नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड
बुधवार,

महानगरपािलके या

(अथसंक पीय वशेष सभा)

द. 29.03.2017 रोजी दपार
ु
ी गु

गो वंदिसंघजी

उप थती न दणी र ज टर म ये
सव ी

12.30 वाजता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकची अंदाजप क य

टे ड यम जवळ ल कै. शंकररावजी च हाण

मा. सौ. शैलजा कशोर

ीमती/

वामी, महापौर

कुरेशी शफ अहेमद

कदम गंगाराबाई नारायण

पवळे उमेश देवराव

कंठे वाड स वता मारोतराव

सातेलीकर

च हाण आनंद शंकरराव

पांढरे

च हाण आनंद शंकरराव

भवरे कशोर दामोधर

कदम शीला सुनील

मोद मुरलीधराव खेडकर

वाजेदा तब सुम अथर अली खाँ

स.जानी म.कासीम

जाधव जय ी आनंद

गुरम वनयकुमार जग दश

मोकले सोनाबाई रामचं

पोकणा नवलकुमार ओम काश

गाड वाले वर िसंघ जगतिसंघ

जंदम पावती यंकटेश

उमरे कर अशोक रावण

मु दराज कमलबाई राम वामी

सिलमा बेगम नु

गाडगे शंकर जयवंतराव

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

र जया बेगम अयुबखान

ला खान

दे शमूख वैशाली िमिलंद

दे शमूख बालासाहे ब गंगाधराव

स.इतरत फातेम स.मजहर
ु हसे
ु न

गफारखान गुलाम महमंद खान

अनुजा अिमतिसंह तेहरा

शमा पु पाताई राजेश

योती मह

िगल सर जतिसंध पंजाबिसंघ

अ. हबीब अ. र हम बागवान

बपाशा बेगम स.विलवो द न

अ. फसीया फरदोस

अ.स ार अ.गफुर

इतरत फातेमा अ.शमीम

कुरेशी चाँद पाशा खाजा

आसीया बेगम अ.हबीब बागवान

स.शेर अली स.महे बुब अली

तेहसीन बेगम अ.समद

फा ख हसे
ु न कासीम साब

राखेवार सितष शेष पा

चाऊस हसीना बेगम साबेर चाऊस

अ.लितफ अ.मजीद

गु खुद सुंदरलाल कशनलाल

सुदशना महेश (बाळु ) खोमणे

बावजीर शेख हबीब शेख अ दल
ु

रावत दपकिसंह कािशनाथिसंह
सोड गु

ठाकूर अ नपुणा ज मुिसंह

तकौर दलीपिसंघ

मोरे संजय गंगाधरराव

अिभषेक रमेशराव सौदे

काकडे िसंधू पांडू रंग

दे शमुख मंगला गजानन

सौ.लिलता मुंकुंदराव बोकारे

वनय व वांभरराव पाट ल

जमदाडे क णा िभमराव

येवनकर वजय हराचंद

साबां व,

नेहा सुधाकर

आनेवार गंगासागर संद प

क याणकर बालाजी दे वदासराव

उपआयु त, वकास,

ीिनवास आश ना

फा ख अली खाँ इलीयास खाँ

मुंढे शांता मोतीराम

खेडकर

अङ. बन शाम वामनराव

थानी मा. सौ. शैलजा कशोर

कदम व ास बालाजी
वामी, महापौर हे होते तसेच

ी कोलगणे, मु य लेखाप र क, डॉ. सौ. सुमती ठाकरे,

ी सिमर उ हाळे आयु त,

. मु य वै कय अिधकार ,

ी सु ीव अंधारे कायकार अिभयंता पापु, व महानगरपािलकेतील सव सहायक आयु त, व सव वभाग

महापौर.
वरोधी प नेता

सभा

वा र क न सदर सभेस खालील स.सद य उप थत होते.

क याणकर बालाजी द राव

सभे या अ य

े ागृ हात भर व यात आली होती.

वशेष

सुरवातील नेहमी

माणे वंदे मातरम हे सामू हक िगत

हण यात आले.

ी र ाकर वाघमारे ,

ी िगर ष कदम, कायकार
मुख उप थत होते.

