनांक 30.10.2010
अ वये 02 वषासाठ मा यता ूदान कर यात आली होती.
यानुसार व हत कायप दतीचा अवलंब क न 25 डाटा एंश ऑपरे टरची िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट त वावर ूितमहा
एकऽीत वेतन

पये 6000/- व दोन वषा या कालावधीसाठ नेमणुका कर यात आले या हो या सदरचा कालावधी दनांक 30.10.2012

रोजी संपला आहे .

तदनंतर नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 10 द. 02.04.2013 अ वये उ

वभागात कामे चालु अस यामुळे कामाचा वाढता
कंवा पुढ ल 02 वषा पैक जो कमी असेल

डाटा एंश ऑपरे टरची व वध

याप व अपुरा संगण कय कमचार वग इ याद बाबी ल ात घेऊन जेएनएनयुआरएम

या कालावधीसाठ दर सहा मह याला एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन पुव याच अट व

शत वर कायरत असले या कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांना ूित महा एकऽीत वेतन

. 6000/- या ूमाणे मुदतवाढ दे यास मा यता

ूदान के यानुसार दर सहा म ह याला एक-एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन मुदतवाढ दे यात आली.

यानुसार कायालयीन आदे श बं.

नावाशमनपा/आःथा-सेल/17838/14 दनांक 30.12.2014 अ वये दे यात आलेली मुदतवाढ दनांक 29.06.2015 रोजी संपली अस यामुळे
द. 30.069.2015 चा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.07.2015 ते 30.12.2015 पयत कायालयीन आदे श बं.आःथा-6/8476/15 दनांक
30.10.2015 अ वये तद नंतर नावाशमनपा/आःथा-6/12829/2015 दनांक 04.01.2016 अ वये दनांक 31.12.2015 चा तांऽीक खंड
दे वुन दनांक 01.01.2016 ते 29.06.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली.

तदनंतर कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/6888/

16 दनांक 24.08.2016 अ वये द. 30.06.2016 चा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.07.2016 ते 30.12.2016 पयत मुदतवाढ दे यात आली
आहे .

पुढ ल मुदतवाढ दे णे बाबत स या कायरत असले या 09 कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांचे काम समाधानकारक असुन

मनपाकेस आवँयकता आहे . तसेच नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 12
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/आःथा-6/4846/17

द. 26.05.2017 रोजी पार त केले या ठरावानुसार

दनांक 07.7.2017 संबंधीता या सेवेची मुदत

अस यामुळे संबध
ं ीता या सेवेस दनांक 31.12.2016 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन
िन वळ ता पुर या ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन
तदनंतर संबंधीत वभाग ूमुखां या अहवालानुसार

यां या सेवेची

द. 30.12.2016 रोजी संपली

द. 01.01.2017 ते 29.06.2017 पयत

पये 6000/- ऐवढया वेतनावर मुदतवाढ दे यात आली होती.

यां या सेवेची मनपाकेस आवँयकता अस यामुळे दनांक 30.06.2017 रोजीचा एक

दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन द. 01.07.2017 ते 31.12.2017 पयत मुदतवाढ दे यात येते. तसेच खालील कमचा-यांना िन वळ ता पुर या

ःव पात कंऽाट प दतीने दर महा एकऽीत वेतन

पये 6000/- ऐवढया वेतनावर कायरत असलेले कंऽाट डाटा एंश ऑपरे टर यांना यापुढे

ू येक 06 म ह याची मुदत संप यानंतर एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन पुढ ल ू येक सहा म ह याची मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात
येते.

(1) ौी असद ु ला खान अजीमु ला खान (2) ौी आरकुले शामसुंदर गुलाबराव (3) ौी दधडे
कशोर पांडूरं ग (4) ौी ौीकांत वसंतराव
ु

अजनसोडकर (जोशी) (5) ौी कोकणे िस दाथ खंडेराव (6) ौी नागुल महे श नरस या (7) ौी गुलाम रसुल गुलाम मोह मद (8) ौीमती
ज धळे

वजयमाला

सवानुमते मंजरु करते

व ठलराव (9) ौीमती मंजरु िगर धार लाल

यास यां या सेवेस मुदतवाढ दे यास

ह मनपा सवसाधारण सभा

(12)
वषय ौी म. सादे क खान म. अहे मद खान, सहा यक आयु
रोजी अज दे वुन महारा

या पदाव न ःवे छा सेवािनवृ ी मंजरु कर याबाबत दनांक 02.05.2017

नागर सेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30(अ) नुसार ःवे छा सेवािनवृ ी मंजुर करावी अशी वनंती केलेली आहे .

