
               जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- /  103  /2015 
                             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका, नांदेड. 
                      दनांक 25.8.2015  
 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका, नांदेड. 
द.27.8.2015 रोजी आयोिजत कर यात आले या सवसाधारण सभेची परवणीु  वषय प का  

वषय .1     
    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लकेने सव साधारण सभा ठराव . 113 द. 24.11.14 अ वये अवर स चव, नगर 
वकास वभाग, महारा  शासन यांच ेप  . टपीएस-3213/1542/ . . 344/2013/न व 30 द. 30.04.14 या अनषंगाु ने आर ण 
. एफ-24 या कंपन भंतु  बाहेर ल आर णातील कोणी आकाराचे गावठाण स य भाग समारेु  5102.35 चौ. मी. जागा आर ण 
. एफ 24 ए◌ै तहा सक उ यान मधनू वगळनू  र हवास भागात सामा व ट कर यासाठ  मंजरू  सधा रतु  वकास योजनेम ये महारा  
ादे शक व नगर रचना अ ध नयम 1966 चे कलम 37 (1) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची शफारस कर यात आल  आहे. 

   सदर ल करकोळ फेरबदला या तावा संदभात महारा  ादे शक व नगर रचना अ ध नयम 1966 चे कलम 37 (1) 
मधील तरतद नसारु ू  या संबंधीची प अ धसचनाु  मराठ  व इं जी भाषेत साय ंदै. नांदेड वाता म ये द. 18.03.15 व दै. तहेलका 
टाई स (उद)ू म ये द. 18.03.2015 म ये मराठ  व उद ूभाषेत तसेच महारा  शासन राजप ाम ये द. 26.03.2015 रोजी प ठृ  . 
6 व 7 वर स द झालेल  आहे. महारा  शासन राजप ात स द झाले या दनांकापासनू  व हत मदतीतु  उ त फेरबदलाबाबत 
एकह  हरकती / सचनाु  महानगरपा लकेकड ेसादर झालेल  नाह .  
   तर  उ त फेरबदलास मा यता दे यासाठ  महारा  ादे शक व नगर रचना अ ध नयम 1966 चे कलम 37 अ वये ताव 
शासनास सादर करणे या मंजर साठू  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका, नांदेड या सव साधारण सभे या मा यते तव . 
वषय .2      

      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका ह द त लेबर कॉलनी येथील औरंगाबाद गह नमाणृ  व े वकास मंडळ, लातरू  
वभाग ,यानी त का लन नांदेड नगरपा लकेस एकणू  1986 म ये एक अ नीशमन वभागासाठ  जागा दल  आहे. स या अ नीशमन 
वभागाची सस यु  इमारत बांध यासाठ  गाळा क.2/1 व गाळा .2/24 लगत मोकळी जागा े   अन मेु  342.14 चौ. म. व 
262.80 चौ. म.असनू या जागेच ेचाल ूवषा या श णक दरानसारु  जागेच ेम यांकनु  .2552428/- व .1960544/- असे एकणू  
.4512972/-एवढे म यु  होत असनू कायकार  अ भयंता,औरंगबाद गह नमाणृ  व े वकास मंडळ ,लातरू वभाग यांनी सदर 

म याचीु  मागणी केल  आहे.  
तर  कायकार  अ भयंता औरंगाबाद गह नमाणृ  व े  वकास मंडळ लातरू वभाग यांना  एकणू  .4512972/-(अ र  

.पंचेचाळीस ल  बारा हजार नवसूे बहा तर फ त) म यु  दे यासाठ  मा यता देणे बाबत. 
वषय .3      

      महारा  शासन नगर वकास वभाग मं ालय मंबईु  यांच ेप  .नांवाशमनपा-2015/ . .9/न व-24 दनांक 16.07.2015 
या प ा वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 1949 मधील करण 28 य कलम 448 (1) मधील तरतद चाु  वापर क न 

आय तांनाु  आदेशीत क न कलम 59 (अ) माणे सदर ल करणात ी माधव शंकर बाशे ी, शहर अ भयंता यांचे व द अ भयोग 
दाखल कर यास मंजरु  दे यात यावी असे आदेशीत केले होते. या माणे ी माधव शंकर बाशे ी शहर अ भयंता ( नलंबीत) यांच े
व द अ भयोग दाखल कर यास मंजरु  दे यात आल . (सलभु  संदभासाठ  शासना या प ाची त सोबत जोड यात आल  आहे)  

