जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR-55/2018
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:- 27.03.2018

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
सवसाधारण
महारा
महारा

सभेची सूचना

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा

अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. भवरे िशलाबाई कशोर यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक

04.04.2018 रोजी सकाळ 11.00 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/-

(मा. महापौर यां या मा यतेने)

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

यां याकडू न ूा

कायालयीन ूःताव

वषय बं. 1:कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18790/2018 दनांक 20.03.2018 अ वये महारा

शासन िनणय बं.

िनमवा/2018/सेवा-4 दनांक 16.03.2018 नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील दनांक 01 जुलै 2017 पासुन अनु ेय
महागाई वाढ चा दर 264% व न 268% कर यात येत आहे .

सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 फेॄुवार 2018 पासुन

रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजरु सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

यास काय र मा यता दे णे

वषय बं. 02:कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18789/2018 दनांक 20.03.2018 अ वये महारा
िनमवा/2018/सेवा-4

दनांक

16.03.2018

नुसार

नांदेड

वाघाळा

शहर

महानगरपािलकेतील

शासन िनणय बं.

िनवृ ीवेतनधारक

/

िनवृ ीवेतनधारकाना दनांक 01 जुलै 2017 पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर 136% व न 139% कर यात येत आहे .
महागाई वाढ ची र कम

दनांक 01 फेॄुवार

2018 पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजरु

आदे शा दारे दे यात आली

यास काय र मा यता दे णे बाबत

कुटंू ब

सदर
सदर ल

वषय बं. 03:का.आ. बं. नावाशमनपा/ले व/17729/2018 द. 28.02.2018 अ वये शासन िनणय द. 28.02.218 नुसार रा य
शासक य व इतर कमचार तसेच

यांना महागाई भ ा लागु आहे अशा वेतनधानकांना द. 01 जुलै 2017 पासुन वेतनौेणीतील

मुळ वेतनावर ल (वेतनबँड मधील अिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई भ या या दर 136% व न 139% सदर ल आदे शा दारे
लागु कर यात आला

यास काय र मा यता दे णे.

वषय ब.04:कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/5604/17 दनांक 21.07.2017 अ वये चौकशी अिधकार पदावर
कंऽाट प दतीने ौी डॉ. मधुकर िगर सेवािनवृ

िश णािधकार यांची सदर ल आदे शा दारे िनयु

कर यात आली

याची न द

घेणे बाबत.
वषय बं.05:नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील कंऽाट
अिधकार व कंऽाट िसिनअर डॉटस लस

प दतीने एकऽीत वेनावर ल वै कय अिधकार /सहा यक वै कय

TB HIV सुपरवायझर-1

या कंऽाट कमचा-यांचा दनांक 31.12.2017 चा

दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.01.2018 ते. 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे णे बाबत.

यांचा सेवेत एक

(2)
वषय बं. 06
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अंतगत कंऽाट

प दतीने एकऽीत वेतनावर ूयोगशाळा तंऽ

कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 31.12.2017 रोजी संपलेली असुन

या कंऽाट

यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 रोजीचा एक दवसाचा

तांऽीक खंड दे वन
ु दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे णे बाबत
वषय बं. 07
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अंतगत कंऽाट मा यिमक 08 िश कांची सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी
संपलेली असुन

यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 रोजीचा एक दवसाचा तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018

पयत मुदतवाढ दे णे बाबत.
वषय बं. 08
नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके अंतगत कंऽाट प दतीने एकऽीत वेतनावर कायरत असले या 04 वजतंऽी कंऽाट
कमचा-यां या सेवेची मुदत दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असून

यांचे सेवेस दनांक 31.12.2017 रोजीचा एक दवसाचा

तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे णे बाबत
वषय बं. 09
नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके अंतगत कंऽाट
िश कां या सेवेची मुदत

प दतीने एकऽीत वेतनावर कायरत असले या 04 ूाथिमक

दनांक 30.12.2017 रोजी संपलेली असून

यांचे सेवेस

दनांक 31.12.2017 रोजीचा एक

दवसाचा

तांऽीक खंड दे वुन दनांक 01.01.2018 ते 29.06.2018 पयत मुदतवाढ दे णे बाबत
वषय बं.10
ौी पांडूरं ग गोमाजी खरोडे , िशपायी (अनु.जमाती) यांची धुळे महानगरपािलकेतुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका
नांदेड आःथापनेवर िशपाई या र

वषय बं.11

पदावर बदलीने िनयु

दे यासाठ िनणय घेणे बाबत.

ौी म. अ तर प. शेख महे बुब, पु ष मजुर (ू. वसुलीकार), बडतफ कमचार यांनी बडतफ आदे शा व
पुनःथा पत कर या बाबतची केलेली अ पल ःथायी सिमतीने मंजरु केलेली असुन ःथायी सिमतीचा ठराव र

द कामावर

कर या या िनणय

घेणे बाबत

वषय बं.12
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकांतगत शहरातील मलवाह यांचे सांडपाणी नागपूर महानगरपािलकेने महाजनकोशी

केले या करारा या धत वर महानगरपािलकेसाठ

फायदे शीर ठरतील.

