जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- / ०८/२०१६
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:-

२९.०९.२०१६

दनांक ०१.१०.२०१६ रोजी आयोजीत कर यात आलेली मनपा सवसाधारण सभेची पुरवणी वषय प ऽका

वषय बं.१

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके अंतगत सन २००५-०६ पासुन आज पयत JNNURM-I, JNNUMR-II महारा

नगरो थान

महाअिभयान, BSUP ई. योजनांम ये व वध वकासकामे हाती घे यात आलेली आहे त.
१)

JNNURM-I
JNNURM-I (2006) या ूक पांतगत

. ८८५.४३ कोट ंची (मुळ ूक प कमंत

सदर ल ूक पांची िन वदे अत
ं ी र कम वाडू न ती

. ८९२.०० कोट झालेली आहे .

अनुबमांक ८०:१०:१० असे आहे याम ये कि व रा य शासनाकडू न
६८७.६१ (५३७.६१ कि + १५० रा य) कोट अनुदान ूा

अूा

आहे .

सदरचे अनुदान भ वंयात ूा

ूगती पथावर आहे .

यावर आजपयत

हँयापोट घेतलेले कज

. ७१९.८३ कोट ) एकूण अकरा कामे ूसता वत होती.

या ूक पात िनधीचे ूमाण हे कि, रा य महापािलका

पये ७३०.६४ एवढे अनुदान िमळणे अपे ीत होते.

झालेले आहे .

अ ापह

हो याची श यता कमी आहे .

परं तु ू य ात

पय

. ४३.०३६ (३८.२५८ कि + ४.७७८ रा य) कोट अनुदान

या ूक पाअंतगत आजपयत १० कामे पूण झालेली असून ०१ काम

. ८६७.९७ कोट खच झालेले आहे त.

याम ये

. ६८७.६१ कोट चे अनुदान

. ३९.९३ कोट BSUP योजनेचे ता पुर या ःव पात घेतलेले व

. ८६.९८ कोट चे मनपा

. ६२.४५ कोट हे DSR diff या मनपा हँयापोट

याज, इतर योजनांमधील ता पुरता िनधी यातुन टाकलेले आहे .
स ःथतीत ूक प पूण कर यासाठ
एकूण

. १५.०३ कोट (८९२-८७६.९७) व BSUP योजनेचे अनुदान

. ३९.९३ कोट परत करणे असे

. ५४.९६ कोट ची आवँयकता आहे .

२)

JNNURM-II
JNNURM-II २०१३ या ूक पाअंतगत

१४४.८४ कोट झालेली आहे .

. १४८.१५ कोट ची र कम ०४ कामे ूःता वत होती.

महापािलका यां या अनुदाना या

र कमा

या अनुबमे

. ११८.५२ कोट ,

आदे शानंतर िनधीचे गुणो र ूमाण हे ६०:२०:२० असे झाले

. १४.८१ कोट ,

. १४.८१ कोट हो या.

यामुळे कि रा य, महापािलका यांचे ूमाण अनुबमे

कोट असे झालेले आहे . या ूक पाअंतगत आजपयत कि व रा य शासनाकडू न
अ ापह

सदर ल ूक पांची िन वदे अत
ं ी र कम

याम ये योजने या सु वातील कि रा य महापािलका यांचे ूमाण ८०:१०:१० असे होते

परं तु शासना या सुधार त
. ८८.८९ कोट ,

. ४६.१२ कोट (४१.५८ + ४.५०) िनधी ूा

. ७२.४० कोट (कि ४७.३१ कोट + रा य २५.०९ कोट ) अनुदान शासनाकडू न अूा

आहे .

.

यानुसार कि, रा य
. २९.६३

झालेली आहे .

तसेच १०% अनुदान Reform साठ

शासनाने Withheld के यास व ते न िमळा यास मनपा हःसा तेवढयास र कमेने वाढे ल.
क रता स ःथतीत JNNURM-II या योजनेसाठ
३)

महारा

नगरो थान महाअिभयान

महारा

नगरो थान महािभयानांतगत (२०१०)

र कम ह

. १२५.४१ कोट आहे .

. ४४.४४ (२९.६३ + १४.८१) कोट ची आवँयकता आहे .
. १११.७४ कोट ची एकूण ०३ कामे ूःता वत आहे त.

