जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- / ०५/२०१६
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:- ०२.०८.२०१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
सवसाधारण

सभेची सूचना

महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-२ मधील िनयम बं. १ अ वये

महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-२ मधील िनयम बं १ अ वये ूा

अिधकारानुसार मा. महापौर,

सौ. शैलजा कशोर ःवामी यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक १०.०८.२०१६ रोजी

सकाळ ११.०० वाजता

नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. शंकरराव च हाण सभागृहात आयोजीत केली आहे .
क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द

ठकाणी उप ःथत राहन
ू सहकाय करावे.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

ूित

.नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

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

ू ो राचा वेळ :- िशवसेना-भाजप प ासाठ ११.०० ते ११.२५, एमआयएम-सं वधान प ासाठ ११.२५ ते ११.४५, रा वाद काँमेस प ासाठ
११.४५

ते

१२.००,

वषयप ऽका सु

भारतीय

रा ीय

काँमेस

प ासाठ

१२.००

ते

१२.३०

तसेच

१२.३०

वाजता

मुळ

कर यात येईल.
कायबम प ऽका

वषय ब.०१

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ ूमाणाची न द घेणे बाबत.

वषय ब.०२

शासन िनणयानुसार नागर ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

वषय बं.०३

अिभयान (नागर )

या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे

नावाशमनपा चा वष २०१२-१३ चा ःथािनक िनधी लेखाप र ा (मनपालेप) औरं गाबाद यांना लेखाप र ण अहवाल ूापत झाला असुन
सदर ल अहवालास महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०७ (अ) नुसार सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण सभेपुढे

ठे व याची

यानंतर आयु

यवःथा करे ल

पुढ ल कायवाह करे ल असे नमुद आहे

मनपा महारा

ःथािनक िनधी लेखाप र ा अिधिनयमातील तरतुद नुसार अहवालावर आवँयकती

यामुळे सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण सभे समोर सादर क न मा यता ूा

तदनंतर अहवालावर आवँयकती पुढ ल कर यात येईल (सुलभ संदभासाठ सोबत वष २०१२-१३

घे यात यावी

या अहवालाची छायांक त ूत जोड यात येत

आहे )

वषय ब.०४
ौी स यद महे मद
ु स यद कर म यांना स

ने सेवािनवृ

के या बाबत ौी स. लायख पता स. महे मुद याला अनुकंपा त वावर सेवेत

घे याबाबत नावाशमनपाके या सव साधारण सभेने दनांक ३०.११.२०१५ रोजी समंत केलेला ठराव बं. ९३ अ वये ठराव समंत केलेला होता.
तथा प सदरचा ठराव ूशास कय
कर यात आला असता महारा
२०१६

ट पणी या

व

द व िनयमबाहय अस याने सदरचा ठराव

वखंड त करणेसाठ

शासनस ूःताव सादर

शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. नावाशमनपा-२०१६/ू.ब.१५/न व-२४ मंऽालय मुंबई दनांक २० मे

या शासन िनणया दारे सदर ल ठराव हा महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद श
ं ी वसंगत अस याने सदरचा ठराव हा महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुद
संदभासाठ शासन िनणयाची छायांक त ूत जोड यात आली)

वचारात घेता िनलंबीत कर यात आला आहे

याची न द घेणे बाबत. (सुलभ

(२)

वषय बं.०५
कायालयीन

आदे श

बं.

नावाशमनपा/ले व/सेिन/२४९७/१६

दनांक

२७.५.१६

अ वये

महारा

शासन,

शासन

िनणय

बं.

द. ६ फेॄुवार १६ अ वये महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक / कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे िनवृ ी

िनमवा/२०१६/ू.ब.१६/सेवा-४/

वेतनावर का.आ.बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/१५६६६/१६ द. ०१. माच १६

या आदे शानुसार दनांक १ जुलै १६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा

दर ११३% व न ११९% कर यात आला असुन सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक १ फेॄुवार १६ पासुन रोखीने अदाई कर यात येत आहे .
द. २८ ए ूल १६

या शासन िनणयानुसार द. ०१ जुलै १५ ते ३१ जानेवार १६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक र कम

रोखीने दे या बाबतचे शासन आदे श िनगमीत कर यात आलेनुसार मनपा िनवृ ी वेतनधारक/कुटंू ब िनवृ ी वेतनधारक यांचे मुळ िनवृ ी वेतनावर
मनपा सव साधारण सभा ठराव बं. २६ द. २८.०५.२००२ अ वये मा यतेनुसार काय र मा यतेस अिधन राहन
द. १ जुलै १५ ते ३१ जानेवार
ु
१६ या कालावधीतील महागाई भ ा ११९% या दराने रोखीने ूदान कर याची ूशासक य व आथ क मा यता ूदान कर यात आली

ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सादर.