थायी सिमतीची सभापती सौ. दे शमुख मंगला गजानन, आयु त, सव स.सद य, अिधकार कमचा-याचे
वागत क न आज या अंदाजप क य वशेष सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येत.े

गुढ पाडवा हा ऐवढा मोठा सण

होता या दवशी उ र नांदेड मधील

शहराला पाणी िमळाले नाह . पा याचा

दवस होता जा तीचे पाणी सोडावयाचे न हते. रे यूलर पाणी सोडावयाचे होते. कायकार

अिभयंता, किन

अिभयंता हे उ र दे त नाह त यांना वचारा असे

अिभयंता, उप

हणता. लोक आ हाला वचारतात आ ह

(2)

काय उ र दयावे. अिधकार फोन उचलत नाह त. आज आम यावर वेळ आली उदया 14 ए ील, नंतर ईद
येणार आहे . तसेच र
अ. स ार अ.गफुर

बाबतचा खुलासा करावा.

यावर कचरा आहे, कचरा कधी उचणार

याची उपाययोजना कधी करणार याचा

शहरात पाणी को या दवशी येते हे आ हाला माह त नाह वेळा काय हे आ हाला
वधापन दन का साजरा केला नाह को या अिधका-याचे िनयोजन केले नाह
कर यात यावी. कती िनधी लागणार होता. सव साधारण सभा या ठकाणी
िल ट चालू नाह . हे काय चालू आहे . मनपाची प र थीती इतक
बंद ठे वली

प

करावे. मनपाचा

या अिधका-यावर कायवाह

यावी लागली एसी चालू नाह ,

बकट आहे काय. जया अिधका-याने िल ट

या अिधका-यावर आताच आता कायवाह करावी. पुण पैसा पगार वर खच होत आहे. वकासाची

कामे साठ िनधी नाह . गुढ पाड या या दवशी पाणी दले नाह हे यो य नाह सणा या दवशी पाणी दे णे

आव यक होते. 150 कोट चे कज घेत आहोत 150 कोट चे कज कसे फेडणार ते सवसाधारण सभे या समोर
दपकिसंह रावत

का आले नाह याचा खुलासा करावा.
आ हाला चांगले पाणी

दले पा हजे. पाणी पुरवठया या अिधकार

यांना बोललो. पा याची टंचाई आहे .

सभागृ हाची मा यता घेतली काय हे सांगा. आता 16 ट के पाणी पुरणार आहे काय ?
टॅ टर, हापसे द ु
घेतले काय ?

एएमआरसी नाह ,

ती नाह , याबाबत आ हाला सांगावे. तुमचे िनयोजन शु य आहे. नगरसेवकांना व ासात

एएमआरसीचे लेबर काम करत नाह .

पवळे पाणी आले आहे. नागर कांनी काय करावे.

मनपाचा वधापन दन का साजरा केला नाह याचा खुलासा करावा. मा. मु यमं ी साहेबांनी जर 150 कोट चे
कज मंजूर केले असेले तर
सौ.लिलता बोकारे

याचे 150 कोट आपण कसे फेडणार ? आज एसी बंद, िल ट बंद, वधापन दन

साजरा केला नाह , पाणी पवळे येते अशा अिधका-यावर आपण काय कायवाह करणार याचा खुसाला करावा.
मह ला दना या संदभात आ ह माच मह यात आयु

साहे बांकडे

गेलो होतो काय खच दे णार असे

होते. मह ला दनाचे आयोजन केले होते हा काय म एवढा यश वी झाला. या काय माला आयु
अनुप थती होती.
आण

िनयोजन आ ह सवानी केले केवळ 80 हजाराचे बजेट या काय मासाठ

शासनाने कोठे ह जाह रात केली नाह .

हणले

साहेबांची

दले होते.

शासनाकडन
ू योगय िनयोजन कर यास सहाकाय कर यात

आले नाह . म हला दनाचा काय माला अ यंत कमी िनधी दला. मह ला दनाचा काय म हा मह ला द न
काय म झाला या बाबतचा खुलासा पाह जे. ब-याच नगरसेवकांना प ीका सु दा पोहच या नाह त. मह लांनी
चांगला काय म क न दाख वला आहे. संबधीत अिधकार
सोप व यात यावयाला पाह जे.