( . १३.६७ कोट ने वाढ) यापैक ०१ पुण झाले असून उव रत ०२ कामे अपूण आहे त.

ूमाण हे रा य शासन व महापािलका यांचे अनुबमंक ७०:३० असे आहे .
अनुदान ूा

होणे अपे ीत आहे .

महापािलका हँयापोट ३०% ूमाणे
आजपयत या योजनेत

या कामाची िन वदे अत
ं ी झालेली

यापैक

. ७३.०१३ कोट चे अनुदान ूा

. ३८.५२ कोट र कम टाकणे आहे .

. १००.५० कोट खच झालेला आहे .

याम ये

या योजनेत िनधीचे

यानुसार रा य शासनाकडू न ७०% या ूमाणात
झाले असुन उव रत

यापैक

. ५.२० कोट ूा

. ७८.२२ कोट
होणे बाक आहे .

. १५.०० कोट मनपा हःसा टाक यात आलेला आहे .

. ७३.०३ कोट चे रा य शासनाचे अनुदान व

. २०.४३ कोट मनपा

हँयाचे दे यात आलेले आहे त.
यामुळे स ःथतीत या योजनेतील कामे पूण कर यासाठ उवर त मनपा हःसा
करणे,
४)

. १९.६७ कोट िन वदे अत
ं ी वाढलेली र कम अशी एकूण

. ७.०४ कोट

व वध योजनेचे परत

. ३३.८० कोट ची आवँयकता आहे .

BSUP योजना
BSUP योजनेअत
ं गत (२००६)

कि शासन ८०% रा य शासन ७% वैय
२% असे आहे .

यानुसार आजपयत एकूण

. ७३४.३६ कोट चे एकूण १० ूक प सुधार त ूमाणे मंजरु आहे त.
क घरकुलासाठ व १८% मुलभुत सोईसाठ , लाभाथ

. ६४०.९२ कोट खच झालेला आहे .

या योजने अंतगत िनधसीचे ूमाण

हःसास ११% (घरकुलासाठ ) व महापािलका हःसा

. ६६९.११ कोट (५६४.३३ कि + १०३.७८ रा य) अनुदान ूा

(३१.४९ कोट कि + ९.७६ कोट रा य) शासनास परत करणे आहे त.
योजनेत

. १३.०० कोट

महापािलका हँयापोट

झालेले आहे .

यापैक

. १४.२६ कोट टाकणे आहे त.

महापािलकेचा हःसा १४.२६ कोट , JNNURM मधील

. ६२.७८ कोट लाभाथ

. ४१.२५ कोट
आजपयत या
हःसा

वसुल करावया या र कमेतुन योजनेची उवर त कामे पुण करता येतील.
वर ल ववरण पाहता वर ल ४ ह योजनेतील कामे पूण कर याक रता महापािलकेस खालील ूमाणे िनधीची आवँयकता आहे .
अ.ब.

आवँयक िनधी

०१

योजनेचे नांव
JNNURM-I

०२

अमृत / JNNURM-II

४४.४४ कोट

०३

नगरो थान योजना

३३.८० कोट

५४.९६ कोट

हणुन

(२)
०४

BSUP योजना

१४.२६ कोट

एकूण

१४७.४६ कोट

यापैक कि व रा य शासनाकडे सुधारणा कायबमापोट राखून ठे वलेली र कम ूा
= ५७.८४६ कोट

उपल ध होऊ शकतात हा अपे ीत ूा

महापािलकेस ःवत: टाकावे लागणार आहे त.
८२ कोट उपल ध क न दे वुन
कर यात आला होता.
उ प नातुन

परं तु

कजा या

वचारात घेतला तर

JNNURM-I मधील ज हा दरसुचीमुळे वाढ व कमंत

. ८२ कोट चे कज मुिनृा माफत घे यासाठ मा यता ूा
यास मा यता िमळालेली नाह .

. ८९.६१ कोट चा िनधी उभा क

मा यतेने PMDO माफत

होणारा िनधी जर

कर याचा ूय

के यास

या दारे ४३.०३६ + १४.८१

(१४७.४५ – ३७.८४)

. ८९.६ कोट

. १६४ कोट पैक शासनाने ५०% अनुदान

होती.

.