संबंधीत हे आःथापनेवर सहा यक आयु
असुन आजपयत 33 वषाची सेवा पुण झालेली आहे .

या पदावर कायरत आहे त

कमचा-यांस अहताकार सेवेची 30 वष सेवा पुण के यानंतर िनयु
घेता येते.

संबध
ं ीतांची सेवा 33 वषाची झालेली असुन वैय

हावु इ छ त अस याचे संबध
ं ीतांनी

दनांक 02.05.2017

यांची मुळ नेमणुक दनांक 03.03.1984 रोजी झालेली

नागर सेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30(अ) नुसार कोण याह शासक य

महारा

ूािधकरणास 03 म हणे अगोदर लेखी नोट स दे वुन ःवे छा सेवािनवृ

क व कौटं बीक कारणाःतव ते दनांक 01.08.2017 पासून ःवे छा सेवािनवृ
या अजा दारे

वनंती केली.

मा. आयु

यां याशी झालेली चचा

दनांक

07.07.2017 अ वये झाले या चचनुसार संबंधीतास कायालयीन पऽ बं. साू व/आःथा-1/4927/17 दनांक 07.07.2017 अ वये ःवे छा
सेवािनवृ ीचाच अज मागे घे याची वनंती केली असता संबंधीतांनी दनांक 14.07.2017
अस याचे कळवुन वैय

सेवािनवृ

या अजा दारे ःवे छा सेवािनवृ ीचा अज मागे घेत

क व कौटंू बीक अडचणीमुळे महानगरपािलके या सावऽीक िनवडणुक नंतर

हणजे दनांक 01.11.2017 रोजी ःवे छा

होऊ इ छत अस याचे कळ वले आहे .
संबंधीतां या मुळ सेवापटानुसार

यांची ज म दनांक 10.03.1960 अशी असुन

यांना आज (57) वष (03) म हना होत आहे

यांना दनांक 03.03.1984 रोजी िलपीक या पदावर नेमणुक कर यात आली.
कायालयीन आदे श बं. आःथा-1/4340/08
अिभनामा या पदावर वेतनौेणी
महारा

ऑ ट बर 1984

पये 6500-10500 अिधक महागाई भ र इ याद म ये पदो नती दे यात आली आहे .

ूािधका-यास 03 म ह याची अगावू नोट स दे वुन सेवेतुन सेवािनवृ

शासन

होता येते अशी तरतुद आहे .

वभागाचे शासन िनणय बं. पीईएन-1083/सीआर-1296/82/एसईआर-4 मंऽालय मुंबई-32

व

या शासन िनणयातील मु ा बमांक 02 म ये शासक य कमचा-याला

यांनी 30 वषाची अहताकार सेवा पूण के यावर सेवािनवृ
यांस 03 म ह याची लेखी

यां या वयाची 50/55 वष पूण झा यावर कंवा

होतो असा कमचार , तीन म ह या या नोट सीची मुदत संप या या

होईल अशी तरतुद आहे .

क रता संबंधीतांची सेवा 30 वषापे ा जाःतीची झाली अस यामुळे उ

शासन िनणयानुसार संबंधीतांचा

रोजी या अजा या अनुषंगाने संबंधीतास दनांक 31.10.2017 रोजी महानगरपािलका सेवेतुन सहा यक आयु
मंजरु करणे बाबत महारा

दनांक 01

केले जाते कंवा अशाच प र ःथतीत जो शासक य कमचार समुिचत ूािधका-

नोट स दे वुन ःवत:हन
सेवािनवृ
ु

तारखेनंतर या दवशी शासक य सेवेतुन िनवृ

दनांक 14.07.2017

या पदावर ःवे छा सेवािनवृ

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम 53 मधील तरतुद नुसार सहा यक आयु