ती सोप व यात आली नाह . मा. महापौर मॅडम आपण आ हाला

दली आहे परं तू वृ तप ातून या काय माची मा हती जनतेपयत

सौ. र जया बेगम

तरतुद केली आहे . तो खच का करत नाह .
आ ह सभागृ हात

आहे त यां यावर या काय माची जबाबदार

मांडतो तर ह काम होत नाह . प

पा याची लाईन टाक यासाठ प

दले होते. र ते नाह

शाबासक

शासनाने पोहच वली नाह. बजेटम ये कती

द यानंतरह काम घेत नाह मा या वाडात

ना या नाह त. आ ह बोलतो तर ह कामे होत

नाह त. संबधीत अिधकार काम कर त नस याने आ हाला नागर क

वचारात काम कधी होणार

आ ह काय उ र दयावे. काल पाणी अकरा वाजता आले. पाणी उिशरा येणार आहे

हणून

हणून अिधकार फोन

लावून सांगत नाह . फोन लावला तर उचलत नाह त. दोन दवसाला पाणी ये याचे िनयोजन आहे. पण पाणी
अिभषेक सौदे

अिभषेक सौदे
सभागृ ह नेता
महापौर

अिभषेक सौदे
महापौर
महापौर

िमळत नाह . मा या वाडात पा या या पाईप लाईनचा काय झाले याचा खुलासा कर यात यावा.
भारताचे पंत धान नर
अिभनदं न करतो.

मोद

व उ र

ग धळ चालू झाला.

महारा ाचे मु यमं ी यांनी मनपाला
करतो.

दे शचे िसएम यांनी घवघवीत यश िमळवले आहे.

. 150 कोट चे कज मंजूर केले आहे

यांचे मी या ठकाणी अिभनंदन

ह िमट ंग बजेटची अस यामुळे बजेटवर चचा कर यात यावी.

ह िमट ंग वशेष सभा अस याने यामुळे बजेटवर चचा करावी इतर वषयावर चचा क
नगरपािलका
सांगा.

शासन हे दषीत
पाणी पुरवठा कर त
ु

आहे

याबाबवह

नये.

यां यावर आपण कायवाह करणार नाह काय ते

सद यांनी आप आप या जागेवर बसावे.
ग धळ सु

होता.

पाणी पुरवठा या बाबत जी बाब स. सद यांनी
हणतो उप अिभयंता

असेते ह

हणतो किन

बा स य आहे व र

अिभयंता

उप थत केली आहे ती बरोबर आहे. कायकार अिभयंता

हणतो वॉलमनला मा हत असेल अशी सव

अिधका-यांनी पा या या िनयोजनाबाबत काह ह

या चालत

माह त नाह

वर

अिधका-याकडन
ू पा याचा चाज काढू न घे यात यावा. मनपाची मह या भरापासुन िल ट बंद आहे. ह अ यंत

(3)

खेदाची बाब आहे . इमारतीतील मेट सचे काम वदयूत वभागाने
कसे जातील याकडे ल

वर त पुण करावे जे

नगरसेवक िमट ंगला

दयावे. या मनपाचा वधापन दन घे यात आलेला नाह सव अिधकार हे मनपावर

आधार त आहे त. नगरसेवक अिधकार

पदािधकार

यांचे मनोगत एका

दवशी सवाना ऐकायला िमळाले

असते यां या कला गुणांना वाव िमळ यासाठ हा दवस साजरा केला जातो. या मनपात आपण साजरा केला
नाह यापे ा खेदाची दसर
गो
ु

असू शकत नाह . वधुत वभागाने िल ट बंद ठे व याने याचा आयु ांनी

खुलासा करावा. पाणी पुरवठया या संदभातील आढावा िनयोजन, पदािधकार ,
वचार करावा गे यावष पा याची गंभीर प र थती असूनह

वरोधी प नेता

उप अिभयंता ( वधुत)
सभागृ ह नेता

होते.

अिधकार जर हे आपणास काह सांगत नसतील तर

नगरसेवक व अिधकार बसून

पा याचे िनयोजन यो य

कारे कर यात आले

यांना फोन के यास ते फोन उचलत नाह त हे पा याचे

काय िनयोजन करतात हे आपणास मा हत नाह ते मनाचे अिधकार आहे त काय सभापती, वरोधी प नेता
यांना व ासात घेवून कामे का केली जात नाह त याचा खुलासा करावा.
मट स या कं ाटदाराचे देयके दले नस यामुळे वषय