याूमाणे कजाचा ूःताव मुिनृाकडे सादर

महापािलकेची स ाची आथ क प र ःथती वचारात घेता महापािलका ःवत: या

शकत नस यामुहे यासाठ कज उभारणे आवँयक आहे .

. १२० कोट चे कज घेतलेले होते याची िनयमीत परतफेड चालु असुन स ा

महापािलकेने २००८ वष शासना या
. ६० कोट चे कज दे णे बाक आहे या

याजाची दरमहा व मु ल र कम दर ितन म ह यास याूमाणे परत कर यात येत असून माहे ऑगःट २०१६ पयत एकह ह ा थक त

राह लेला नाह .

स ा महापािलका दरमहा

उ प नातुन भरणा करत असून
याजात सु वातीस

. ६५.०० ल

इतके

याज व दर तीन म ह यास

यासाठ महापािलकेने ःवत:चे वेगळे खाते काढलेले आहे .

. ८० ते ९० लाखाचे दरमहा वाढ होईल व जसजसे मु ल परत फेड होईल

दे खील कमी होणार आहे .

इतके मु लचे ह े ःवत: या

. ९० कोट चे कज घेत यास फ

याूमाणे ट या ट पयाने मािसक

महापािलकेचा या आधीचा अनुभव ल ात घेता महापािलका ःवत: या उ प नातुन कजाची परतफेड क

पूण कर याक रता लागणारा िनधी
PMDO अथवा इतर

. ३००.०० ल

वाढ व

. ९० कोट अिधक आधीचे PMDO यांचे कज र फ. ६० कोट असे एकूण

व ीय संःथेकडू न (जी संःथा लवकरात लवकर व

करावयाचा पऽ यवहार व अनुषांगीक बाबी याक रता आयु

कफायतशीर

दरमहा

याजाचा ह ा

शकते.

ूक प

. १५० कोट चे कज मुनीृा,

याजाने कज दे ईल) घे यास तसेच कज ूकरणाबाबत

यांना ूािधकृ त कर यास मा यता दे याचा ूःताव

सवसाधारण सभे या मा यतेःतव

सादर.

वषय बं.०२
नावाशमनपा सवसाधारण सभा ठराव बं. ३४

दनांक २७.०८.२०१५ अनुषंगाने आर ण बं. ए-२ (दफन भुमी), आर ण बं. ए-३

(ःमशान भुमी), आर ण बं. ए-४ (गाडन), ६० मी वकास योजना रःता, सुमारे ३२०२० चौ.मी. जागा आर ण बं. ए-२, आर ण बं.
आर ण बं. ए-४,६० मी वकास योजना रःता या आर णाचे नांव House for Municipal Staff असे बदलुन महारा

चे कलम ३७(१) अ वये करकोळ फेरबदल कर याची िशफारस कर यात आली आहे . सदर ल फेरदबला या ूःताव संदभात महारा
नगररचना १९६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुद नुसार
वाता म ये द. २९.१२.१५ तसेच महारा
महारा

ूादे िशक व

या संबध
ं ीची ूा प मराठ व इं मेजी भाषेत दै . गांववाला म ये द. २९.१२.१५ व दै . बहरंु गी

शासन राजपऽाम ये द. १४.०१.१६ रोजी पृ

राजपऽात ूिस द झाले या दनांकापासुन व हत मुदतीत उ
फरबदलास मा यता दे यासाठ

ए-३,

ूादे िशक व नगररचना १९६६

बं. १ व २ वर ूिस द झालेली आहे महारा

शासन

फेरबदलाबाबत एकह हरकती / सुचना मनपाकेकडे सादर झालेली नाह . तर उ

ूादे िशक व नगररचना १९६६ चे कलम ३७ अ वये ूःताव शासनास सादर करणे या मंजरु साठ

नावाशमनपाके या सव साधारण सभे या मा यतेःतव सादर.

