
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

 मंगळवार, दनांक 05.03.2019 रोजी दपार  ु 05.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अदंाजपऽ कय वशेष सभा 
मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. 
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 

 

ौी खान फा ख अली इलीयाज खान, सभापती 
          सवौी 
   खान मसुद अहेमद खान उःमान खान  अ. लतीफ अ. मजीद 
   रावत भानुिसंह गयादनिसंह   वैशाली िमिलंद देशमुख 
   क याणकर योती कशन   कोकाटे क णा भीमराव 
   वाघमारे दयानंद नामदेव   य नम राजेश लआमीनारायण 
   पवळे पुजा बालाजी    अ. रशीद अ. गणी 
   फा ख हसेन कासीम परानु    जाधव ौीिनवास नारायणराव  

 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  ूशासन ौीमती िगता ठाकरे, ूभार  मु  यलेखा 
प र क ौीमती शोभा मुंढे, मु यलेखािधकार  ौी संतोष कंदेवार, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, 
कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न सभेचे 
कामकाजास सु वात कर यात येते. 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे सदःय व  आयु  लहराज माळु , उपआयु  ूशासन ौीमती िगता ठाकरे, 
मु यलेखािधकार  तथा मु  य लेखा प र क ौीमती शोभा  मुढें, कायकार  अिभयंता ौी िगर ष कदम, 
कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  यांचे ः वागत क न अंदाजपऽ कय 
वशेष सभेचे कामकाजास सु वात कर यात येते. 

वषय बं 01 
     महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 95 या अिधन राहन  माू . आयु , नावाशमनपा नांदेड यांनी सादर 
केलेले नांवाशमनपाकेचे सालसन 2018-19 चे सधुार त व सालसन 2019-20 चे मूळ अदंाजपऽकास मा यता देवून ते मा यतेसाठ  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करणे बाबत. 
आयु     सभागहृासमोर सालसन 2018-19 चे सुधार त व 2019-20 चे अदंाजपऽक सादर केले आहे.  

अदंाजपऽकाचे वाचन केले आहे. 
अ. शमीम अ द लाु    या वष या अदंापऽकाचा अ यास करावा लागणार आहे. आजच मा. आयु ांनी बजेट सादर केले आहे. 

परंतू हे बजेटम ये काय तरतुद  आहेत याचा अ यास कर याकर ता वेळ दे यात यावा. 
अ. रशीद अ. गणी ौी अ. शमीम यांनी अदंाजपऽकावर अ यास कर यासाठ  जो वेळ दे यात यावा हणुन सुचना माडंली 

यास माझे अनमुोदन आहे 

सभापती   अदंाजपऽक अ यास कर यासाठ  सदःयांना वेळ दे यात येते.  

सभापती आजची अदंाजपऽ कय वशेष सभा सवानुमते तहकुब कर यात येत आहे.  सदर ल सभेची तार ख नंतर 
लेखी सव स. सदःयांना कळ व यात येईल 

 
 

                                                    ःवा र त/-                                                                           ःवा र त/- 
                  ( स. अजीतपालिसंघ सधंू )                    ( खान फा ख अली खाँ इलीयाज खान ) 

   नगरसिचव     सभापती 
                    नावाशमनपा नांदेड                                   ःथायी सिमती 
             नावाशमनपा नांदेड 

 
 