तसेच महारा  शासन नगर वकास वभाग मं ालय मंबईु  यांच ेशासन नणय ..नांवाशमनपा-2015/62/ . .9/न व-24 
दनांक 16.07.2015 अ वये महानगरपा लका सवसाधारण सभेन ेपार त केलेले ठराव .219 दनांक 24.11.2014 व ठराव .119 
द.31.03.2015 हे दो ह  ठराव महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 1949 मधील करण 28 य कलम 451 (1) मधील तरतदु  
नसारु  (3) म ह याक रता नलंबीत केलेले आहे. यामळुे उ त दो ह  ठराव वखंडीत कर यास शासनास पाठ व यात आलेले आहेते. 
(सलभु  संदभासाठ  शासना या नणयाची त सोबत जोड यात आल  आहे)  
वषय .4 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम 1949 चे कलम 40 मधील तरतद नसारु ु  प रवहन यव थापकाची नेमणकु करणे 
बाबतची तरतदु आहे. शहराचा वाढता वकास आ ण वाहतक चीु  होणार  क डी सोड व यासाठ  ATAL MISSION FOR 

REJUVENTATION AND URBAN TRANSFORMATION (AMRUT) योजने अंतगत महानगरपा लकेचे वतं  वाहतकु यं णा 
असणे बाबतची तयार  करणे अपे ीत आहे. या सव बाबींचा वचार क न महानगरपा लके या ट ने अहवाल तयार करणे, 
कागदप ाची पतताु  करणे इ याद  कामासाठ  एक अनभवीु  य तीची वशेष काय अ धकार  हणनु नय तीु  करणे अपे त आहे. 

क रता सदर पदास मा यता महारा  शासन सामा य शासन वभाग शासन नणय . सीबीई-
1893/ . .38/13/ द.15.02.1995 या अ धन राहनु  एका वशेष काय अ धका-यांची (OSD)  यांची मानधनावर नय तीु  कर यास 
मा यता देणे बाबत. 

 

वषय .5  

व छ महारा  अ भयाना अंतगत प -1 व 2 भ ण यावयाची या चाल ुअसनु प -2 म ये भरलेले फॉम महा-
ई स वधाु  क ा माफत क  शासना या संकेत थळावर अपलोड करावयाची कायवाह  चालु आहे. 

या योजनेतील पढचाु  ट पा थळ न र ण व यानंतर अनदानाचाु  प हला ह ता वतरण आहे. 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
 

वैय तीक घरकलु  शौचालय बांधकामासाठ  क  शासनाच े .4000/- व रा य शासनाचे .8000/- अनदानु    मळणार 
असनु या य त र त संब धत नागर  था नक वरा य सं थेन ेकाह  नधी यासाठ  उपल ध क न यावयाचा आहे. या दो ह  
र कमे नंतर लागणारा खच लाभा यान े वत:चा सहभाग हणनू याचा आहे. 

नगर वकास वभाग शासन नणय .ट एफसी- 8015/ . .106/न व 4 द 3.8.2015 नसारु  14 या व त 
आयोगाअंतगत ा त अनदानातनु ु  मलभतु ू  अनदानातनु ू  हाती यावयाची कामे अंतगत अ(2) नसारु  व छ भारत अ भयानाअंतगत 
बांध यात येणा-या वैय तीक तसेच सावज नक शौचालयासाठ  क  व रा य शासनाकडनू  अनदानु  दे यात येते. तथापी यासाठ  
नागर  था नक वरा य सं थानी वत:चा परक ह साु  देणे आव यक असते. असा नागर  था नक वरा य सं थेचा परकु  ह सा 
वैय तीक शौचालयासाठ  कमाल मयादा .5000/- ती सट व सावज नक शौचालयासाठ  कमाल मयादा . 25000/- या 
अनदानातनु ू  देता येईल. असे नमदु  केलेले आहे.  

    नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लके अंतगत या योजनेसाठ  झाले या सव णानसारु  4202 लाभाथ  पा  असनु 
अजनहु  अज येतच आहेत. याची छानणी क न जे लाभाथ  पा  होतील यांचा समावेश क न घे यात येईल.  