अिधकार यांची नेमणुक कर याचे अिधकार सवसाधारण सभेस िन हत आहे त.
आयु

या

नागर सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 चे िनयम 65 (1) म ये शासक य कमचा-यांची 30 वषाची अहताकार सेवा

झालेली अस यास िनयु
महारा

दनांक 12.08.2008 अ वये संबंधीतास आःथापनेवर ल सहा यक आयु

या वैधािनक पदावर ल

यामुळे ौी म. सादे क खान म. अहे मद खान, सहा यक

यांनी दले या ःवे छा सेवािनवृ ी या अजावर िनणय घे यासाठ सदरचा ूःताव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

महापौर

ूशासनाने ौी म. सादे क खान म. अहे मद खान सहा यक आयु
अजानुसार संबंधीतास ःवे छा सेवािनवृ

यांनी ःवे छा सेवािनवृ ी कर यास दले या

मंजरु कर याचा ूःतावास मा यता दे यात येते व हा ठराव याच

सभेत कायम कर यात येतो.
ठराव बं. 43

ठराव

ौी म. सादे क खान म. अहे मद खान, सहा यक आयु

रोजी अज दे वुन महारा

या पदाव न ःवे छा सेवािनवृ ी मंजरु कर याबाबत दनांक 02.05.2017

नागर सेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30(अ) नुसार ःवे छा सेवािनवृ ी मंजुर करावी अशी वनंती केलेली आहे .

संबंधीत हे आःथापनेवर सहा यक आयु
असुन आजपयत 33 वषाची सेवा पुण झालेली आहे .

या पदावर कायरत आहे त
महारा

कमचा-यांस अहताकार सेवेची 30 वष सेवा पुण के यानंतर िनयु
घेता येते.

संबध
ं ीतांची सेवा 33 वषाची झालेली असुन वैय

हावु इ छ त अस याचे संबध
ं ीतांनी

दनांक 02.05.2017

यांची मुळ नेमणुक दनांक 03.03.1984 रोजी झालेली

नागर सेवा िनयम 1982 मधील िनयम 30(अ) नुसार कोण याह शासक य
ूािधकरणास 03 म हणे अगोदर लेखी नोट स दे वुन ःवे छा सेवािनवृ

क व कौटं बीक कारणाःतव ते दनांक 01.08.2017 पासून ःवे छा सेवािनवृ
या अजा दारे

वनंती केली.

मा. आयु

यां याशी झालेली चचा

दनांक

07.07.2017 अ वये झाले या चचनुसार संबंधीतास कायालयीन पऽ बं. साू व/आःथा-1/4927/17 दनांक 07.07.2017 अ वये ःवे छा
सेवािनवृ ीचाच अज मागे घे याची वनंती केली असता संबंधीतांनी दनांक 14.07.2017
अस याचे कळवुन वैय
सेवािनवृ

या अजा दारे ःवे छा सेवािनवृ ीचा अज मागे घेत

क व कौटंू बीक अडचणीमुळे महानगरपािलके या सावऽीक िनवडणुक नंतर

हणजे दनांक 01.11.2017 रोजी ःवे छा

होऊ इ छत अस याचे कळ वले आहे .
संबंधीतां या मुळ सेवापटानुसार

यांची ज म दनांक 10.03.1960 अशी असुन

यांना आज (57) वष (03) म हना होत आहे

यांना दनांक 03.03.1984 रोजी िलपीक या पदावर नेमणुक कर यात आली.
कायालयीन आदे श बं. आःथा-1/4340/08
अिभनामा या पदावर वेतनौेणी
महारा

दनांक 12.08.2008 अ वये संबंधीतास आःथापनेवर ल सहा यक आयु

या

पये 6500-10500 अिधक महागाई भ र इ याद म ये पदो नती दे यात आली आहे .

नागर सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 चे िनयम 65 (1) म ये शासक य कमचा-यांची 30 वषाची अहताकार सेवा

झालेली अस यास िनयु

ूािधका-यास 03 म ह याची अगावू नोट स दे वुन सेवेतुन सेवािनवृ

होता येते अशी तरतुद आहे .

