जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- 02/2017
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:-

18.05.2017

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 ूा

महापौर, सौ. शैलजा कशोर ःवामी यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक

अिधकारानुसार मा.

26.05.2017 रोजी दपार
ु

03.00 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/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

ूित

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

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

कायबम प ऽका

वषय बं.01
िनिम

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/1992/2017/ दनांक 11.05.2017 अ वये ौी छऽपती िशवजी महाराज यां या जयंती

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध कायबमाचे आयोजन कर यासाठ मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. 194

दनांक 27.03.2015 म ये नमुद के यानुसार भारत दे शातील ःवातंऽ सैिनक, समाज सुधारक / समाज सेवक व इतर
करणा-या अनेक महान

य

ेऽात अतुलिनय काय

चे जयंती व पु यितथी िनिम य नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या वतीने व वध सांःकृ ितक कायबम

या यानमाला व इतर कायबमाचे दरवष आयोजन कर यात येत असते,
यांचे जयंतीचे तारखेपासुन 30

दवसाचे आत दरवष

याच धत वर ौी छऽपती िशवाजी महाराज यां या जयंती िनिम

नावाशमनपाके या वतीने

व वध सांःकृ ितक कायबम,

या यानमाला व इतर

कायबमाचे आयोजन कर यात यावे असे सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दली आहे .
याअ वये मा. ौी आनंद च हाण माजी उपमहापौर तथा स. सदःय मनपा नांदेड यांचे िनवेदन द. 09.02.2017 अ वये ूा
िनवेदनानुसार उ

ठरावानुसार ौी छऽपती िशवाजी महाराज यांचे जयंती िनिम

नावाशकनपाके या वतीने या यानमाला, व वध कायबमाचे

आयोजन कर यासाठ ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयंता व ौी संजय जाधव सहा यक आयु
आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/15911/17 दनांक 22.02.2017
यानुसार संबंधीतांनी सदर कायबमा या आयोजनासाठ

या आदे शा वये िनयु

यांची सम वये अिधकार

हणुन कायालयीन

कर यात आलेली आहे .

परे षा के यानुसार सदर कायबमास एकूण

पये 1,75,000/- (अ र

पये एक लाख पं याह र हजार फ ) एवढा खच अपे ीत असुन सदरची अिमम ौी संजय जाधव सम वय अिधकार ( या यानमाला) तथा
सहा यक आयु

ःव छता वभाग मनपा नांदेड यांचे नावे दे यासाठ ूशास कय व आथ क मा यता दे यात आली.

या वये संबंधीतांनी कायबमाचे आयोजन कर यासाठ आवँयकती सव कायवाह
अमलबजावणी प रणामाने
दे यात दे यात आली

वषय बं.02

हावे.

यावर होणारा खच सालसन 2017-18

व हत कालावधीत पुण करावी सदर आदे शाची

या संबंधीत लेखा िशषा खालील तरतुद तुन कर यास मा यता

याची न द घेणे बाबत.

कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/१५००/१७ द. २९ ए ूल २०१७ अ वये शासन िनणय बं. मभवा-१११६/ू.ब.४४/ सेवा-९
दनांक २१ ऐूील २०१७ नुसार रा य शासक य व इतर कमचार तसेच

यांना महागाई भ ा लागु आहे .

अशा वेतन धारकांना दनांक ०१

जुलै २०१६ पासुन सुधार त वेतनसंरचनेतील मुळ वेतनावर ल (वेतनबँड मधील वेतन अिधक मेड वेतन) अनु ेय महागाई भ या या दर १३२%
असा कर यात यावा असे शासन िनणय आहे .

(2)
शासनाने शासक य कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणय नुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीकेतील
कमचा-यांनाह सुधार त दराने महागाई भ ा लागु कर यात येवुन

यास काया र मा यतेसाठ ूःताव सवसाधारण सभे समोर सादर कर यात

यावा असे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका, नांदेड सव साधारण सभा ठराव बं २६ दनांक २८.०५.२०१२ अ वये मनपासवसाधारण सभेने
िनदिशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायरत वेतनधाराकांना दनांक ०१ जुलै २०१६ पासून मुळ वेतन व मेड वेतन यावर १३२ % दराने
महागाई भ ा लागु कर याची ूशासक य व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

यास काय र मा यतेःतव मनपा

सवसाधारण सभे समोर सादर.

वषय बं.03
महारा

शासन िनणय बं. िनमवा/२०१७/ू.ब.५९/सेवा-४ दनांक २४ ए ूल २०१७

या शासन िनणयानुसार मनपा िनवृ ी वेतन

धारक यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. २६ द. २८.०५.२००२ नुसार काय र मा यतेस अिधन राहन
द. ०१ जुलै
ु

२०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर १२५% व न १३२% कर यात येत आहे सदर माहागाई वाढ चा र कम रोखीने अदाई कर याची
ूशास कय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली

वषय बं.04

नावाशमनपा अंतगत गु -ता-ग

यास काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.