लं बत राहत आहे त ह आयपी िल ट ह अ ाप पयत

चालू होईल. इतर िल ट आठ दवसात चालू कर यात येतील.
आपला वधापन

दन साजरा कर यात आलेला नाह . वधापन

शुभे छा दे तो. पा याचे िनयोजनासाठ

आ हाला

दनाला 20 वष पुण झा याबददल सवाना

बोलावले नाह

तर

चालेल पण

याची मा हती

पदािधका-याला दे णे आव यक होते. गे या पा या या संदभात आ हाला व ासात घेवून पा याचे िनयोजन

कर यात आले होते. पाणी पुरवठा सणा सुद या दवशी केला जात नाह ह अ यंत गंभीर बाब आहे काल
पाडवा होता नंतर इतरह सण येणार आहे त नागर कांना आ हाला उ र दयावे लागते.

तुमचे अिधकार पगार

कशाची होतात हे आ हाला कळत नाह नगरसेवकांनी सांगीत यानंतरच आपण काम करणार आहात काय
अ यथा आपली जबाबदार असणार नाह काय ? एका म ह यापुव
दे यात आ या हो या परं तू

यांवर काह कायवाह कर यात आली नाह . जे हा आयु

ते हाच काम के या जाते हे चुक आहे.

काम क न घेवून काय र मा यतेसाठ

पाठव यात येते. काय र काम क न दे यासाठ आपण
यांना

वदयूत वभागास िल ट बाबत सुचना
थायी सिमतीला

करण

यांना पयाय दला का एक लाखापयतचे अिधकार

दान केले आहे त. जेट ंग मशीनह ब-याच दवसापासुन बंद आहे.

दहा फोन येत असतील

हे आदेशीत करतात

येक नगरसेवकाला

पये 2.5 ला ा या कामासाठ कोणी येत नाह जेट ंग मशीन नादु

ेनेजसाठ

त आहे.

याचा

याचे काम का केले जात नाह . एखादयाला मेटे ससाठ काम दले तर होईल ते काम होत नसेल तर

यावर

पयाय काय आहे. याचा शोध घेतला पाह जे आ ह पीड यूड , रे वे, एर गेशन यां याकडे पाहणी केली.
काय पयाय आहे. आम या मनपाला 20 वष पुण झालेले आहे त तसेच मा. मु यमं ी महोदयांनी जो 150
कोट चा िनधी मंजूर केला
साहेब,

ी राजूरकर साहेब,

आपण आभार य

याबदल

यांचे अिभनंदन. यानंतर नांदेडचे खासदार च हाण साहे ब,

ी पाट ल साहे ब, या सवानी सु दा कज मंजूर साठ

केले पाह जे.

य

केले

ी सावंत

यांचे या ठकाणी

या ठकाणी काह सु वधा कराय या झा यास अशा भागातील नागर कांना

व ासात घेणे आव यक आहे. चकरा मार यातर नागर कांची कामे होत नाह त ह बाब यो य नाह . मनपा

अिधका-यावर कोणाचेह िनबध नाह त ते कोठे जातात. काय करतात हे मा हत नाह . कायालयाला कुलूप
आयु

कोण लावते याचाह खुलासा कर यात यावा.

जोपयत िल ट चालू होत नाह तो पयत संबधीत अिधका-याला िनलं बत कर यात येते.
पगार कर यासाठ नाह मा याकडे उपमहापौर आले ते
वषाचा

य

मा याकडे आला होता.

यांनी फार दम लागला होता. एका वय कर 70

यांना काम करावयाचे नाह

सांिगतली जाते तर ह कामे होत नाह त व

याचा

ह सं था केवळा

यांनी नौकर सोडावी ह बाब वारं वार

ास नागर कांना होत असेल

या वेळ कठोर िनणय

यावेचे लागतात. जोपयत िल ट चालू होत नाह तो पयत वधुत अिभयंता िनलं बत राहतील. पा या या

संदभात आपण वारं वार बैठका घे याबाबत सुचना
महापौर

कायकार अिभयंता पापु

द या हो या

कायाकार अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी याबाबत सांगावे.

याची अंमलबजावणी का झाली नाह

पा या या िनयोजनाबाबत कायकार अिभयंता पाणी पुरवठा यांनी खुलासा करावा.

