जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/CR- / ०१ /२०१६
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांक:- ०३.०५.२०१६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
सवसाधारण

सभेची सूचना

महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-२ मधील िनयम बं. १ अ वये

महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-२ मधील िनयम बं १ अ वये ूा

अिधकारानुसार मा.

महापौर, सौ. शैलजा कशोर ःवामी यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक ११.०५.२०१६ रोजी दपार
०३.००
ु
वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल कै. शंकरराव च हाण सभागृहात आयोजीत केली आहे .
क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द

ठकाणी उप ःथत राहन
ू सहकाय करावे.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

महापौर,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड

.नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

ूित

ौी/ौीमती -------------------------------------------------------------सदःय /सदःया,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड
कायबम प ऽका
वषय ब. ०१
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ ूमाणाची न द घेणे बाबत.
अ.ब.
१

एकूण ज म

म हणा

पु ष

जानेवार

१६४२

एकूण

ी

िलंग गुणौ र ूित
हजार मुलीचे ूमाणे

१४४७

३०८९

८८१.२४%

वषय ब. ०२
शासन िनणयानुसार नागर ःथािनक ःवरा य संःथामधील ःव छ महारा

अिभयान (नागर )

या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे

वषय ब. ०३
व

वभाग शासन िनणय ब.अमीम २०१५/ू.ब.५७//१५ विनयम

लेखा/१७१३४/२०१६
सणािनिम य

ू येक

द. २६ ऑ टोबर २०१५ नुसार

कायालयीन आदे श ब.

द.२८ माच २०१६ अ वये नांदेड वाधाळा शहर महानगरपािलकेतील पाऽ ८२८ कमचा-यांना भगवान बु द जयंती
. १०,०००/- याूमाणे अमीम र कम दे यासाठ

. ८२,८०,०००/- (अ र

. यांशी ल

ऐंशी हजार फ ) ची

ूशासक य व आिथक मा यता दे वून सबंिधतां या वेतनातून १००० समान १० ह यात कपात क न मनपा फंडात जमा कर यास मा यता
दे यात आली

यास काय र मा यता दे णे बाबत.

वषय बं. ०४
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/ले व/११६४/१६ द. २८ ए ूल २०१६ अ वये शासन िनणय बं. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९
दनांक ५ फेॄुवार २०१६ नुसार रा य शासक य व इतर कमचार तसेच

यांना महागाई भ र लागु आहे अशा वेतनधानकांना द. १

फेॄुवार २०१६ पासुन वेतन ौेणीतील मुळ वेतनावर ल अिधक मेड वेतन यावर ११९% या दराने महागाई भ ा वाढ मंजरु करावी व १ जुलै
२०१५ ते ३१ जानेवार २०१६ या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक या अहरणाबाबत ःवतंऽपणे आदे शािनगिमत येईल असा शासन
िनणय होता

या अनुषंगाने मनपाकेतील कमचा-यांना जा.बं. ले व/१५२६८/१६ द. २०.०२.१६ चे आदे शा वये दनांक १ फेॄुवार २०१६

पासुन ११९% महागाई भ ा लागु कर यात आला.

शासन िनणय बं. मभवा-१११५/ू.ब.४२/सेवा-९ दनांक २२ ए ूल २०१६ अ वये १ जुलै

२०१५ ते ३१ जानेवार १६ या कालावधीतील महागाई भ या या थकबाक ची र कम रोखीने दे णे बाबत शासन िनणय पार त झा यानुसार
मनपाकेतील कमचा-यांना उ

कालावधीतील महागाई भ या या थकबआक ची र कम मनपाके या आथ क प र ःथतीनुसार अदाई

कर यासाठ लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात आली

याची न द घेणे बाबत.

वषय ब. ०५
नांवामनपाके या बडा संकुल प रसरातील ौी गु

गो वंदिसंघजी बकेट ःटे डयमचा आंतररा ीय मानांकनाूमाणे

अंितम ट यात आहे . ःटे डयम या अनुषंगाने भ वंयात बडा संकुल
लब असणे आवँयक आहे . अशी ूशासनाची धारणा आहे .