यास काय र

वषय बं.०६
अपंग

य

(समान संधी, ह कांचे संर ण आ ण संपूण सहभाग) अिधिनयम १९९५ मधील कलम ४० नुसार दा रिय िनमुलन

योजनांमधील लाभ धारकाम ये कमान ३ ट के िन:समथ (अपंग) लाभाथ असावेत अशी तरतुद आहे .
संःथांनी

सदर तरतुद नुसार ःथािनक ःवरा य

यां या दा रिय िनमुलन योजनाम ये ३ ट के िनधी िन:समथ लाभा या या / अपंगा या क याणकार योजनांसाठ राखून ठे वणे व तो

खच करणे बंधनकारक आहे .
सदर ३% अपंग िनधी हा महारा

शासन नगर वकास

वभाग शासन िनणय बं. सक ण-२०१५/ू.ब.११८/न व-२० मंऽालय मुंबई

दनांक २८ ऑ ट बर २०१५ अ वये खच करावयाचे आहे .
या वये दनांक २८ ऑ ट बर २०१५
अ वये सन २०१६-१७

या शासन िनणयानुसार मु यलेखािधकार मनपा नांदेड यांचे अिभूाय दनांक ०१.०७.२०१६

या अंदाजपऽकामधील दा रिय िनमुलन योजने या (४९.८३ कोट या) ३% िनधी

पये एक कोट एकोणप नास ल

हणुन

पये १,४९,००,०००/- (अ र

फ ) ऐवढा िनधी िन:समथ लाभा या या / अपंगा या क याणकार योजनांसाठ राखून ठे व याक रता

सदरचा ूःताव मनपा सव साधारण सभे समोर िनणयाःतव सादर.

वषय बं.०७

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेत कायरत असले या कमचार
नावाशमनपा/ आःथा-सेल/६५४४/२०१४, दनांक ०४.०७.२०१४ अ वये
आर
असुन

त असले या िलपीक या पदावर दनांक १४.०७.२०१४ रोजी

कु. नेहा

वठठलराव

जवतोडे हया कायालयीन आदे श ब.

५२००-२०२००/- मेड पे १९००/- म ये इ.मा.व. म हला ूवगातुन

जु झाले या आहे त. यांचे वड ल दनांक ३०.०६.२०१५ रोजी सेवािनोत ऴालेले

यांचा लहान भाऊ मतीमंद अस यामुळे, याचा उपचार नागपुर येथे डॉ.चंिशेखर मेौाम यांचेकडे सु

कुटंु बाची सवःवी जबाबदार

यां यावर असुन नांदेड येथे नौकर कर त असतांना

संबंधीतां या वैवाह क कारणाःतव
तसेच महारा

यांना कुटंु बाची जबाबदार पार पाडणे श य होत नाह . तसेच

यांनी नागपुर महापािलकेत सेवा वग होणे गरजेचे आहे .

महानगरपािलका सेवा ( सेवा भरती सेवांचे वगाकरण िनयम २००८ मधील (६) अ वये एका महापालीकेतुन दस
ु -या
साठ अज के यास अिधनीयमातील तरतुद नुसार व दो ह महानगरपालीकांतील िनयु

माहानगरपालीकेत बदलीने िनयु

संमतीने मा य होतील अशा अट व शत वर खालील बाबीं या अधीन राहन
ु बदलीने िनयु
अ) पदो नतीने भर यात येणा-या पदावर बदलीने िनयु
पदावर बदलीने िनयु
ब) अशा िनयु
उ

कर यात येणार नाह .फ

झा यानंतर

या पदधारकांची जे ता िनयु

या दनांकास

यां या

नामिनदशनाने िनयु

या पदा या संवगात सवात किन

या दनांकास संबधीत हया नागपुर महापालीकेत

राह ल व संबंधीताचे वेतन संर ीत क न सेवा समायोजीत क न
महानगरपालीकेतील

दे ता येईल.

ूािधका-यां या परःपर

कर ता राखुन ठव यात आले या

कर यात यावी.