यानसारु  महानगरपा लकेन ेआपला परकु  ह सा कमाल मयादा . 5000/- (अ र  पाच हजार केवळ ) वैय तीक 
शौचालयासाठ  व .25000/- (अ र  पंच वस हजार केवळ) सावज नक शौचालयासाठ  भरणा करणेसाठ  14 या व त आयोगा या 
ा त अनदानातनु ु  भरणेसाठ चा ताव महासभेसमोर मा यते तव सादर. 
वषय .6  

महारा  शासा ◌ागर वकास वभाग शासन नणय . ते वआ 2010/ . . 131/2010/न व-4. मं ालय मंबईु  -32 दनांक 25 

ऑ टोबर  2010 अवये 13 या क य व त आयोगा या शफारशीनसारु  रा यातील नागर  था नक वरा य सं थांसाठ  साल-सन  2010-11 

या आ थक वषापासनु पढ लु  पाच वषासाठ  हणजे सन 2014-15 पयत सवसाधारण मलभतु ु  अनदान ु . 2077.71 कोट  व सवसाधारण 

काया मक  अनदान ु . 1100.00 कोट  असे एकणु  . 3177.71 कोट च ेक य अनदानाचीु  शफारस केलेल  आहे. 
क  शासनाकडन ु 13 या व त आयोगातंगत  नांदेड  वाघाळा शहर महानगरपा लकेस आजतागायत ा त अनदान ु

खाल ल माणे आहे.  

1. अनदान ु    :- 67.12 
2. याज   :- 00.68 
3. 10,11 व 12वा व त  

आयोगातील श लक  :- 00.80 

 4. Transfer Entery  :- 03.66 

    एकणु    :- 72.26 

उ त शासन नणयातील ा त अनदाना या ु वतरण व व नयोगा बाबतची काय प दती अवलंबनु खाल ल बाबीवर खच 

कर यात आला आहे. 
अ. . शषक र कम ( पये कोट त) 

1 कमचा यांचे थक त वेतन 5.62 
2 व वध शास कय योजनेत मापा सहभाग 18.37 
3 घनकचरा यव थापन 13.97 
4 PMDO व इतर कज परतफेड 15.59 
5 पाणी परवठाु  योजना + सांगवी पा ण परवठाु  योजनसेाठ  ता परतेु  

वळती   (1.04+7.04)         

8.08 

6 भसंपादु न 1.50 
7 गोडाऊन साठ  जागा भसंपाु दना बाबत 7.13 
8 Truck Terminal बाबत जागा भसंपादु न करणे बाबत  0.45 
9 ी. शंकररावजी च हाण ाग़ह 0.15 
 एकणु  70.86 

 

तसेच शासन नणयातील वा षक ं .3 मधील 13 या व त आयोगा या न धची व नयोगाची कायप दतीस अनस नु  

द.04./07/2015 रोजी महानगरपा लका महासभेम ये झाले या चचत ठर या माणे 13 या व त आयोगाचा न ध कोणकोण या 
शषावर खच करावयाचा आहे या बाबत शासन नणया या अ धन  राहन ु महसभे या मंजरु च ेकामे कर यात यावी यानसाु र  13 

या व त आयोगा या ा त न धतन ु वशेष बाब हणुण खाल ल माणे भांडवल  व पाची कामे हाती यावयाच े ता वत 

आहेत. 
अ. . शषक 

1 गु  गो वदं संघजी टेडीयमचा न याने वकास करणे 

2 वीमीगपलचेु   न याने होणारे सव बाबीवर ल नतनीकरण ु करणे 

3 शंकरराव च हाण े ागहृ सव बाबीवर ल नतनीकरण ु करणे 

4 आसना नद व न पयायी पाणी परवठाु  कर यात येत असले या शेतक यां या ज मनीचा 
मावेजा देणे 



(3) 
 

उ त माणे  अ. .1 ते 9 नसार ु  झालेला खच .7.86 कोट  यास काय तर शासक य व आ थक मंजर साठु  व यापढुे होणा-या 
खचास शासक य व आ थक मंजरु  दान करणे तव तसेच अ. .1 ते 4 नसार ु हाती यावया या कामास लागणा-या खचास 