वकासाचे काम

प रसरात आधुिनक सोई सु वधांसह महापािलका ःपोटस व रबेयेशन

या अनुषंगाने

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड या बडा

संकुल

(२)
प रसरात कै.शांताराम सगणे
ःपोटस व रबेयेशन

जलतरणीके या लगत पूव बाजूस असले या मोकळया जागेत नांवाशमनपा या वतीने महानगरपािलका

लब तयार कर याकर ता खालील ूमाणे ूःताव सादर कर यात येतो.

१) मुंबई, पुणे, व इतर वकिसत शहराम ये असले या ःपोटस

लब या धत वर आप या शहरात आधुिनक ःपोटस

लब असावा

२) नांदेड नगर तील नागर कांना व वध बडा सु वधा एकाच प रसरात उपल द क न दे णे
३) शहरातील सव वयोगटातील खेळाडू , बडा ूेमी, नागर कांना एकाच प रसरात एकाच वेळ

व वध बडा सु वधा उपल द क न दे णे

श य होईल.
४) नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका

बडा संकुल प रसरात स या जलतरण, टे बल टे िनस, बॅडिमंटन, ज नॅिशयम, बकेट, ःकेट ंग,

बॉःकेटबॉल, ई याद सु वधा स या उपल द आहे त, तसेच ये या वषात इं द रा गांधी मैदानाचा वकास क न २०० िमटर रिनंग शॅ क,
फुटबॉल, हॉलीबॉल, खो-खो, कबड , या सु वधा ूःता वत आहे त.
५) महानगरपािलका ःपोटस
श य होईल.

६)

लब या मा यमातून िमळणा-या उ प नातून ईतर बडा

महानगरपािलका ःपोटस व रबेयेशन

सु वधांची दे खभाल व वकासकरणे

लब म ये दे यात येणा-या सु वधा

इनडोअर जलतर णका ( In door Swimming pool )
आधुिनक ज नॅिशय ( Modern gym )
रायफल शुट ंग रे ज(ं Rifle shooting Rang )
बॉलींग ऍली( bowing ally )
ःट मबाथ, सोनाबाथ( steam bath ,sona bath )
टे बल टे िनस ( Table Tennis )
लॉन टे िनस(lawnTennis )
योगा सटर ( youga Centre )
िमनी िथएटर कम कॉ फर स हॉल( mini Theater cum Conference Hall )
िनवास यवःथा( In door Swimming pool )
महानगरपािलका ःपोटस व रबेयेशन

लबचे अ जव सभासद हो याकर ता अ जव शु क आकारणे आहे .

१) सव सामा य नागर कांसाठ आ जव सभासद शु क

.३.०० ल

२) नावाशंमनपा स.सदःयांसाठ आ जव सभासद शु क

.२.०० ल

३) नावाशमनपाचे अिधकार व कमचार आ जव सभासद शु क

.१.०० ल

तसेच महानगरपािलका ःपोटस व रबेयेशन

लब इमारतीस नांव

ूाथिमक मा यता ूदान के यास महानगरपािलका ःपोटस व

रबेयेशन

ावयाचे झा यास ते सभेने िन
लबची न दणी करणे व

त करावे,सदर ूःतावास

या अनुषग
ं ाने पुढ ल कायवाह

ूशासनामाफत कर यासाठ ूःताव सादर.
वषय कं. ०६
महारा

शासनाचे क

अिधकार यांनी पऽ बं. टपीएस-२४१३/नािशका-९२/ू.ब.२४५/२०१३/न व-९ दनांक १५ जानेवार २०१६

अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मंजरु सुधार त वकास िनयंऽण िनयमावली म ये सांडपाणी ू बया व पुनवापरासंबंधीची
तरतुद समा व

