
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-12/2019 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-  15.11.2019 

 
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. धबाले द ा क पल, यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 
22.11.2019 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 . 
                                                                                  ःवा र त/- 
 (मा. महापौर यां या मा यतेने)                                             (स. अजीतपालिसंघ सधंु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

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

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01     

 मा. आयु  यांचे पऽ दनांक 02.02.19 व 15.03.19 दारे ौी स. जलानी स. मौला िशपाई यांना वै क य खचाची 
ूितपुत  योजना द. 01.04.18 पासुन कर यात आली अस यामुळे संबंधीतास आथ क मदत मंजरु के याबाबतचे ूकरण हे पुव चे 
अस यामुळे उवर त र कम यानंा देता येणार नाह  असा अहवाल मनपा ूशासनाने सवसाधारण सभेसमोर सादर केलेला होता 
तथा प मनपाके या सवसाधारण सभेने सदर अहवाल वचारात न घेता ूशासक य अहवाला या व द व वसंगत असा ठराव 
पार त केलेला आहे.  ूशासक य अहवाला या व द असुन संयु द क व सनदशीर ठरत नस यामुळे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या सवसाधारण सभेने समंत केलेला ठराव बं. 134 दनांक 30.11.18 वखंड त कर याची िशफारस के यानुसार 
महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. नामपा-2019/ू.ब.69/न व-24 दनांक 01.08.19 अ वये शासनाने 
महारा  मनपा अिधिनयम चे कलम 451(1) नसुार वखंड त कर यासाठ  ूथमत: िनलंबीत केले असुन याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 02  

 मा. आयु  यांचे पऽ दनांक 11.07.16 व 19.09.18 दारे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने 
समंत केलेला ठराव बं 47 द. 16.05.16 वखंड त कर यासाठ  िशफारस केली होती.  यानुसार शासन िनणय समबमांक दनांक 
31.08.18 अ वये ूथमत: िनलबंीत केला होता.  सदर ल ठरावानुसार ौीमती स बहा बेगम ॅ. स. महेमुद यांनी द. 26.06.18 
रोजी अिभवेदन सादर केला असुन संबंधीतां या अिभवेदनात ौी स. महेमुद स. कर म यां या िनलंबनाबाबत कोणताह  न वन मु ा 
उप ःथत केलेला नाह  व यां या वारसास िनयमानुसार दरमहा कुटंब िनवृ ी वेतन दे यात येत आहेू . यामुळे यांचेवर 
कोण याह  ूकारचा अ याय झालेला नाह .  क रता  महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय दनांक 01.08.19 अ वये 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समतं केलेला ठराव बं. 47 दनांक 16.05.16 हा िनयमबा  असुन 
मनपाकेस आथ क नुकसानीचा आहे यामुळे महारा  मनपा अिधिनयम चे कलम 451(3) नुसार अिंतमत: वखंड त कर यात 
आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 03      

 मा. आयु  यांचे पऽ दनांक 06.06.19 दारे ौी रामे र गहलोत जकात जवान यांना दनांक 18.03.08 रोजी बडतफ 
कर यात आलेले असुन सदर ल आदेशा व द नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समतं केलेला ठराव बं. 
143 दनांक 28.02.17 हा िनयमबाहय असुन महानगरपािलकेस आथ क नुकसानीचा अस याचे असुन सदरचा ठराव शासनास 
वखंड त कर याची िशफारस के यानुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. नामपा-2017/ू.ब.141/न व-24 
दनांक 01.08.19 अ वये शासनाने महारा  मनपा अिधिनयम चे कलम 451(3) नुसार अिंतमत: वखंड त केलेला असुन याची 
न द घेणे बाबत. 
 



(2) 
वषय बं. 04     

 मा. आयु  यांचे पऽ दनांक 15.03.19 व 25.06.19 दारे ौी संभाजी माधवराव काःटेवाड जकात अिध क 
यां या व द वभागीय चौकशी क न यांचा िनलंबन कालावधी हा िनलंबन काळ हणुन गहृ त धर यात आलेला असुन 
महानगरपािलकेने यां यापवर ठपका ठेव याची सौ य िश ा बजावलेली असुन नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी 
सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. 127 दनांक 30.01.2019 हा िनयमानसुार नसनु, महानगरपािलके या आथ क हता या व द 
अस यामुहे सदर ठराव महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 451 (1) नुसार वखंड त कर यासाठ  िशफारस 
कर यात आलेली असुन यानसुार शासन िनणय बं. नामपा-2019/ू.ब.106/न व-24 दनाकं 30.08.19 अ वये ूथमता: 
िनलं बत कर यात आले असुन याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 05      

