
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड. 

( दनांक 06.03.2018 ची सवानुमते तहकुब कर यात आलेली) 
 

 दनांक 28.03.2018 रोजी दपार  ु 04.00 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. 

 

ौी अ दल शमीम अ द ला साबु ु , सभापती 
          सवौी  

अ. स ार अ. गफुर   च हाण आनंद शकंरराव    
पवळे उमेश देवराव   खान म. मसुद अहेमद खान उःमान खान 
खान फा ख अली इलीयात खान स. शेर अली अ. महेबुब अली 
देशमुख सितश पुंडलीकराव  येवनकर मोह नी वजय 

ितडके ूशांत व ठल  रावत भानुिसंह गयादनिसंह 

मुथा कांताबाई ूकाशचंद  गोडबोले यो सना राजु 
वैशाली िमलींद देशमुख 
 

सभापती   उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय उपआयु  तथा ूािधकृत अिधकार  ौी र ाकर वाघमारे, 
मु यलेखािधकार  ौी संतोष कंदेवाड,  मु  य लेखा प र क ौी आर. एस. कोलगणे, कायकार  
अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार  अिभयंता ौी सुमीव अधंारे, सव वभाग ूमुख, े ऽय अिधकार  
यांचे ः वागत क न अदंाजपऽ 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 2017-18 चे सधुार त व सालसन 2018-19 चे मूळ अदंाजपऽकास मा यता देवनू ते मा यतेसाठ  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करणे बाबत. 
सभापती नावाशमनपाकेचा सालसन 2017-18 चे सधुार त अदंाजपऽकात ठरावात दश व यात आ याूमाणे खच 

बाजसू सुधारणा क न उवर त अथसंक प  जसे  या तसे मजंरु कर  यासाठ  महासभेस िशफारस 
कर  यात येते सन ःथायी सिमती सदःयां या सचुने ूमाणे वाड वकास िनधी अतंगत स.सदः यां  या 
िशफारशीनूसार  यांचे ूभागातील ू  येक सदःयानंा 10.00 ल ाची कामे कर  यासाठ   वशेष िनधीची 
तरतूद कर  यात येत आहे. मूळ अथसंक  पास याबाबीकर ता तरतूद कर याची  िशफारस केली आहे 
याूमाणे सन 2018-19 चे मूळ अथसंक  पात तरतूद  कर यासाठ  व उवर त आयु  ताचें 
अथसंक  पास  व  यातील ूः तावास मा  यता दे  यासाठ  महासभेस िशफारस कर  यात येते, हा ठराव 
याच सभेत कायम कर  यात येतो  

ठराव ब. 112                   ठराव 

      आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती समोर सादर केले या सालसन 2017-2018 चे 
सुधार त अथसंक पास जसे या तसे मंजरु क न यास मा यता दे यासाठ  ह नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते नादेंड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते.  तसेच आयु , नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यांनी ःथायी सिमती 
समोर सादर केलेले सालसन 2018-2019 चे मळू अथसंक पात खालील दश व यात आ या ूमाणे व वध लेखािशषकात द ःती व ु
फेरफार सुचवून उवर त अथंसकं पास  तसेच अथसंक  पात आयु  तांनी केले  या ूःतावसह जसे या तसे मंजरु कर यासाठ  ह  
ःथायी सिमतीची सभा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेस िशफारस करते.  
 

सालसन 2018-19 चे मुळ अथंसंक पचे जमा बाज ु
अ. 
ब. 

लेखा िशष मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ःथायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1 वशेष पाणी कर 18,00,00,000/- 21,65,00,000/- 
2 मालम ा वभाग अभय योजना  00 3,00,00,000/- 

 

सालसन 2018-19 चे मुळ अथसंक  पाची Ð खच बाज ू
अ. 
ब. 

लेखा िशषक मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतदु 

ः थायी सिमतीने 
सुच वलेली तरतदु 

1 नगरसेवक ःवे छा िनधी 5,00,00,000/- 8,60,00,000/- 
2 बडा व सांःकृतीक कायबम 2,15,00,000/- 5,00,00,000/- 



 
(2) 
 

3 शहरातील मह वा या चौकात 6 झोन म ये वदिळ या ठकाणी Wi-Fi सु वधा उपल ध 
क न देणे 

5,00,000/- 25,00,000/- 

 

1.  सालसन 2018-19 म ये शहरातील चौकांचे सुशोभीकरण कर यासाठ  चौक द क योजना राब व यात येणार आहे. 
 

2.  गु -ता-ग  सोहळा 2008, JNNURM, BSUP, नगरो थान, दिलतवःती सुधार योजना, तसेच व वध शास कय योजनेअतंगत 
शहरात वकासाची कामे कर यात आली आहेत, या अनुषंगाने सदर कामांची यो य देखभाल व द ःती होणे आवँयक आहेु . हणुन 
सन 2018 वष हे भौितक सोयीसु वधा देखभाल व द ःती वष हणुन पाळ यात येणार आहेु . 
सभापती आज या अंदाजपऽ कय वशेष सभेचे कामकाज संप यामुळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात 

येते 

 
 

                   ःवा र त/-                                                           ःवा र त/- 
          नगरसिचव,                                 सभापती,          

      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.                      ःथायी सिमती,                         
          नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

 
 
 
 
 
 
 