करारनामा क न व शहरातील मलशु द करण मधून

उ सज त होणा-या ू बयाकृ त केले या पा याचा 100% पूनवापर होईल. क रता परळ (वै.) औ ंणक व ुत कि यांना ू बया
क न पाणी दे याची मा यता दे णे बाबत.
वषय बं. 13
मनपा ह ीतील NRAP (रा ीय नद कृ ती आराखडा) या योजनेतुन महारा

जवन ूािधकरण या वभागा माफत जुना

पुल दे गलुर नाका येथे सांड पाणी उपसा कि बांध यात आले असुन, या पंप गृहात 150 HP चे दोन पंपसेट व 300 HP चे तीन
पंप असून, हे सव पंप संच बंद आहे त.

ू येक एक एक पंप सेट द ु ःत कर याची कायवाह चालु आहे या काळात एक न वन

पंपसंट बस व याक रता उप अिभयंता पाणी पुरवठा व मलिनःसासरण वभाग मनपा नांदेड यांनी सादर केले या अहवालानुसार
कामाची तातड व गरज आवँय ा ल ात घेवुन या कामासाठ लागणारा खच

वषय बं.14

पये 75,12,000/- मा यता दे णे

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत र जःश ऑ फस (ITM) ते रे वे ःटे शन पयत या रः याचे

युट फकेशन

करणेसाठ लागणार र कम ूशास कय व आथ क मा यतेःतव सवसाधारण सभेसमोर सादर.

वषय बं.15

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ह ीत वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक, नमःकार
चौक, माळटे कड गु

दारा, वमानतळ रः यां या दभाजकाची
द ु ःती व रं गरं गोट करणेसाठ लागणार र कमेस ूशास कय व
ु

आथ क मा यता दे णे बाबत.

वषय बं.16

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1)
नमःकार चौक, माळटे कड गु

वमानतळ, राज कॉनर, आय.ट .आय. ते आ णाभाऊ साठे चौक

दारा, वमानतळ (2) आय.ट .आय. ते िशवाजीनगर RUB पयत थम लाःट क पट ने सटर व

साईड व झेॄा प टे मारणे व कॅट आय बस वणेसाठ लागणार र कमेस ूशास कय व आथ क मा यता दे णे बाबत.

(3)

वषय बं.17
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत (1) रे वे ःटे शन ते महावीर चौक (2) हता
मा ःमारक ते वजीराबाद (3)
ु

िशवाजी पुतळा ते हं गोली गेट RUB व ःटे शन रोड ूभाग बं. 17 मधील BT रः याचे डांबर करणाने मजबुतीकरण करणेसाठ
लागणार र कमेस ूशास कय व आथ क मा यता दे णे बाबत.
वषय बं. 18

नांदेड वाघाळा शहरा महानगरपािलका, ह ीत िसडको भागात वसंतराव नाईक कॉलेज ते ढवळे कॉनर पयत डांबर रःता
व आर.सी.सी. नाली करणेसाठ लागणार र कमेस ूशास कय व आथ क मा यता दे णे बाबत.
वषय बं. 19
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील ःथायी अिधकार /कमचार यांना शासक य कमचा-यांूमाणे वै क य खचा या
ूितपुत चा लाभ दे णे बाबत.
स. सदःयांचे ूःताव/सुचना
वषय बं.20
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मालक ची ौी गु गो वंदिसंघजी ःटे ड यम व प रसरातील

ज हा

बडा

कायालयाची इमारती महानगरपािलकेचा ता यात घेणे बाबत.
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले

अनुमोदक:- उमेश पवळे

वषय बं.21
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके माफत हबीबीया कॉलनी येथे मनपाकेची ूाथिमक शाळा चाल व यात येते सदर ल
शाळे त इय ा 01 ते 08 वगा पयत व ाथाना िश ण दे यात येते. सदर ल इमारती ह खाजगी असुन एका-एका खोलीत दोन वग
चालतात जागा अपुर पडत अस याने सदरची शाळा ईदगाह या मागे बएसयुपी योजने अंतगत एक इमारत बांध यात आलेली

असुन सदर ल इमारतीत सदरची शाळा ःथलांतर त कर यास सवसाधारण सभे मा यता घे यात यावी.
सुचक :- अरशीया कौसर मोह मद हबीब

अनुमोदक :- शमीम बेगम शेख जावीद

वषय बं.22
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. 12 मधील बएसयुपी योजने अंतगत पाक जानगर येथे क युिनट
हॉल बांध यात आले आहे .

परं तु

या उ े शासाठ क युिनट हॉल बांध यात आले आहे , ते उ े श पुण झाले नाह .

हॉलचा वापर अ ाप कर यात आला नाह याचे कारण काय

क युिनट

? याचे ःप ीकरण सवसाधारण सभेपुढे सादरा करणे बाबत.