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/5513/19 दनांक 26.08.19 अ वये सधुार त वेतनौणेी (सहा या वेतन 
आयोगानुसार) िनवृ ीवेतन / कुटंब िनवृ ी वेतन धार कांना दू . 01 जलुै 2018 पासुन 148% व दनांक 01 जानेवार  2019 पासुन 
145% महागाई भ ा वाढ कर यासाठ  शासन िनणय दनांक 16 ऑ ट बर 18 व 21 ऑगःट 19 अ वये थकबाक सह रोखीने 
अदाई कर यासाठ  ूशास कय व आथ क मंजरु ूदान कर यात आली यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील सुधार त 
वेतनौणेी (सहा या वेतन आयोगानुसार) िनवृ ीवेतन / कुटंब िनवृ ी वेतन धार कांना दू . 01 जलुै 2018 पासुन 148% व दनांक 
01 जानेवार  2019 पासुन 145% महागाई भ ा वाढ कर यासाठ  शासन िनणय दनांक 16 ऑ ट बर 18 व 21 ऑगःट 19 
अ वये मा यता ूदान कर यात आली यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे बाबत. 
वषय बं. 06      
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/5513/19 दनाकं 26.09.19 अ वये महारा  शासन व  वभाग 
िनणय िनणय बं. िनमवा/2019/ू.ब.313/सेवा-4 दनांक 21 ऑगःट 19 नुसार असुधार त वेतनौणेीत (सहा या वेत आयोगानु) 
नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील िनवृ ीवेतनधारक/कुटंब िनवृ ी वेतन धारक यांचे िनवृ ीू  वेतन / कुटंब िनवृ ी वेतनावर ू
दनांक 01 जलुै 18 पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर 142% व न 148% कर यात येत आहे सदर महागाई वाढ ची र कम 
दनांक 01 जलु ै18 ते 30 जनु 19 पयत या कालावधीतील थकबाक सह रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क मंजरु  
ूदान कर यात आली.  यानसुार शासन िनणय द. 21 ऑगःट 19 नुसार नावाशमनपाकेतील िनवृ ीवेतन धारक/कुटंब िनवृ ी ू
वेतन धारक याचें िनवृ ी वेतन / कुटंब िनवृ ी वेतनावर दू . 01 जाने-19 पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर 148% व न 
154% कर यात येत आहे सदर महागाई वाढ ची र कम दनांक 01 जलुै 19 पासुन रोखीने अदाई कर याची ूशास कय व आथ क 
मंजरु  ूदान कर यात येते दनांक 1 जाने-19 ते 30 जनु 19 या 06 म ह याचे कालावधीतील थकबाक  बाबत ःवतंऽपणे आदेश 
िनगमीत कर यात आली यास काया र मा यता देणे बाबत. 
वषय बं. 07      
 नावाशमनपा ह ीत शोभानगर गहृिनमाण संःथा येथील मालम ा धारक ौी अर वंद नागनाथ फड याचें मालक ची जागा 
आहे सदर ल जागेत मलवा हनीचे बास कने शनसाठ  जागा मालकास मावेजा देवुन र जःटर क न घे यास मा यता देणे बाबत 
वषय बं. 08      
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-1/18317/19 दनांक 16.03.2019 या कायालयास ूा  दनांक 
12.06.2019 अ वये क  अिधकार  महारा  शासन नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई-32 यांचे पऽ बं. नावामनपा-2015/ू.ब.11 
/न व-24 दनांक 29.01.19 अ वये ितन सहा यक आयु  हे दनांक 05.04.1999 या शासन िनणया वये सहा यक आयु  या 
पदाची शै णक अहता धारण कर त नस यामुळे यांना सहा यक आयु  या पदावर मनपाकेने दले या पदो नतीस महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 45(4) नुसार शासनाची मा यता देता येत नाह  असे कळ वले होते.  यानुसार 
संबंधीतास दनाकं 30.01.2019 रोजी सहा यक आयु  या पदाव न पदाव नत क न ते पुव  जे पद धारण कर त होते याच 
पदावर कायम कर यात आले होते. 
 तथा प क  अिधकार  महारा  शासन नगर वकास वभाग मंऽालय मुंबई-32 याचें पऽ बं. नावामनपा-2015/ू.ब.111/ 
न व-24 दनांक 15.03.2019 अ वये शासन पऽ दनांक 29.01.19 मधील आदेश व यानुसार मनपा ःतरावर कर यात आले या 
कायवाह स पुढ ल िनणय होईपयत शासनाने ःथिगती दलेली आहे याअ वये दनांक 30.01.19 रोजी िनगमीत केले या आदेशास 
पुढ ल िनणय होईपयत ःथिगती दे यात येते. 
 ौी ूकाश माधवराव येवले िनयत वयोमानानसुार द. 31.01.19 रोजी सेवािनवृ  झालेले आहेत यां या सेवािनवृ ी 
बाबतचे सुधार त आदेश ःवतंऽ िनगमीत कर यात येतील. तसेच ौी संजय नारायण जाधव व ौी अ वनाश उमाकांत अटकोरे 
यां या पदःथापने बाबतचे आदेश ःवतंऽ िनगमीत कर यात येतील. सदर आदेशाची अमलबजावणी प रणामाने हावी असे आदेश 
िनगमीत कर यात आलेले असुन यास मनपा सवसाधारण सभे या िनदशनास आणुन दे यात येत आहे. 
                                                                                 ःवा र त/- 

                                                                                     (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव नावाशमनपा नांदेड 