काल रा ी पासुन पाणी पुरवठा कर याचे िनयोजन केले होते पण ऐनवेळ टाक न भर यामुळे गॅप आला.
पाणी आणखी िमळ यासाठ टा या भरायचे िनयोजन केले टाक भ न सोड यासाठ
यामुळे लोकांना पाणी िमळाले नाह . कैलासनगर,

बराच वेळ लागला

ीनगर, परबु-हानगर या भागातील पाणी वलंबाने िमळाले

यांना वेळेवर पाणी न िमळा याने पु हा परत पाणी दयावे या उददेशाने संप भर यात आले

यामुळे वेळ

लागला. स या आप याकडे 17 एमएम युब पाणी िश लक आहे . द स बंधा-यातून आपण 10 एमएम यु

(4)
पाणी 2 एमएम यू पाणी आसना नद कडन
ू घेतलेले आहे. येणा-या तीन म ह यात आपणास एवढे पाणी पुरेल
अशी

यव था आपण केली आहे . आपण आसणाकडन
ू माच, ए ील मेचे रोटे शन आपणास िमळणार आहे.

काल सकाळ

सर जतिसंह िगल

या भागातील सकाळ 6 वाजता वॉलचा

अिधकार हे आयु ांनी सांिगत या माणे न सांगता दसर
ु चे बाब नमुद कर त आहे त. महापौर, सभापती

वरोधी प नेता व इतर पद अिधका-यांना व ासात घेतले काय याबाबतची माह ती दया.दोन दवसा आड,

तीन दवसा आड,

पाणी दया पण सभागृ हास व ासात घेतले नाह ह बाब गंभीर

साहेबं खेडकर, नगरसेवक यामुळे मनपा झाली.
यातील संबधीत अिधका-यावर कायवाह करावी.

बाळासाहे ब देशमुख

या मनपाचा वधापन दन

िनलंबीत अिधका-याने सभागृहाचे बाहेर जावे.

दपकिसंह रावत

पाणी पुरवठयाचे िनयोजन हे उ र नांदेडसाठ सांगीतलेले आहे त. द
काय ?

यां या पाणी िनयोजनाबाबत खुलासा करावा. मा. आयु

याबाबत आपले अिभनंदन आपण असेच िनण

महापौर

कायकार अिभयंता पापु
महापौर

पाणी िनयोजनाची मा हती दयावी.

10 एमएम यू पाणी नद त आले तर द

क न वृ प ातह

आहे. आमचे सीएम

शासनाने साजरा केला नाह

ण नांदेडचे लोक काय टॅ स भरत नाह त
साहेब

आपण धडक िनणय घेतला

आ ह तुम या पाठ मागे आहोत.

पाणी कमी पडणार नाह . पा या या संदभ ् ारती एक

पदभार काढ यामुळे तु हाला अता काम कर याची जा त संधी आहे तु ह

पदािधका-याला योगय पदधतीने

वनय गुरम

यावे

ण नांदेडला

नोट तयार क न दे यात येईल.
तुम याकडचा अित र

िस द करावी.

बोलाव. आवण

या उपाय योजना करणार आहोत

याची मा हती जनतेला

ी अंधारे सर हे गोल गोल उ र दे त आहे त. स व तर माह ती दे यासाठ सांगावे.

स. शेर अली

नांदेड शहरा या द

ण भागात एक ड यूट पी आहे .

या मुळे शहरात नेहमीचा

िनमाण होत आहे.

यासाठ एक ड यूट पीचे बांधकाम कर याची मंजरू दे यात यावी. कमचार यांना दोषी न ठर वता आपण

िनयोजन केले पाह जे. ह तां क अ चण आहे

महापौर

िनमाण झाला यामुळे वलंब झाला.

ीमती सोनाबाई मोकले

अदांजप काची ह

वशेष सभा आहे.

एका अिधका-याला फोन लावला तर

यामुळे अिधका-याला दोषी धर यात येवू नये.

हणतो दस
ु -याल लावा. दसरा
ु

फोनच करत रहावे काय. पुढे तीन म हने उ हाळा आहे आताच असे

हणतो ितस-याल लावा. आ ह काय

हणतात तर पुढे कसे होईल. 11.00 वा

पाणी येते. 12.00 ते 12.30 वा पाणी भर यासाठ वाजतात शहरातील नागर क येवून
पाणी नाह काय करावे ते सांगा अशाने आ हाला कोण िनवढू न दे णार ते सांगा.
ग धळ सु

महापौर

झाला.

वधापनाबाबत आयु ांनी खुलासा करावा.