करणेबाबत महारा

ूादे िशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये सव वैधािनक कायवाह

पुण क न ूःताव शासना या मंजरु ःतव सादर करणेस कळ वले आहे सदर िनयमावली खालील ूमाणे आहे .
Regulation for Waste Treatment & Recycling:
A.
TYPE OF WASTE WATER
1Block Water:- It means waste water from W.C. urinals and M.S.W.
2Grey Water:- It means waste water from bathrooms, sinks and wash areas.
3Apart from residential waste water, Waste water generated from industrial, medical, commercial usage shall also be
treated asper guidelines given by the Pollution Control Board
B)
APPLICABILITY
These regulations shall be applicable to all developments/redevelopments, part developments on plots having an
area of 4000 Sq.m. on more as well those mentioned under (C-1) to (C-6) shall have the provisiobn for treatment, recycling
and reuse of wast water. The applicant shall along with his application for obtaining necessary layout approval/building
permission shall submit a plan showing the location of waste water treatment plabnt, furnishing details of calculations,
references, implementation etc. This plan shall accompany with the applicant`s commitment to monitor the system periodically
from the date of occupation of the respective building.
C.
REGULATIONS
(C-1) for layout approval/building permission
I
In case of residential layouts, area admeasuring 4000 sq.m.(1acre) or more,in addition to the poen space prescribed
in bye-laws, a separate space for waste water treatment & recycling plant should be earmarket in the layout.

(३)
II

The recycled water shall be used for gardening, car washing, toilet flishing, irrigation, etc and in no case for drinking,
bathing, washing utensils, cloths, etc.
III
On the layout plan, all chambers, plumbing lines which are a part of waste water treatment should be marked on
different colour while submitting the layout for approval to the Nanded Waghala City Municipal Corporation, Nanded
IV
Only provision for basic civil work and required machinery will be proposed by the Nanded Waghala City Municipal
Corporation Nanded.
V
A Clause must be included by the owner/developer in the purchase agreement that the purchaser, owner of the
peremises/organization or society of the purchasers shall ensure that.
a)
The recycled water is tested every six moths either in Municipal Laboratory or in the laboratory approved by
Municipal Corporation or by the State Government and the result of which shall be made accessible to the competent
Authority/EHO of the respective Ward Office.
b)
Any recommendation from testing laboratory for any form of corrective measures that are needed to be
adopted shall be complied, copy of any such recommendation and necessary action taken shall also be sent to the testing
laboratories to the competent authority/EHO/of respective wards.
(C-2) Group Housing / Apartment Building
In case of group housing if the built up area is 2000 Sq.M. or above or if consumption of water is 20000 lit/day or
more, or if a multi-storied building which has 50 tenements or more, then waste water treatment and recycling plant as
mentioned in (C-1) should be constructed.
(C-3) Educational, Industrial, Commercial, Government, Semi-government organization, hotels, lodging etc.
For all building in the category having a built-up areaof 1500 Sq.m. or more and if water consumption is 20,000 lit/day
or more, then provision for waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C-1) is mandatory.
(C-4) Hospitals
All Hospitals having 40 or more bed, must provide a waste water treatment and recycling plant as mentioned in (C-1)
(C-5) Vehicle Servicing Garages
All vehicles servicing garages shall ensure that the waste water generated through washing of vehicles is treated and
recycled back for the same use as mentioned in (C-1)
(C-6) Other hazardous uses
All other establishments/buildings where chances of waste water generated containing harmful chemicals, toxins are
likely and where such water can not be directly led into municipal swers, the concerned competent authority may direct the
owners, users of such establishments, buildings to treat their waste water asper the directions laid in (C-1)
D. PENALTY
i
Any owner/developer/organization/society violating the provisions of these bye/laws, shall be fined Rs, 2500/- on the
day of detection and if the violation continuses, then shall be fined Rs. 100 for every day as concrete action after written notice
from the concerned competent authority
ii
If the results of test as mentioned in (C-1 v.a.b.) are not satisfactory, then the concerned owner/developer/
organization/Society shall be charged as penalty of Rs. 300/- per day till the necessary preventive action is taken and
disconnection of water connection also.
तर , सदर िनयमावली नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेचया

वकास िनयंऽण िनयमावली म ये समा वँट कर यासाठ

महाराँश ूादे िशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७(१) अनवये फेरबदलाचा ूःताव शासनाकडे मंजरु ःतव सादर करणेसाठ
मनपा सव साधारण सभे या मा यतेःतव सादर.
वषय क. ०७
महारा

शासन नगर वकास वभाग,मंऽालय मुंबई यांनी शासन िनणय बं. महारा

शासन नगर वकास वभाग, शासन प रपऽक

बं. ठामपा2002/821/ूब.86/न व-23/ द.2 जुलै, 2008 नुसार शासनाने महापािलकेतील अिधकार /कमचार मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम
तयार कर या या
कर यात आले