शासक य व आ थक मंजरु तव ताव सवसाधारण सभेसमोर ठेव यात याव.े 
 

      स. सद यांच े ताव 

वषय .7                                     ताव  

   ि ह.आय.पी.रोड (माता गजर जीु  वसावा उ यान) ते गोकळनगरु  18 मी. ं द र याव न नगर भमापनू  .6135 मधील 
मोकळया जागतनू ू  पि चम पवु उ तर बाजनेू  असले या र याऐवजी पि चत पवु द ण बाजनेू  करणे बाबत. 
   नांदेड वाघाळा शहर मनपा अंतगत र ता .26 ि ह.आय.पी.रोङ  (माता गजर जीु  वसावा उ यान) ते गोकळनगरु  18 
मी. ं द र या कर यात आलेला आहे. या र याव न  महादेव दाल मल,महारा  कषीृ  उ योग वकास महामडळ याचे जागेलगत 
मोकळया  

भागातनू ि ह.आय.पी.रोडवर ये यासाठ  र ता आहे. परंतू महारा  कषीृ  उ योग वकास महामंडळा या जागेलगत पवु बाजनेू  
म तानपराु  भागात दाट लोकव ती झालेल  आहे. या नागर कांना ि ह.आय.पी.रोड हा र ता जवळचा असनहू  महारा  कषीृ  उ योग 
वकास महामडळा या जागेला वळसा घालनू महादेव दाल मल या उभयंतां या मधील र याने जावे लागते यामळूे वनाकारण 
नागर कांना ास सहन करावा लागेतो.ते हा अि त वातील हा उ तर बाजचाू  र ता र द क न ह जागा महारा  कषीृ  उ योग 
वकास महामडळास ह तांतर कर यात येवनू याऐवजी द णबाजनेू  दाट लोकव ती लगत महारा  क षृ  वकास महामंडळाचे 
मोकळया जागेतनू र ता के यास म तानपराु  येथील नागर कांना सोईचा म यु  र यावर ये यासाठ  व नागर कांना पाणी परवठाु  व 
नेज लाईन इतर मलुभतू स वधाु  देणे सोईचे होईल ,यामळूे महानगरपा लकेस कोण याह  कारचा आ थक बोजा पडणार नाह .  

कर ता ता वत न वन र ता कर याकर ता ह  सवसाधारण सभा सवानमतेु  मा यता देते.    

सचकु  :- कमलाबाई राम वामी म दराजु      अनमोदकु :- वजय येवनकर  

वषय .8                         ताव  
   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लकेतील ह ीत ज याु  व जीण झाले या ईमारतीची सं या नेमक  कती आहे याबाबतच े
सव ण करणे आव यक असनू अशा जीण इमारतीबाबत कोण याह  कारची अ य घटना घडनु  मन यहानीु  न  हो याक रता 
काळजी घेणे आव यक आहे.क रता भ व यात दघटनाु  टाळ यासाठ  महापा लका ह ीत असले या जीण इमारतीच ेसव ण कर यात 
याव ेव यो य ती कायवाह  कर यात यावी या तावास ह  सवसाधारण सभा सवानमतेु  मा यता देते. 
सचकु  :- डॉ. व वास बालाजीराव कदम      अनमोदकु :- उमेश पवळे, संजय मोरे,  नवल पोकणा, कमलाबाई 
मद राजु    
वषय .9                      ताव  

      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लकेत डॉ.राम मनोहर लो हया ंथालय वाचनालय व अ या सका म यु  इमारतीम ये होती. 
सदर अ या सकेस मोठे वैभव ा त होते परंतु मनपाची न वन इमारत बांध यासाठ  डॉ.राम मनोहर लो हया ंथालय,हे तरोडेकर 
मंगल कायालय विजराबाद नांदेड येथ े थलांतर त कर यात आल  आहे. सदर इमारत ह  अ तषय जनीु  व जीण झाल  असनू सदर 
इमारतीत पावसाळयात गळतीचे माण जा त अस यामळूे इमारत जा त िजण होवनू खचल  आहे. सदर इमारतीम ये डॉ.राम 
मनोहर ंथालय वाचनालय व  
अ य सका असनू यामळूे नागर कांना वशेषत: व या याना व वाचनाकाना मोठया माणात ास होत आहे. व तेथील वातावरण 
अ यासासाठ  अनकलु ु  नाह   तसेच सदर इमारत म यु  बाजार येथ ेआहे.  
  शहरा या म यवत  जागी असले या विजराबाद येथील मनपा शाळे या पाठ मागील मोठया माणात मोकळी जागा 
असनू सदर ठकाणी डॉ.राम मनोहर लो हया ंथालय वाचनालय व अ या सका कर ता न वन इमारतीचे बांधकाम के यास सदर 
ंथालयास गतवैभव ा त होईल. 

