
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड  

     (अथसंक  पीय वशेष सभा)  
 शिनवार, द. 31.03.2018 रोजी सकाळ  11.00 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अदंाजपऽक य वशेष  
सभा महानगरपािलके या ौी गु  गो वंदिसंघजी ःटेड यम जवळ ल कै. शकंररावजी च हाण ूे ागहृात भर व यात आली होती.  
   उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील स.सदः य उप ःथत होते. 
      मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर 
     सवौी /ौीमती  
   पाट ल वनय व ांबर     राउत दपक नरहर  
   पाट ल सुनंदा सभुाष      क याणकर योती कशन    

क याणकर बालाजी दे वदास   कदम योती मिनष    
 तु पेकर संिगता सखाराम   देशमुख सितश पुंडलीकराव   
 पवळे उमेश देवराव    पुर  कौश या शंकर   
 कोकाटे क णा िभमराव   गाड वाले सं दपिसंघ शकंरिसंघ  
 वाघमारे दयानंद नामदेव   पंपळे महि हरामन  
 पावडे जयौी िनलेश    नेरलकर अपणा ऋषीकेश   
 खान फा ख अली इलीयाज खाँ   देशमुख वैशाली िमलींद 

कनकदंडे महेश मारोतराव    रायबोले योती मिनष 
च हाण उमेशिसगं अशोकिसंग   पाट ल संगीता व ठल    

 खान अ दल अलीम खान अ दल जलील खानु ु  गजभारे बापुराव नागोराव  
 शहाणे अ का जगद श   पवार जयौी परमे र   
 गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ   खान म.मसुद अहेमद खान उःमान खान 

शमीम बेगम शेख जावीद   अरशीन कौसर मोह मद हबीब 
 अ. रशीद अ. गणी    सोनकांबळे गंगाबाई म हार     

अ दल शमीम अ द ला साबु ु    मोह मद साबेर चाउस मोह मद नासेर चाउस 
अ. लतीफ अ. मजीद    शबाना बेगम मो. नासेर 
कोकुलवार नागेश गो वंद   कापुरे िगतांजली रामदास    

 अ. हफ ज अ. कर म   आयेशा बेगम शेख असलम    
 फा ख हसेन कासीम परानु    सोड  गुर ूतकौर दलीपिसंघ 

खालसा ूकाशकौर सुरजीतिसंघ  रावत भानुिसगं गया दनिसंग 
तेहरा अिमतिसंग गोपालिसगं   मुथा कांताबाई ूकाशचंद 
गोडबोले यो सना राजु   काळे राज ुगो वंदराव 
गु पले बेबी जनाधन    घोगरे इंदबाई िशवाजीू  

सभे  या अ  य ः थानी मा. सौ. भवरे िशलाबाई कशोर, महापौर हे होते तसेच ौी गणेश देशमुख आयु  त, ौी र ाकर 
वाघमारे, उपआयु  त, वकास, ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. सौ. समुती ठाकरे, ू. मु  य वै कय अिधकार , ौी िगर ष 
कदम, कायकार  साबां व,  ौी समुीव अधंारे कायकार  अिभयंता पापु, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु  त, व सव वभाग 
ूमुख उप ःथत होते. 
वषय ब. 1 :- 

 मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 95 या अिधन राहनू  मा. आयु  नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका, नांदेड यांनी सादर केलेले व ःथायी सिमतीने मुंबई  ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 96 नुसार 
केले या िशफारशी नुसार  सालसन 2017-2018 चे सुधार त अदंाजपऽक व सालसन 2018-2019 चे मुळ अदंाजपऽक मंजरू करणे 

बाबत. 
मा. सभापती ःथायी सिमती यांनी सालसनचे 2017-18 चे सुधार त व सालसन 2018-19 चे मळु 
अंदाजपऽक मा. महापौर यांना सादर केले आहेत व आपला मनोगत वाचुन दाख वले आहे. 

सभागहृनेता  अदंाजपऽकावर अ यास कर यासाठ  वेळ दे यात यावा सभा तहकुब कर यात यावा. 
अ. स ार अ. गफुर  सभागहृनेता यांनी जो ूःताव मांडला यास माझे व सव सभागहृाचे अनुमोदन आहे. 
महापौर अदंाजपऽकावर अ यास कर यासाठ  वेळ दे यात येते सदरची सभा सवानुमते तहकुब कर यात येते 

सभेची तार ख नतंर लेखी कळ व यात येईल. शेवट  रा िगत हण यात येईल 

 शेवट  रा िगत हण यात आले 
                                                            ःवा र त/-                                                                  ःवा र त/- 
   नगरसिचव     महापौर 
                              नावाशमनपा नांदेड                               नावाशमनपा नांदेड 