सुचक:- अ. स ार अ. गफुर

अनुमोदक:- अ दल
ु रशीद अ.गणी, शमीम बेगम शेख जावीद

वषय बं.23

भुतपुव नांदेड नगरपािलकेत सालसन 1976 पयत मयत क डया रा या ज धळे हे मजुर पदावर सफाई वभागात कामावर
होते.

सेवेत असतांना ते मृ यु पावले आहे त.

कोणतेह अिभलेखे उपल ध नस याने

परं तु महानगरपािलका ूशासनाने दनांक 21.04.2008 रोजी

यां या वारसास िनयु

यां या सेवे ब लचे

दे याबाबत नकार दला आहे . राजु गणेश ज धळे याला लाड

किमट या िशफारशीनुसार मजुर पदावर िनयमानुसार नेमणुक दे णे बाबत.
सुचक:- अ. फह म अ. मुनीर

अनुमोदक:- शोएब हसे
ु न

वषय बं.24

रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यांची जयंती दनांक 16.06.2018 रोजी असुन सदर ल महानगरपािलके
तफ महापु षां या जयंती साजरा कर यात यावी व

या िनिम

रा ीवर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या जवनावर

आधार त दर वष कायबम घे यात यावी.
सुचक :- भानुिसंह गया दनिसंह रावत, अिमतिसंह तेहरा

अनुमोदक :- खालसा ूकाशकौर सुरजीतिसंघ, उमेश च हाण

वषय बं.25
रा वीर वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यांची पु यितथी दरवष

दनांक 19 जानेवार रोजी येते.

सदर ल वीर

िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यांची पु यितथी दरवष 19 जानेवार ला ूशासनातफ दप ू वलीत क न व कायबम होऊन

अिभवादन कर यासाठ व तसेच वीर िशरोमणी महाराणा ूतापिसंहजी यां या पु याितथी िनमी

रा ूेर त िगताचा व महाराणा

ूतापजी यांची शोयगाथा इ याद कायबम घे यासाठ ह सवसाधारण सभा ूशासक य व आिथक मा यता सवानुमते दे ते व हा
ठराव याच सभेत कायम करते.
सुचक:- दपकिसंह कािशनाथिसंह रावत

अनुमोदक:- सौ.गु ूतकौर दलीपिसंघ सोड

(4)
वषय बं.26
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड मालक या
भाडे क ं या नाव प रवतन करणे बाबत महारा
भागीदार त

यवसाय करतात व भागीदार

यापार संकुलातील गाळे व महापािलका मालक या जागेचे

महानगरपािलका अिधिनयम 1949 म ये कुठे ह तरतुद नस यामुळे जे भाडे क

संपु ात आ यानंतर सदर ल दकान
भागीदार या वाटयाला आ यास
ु

यांचे नांव

भाडे प ट चे नांव प रवतन होत नाह या भाडे क ं या अडचणी अस यामुळे यापुव नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ठराव
पार त क न अभय योजना राब वली
तर

यामुळे भाडे क ं चे नांव प रवतन कर यात आले व महापािलकेला आथ क उ प न िमळाले.

ू
अभय योजना काढन
मनपाकेचे भागीदार

व रल भाडे क ं चे

. 1.00 ल

व वारसासाठ

. 20,000/- शु क घेवुन

भाडे प ट चे नांव प रवतन करणे बाबत
सुचक :- अ दल
ु हफ ज अ दल
ु कर म

अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद

वषय बं.27

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत NUHM या शासना या योजने अंतगत महानगरपािलके तफ अरब ग ली,
खडकपुरा, जंगमवाड इतर ठकाणी येथे दवाखा याचे द ु ःती कर यासाठ शासना तफ कती िनधी ूा
दवाखा यावर कती खच कर यात आला व िश लक िनधी कती आहे . सदर योजने अंतगत ूा

झाला

यापैक उ

िनधी मधुन िश लक असले या

िनधीत मनपाकेचा करबला दवाखा यास रं गरं गोट व द ु ःती कर यासाठ लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता दे णे.
सुचक :- शबाना बेगम मो. नासेर

अनुमोदक:- अ. लतीफ अ. मजीद

वषय बं.28
नावाशमनपा ह ीतील ॄ हपुर भागात बएसयुपी योजने अंतगत अंदाजे र कम
िन वदा काढ यात आली होती सदर र कम या िन वदे पैक

सदर ल भागात

पये 95.00 कोट चे कामे कर यासाठ

वकास कामे कर यासाठ

कोण कोणते कामे

कर यात आली व कोणते िश लक आहे या बाबतचा स वःतर लेखी अहवाल मनपा सवसाधारण सभेत सादर कर यास ह मनपा
सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो.
सुचक :- अ दल
ु स ार अ. गफुर, स यद शेर अली

अनुमोदक :- अरशीया कौसर मो. हबीब

ःवा र त/नगरसिचव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