आयु

26 माच हा आपला वधापण दन आहे या कालावधीत आपला माच ए डची वसूली अस याने या काय माचे

फा ख हसे
ु न
बाळासाहे ब देशमुख
सभागृ ह नेता
शेख बावजीर

िनयोजन ये या 15 दवसात क न साजरा कर यात येईल.
कच-याचा

वषय हा अ यंत गंभीर आहे आम या भागात कचरा उचल यासाठ कोणीह येत नाह कचरा

ता काळ उचल यात यावा. मी एक शेर
आ हाला

ग धळ सु

यांनी उ लू
झाला.

हणतो. (शेरम ये उ लू या श दाचा उ लेख झाला)

हणजे यामुळे यांनी यांचे श द मागे यावे. संबधीतास िनल बंत करावे.

माफ माग यास सांगावे,
ग धळ सु

राह ला.

यांचा पह ले खुलासा मागव यात यावा.

फा ख हसे
ु न

मी महापौर पदािधकार नगरसेवक यांना

बाळासाहे ब देशमुख

एका कमचा-याला िनल बंत केले यांना कर करत नाह ते आ हाला सांगावे

फा ख हसे
ु न
महापौर
वषय

हणतात आ हाला

. १ :-

हणलो नसुन जे अिधकार काम कर त नाह त

हणालो आहे. मी सभागृ हातील असा उ लेख कर याचा

मी कोणाचेह नाव घेवून
ग धळ सु च होता.

अथसंक पीय सभा सु

च येत नाह.

थायी सिमतीने मुंबई

यांनाह िनलबींत करावे.

हणालो नाह जर कोणा या भावना दखाव
याअसतील तर मी माफ मागतो.
ु

कर यात यावी.

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

यांनी सादर केलेले व

यांना उददेशून

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९६ नुसार केले या िशफारशी नुसार सालसन

२०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क व सालसन २०१७-२०१८ चे मुळ अंदाजप क मंजूर करणे बाबत.

(5)

सौ. दे शमुख मंगला गजानन, सभापती यांनी सालसन २०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क व सालसन २०१७-२०१८ चे मुळ अंदाजप क मंजूर
सभापती

थायी सिमती

सभागृ ह नेता

कर यासाठ आपले मनोगत वाचुन दाख वले. सभापती
केले.

थायी सिमती यांनी सवसाधारण सभेस बजेट सादर

प ह यांदाच सभापती महोदयांनी अ यास पुण अथसंक प सादर केला आहे
यां या सहका-यांनी अ यास पण अथसंक प सादर केला आहे

यांचे मी अिभनंदन करतो व

यांचेह मी आभार य

करतो. मागील 2 ते

3 वषापासून आपण माचम येच बजेट सादर कर त आहोत. यावष आपण बजेट सादर केले आहे
प ने यांना बजेटचा अ यास कर यासाठ

वेळ लागतो

वष हे आमचे िनवडणूक चे वष आहे ए ीलम येच आमचे
वरोधी प नेता

काढ यासाठ

मे मह ना येईल.

ते स याचे ऍ ट ंग महापौर आहे त.
यांना

सभागृ ह नेता

अ. स ार अ. गफुर
महापौर

यांना 2 ते 3 दवसाचा वेळ दे यात यावा. येणारे
वे छा िनधीचे कामे कर यात यावी

हणजे ट डर

यांना सगळे मा हत आहे. एखादया वेळेस महापौराला मा हती नसेल पण

मा हत असते. मनपाचे बजेट हे

याबदल सभापती व

वरोधी

थायी सिमतीने सवसाधारण सभेस वह त मुदतीत सादर केले

यांचे सहकार यांचे मी अिभनंदन करतो. 31 माचला सव अिधकार वग हा वसुली या

कामात य थ असतो यामुळे 1 कंवा 2

तार ख येवून बजेटची बैठक घे यात यावी.

अंदाजप क य वशेष सभा 1 तारखेला ठे व यात यावी.
31 तारखेला ठे व यात यावे.
सभागृ हनेता यांनी जो

ताव मांडला

सभा तहकुब कर यात येते.
न द यावी.

वा र त/-

नगरसिचव

नावाशमनपा नांदेड

यानुसार अंदाजप कावर अ यास कर यासाठ वेळ दे यात येते सदरची

सदरची सदरची सभा द. 01.04.2017 रोजी घे यात येईल याची सव सद यांनी

वा र त/-

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

