नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.
दनांक. 28.02.2017 रोजी दपार
03.00 वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची अंदाजपऽ कय वशेष सभा मनपाके या
ु

मु य कायालयाचे ूशास कय इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागृहात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती
न दणी र जःटर म ये ःवा र क न सदर सभेस खालील म.न.पा. ःथायी सिमतीचे सदःय उप ःथत होते.
सौ. दे शमुख मंगला गजानन, सभापती
सवौी
तेहरा अनुजा अिमतिसंह

फा ख हसे
ु न कासीम साब

जक या बेगम स. मुखतार

इशरत फातेमा अ. शमीम

कदम गंगाबाई नारायण

सभापती

च हाण उमेशिसंह अशोकिसंह

मोकले सोनाबाई रामचंि

स. जानी म. कासीम

िचखलीकर सं दप सुभाषराव

क याणकर बालाजी द राव

गु खुदे सुंदरलाल कशनलाल

अंजम
ु बेगम शेख अफरोज

उप ःथत सव ःथायी सिमतीचे स. सदःय, मा. आयु , उपआयु
उपआयु

(महसुल) तथा मु यलेखािधकार ौी कंदे वाड,

( वकास) ौी र ाकर वाघमारे ,

मु य लेखा प र क ौी आर.एस.कोलगणे,

कायकार अिभयंता ौी िगर ष कदम, कायकार अिभयंता ौी सुमीव अंधारे , सव
े ऽय अिधकार यांचे ःवागत क न अंदाजपऽ कय
आयु

येते.

अंदाजपऽक य वशेष सभेम ये

वभाग ूमुख,

वशेश सभेचे कामकाजास सु वात कर यात

साल सन 2017-18 चे बजेट मा. सभापती ( ःथायी सिमती )

यांना सादर क न आपले मनोगत वाचुन दाख वले.
उमेश च हाण

मा. आयु ांनी साल सन 2017-2018 चे बजेट अ यंत चांग या रतीने सादर केले आहे .
मी

यामुळे

यांचे हा दक ःवागत करतो तसेच सन 2016-17 चे सुधार त अंदाजपऽक या ठकाणी सादर

केले आहे . या अथसंक पात आ हाला सुधारणा सुचवावया या आहे त तसेच आ हाला अ यास
कर यासाठ वेळ दे यात यावा.
तुलजेस यादव
सभापती

ौी उमेश च हाण यांनी जो ूःताव

मांडला आहे

या ूःतावास माझे अनुमोदन आहे .

आ हाला

अ यास कर यासाठ वेळ दे या बाबतचा जो ूःताव मांडला

यास माझे अनुमोदन आहे .

सदःयांना अंदाजपऽकावर अ यास कर यासाठ वेळ दे यात

येते. व आजची अंदाजपऽक य वशेष

सभा सवानुमते तहकुब कर यात येते.
ःवा र त/नगरसिचव
नावाशमनपा नांदेड

ःवा र त/सभापती
ःथायी सिमती
नावाशमनपा नांदेड