ने कालब द कृ ती कायबम आखुन दला

यानुसार महापािलकेतील अिधकार /कमचार यांचे सेवा ूवेश िनयम तयार

यात सरळ सेवेने भरावयाचे व वध संवगातील पदाबाबत वयाची अट ह महारा

शासनाचे धोरण आ ण महारा

लोकसेवा

आयोग यांनी व हत केलेली व वध पदांची वयोमयादा िन ीत कर यात आली तसेच पदो नतीसाठ आवँयक अनुभवाची मयादा शासना या
सामा य ूशासन वभागाचे

दनांक 25.02.2005

या शासन िनणयातील िनदशानुसार कमचार /अिधकार यां या हरकती व सुचनांवर

रतसर सुनावणी घेऊन नमुना सेवा ूवेश िनयम तयार क न दनांक 20.09.2008 रोजी सव साधारण सभे समोर मा यतेसाठ सादर केले
होते सवसाधारणसभेने दनांक 08.08.2011 रोजी या सभेत ठराव बमांक 94
मा यता ूदान के यानंतर महानगरपािलकेने

ारे महापािलके या ूःतावीत मॉडे ल सेवा ूवेश िनयमास

दनांक 09 जुलै 2012 रोजी तयार केलेले मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम शासन असाधारण

राजपऽात ूिस द कर यासाठ शासक य मुिानालय औरं गाबाद येथे ूिस द साठ पाठ वलेले आहे त.
महारा

शासन नगर वकास वभागाचे शासन िनणय दनांक 4 मे 2006 अ वये रा यातील अ ते ड वग महानगरपािलकेत 38

पदांचा आकृ तीबंध िन ीत केला असून उवर त पदासाठ चा आकृ तीबंध िन ीत कर यात बाबत आवँयकते िनदश दलेले आहे त.
महानगरपािलकेचे वाढ व

ेऽफळ, लोकसं या व आःथापना खच 35 % ची मयादा

याम ये वेतन,िनवृ ी वेतन, कायालयीन खच, वहान,

इं धन, ःटे शनर व बैठकावर ल खच या सव बाबी वचारात घेवून आकृ तीबंध िन ीत कर याबाबत िनदश दे यात आले आहे त
महानगरपािलका सवसाधारण सभेने 31.08.2013 रोजी ठराव बमांक 126

यानुसार
यानुसार

ारे महापािलका आयु ांनी लवकरात लवकर महापािलकेतील

(४)
कमचार

आकृ तीबंधाचा ूःताव तयार क न शासनास सादर करावा अशी मा यता

दलेली आहे

आकृ तीबंधाचा ूःताव तयार कर यापुव कायालयीन पऽ बमांक 22939/2013 दनांक 16.12.2013

यानुसार महापािलका कमचार

या प रपऽका ारे सव वभाग ूमुखांना

आवँयकती मा हती सादर कर यास सुचना दे यात आ यानंतर सव वभाग ूमुखांची आकृ तीबंध अंतीम कर यासाठ

दनांक 30.05.2014

रोजी बैठक आयोजीत कर यात आली आ ण वभाग ूमुखां या सुचनांनस
ु ार या कायालयाचे पऽ दनांक 16.03.2015 अ वये आकृ तीबंधाची
कायवाह अंतीम ट यात अस याचे शासनास कळ व यात आले.
शासनाचे पऽ दनांक 17.08.2015 चे पऽास अनुस न शहराची वाढती लोकसं या, नागर भागाचा वकास, शासना या व वध
योजना व

यानु प वाढलेले कामकाज या बाबीचा वचार क न महानगरपािलके या वभाग ूमुखा माफत आवँयक असणा-या पदांचा

आढावा घेवून भ वंयातील 25 वषा या

ने उपयोगी पडणारा कमचार आकृ तीबंधचा ूःताव, उपसिचव, नगर वकास वभाग मंऽालय

मुंबई यां या सुचनेनस
ु ार वसई वरार महानगरपािलकेचे कमचार आकृ तीबंध व सेवा ूवेश िनयमास महानगरपािलका सवसाधारण सभे या
मंजरु या अिधन राहन
ु शासनाने मंजरु
दनांक 05.09.2015
महारा

याच धत वर कमचार मॉडे ल सेवा ूवेश िनयमासह त कमचार आकृ तीबंधाचा ूःताव

दलेली आहे

या पऽा ारे शासन मा यतेसाठ शासनाकडे सादर कर यात आलेला आहे .