(13)
महारा
ऑ ट बर 1984

शासन

व

वभागाचे शासन िनणय बं. पीईएन-1083/सीआर-1296/82/एसईआर-4 मंऽालय मुंबई-32

या शासन िनणयातील मु ा बमांक 02 म ये शासक य कमचा-याला

यांनी 30 वषाची अहताकार सेवा पूण के यावर सेवािनवृ
यांस 03 म ह याची लेखी

यां या वयाची 50/55 वष पूण झा यावर कंवा

केले जाते कंवा अशाच प र ःथतीत जो शासक य कमचार समुिचत ूािधका-

नोट स दे वुन ःवत:हन
सेवािनवृ
ु

तारखेनंतर या दवशी शासक य सेवेतुन िनवृ

होतो असा कमचार , तीन म ह या या नोट सीची मुदत संप या या

होईल अशी तरतुद आहे .

क रता संबंधीतांची सेवा 30 वषापे ा जाःतीची झाली अस यामुळे उ

शासन िनणयानुसार संबंधीतांचा

रोजी या अजा या अनुषंगाने संबंधीतास दनांक 31.10.2017 रोजी महानगरपािलका सेवेतुन सहा यक आयु
मंजरु करणे बाबत महारा

या वैधािनक पदावर ल

यामुळे ौी म. सादे क खान म. अहे मद खान, सहा यक

यांनी दले या ःवे छा सेवािनवृ ी या अजावरनुसार संबंधीतास ःव छा सेवािनवृ

मंजरु करते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
वषय -

दनांक 14.07.2017

या पदावर ःवे छा सेवािनवृ

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम 53 मधील तरतुद नुसार सहा यक आयु

अिधकार यांची नेमणुक कर याचे अिधकार सवसाधारण सभेस िन हत आहे त.
आयु

दनांक 01

कर यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते

ूःताव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दोन

रा यःतर य कुःतीत भाग घेऊन शहराचे मह व वाढवावे.
उ े शाने सदर यायाम शाळे वर कुःती िश कांची िनयु

यायाम शाळा आहे त नांदेड शहरात जाःतीत जाःत म ल तयार

केली आहे सदर कुःती िश क कंऽाट त वावर असून

12000/- ूितमहा दे यात येते.
कुःती िश कांना सामा य

य

हावेत

जाःतीत जाःत म ल तयार करावेत या शहराचा नांव लौक क वाढवावा या

पे ा जाःत आहार लागतो.

तसेच

यांचे कुटंू बीय सु दा

यांना एकऽीत वेतन

यांचेवर अवलंबून आहे

पये

या मानाने

यांना दे यात येणारे एकऽीत वेतन अपुरे पडत आहे सदर ल सव कुःती िश क हे 1992 पासुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथे
एकऽीत मानधनावर कायरत आहे .
स या नांदेड शहरातुन रा यःतर य कुःतीत भाग घेणारे म ल अितशय कमी आहे त.

नाह

हणले तर चालेल.

द ली,

ह रयाणा, को हापुर, सोलापुर येथील म ल नांदेडला येऊन येथे होणा-या ःपधामधील ब ीस घेऊन जात आहे त ह खेदाची बाब आहे
यामुळे शहरातील म ल जर तयार झाले तर ब ीस नांदेडलाच िमळु शकेल.

ते चांगले िनंणात म ल तयार क
फ

शकतील

हणुन

यांचे एकऽीत वेतन

यासाठ कुःती िश कांना जाःतीचे एकऽीत वेतन द यास

पये 12000/- ऐवजी

ू दे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
मानधन वाढन

पये 20000/- अ र

पये वीस हतार

सुचक :- वरििसंघ गाड वाले, आनंद च हाण, अ. स ार अ. गफुर अनुमोदक:- शफ अहे मद कुरे शी, कशोर यादव, स.शेर अली, संजय मोरे
महापौर

स. सदःयांचा ूःताव मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो िनयमानुसार
आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.

ठराव बं.44

ठराव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत दोन
रा यःतर य कुःतीत भाग घेऊन शहराचे मह व वाढवावे.
उ े शाने सदर यायाम शाळे वर कुःती िश कांची िनयु
12000/- ूितमहा दे यात येते.