वषय बं.०३

ूःताव

मनपा ह ीत ूभाग बं. १८-ब ूभागात सादातनगर ( यु ौावःतीनगर) येथे ौी शेख महे बुब पता शेख गुलाब यांचे घर अतीबमनात
जात अस याने, ौी लआमीकांत रामराव पांडुन कर हे साईट नंबर ३४ म ये लेबर काम करत आहे त व सौ. िमना ी वैजनाथ कांबळे यांचे रे वे

ं द करणात घर गे याने या ितघांचेह पुनवसन कर या क रता साईट बं. ३४ म ये संबंधीतास घर दे यास ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता

दे ते.
सुचक:- बाळासाहे ब गंगाधरराव दे शमुख

वषय बं.०४

अनुमोदक :- सौ. अंजलीताई गायकवाड

ूःताव

शहरात ूधानमंऽी आवास योजनेस पाऽ असले या लाभाथ पैक (१) काह ंचे जागा खरे द चे जूने बाँड आहे त
ताबा लाटवर असुन हया नागर कांनी लॉट खरे द या वेळ
असेल व

याच माणसाचे उवर त लॉट कंवा इतर लॉट

या बाँड नुसार नागर कांचा

लॉटची र कम अदा केलेली आहे .असे नागर क व (२) जुने घरकुल एखादया या नावी
याच य

या नावाने असेल व

याचा मुला व सुनांना पर वार वाढ मुळे कंवा वभ

झा याने दानपऽ/वारसा ह क कंवा वाटणीपऽ जर नागर क दे त असतील तर ते दःताएवज सवसाधारण सभेत अिधकृ त अस याचे एक मताने
समंत क न लाभाथ स या योजनेचा लाभ घे यास एकमताने ठराव पार त करावा.
अनुमोदक :- सौ. स वता कंठे वाड, स. शेर अली, कमलाबाई मुद राज, शांता मुंडे

सुचक:- सौ. ौ दा सुशील च हाण

वषय बं.०५

ूःताव

नांदेड शहरातील मोकाट जनावरांना पकड यात येवून क डवाडयात ठे व यात येते.
भरणा क न जनावरे सोडवून घेत असतात परं तु
नाग रकांसह वाहन चालकांनाह होत आहे .
यास)

यांची वब करावी

बांधून ठे व यात येतील

सदर ल जनावरांचे मालक

याबाबत होणारा दं डाचा

यानंतरह जनावरांना बांधून न ठे वता मोकळे सोडत अस यामुळे

यांचा ऽास सवसामा य

अशा पकड यात आले या जनावरांचा जा हर िललाव क न (जनावरांचा यो य रतीने सांळाळ करणा-

यामुळे महापािलकेस जनावरांना पकड यापोट झालेला खच महसुल होईल व िललावाचे िभतीने मालकांकडू न जनावरे

यास मंजरु कर यास ह नावाशमनपा सवसाधारण सभा सवामते मा यता दे ते.

सुचक :- डॉ. व ास कदम

अनुमोदक:- सौ. जंदम पावती यंकटे श

(३)
ूशास कय ट पणी
नावाशमनपा नांदेड क डवाडा वभागाचे गोकूळनगर येथे ०१ व िसडको येथे ०१ असे एकूण ०२ क डवाले आहे त क डवाडया क रता अपूरा
कमचार वग आहे मोकाट जनावरे रः यावर फरत/बसत अस याने

यांना पकडू न क डवाडयात टाकणे क रता कायालयीन िन वदा सुचना/क डवाडा

व/१०९८८/१६ द. ०६.०९.१४ अ वये िन वदा सुचना माग व यात आली असता एकच िन वदा ूा

झाली ूित ःपधक नस याने िन वदा पु हा

दस
ु -यांदा १२५/२०१५ द. ३०.०३.१५, ितस-यांदा ३७२३/२०१५ द. १८.०६.१५ रोजी माग व यात आ या असता कोणीह िन वदा सुचना भरली नाह

ूितसाद न िमळा यामुळे ता पुर या ःव पात मजुर लावून काम क न घे यात येत आहे द. ०९.०७.१६ ते ०७.०८.१६ (माहे जुलै १६) म ये ३०
दवसांक रता १० कंऽाट मजुर मोह मेक रता लाव यात आले आहे या मोह मे म ये २०२ मोकाट जनावरे पकड यात आली जनावर मालकांकडू न

मनपाकेस

. ६१,०००/- दं ड वसुल कर यात आले जी जनावरे क डवाडयातुन सोडवून न घेतलेली जनावरे ४१ ह ौी कृ ंण गोशाळा पोभर भोसी ता.