सोहळा तसेच JNNURM अंतगत रः याचे वकास कर यासाठ संपाद त कर यात आले या जागेचे

भुसंपादन ूःताव व ू बया पुण कर यासाठ सेवािनवृ
वभागात वशेष कायासन अिधकार

अिधकार यांची ता पुरती एकऽीत मानधनावर िनयु

हणुन कायरत असलेले सेवािनवृ

केली होती.

स या भुसंपादन

उप ज हािधकार ौी आर. एच. डोईजड यां या सेवेत का. आ. बं.

नावाशमनपा/साू व/आःथा-१५८००/१७ द. २०.०२.२०१७ अ वये द. ३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ दे ऊन शासन िनणयानुसार
मानधनावर ल सदर ल िनयु

ह

यांची एकऽीत

द. ३१.०३.२०१७ रोजी संपु ात आणली आहे .

मनपाके या भुसप
ं ादन वभागातील वशेष कायासन अिधकार यांची सेवा द. ३१ माच २०१७ रोजी समा

होणार अस याने सदर

वभागातील (१) नांदेड शहरा अंतगत व वध कामासाठ लागणा-या खाजगी जागेचे भुसंपादन पःताव सादर करणे (२) गु -ता-ग
सोहळा २००८ नांदेड शहर वकास योजना अंतगत भुसंपादन ूकरणातील वाढ व मावेजा मागणीचे
सुनावणीसाठ ूलंबीत आहे त.
गु -ता-ग

या ूकरणात सुनावणी वेळोवेळ

ऽीशता द

यायालयात सुमारे ७०० एल.ए.आर ूकरणे

यायालयात उप ःथत राहन
ु पुरावे सादर क न मनपाकेची बाजु मांडणे (३)

ऽीशता द सोळहा २००८ अंतगत भुसंपादन ू बया पुण करणे (४)

यायालया या िनणयानुसार १५५ एलएआर म ये वाढ व

मावेजा आकारणी क न वतरणाची कायवाह करणे (५) JNNURM अंतगत रःता बं. ०९ व ३८ या रः याचे भुसंपादन ूकरणात खाजगी
वाटाघाट ची ू बया क न अंतीम करणे तसेच नांदेड शहर वकास योजना व वेगवेगळया योजना अंतगत ूःता वत ूकरणातील भुसंपादनाची
ू बया करणे ई. कामासाठ एक अनुभवी (भुसंपादन कामाचा अनुभव) न वन वशेष कायासन अिधकार
सेवेमधून सेवािनवृ

अिधका-याची िनयु

क रता मनपाके या भुसंपादन
सेवािनवृ

अिधका-यांची िनयु

१७.१२.२०१६

वभागाक रता एका न वन

करणेसाठ महारा

या अिधन राहन
ु

हणून उप ज हािधकार संवग य

करणे आवँयक आहे .
वशेष कायासन अिधकार

हणुन उप ज हािधकार संवग य सेवम
े धुन

शासन सामा य ूशासन वभाग शासन िनणय बं. संक ण-२७१५/ू.ब.१००/१३ दनांक

यांची मानधन त वावर ूितमहा

पये १५,०००/- मानधनावर िनयु

करणे बाबतचा ूःताव मनपा

सवसाधारण सभेसमोर मंजरु ःतव सादर.

वषय बं.05

नावाशमनपा ह ीत गोवधन घाट भागात नांदेड शहरातील मु य ःमशानभुमी अस याकारणाने सदर ल ःमशानभुिमची द ु ःती करणे

अ यंत आवँयक आहे सदर

ठकाणी नागर क मुंडन कर यासाठ नद घाटावर येतात व घाटावरच मुडन करतात

यामुळे गोवधन घाट

ःमशानभुिम या बेसमट या खाल या बाजुला असले या जागेची द ु ःती के यास नागर क घाटावर नागर क मुंडन न करता बेसमट या जागेवर
मुंडन करतील व घाटाचा प रसन घान होणारनाह .
द ु ःत करणे आवँयक आहे सदर ल

सदर ल ःमशानभुिम कड ल धाटाकडे जाणारा रःता नाद ु ःत असून सदर रःता सु दा

ठकाणी शव ठे व यासाठ

ओटे अपुरे अस यामुळे न याने ओटे बन वणे आवँयक आहे .

नागर कांना बस यासाठ अ ःथ वातील पाय-या द ु ःत करणे आवँयक आहे .

यासाठ

तसेच

पये १३,५४,३४२/- खच अपे ीत आहे .

सदर काम ज हाःतर य नगरो थानयोजने मधुन ूःता वत कर यातयेत असुन ५०% मनपा हःसा भरणे आवँयक आहे .
क रता नावाशमनपा ह ीत गोवधन घाट ःमशानभुिमची द ु ःती करणेक रता मनपा हःसा ५०% . ६,७७,१७१/- भर यासाठ मनपा

सवसाधारण सभेसमोर सादर.