कुःती िश कांना सामा य

य

यायाम शाळा आहे त नांदेड शहरात जाःतीत जाःत म ल तयार

हावेत

जाःतीत जाःत म ल तयार करावेत या शहराचा नांव लौक क वाढवावा या

केली आहे सदर कुःती िश क कंऽाट त वावर असून

पे ा जाःत आहार लागतो.

तसेच

यांचे कुटंू बीय सु दा

यांना एकऽीत वेतन

यांचेवर अवलंबून आहे

पये

या मानाने

यांना दे यात येणारे एकऽीत वेतन अपुरे पडत आहे सदर ल सव कुःती िश क हे 1992 पासुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका येथे
एकऽीत मानधनावर कायरत आहे .
स या नांदेड शहरातुन रा यःतर य कुःतीत भाग घेणारे म ल अितशय कमी आहे त.

नाह

हणले तर चालेल.

द ली,

ह रयाणा, को हापुर, सोलापुर येथील म ल नांदेडला येऊन येथे होणा-या ःपधामधील ब ीस घेऊन जात आहे त ह खेदाची बाब आहे
यामुळे शहरातील म ल जर तयार झाले तर ब ीस नांदेडलाच िमळु शकेल.

ते चांगले िनंणात म ल तयार क
फ

ू
मानधन वाढन
दे यास ह

शकतील

हणुन

यांचे एकऽीत वेतन

यासाठ कुःती िश कांना जाःतीचे एकऽीत वेतन द यास

पये 12000/- ऐवजी

पये 20000/- अ र

पये वीस हतार

मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
वषय -

ूःताव
नावाशमनपा ह ीत जुना कौठा येथील गट बं. 10 मधील मोकळ

महानगरपािलकेला हःतांतरण क न

जागेचे मालक ौी गो वंदराव द राव काळे यांनी

या मोकळया जागेत सावजिनक दवाखाना बांधुन सदर या दवाखा यास माजी पोलीस पाट ल कै.

िशवगो वंद काळे असे नांव दे या या अट वर उ

जागा मनपाकेला कायमची हःतांतर त केलेली आहे .

क रता जुना कौठा येथील गट बं. 10 मधील मोकळ जागा ौी गो वंदराव द राव काळे यांनी मनपाकेस हःतांतर के यामुळे
सदर ल ठकाण मनपाकेने न याने चालु केले या बा

ण दवाखा यास माजी पोलीस पाट ल कै. िशवगो वंद काळे असे नांव दे यास ह

मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- मोरे संजय गंगाधरराव

अनुमोदक :- आनंद च हाण

(14)
महापौर

स. सदःयांचा नांव दे याचा

वषय मंजरु कर यात येते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह करावी.
ठराव बं.45

ठराव

नावाशमनपा ह ीत जुना कौठा येथील गट बं. 10 मधील मोकळ
महानगरपािलकेला हःतांतरण क न

जागेचे मालक ौी गो वंदराव द राव काळे यांनी

या मोकळया जागेत सावजिनक दवाखाना बांधुन सदर या दवाखा यास माजी पोलीस पाट ल कै.

िशवगो वंद काळे असे नांव दे या या अट वर उ

जागा मनपाकेला कायमची हःतांतर त केलेली आहे .

क रता जुना कौठा येथील गट बं. 10 मधील मोकळ जागा ौी गो वंदराव द राव काळे यांनी मनपाकेस हःतांतर के यामुळे
सदर ल ठकाण मनपाकेने न याने चालु केले या बा

ण दवाखा यास माजी पोलीस पाट ल कै. िशवगो वंद काळे असे नांव दे यास ह

मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
करावी.

महापौर

सभेचे कामकाज संप यामुळे शेवट रा िगत

नगरसिचव

रा िगत घे यासाठ सवानी सावधान हावे.
सावधान .....रा िगत सु
शेवट रा िगत

ःवा र त/-

करगे सु

िनयमानुसार आयु ांनी पुढ ल वैधािनक कायवाह

हण यात येईल.

कर.

हण यात आले.

ःवा र त/-

नगरसिचव

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

नावाशमनपा नांदेड