तरतुद वचारात घेता तसेच

उपरो

आहे . वड ल सेवा िनोत झा यामुळे

जु होतील तो दनांक

या पदा या संवगात किन

यांचे अंशदायी कुटंु ब िनोती योजनासाठ कायवाह ह नांदेड वाघाळा शहर

जु दनांकापासुन माहय धर यात येईल या अट वर

अट व शत या अिधन राहन
ु कु.ःनेहा

(Zero Seniority) राह ल.

वठठलराव

यांची सेवा वग कर यास हरकत नाह .

जवतोडे , िलपीक, यांना नागपुर महानगरपालीकेत सामावुन घेणेसाठ

पऽ यवहार क न पुढ ल वैधािनक कायवाह नांदेड महानगरपालीका ूशासनाने करावी. सदरचा ठराव या सभेम ये ठे वुन कायम कर यात यावा.
सुचक :- संजय मोरे

वषय बं.०८

अनुमोदक :- उमेश पवळे
ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अंतगत आरो य वभागा माफत जनतेस आरो य सेवा पुरवली जाते परं तु आज पयत अंदाजे १५
ते १६ वषा पासुन शासन िनयमान२सार जो जी.आर. आहे

यानुसार बएएमएस पद वधर म हला डॉ टर यांची मनपा म ये सेवाभरती झालेली

ू येत नाह त हा शासन जी.आर. २५ ट के ूमाणे बएएमएस डॉ टरांची सं या अपुर असून यापुढे होणार डॉ टरांची भरती बएएमएस
आढळन
म हला पदवीधरच कर यात यावी.

(३)
ू
कारण यापुव एमबीबीएस म हला भरपुर घे यात आले या आहे त. बीएएमएस ची डॉ टर मंडळ बंधन पाळन
दे याचा यो यतो ूय

ण सेवा त परतेने

करतात सेवेत टाळाटाळ कर त नाह त असे दसू येते त हा हया पुढ ल डॉ टरांची होणार भरती म हला बएएमएस

पदवीधरच असावी यासाठ सवसाधारण सभा एकमुखाने मा यता दे ते.
सुचक:- डॉ. क णा जमदाडे

अनुमोदक :- सितष राखेवार, संजय मोरे , उमेश पवळे , फा ख अली खाँ

वषय बं.०९

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील व वध वभागांतगत कायरत कंऽाट अिधकार / कमचार यांना आकृ तीबंधानुसार महापािलका
सेवेत कायम न करता,

यांची वेगळयाने आवँयक

या

ू सरळसेवेने आःथापना वभागाकडू न भरती ू बया
या मंजरु पदानुसार जा हरात काढन

करणे क रता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व आःथापना वभागाकडू न आवँयकती कायवाह ता काळ पार पाडणे आदे शीत करते.
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर

अनुमोदक :- आनंद च हाण

वषय बं.१०

ूःताव

Assessment ची ू बया गे या
Assessment पूण कर यात आले आहे . कती
Assessment ूलं बत आहे त व या पासुन महापािलकेत कती उ प न ूा झाले आहे . ूलं बत Assessment अस याचे कारण काय,
ूलं बत Assessment बाबत ूशासनाचे कायम िनयोजन आहे , भ वंयात ूलं बत Assessment पासून कती उ प न अपे त आहे व या
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत ःथािनक संःथा कर बंद झा यापासुन आजतागायत

वषभरापासुन चालु आहे .

या कामी अनेक कमचार कायरत आहे त.

ठकाणी कायरत कमचार व

आजरोजी पयत कती

यांचे कामकाजाची शहािनशा याबाबत ूशासना माफत स वःतर अहवाल सवसाधारण सभेसमोर ठे वणे व

याबाबत

चचा करणे
सुचक:- अ. स ार अ. गफुर

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

वषय बं.११

ूःताव

मनपा ह ीत वसरणी भागातील जवाईनगर हा भाग लातुर रोडव न उं च टे कडयावर आहे वर ल भागात जा यासाठ रःता नाह तेथील

कांह लोकांचे

हणणे आहे क , ह जागा आमची आहे संबंधीत

य

क न जावाईनगर येथील नागर कांसाठ ता काळ रःता क न दे यासाठ
सुचक:- संजय गंगाधरराव मोरे

ःवा र त/-

या जागेची मालक पाहन
ु खाजगी अस यास सदरची जागा भुसंपादन

ह सवसाधारण सभा मा यता दे ते.
अनुमोदक :-

ःवा र त/-

नगरसिचव

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

नावाशमनपा नांदेड

स. वरििसंघ गाड वाले, उमेश पवळे