शासन नगर

वकास

वभाग (नवी-24) चे क

अिधकार

यांनी

यांचे पऽ

द.28.01.2016 अ वये कळ वले क ,

मा.महापौर यांनी सेवा ूवेश िनयम व कमचार आकृ तीबंधाचे अनुषंगाने उप ःथत केले या मु ांनुसार अहवाल सादर करावा

यास अनुस न

या कायालयाचे पऽ बमांक 14450/2016 दनांक 05.02.2016 अ वये महापािलकेचा ठराव बमांक 94 दनांक 08.08.2011 आ ण ठराव
बमांक 126

दनांक 31.08.2013 नुसार मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमचार

आकृ तीबंधाचा संयु

ूःतावाचा अहवाल शासन

मा यतेसाठ सादर कर यात आलेला आहे . सदरचा मॉडे ल सेवा ूवेश िनयम आ ण कमचार आकृ तीबंधाचा संयु

ूःताव महारा

शासन

नगर वकास वभागाचे शासन प रपऽक दनांक 02 जुलै 2008 मिधल िनदशांनुसार मा यतेःतव महापािलका सवसाधारणसभे समोर सादर
कर यात येत आहे .
वषय बं. ०८
वषय :-

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अंतगत भुसप
ं ादन अिधिनयम १८९४ चे कलम १८ खाली संपाद त जागेचा वाढ व
मावेजाची

संदभ :- १) ज हा

यायालयीन ूकरणे तडजोडर ने िनकाली काढणे बाबत
यायिधश नांदेड यांचे द. २५.०२.२०१६ रोजी बैठक त िनदश

२) गोदावर मराठवाडा पाटबंधारे वकास महामंडळ औरं गाबाद यांचे पऽक गोम पा वम/ याय ू/धा-४३७३६/२०१५/
३५३६ दनांक १०.०४.२०१५
गु -ता-ग

सोहळा २००८ व नांदेड शहर वकास योजना सुधार त तसेच व वध योजना अंतगत खाजगी जागा संपाद त कर यात

आ या आहे त िनयमानुसार भुसप
ं ादनाची ू बया होऊन भुसंपादन अिधकार यांचे वतीने भुसंपादनाचा िनवाडया नुसार मावेजा

वतरण

कर यात आला आहे .
भुसंपादन अिधिनयम १८९४ चे कलम १८ खाली आकारलेला मावेजा बाबत नाराजी अस यास भुसंदभ दाखल करणेची तरतुद आहे
यानुसार जवळपास ९०० भुसंदभ दाखल असुन आता पयत ११२ ूकरण म ये

यायालयाने वाढ व मावेजा मंजरु केला आहे दै नं दन

यायालयाम ये दले या िनणया म ये २०% पे ा अिधक वाढ दली आहे .
महारा

शासन महसुल व वन वभाग यांचे शासन िनणय बं. एल युएन/०१/२०११/ू.ब.३०/अ-२ दनांक ३०.१०.२०११ अ वये

तडजोड ने िनकाली काढणेसाठ लोक यायालयात ूकरणे ठे वणेची मा यता दली असुन प रपऽक बं. एल यु न/०१/२०११/ू.ब.-३०/अ-२
दनांक १७.१२.२०११ अ वये तडजोड ने िनकाली काढले या ूकरणात सहा म हनेचे आत मावेजा अदा करणेसाठ िनदश आहे त.

यापुव मनपा सव साधारण सभा ठराव बं. १३९ दनांक १५.०३.२०१२ अ वये २०% वाढ दे णेसाठ मा यता दली आहे

याूमाणे

दनांक १६.०९.२०१४ चे लोक यायालयात ११ ूकरणे दनांक १२.१२.२०१५ चे रा ीय लोक यायालयात २० ूकरणे िनकाली काढ यात आले
आहे त परं तु २०% वाढ व मावेजासाठ भुधारक सं मत नाह त
पयायाने याजाची र कम वाढत आहे

हणुन ूलंबीत ूकरणांची सं या कमी न होता कालावधीत वाढ होत असुन

यामुळे मनपाचे आथ क नुकसान होत आहे .