लोहा ज. नांदेड यांना दे यात आली आहे त.
तसेच ौी गणेश उ सव काळात

द. ०५.०९.१६ ते १९.०९.१६ पयत १५ दवसा या काळात १० कंऽाट मजुरां माफत मोकाट जनावरे

पकड यासाठ लाव यात आले.
या काळात ६९ मोकाट जनावरे पकड यात आली यातुन मनपाकेस

. २२,६००/- दं ड वसुल ूा

झाली स या क डवाडयात १५ मोकाट

जनावरे आहे त या जनावरांची गोशाळे स दे यात येणार आहे .
दै िनक ूजावाणी नांदेड माफत जाह र सुचना/४६२८/१६ द. १३.०७.१६, ५८४९/१६ द. ०१.०८.१६ व ७४३८/१६ द. ०२.०९.१६ अ वेे
ूिस द क न सव जनावर मालकांना सुचीत केले क , आपली जनावरे बांधून ठे वावी बांधुन न ठे व यास ती जनावरे रः यावर फरत / बसत
अस याने वाहतुक स अडथळा िनमाण होवून जनावरास व वाहन चालकांस अपघात हो याची दाट श यता नाकारता येत नाह .
याक रता आप आप या ूभागात कायरत सव छता िनर खकांना द. १२.०८.१६ पऽ बं. ६३४६/१६ अ वये सव पाळ व जनावरे मालकांना
नोट स दे वून आपली जनावरे बांधून ठे वावी.

मोकळ सोडू नये असे कळ व यात आले आहे .

क डवाडयात ठे वलेली जनावरे , जनावरांचे मालक आपली जनावरे सोड व यासाठ आ यास

यां याकडू न दं ड वसुल क न

यांना ती जनावरे
दवसानंतर

परत कर यात येते सदर ल जनावर मालकांना सुचना दे यात येते क , आपली जनावरे इतरऽ न सोडता बांधून ठे वावी, १०

क डवाडयातील सोडवून न घेतलेली जनावरे मनपा ःथायी सिमती सभेत केलेला ठराव बं. १५८ द. २७.११.२००६ अ वये क डवाडयातील सव
जनावरे गोर ण संःथेस वनामु य दे यात यावे असे ठर याने त हा पासुन क उवाडयातील जनावरे ह गोशाळे स दे यात येते.

वषय ब.०६

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका
वभाग शासन िनणय बं.

ेऽात ूाथिमक सोयी सु वधां या वकास कामासाठ

जईएन-२०१३/ू.ब.२९५/न व-१६ मंऽालय मुंबई-३२

शासनाकडू न एकूण ७८०.०० ल

दनांक ०३

िनधी महानगरपािलकेस वतरण झालेले आहे .

सिचव नगर वकास वभागास पऽ यवहार क न िनधी उपल ध होत नाह .
शासन ःतरावर ूय

शासन नगर वकास

डसबर २०१३ अ वये ९७५.०० ल

उवर त िनधी १९५.०० ल

मंजरु होवून

िनधी ूलंबीत आहे .

मा. ूधान

एकूण (४८) कामे काढ यात आलेले होते जे कामे पुण होऊन दोन वष

झालेले आहे . एकूण (४८) कामांचे उपल ध िनधीतुन ८०% दे यके अदाई कर यात आलेले आहे .
आहे .

वशेष अनुदान महारा

दोन वषा पासुन २०% दे यके कंऽाटदाराचे ूलंबीत

क नह िनधी येत नाह .

याक रता महानगरपािलका

ेऽात सदर ल ूाथिमक सोयी सु वधां या

वकास कामांचे २०% र

म एकूण १९५.०० ल

िनधी

महानगरपािलका िनधीतुन दे याची मा यता दे यात येते.
सुचक:- उमेश च हाण

वषय ब.०७

अनुमोदक :- शंकर गाडगे, हसन अलकसेर

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका शहरातील िसडको-हाडको

या ूभागातील नागर कांन से नेज लाईन या बाबतीत अनेक समःयांना

सामोरे जावे लागत आहे तर वर दश वले या भागात से नेजलाईन टाकून आवँयक या

ठकाणी चबर बांध यास

ह मनपा सवसाधारण सभा

सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक:- डॉ. लिलता मुकूंद बोकारे (िशंदे), र जया बेगम अ युब खान