       विजराबाद येथील मनपा शाळे या पाठ मागील मोकळया जागेत डॉ.राम मनोहर ंथालय वाचनालय व अ या सका कर ता 
न वन  इमारतीचे बांधकाम कर यासाठ  ह  सवसाधारण सभा सवानमतेु  मा यता देते.  
सचकु  :-श फ अहेमद करेशीु      अनमोदकु  :- कशोर यादव,आनंद च हाण  
वषय . 10      ताव  

   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका नांदेड ह ीतील भाग .36 मधील द लत व ती सधारु  योजना अंतगत शासन 
नणय . वहायो/2014/ . .98/न व-4/ दनांक 08.08.2014 अ वये व महानगरपा लका सवसाधारण सभा ठराव .83 
द.14.08.2014 मधील अनु. मांक 65 भाग ं .36 वसरणी, रह मपरु येथील ब द वु हारा या जागेला सरं ण ि◌भंत बांधणे व 
सभा हाचे  बांधकाम करणे असे आहे. या ठकाणी जागे अभावी सदर ल काम र य क न याच ठकाणी याच द लत व तीतील 
बाजचाु  रोड हणजे साखरे यां या घरापासनु ब द वहारु  माग वाघमारे यां याघरापयत व  
अन मांकु  73 भाग .36 वसरणी येथ ेलातरु  रोड ते मधकरु  ढवळे यां या घरापयत ड यबीएमु  व सीसी र ता असे आहे 
यावेएवजी लातरु रोड ते नारायण पवळे, सखाराम शतळे, भवाजी वडजे वंजारे माग वठ ल मोरे यांचे घरापयत सी.सी रोड 
कर याकर ता मा यता देणे बाबत 

सचकु  :- संजय मोरे                                   अनमोदकु  :- स तष राखेवार, ी नवास सातेल कर 
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वषय . 11           ताव  

   दनांक 08.08.2011 रोजी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका सवसाधारण सभा ठराव .87 ची अंमलबजावणी 
क न ी र वराज गंगाधर ज धळे, संगणक चालक यांना कं ाट  संगणक चालक पद  नय तीु  दे यात यावी. ी र वराज गंगाधर 
ज धळे हे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लकेत चार वषापयत लेखी व मौ खक आदेशा वये संगणक चालकाचे काम केले आहे. 
संबंधीतानी गत चार वषाम ये महानगरपा लकेतील व वध वभागात काम केलेले आहे तसेच स या ते मागील तीन वषापासनु  ते 
आज उ या मा या ठरावाची अंमलबजावणी होईल या आशेन े वनावेतनी वेळोवेळी मा. वरोधी प  नेता क ात संगणक चालक 
हणनु काम करत असनु यांना शासक य कामाचा चांगला अनभवु  आहे. 

  मनपा शासनामाफत 25 डाटा ए  ऑपरेटर पदे कं ाट  त वावर यात आलेल  आहेत. स यि थतीत 25 पैक  
न याहनु  अ धक जागा र त आहेत. महानगरपा लकेतील संगणक य कामाचा वाढता याप ल ात घेता सदर ल र त असले या 
जागेवर डाटा ए  ऑपरेटर हणनु ी र वराज गंगाधर ज धळे यांना कं ाट  त वावर नय तीु  दे यात यावी जेणेक न मनपा 
शासनातील संगणक य कामात ग तमानता येईले.. तसेच संबंधीतांनी महानगरपा लकेत काम करत अस यामळुे यांना कं ाट  
नय तु  द यास महानगरपा लकेच ेकायालयीन कामात सस ताु ु  येईल. 
  संबंधीतांनी आजपयत महानगरपा लकेम ये वेगवेगळया वभागात तटपं याु ु  मानधनावर काम क न महानगरपा लके या 
वेळोवेळी अ यंत मह वा या कामात जसे क , साव क नवडणकु 2007, गु - ता-ग ी सोहळा 2008, संत गाडगेबाबा नागर  
व छता अ भयान, पा ण परवठाु  वभाग, सांबा व, मनपाकेच े य कायालय, जकात वभाग, बीएसयपीु  वभागात लाभाथ  याद  

