नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
(अथसंक पीय वशेष सभा)
शिनवार,

द. १९.३.२०१६ रोजी दपार
ु

३.०० वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजपऽक य

वशेष

सभा

महानगरपािलके या शंकररावजी च हाण सभागृहात भर व यात आली होती.
उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील स.सदःय उप ःथत होते.
मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी,महापौर
सवौी ौीमती/
कुरे शी शफ अहे मद

कदम गंगाराबाई नारायण

सातेलीकर ौीिनवास आश ना

पवळे उमेश दे वराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

च हाण आनंद शंकरराव

अंजम
ु बेगम शेख अफरोज

आनेवार गंगासागर संद प

क याणकर बालाजी दे वदासराव

भवरे कशोर दामोधर

ूमोद मुरलीधराव खेडकर

कनकदं डे मो हनी महे शराव

स.जानी म.कासीम

मोकले सोनाबाई रामचंि

पोकणा नवलकुमार ओमूकाश

जाधव जयौी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ

उमरे कर अशोक रावण

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जयाबेगम अयुबखान

सिलमा बेगम नु

गाडगे शंकर जयवंतराव

दे शमूख वैशाली िमिलंद

लाखान

गायकवाड अंजली सुरेशराव

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर
ु हसे
ु न

गफारखान गुलाम महमंद खान

धबाळे गणपतराव िभवाजी

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

शमा पुंपाताई राजेश

नवाब गु िमतिसंघ ब-यामिसंघ

राओऽे संिगता पृ वीराज

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

अ.हबीब अ.र हम बागवान

बपाशा बेगम स.विलवो द न

अ.स ार अ.गफुर

आसीयाबेगम अ.हबीब बागवान

स.शेर अली स.महे बुब अली

इतरत फातेमा अ.शमीम

तेहसीन बेगम अ.समद

राखेवार सितष शेष पा

अ.लितफ अ.मजीद

ज कया बेगम स.मुखतार

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

बावजीर शेख हबीब शेख अ दल
ु

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह

कशोर यादव

गायकवाड वैजयंती िभमराव

मोरे संजय गंगाधरराव

काकडे िसंधू पांडूरं ग

दे शमुख मंगला गजानन

िचखलीकर सं दप सुभाषराव
वनय वँवांभरराव पाट ल

घोगरे इं दबाई
िशवाजीराव
ू

सौ.लिलता मुंकुंदराव बोकारे
जमदाडे क णा िभमराव
येवनकर वजय हराचंद

अड.बन शाम वामनराव

अल केसर हसन बन उमेद

काबरा रामनारायण रामदे व
सभे या अ य ःथानी मा.सौ.शैलजा कशोर ःवामी अ,महापौर हे होते तसेच ौी सुशील खोडवेकर आयु त,ौी र ाकर वाघमारे ,
उपआयु त, ूशासन,ौी कोलगणे, मु य लेखाप र क,डॉ.आिसफ , मु य वै कय अिधकार , ौी वजय मुंढे, ू.उपायु

.आयु त, आरो य,

ौी िगर ष कदम, अिभयता. ौी अंधारे , व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व सव वभाग ूमुख उप ःथत होते.
सुरवातील नेहमी ूमाणे वंदे मातरम हे सामू हक िगत
महापौर.

ःथायी सिमतीची सभापती सौ.अनुजा अिमतिसंह तेहरा, आयु त, सव स.सदःय, अिधकार
ःवागत क न

अ.स ार

हण यात आले.
कमचा-याचे

आज या अंदाजपऽक य वशेष सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचे पशु वै कय अिधकार ौी रईसो द न याचे वड ल अहे मो द न यांचे
नुकतेच Ðहदय वकाराने द:ु खद िनधन झाले

अस यामूळे

यांना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात यावी.

(२)
गफार खान

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे तसेच महारा

रा याचे माजी उपमु यमंऽी ,रा वाद प ाचे जे

आर.आर.पाट ल (आबा) यांचेह द:ु खद िनधन झा यामूळे
लागून घरातील नवरा बायको व

यांना

नेते

तसेच खुदवईनगर भागातील घरास आग

ु मृत पावली
यांची दोन मुले जळन

यानाह भावपुण ौदांजली अपण

कर यात यावी.
सर जतिसंघ िगल

महारा

रा याचे माजी गृहमंऽी आर.आर.पाट ल यांचे द:ु खद िनधन झा यामुळे

यांना भावपुण ौदांजली

अपण कर यात यावी.
महापौर

सामा जक कायकत अहे मो द न ,माजी उपमु यमंऽी आर.आर.पाट ल , व खुदवईनगर येथील घरास आग
लागून

या

मृतपावले या य

ठराव ब. १६८

ना भावपुण ौ दांजली अपण कर यात येते.

ठराव

नांवामनपाकेतील पशु वै कय अिधकार ौी रईसो ीन यांचे वड ल अहे मदो ीन यांचे नुकतेच –हदय वकारा या ितवृ झट याने द:ु खद

िनधन झालेले अस यामूळे

यांना ह नांवामनपाकेची सवसाधार ◌ा

ओढावले या दःखात
सहभागी होते.
ु
ठराव ब. १६९

महारांश रा याचे

यांना ह

ओढावले या दःखात
सहभागी होते.
ु

नेते आर.आर.पाट ल, (आबा) यांचे अ पशा आजाराने

नांवामनपाकेची सवसाधारण ्

ठराव ब. १७०

मृ यृ झाला

सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते. तसेच

नुकतेच दःखद
ु

यां या कुंटंु बावर

ठराव

नांवामनपा ह द तील ूभाग ब.२६ खुदवईनगर येथील नागर काचे

लहान दोन मुलांचा

यां या कुंटंु बावर

ठराव

माजी उपमु यमंऽी व रा वाद प ाचे जे

िनधन झालेले अस यामूळे

सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते. तसेच

अस यामूळे

यांना

यां या कुंटंु बावर ओढावले या दःखात
सहभागी होते.
ु

घरास आग लागून या आगीम ये

ह नांवामनपाकेची सवसाधार ◌ा

यांचे तसेच

यांची प ी, व

सभा भावपुण ौ दांजली अपण करते. तसेच

वषय ब. १ :-

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९५ या अिधन राहन
ू मा. आयु

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

यांनी सादर केलेले व ःथायी सिमतीने मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९६ नुसार केले या िशफारशी नुसार सालसन
२०१५-२०१६ चे सुधार त अंदाजपऽक व सालसन २०१६-२०१७ चे मुळ अंदाजपऽक मंजरू करणे बाबत.
मा. सभापती ःथायी सिमती यांनी सालसनचे २०१५-१६ चे सुधार त व सालसन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपऽक
मा. महापौर यांना सादर केले आहे त व आपला मनोगत वाचुन दाख वले आहे .
वरििसंघ गाड वाले

अंदाजपऽकावर अ यास कर यासाठ वेळ दे यात यावा सभा तहकुब कर यात यावा.

अ. स ार अ. गफुर

ौी स. वरििसंघ गाड वाले यांनी जो ूःताव मांडला

यास माझे व सव सभागृहाचे अनुमोदन आहे

महापौर

अंदाजपऽकावर अ यास कर यासाठ वेळ दे यात येते सदरची सभा सवानुमते तहकुब कर यात येते सभेची
तार ख नंतर लेखी कळ व यात येईल.

ःवा र त/नगरसिचव
नावाशमनपा नांदेड

ःवा र त/महापौर
नावाशमनपा नांदेड