वषय ब.०८

ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका माता गुजर जी

अनुमोदक :- वैजयंती गायकवाड, डॉ. सौ. क णा िभमराव जमदाडे

वसावा उ ानाचे

वःतार करण

वकसीत कर याचे उवर त कामे व तसेच ौी

गु गो वंदिसंघजी ःटे ड यम प हे िलयन अंतररा ीय दजाची सु वधा उपल ध क न दे णे बाबत.
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले

वषय ब.०९
महारा

असून

शासनाने महारा ातील सव नगरपािलका व महानगरपािलकासाठ कमचार अिधकार साठ एकऽीत सेवाभरती िनयम तयार केलेले

यात किन

िलपीक पासून ते व र

ठर वले आहे व या प र ा महारा ात फ
ःव छता िनर

ूःताव

अनुमोदक :- च हाण आनंद शंकरराव

अिधकार यांचे नेमणुक व पदो नतीसाठ एलजीएस व एलएसजीड या प र ा उ ीण होणे अिनवाय
अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा मुंबई यांचेकडू नच आयोजीत केली जाते.

, अ नशमनकोस ई. चे ूिश ण ह दले जाते या ूिश णासाठ नांदेड, हं गोली, परभणी, बड, लातुर,

तसेच

यांचेकडू न

(४)
उःमानाबाद, ई. ज हयातील नगरपािलका, महानगरपािलका अिधकार कमचार यांना मुंबई, पूणे, औरं गाबाद ई. ठकाणी जावे लागते तसेच हे
अ यासबम फ

नगरपािलका अिधकार कमचार यांचे पुरतेच मया दत नसुन सव जनतेसाठ दे खील आहे .

औरं गाबाद व प रसरात ह सु वधा उपल ध होणेसाठ औरं गाबाद महानगरपािलकेने अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा मुंबई यांना
ट ह सटर रोडवर ट . ह . ू ेपण किा या बाजुला कारिगल ःमार ह भ य इमारत भाडे त वावर दलेली आहे व मागी ८-१० वषापासुन तेथे हे
अ यासबम यशःवीपणे चालू आहे .
नांदेड, हं गोली, परभणी, बड, लातूर, उःमानाबाद ई. ज हयातील नगरपािलका, महानगरपािलका अिधकार कमचार तसेच या यित र
सवसाधारण पाऽ उमेदवारांना याचा लाभ हावा व हे अ यासबम

यवसायिभमुख अस याने रोजगार उपल ध होणेस दे खील मदत होईल.

क रता

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका तफ नांदेड महानगरपािलका ह त अ खल भारतीय ःथािनक ःवरा य संःथा मुंबई यांना ूिश ण कि /
ूादे िशक किासाठ मनपाके या मालक ची सुयो य अशी इमारत नाममाऽ भाडे त वावर दे यासाठ
सुचक :- शफ अहे मद कुरे शी

वषय ब.१०

ूःताव

ह मपा सवसाधारण सभा मंजरु करते.

अनुमोदक :- आनंद च हाण, स. वरििसंघ गाडवाले.

महानगरपािलका व ःथायी सिमतीचे कामकाज िनयम १९९७ व शासन आदे श व अिधसुचना याबाबत नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपालीका सवसाधारण सभेने

द.१९.११.१९९७ रोजी ठराव बं ४१५ पार त केलेला आहे मागील वीस वषापासुन या िनयमां या आधारे च

महापालीका सवसाधारण सभा. ःथायी सिमती व इतर वषय सिम यांचे कामकाज चालू आहे .प तू काळा या ओघात या िनयमावलीम ये काह
आ यशक असे बदल करणे अपे ीत आहे .याबाबत चचा क न व िनणय घेऊन शासनमा यतेकर ता पाठ व याबाबत िनणय घे याकर ता ूःताव
सभेसमोर सादर ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते
सुचक:- दपकिसंह रावत, ूमोद खेडकर

ःवा र त/-

अनुमोदक :- सुंदरलाल गु खुदे, बालाजी द राव क याणकर, संिगता राओऽे, नागाबाई कोकाटे

ःवा र त/-

नगरसिचव

महापौर

नावाशमनपा नांदेड

नावाशमनपा नांदेड