टायपींग व अं तम करणे, साव क नवणकु -2012 तसेच मागील तीन वषापासनु  वेळोवेळी आव यकतेनसारु  वनावेतन मा. वरोधी 
प नेता क ात काम क न सहकाय कर त आहे. संबंधीतांची प रि थती अ यंत गर ब व हलाखीची अस यामळुे यांनी आज मतीस 
मनपासाठ  केले या कामाचा सहानभतीपवकु ु ु  वचार क न संबंधीतांना उ त माणे र त असले या डाटा ए  ऑपरेटर(कं ाट ) 
यावर नय तीु  देणेसाठ  वर ल नमदु ठरावाची अंमलबजावणी कर यास ह  सवसाधारणसभा सवानमतेु  मा यता देवनु हा ठराव याच 
सभेत कायम कर यात येतो. 
सचकु  :- बालाजी दे वदासराव क याणकर अनमोदकु  :- वनय गरमु , अशोक रावणराव उमरेकर,संदरलालु  (तलजेसु ) ग खदेु ु ,  
           सौ.सं गता प वीराजृ  राओ  े

वषय .12       ताव 
 नांवाशमनपा हद तील भाग .4 मधील द लत व ती सधारु  योजन ेअंतगत शासन नणय . व.हा.यो./ 2014/ . .95/न व-4 
द.8.8.2014 अ वये व मनपा सवसाधारण सभा  ठराव .83 द.14.8.2014 मधील अन मांकु  98 . .6 वर  ताजनगर द लत 
व ती भागात गरणीपासनू ते मेनरोड पयत स स रोड व नाल चे बांधकाम कर यासाठ   अशी  मंजरु  मळालेल  आहे, परंतु 
ताजनगर  हे नाव चक नेु  पडले असनू ते गांधीनगर  असे आहे. तर  नांवामनपा ठराव .83 द.14.8.2014 गांधीनगर द लत 
व ती भागात सोनारग ल  ते मेनरोड पयत स स रोड व नाल चे बांधकाम करणे अशी द तीु  कर यास ह  सवसाधारण सभा 
सवानमतेु  मा यता देते.   
सचकु  :- सौ.स वता मारोतराव कंठेवाड                            अनमोदकु  :- सौ. शला कदम 

वषय .13       ताव 
      नांवामनपाके या व वध वभागातील चतथ णीु  व त तयृ  ेणी कमचार  हे कत य बजावत असतांना म यमखीृ ू ू  पडतात परंतु 
यां या वारसांना अनकंपाु  धत वर ता काळ महानगरपा लके या सेवेत घेत या जात नाह  यामळूे यां या कटंबावरु ु  उपास मार ची 
वेळ येते हणनू चतथ णीु  व त तयृ  ेणी संवगातील कत यावर या कमचा-याचे नधन होते यां या पा यांना ता काळ 
महानगरपा लकेम ये अनकंपाधत वरु  नौकर  दे यासबंधी ह  सवसाधारण सभा सवानमतेु  मा यता देते .व हा ठराव याच सभेत 
कायम करते.   

सचकु  :- फा ख अल  खॉ इ लयास खॉ                            अनमोदकु  :- स तष शेष पा राखेवार  

वषय .14      ताव 
     बएसयपीु  अंतगत लालवाडी तेहरानगर, ाव तीनगर व सादरनगर व प पड ग ल  येथील लोकां या पाव या घरकलासाठु  
फाड यात आ या यांना घरे दे याबाबत नावाशमनपा नांदेडकडनू  आज पयत  काढ यात आले या वर ल सव लोकांन घरे मळावे.  
 सचकु  अंजल ताई गायकवाड                 अनमोदकु :- बाळासाहेब देशमखु  

वषय .15      ताव 

  हंगोल गेट या उडडाण पलाखाल लु  रे वे पटटर या उ तर बाजसू असलेल  मनपाची मोकळी जागा भाडे त वावर 
दे यास मा यता देणे बाबत. 
  सचकु  :- स.जानी म.कासीम                                    अनमोदकु  :- ईतरत फातेमा स.मजहर 
 
 
 
                                   वा र त/-                                                          वा र त/- 

       नगरस चव,                                महापौर,    

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका,नांदेड.                                नांदेड वाघाळा शहर महानगरपा लका,नांदेड 
 

                   
 