वषय बं.06
महारा

शासन, नगर वकास

वभाग, शासन िनणय बं. वघयो 2013/ू.ब.182/न व-4/ दनांक 01.09.2016 अ वये स या या

नागर दलीत वःती सुधारणा योजनेचे नांव बदलुन ते लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना असे कर यात आले आहे .
महारा

शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. बीयुड -1416/ू.ब.201/न व-4 मंऽालय मुंबई-32 दनांक 29 माच 2017

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना अंतगत सालसन 2016-17 साठ
लेखािशष (2217 1141) खाली र कम

पये 6,46,70,000/- (अ र

पये सहा कोट शेचाळ स ल

कर यास िनणयातील 2 ते 14 अट व शत या अिधन राहन
ु मंजरु दे यात आली आहे .

स र हजार माऽ) इतका िनधी वतर त

(3)
महारा

शासन नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. वघयो 102000/1592/ू.ब.189/न व-4 मुंबई-32 दनांक 05 माच 2002

अ वये मागदशक त वे व हत केले आहे त.
यानुसार शासनाने मंजरु केलेला िनधी ूा
कर यासाठ

दनांक 05 माच 2002

झा यानंतर व ज हयातील नागर ःथािनक ःवरा य संःथांना िनधीचे वतरण िन ीत

या शासन िनणया वये पुढ ल ूमाणे ज हाःतर सिमती ज हािधकार यांचे अ य तेखाली िनयु

कर यात येत आहे असे नमुद केले आहे सिमती खालील ूमाणे आहे .
1)
2)
3)
4)
5)

ज हािधकार

अ य

महानगरपािलकेतील नगररचना शाखािधकार

सदःय

वशेष ज हा समाज क याण अिधकार
महानगरपािलकेचे आयु

कंवा

सदःय

यांचे ूितिनधी

वशेष िनमंऽीत

ज हािधकार कायालयातील नगरपािलका ूशासनाचे अिधकार
महारा

सदःय सिचव

शासन नगर वकास वभाग, शासन शु द पऽक बं ड ह वाय 2615/ू.ब.162/न व-4 मुंबई 32 दनांक 12.08.2015 अ वये

ना◌ागर दलीत वःती सुधारणा योजना मागदशक त वा या द. 05 माच 2002

या शासन िनणयात सुधारणा क न ज हयातील नागर

ःथािनक ःवौा य संःथांना वतरण िन ीत कर यासाठ खालील ूमाणे सुधारणा केली आहे .
1)

संबंधीत ज हयाचे पालकमंऽी

संबंधीत ज हयाचे ज हािधकार

सदःय सिचव

3)

समाज क याण अिधकार

सदःय

4)

महानगरपािलका आयु

सदःय

2)

अ य

या योजनेअत
ं गत अनु ेय असलेली कामे दनांक 05 माच 2002
आली आहे त.

या शासन िनणयातील प र छे द बं. 06 म ये नमुद कर यात

याम ये शौचालय बांधणे या घटकांसाठ दे खील िनधीचा वापर अनु ेय आहे .

महारा

शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. वघयो-2617/ू.ब.09/न व”04 मंऽालय मुंबई-32 दनांक 02 माच 2017

या िनणयानुसार (1) लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना अंतगत मंजरु कर यात येणा-या अनुदानामधुन ःव छ भारत
अिभयान अंतगत वैय

क शौचालयाचे बांधकाम कर यासाठ आवँयकतेूमाणे ूित लाभाथ अिधकतम

अनुदान ज हा ःतर य सिमतीस मंजरु करता येईल (2) सदरचे अनुदान हे ः छ महारा
कर यासाठ कि व रा यशासनाकडू न ूितलाभाथ

. 5,000/-

अिभयानाअंतगत वैय

पये 12,000/- ूमाणे दे यात येणा-या अनुदाना यित र

िनधीमधुन दे यात येणा-या ःथािनक ःवरा य संःथे या हँया यित र

या मयादे त अित र

क शौचालयाचे बांधकाम

तसेच 14 या व

आयोगाचया

असेल.

शासन िनणय द. 05 माच 2002 अ वये मागदशक त वानुसार सवसाधारण सभेने कामाची िनवड व िन ीती क न ठराव पार त
के यानुसार ूःताव मा यतेःतव मा. ज हािधकार नांदेड यांचेकडे सादर कर यात येतात.
महारा

शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. बीयुड -14166/ू.ब.201/न व-04 मंऽालय मुंबई-32 दनांक 29 माच 2017

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर वःती सुधार योजना अंतगत सालसन 2016-17 साठ मंजरु
िनधी

पये 6,46,70,000/-

या कामांची िनवड व िन ती क न ठराव क न उपल ध क न दे णेःतव सदरचा ूःताव मनपा सवसाधारण

सभे समोर सादर.

ःवा र त/नगरसिचव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

ःवा र त/महापौर
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