गोदावर मराठवाडा पाटबंधारे वकास महामंडळ यांचे कड ल एलएआर ूकरणात संदभ बं. २ चे पऽका वये ३०% वाढ व मावेजास
दे णेसाठ मा यता
मावेजा दे णेसाठ

दली

याव न लोक यायालयात अिधक ूमाणात तडजोउ होत आहे

या अनुषंगाने पुव चे २०% ऐवजी ३०% वाढ व

मा यता झा यास मनपा कड ल अिधकािधक भुसंपादनाची ूकरणे तडजोड ने िनकाली काढणेसाठ

ठे व यात येऊन भ वंयातील याजाची र कम कमी होवुन भुधारकांना वेळेत मावेजा िमळे ल क रता मा. ज हा सऽ

लोक यायालयात

यायाधीश नांदेड यांनी

संदभा कत पऽका वये िनदश दले आहे त.
या अनषंगाने वाढ व मावेजा केवळ जागेचा
होणार नाह

ेऽफळासाठ च लागु असुन बांधकाम मु यांकनास कोणताह वाढ व मावेजा लागु

याच ूमाणे भुसंपादन अिधिनयमातील कलम ३४ खालील

याज दे ता येणार नाह तसेच इतर बाबींचा खच पणे दे ता येणार

नाह या अट वर सन २०१६-१७ या आथ क वषापासुन सदर वाढ लागु राह ल.
वाःत वक २०% वाढ ने अंदाजी

. २२.०० कोट र कम दे य होत होती व

तर ३०% वाढ द यास मुळ र कमेत माच १६ पेंत
यामुळे मनपाकेस २०% ऐवजी ३०% वाढ द यास

यावर ल दरमहा याजापोट

याजासह ३२.१० कोट ने वाढ होऊन दरमहा

. १०.७० कोट व दरमहा याजाची ५.०० ल

. ११.०० ल

वाढ होईल

याजाची र कम १७.०० ल

पयानी वाढ होणार आहे .

प रःथीतीचा वचार करता महापािलकेस आथ क बोजा कमी होणार आहे .
क रता मा. ज हा यायाधीश नांदेड यांचे िनदशानुसार सदर ूःताव सवसाधारण सभे समोर मा यतेःतव सादर.

होईल

तर आथ क

(५)
वषय क. ०९

ूःताव

मनपा ह दतील ख युम

लॉट म दना नगर भागातील पशु वैदयक य दवाखा या या संद ण िभंतीचे काम चालु आहे सदर िभंत

रः यालगत अस याॆुळे सदर िभंत रः यावर बांध यास नाग रकांना ये-जा कर यास अडचणीचे ठरे ल. यामुळे सदर रःता १० मी. ं द करणे
अ यंत आवँयक आहे . कर ता सदर दवाखा यालगत असलेला रःता १० मी ं द करणे कर ता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता दे ते.
सुचक :- इशरत फातेमा अ.शमीम, अ दल
ु लतीफ अ दल
ु मजीद
वषय क. १०

अनुमोदन:- शफ अहे मद कुरे शी, चाउस हसीना बेगम साबेर चाउस
ूःताव

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका हद त दनांक ०४.०१.२०१६ रोजी है दरबाग फंकशन हॉल समोर असले या से नेज लाईनचे काम
ौी मुखीद खान पता खुश द खान हे कामगार काम कर त असतांना चबरम ये उत न काम कर त होता
झा यामुळे

याच ठकाणी मू यु पावला आहे त. सदरचा मुलगा

आिथक प र ःथतीमूळे उदरिनवाह चालवता येत नाह व
क रता मू या पावले या

यां या घरातील कमवणारा एकच

याचे वासामुळे

य

होता

यामुळे

ास एकदम बंद
या या घराची

यांना राह यासाठ घर सु दा नाह त.

या या आई वड लांवर सहानुभुितपुवक

वचार क न मनपाके या घरकुल योजने अंतगत साईट बं ३४

ौावःतीनगर येथे तयार असले या घरकुला पैक एक घर मंजरु कर यास ह नावाशमनपाकेची सवसाधारण सभा सवानूमते मंजरु कर यात
येतो.
सुचक:- स शेर अली महे बुब अली, इशरत फातेमा अ.शमीम, अ.लतीफ अ.मजीद, हसीना बेगम साबेर चाऊस अनुमोदक :- वाजेदा तबःसुम

ःवा र त/नगरसिचव
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

ःवा र त/महापौर
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड

