
                                                                          जा. .नांवाशमनपा/नसका/CR- / ०८/२०१६ 
                 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                                  दनांक:-  २३.०९.२०१६ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनसूची ̀ `ड`` चे करण-२ मधील िनयम ं . १ अ वये  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची (ड)  करण-२ मधील िनयम ं  १ अ वये ा  अिधकारानुसार मा. 
महापौर, सौ. शैलजा कशोर वामी यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक ०१.१०.२०१६ 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 राहून सहकाय कराव.े 
         
                        वा र त/-                                                        वा र त/- 
                       नगरसिचव,                                                          महापौर,  
            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड                             नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
ित  
ी/ ीमती -------------------------------------------------------------- 

सद य /सद या,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
 

ो राचा वेळ :-  िशवसेना-भाजप प ासाठ  ०३.०० ते ०३.२५, एमआयएम-सं वधान प ासाठ  ०३.२५ ते ०३.४५, रा वाद  काँ ेस 
प ासाठ  ०३.४५ ते ०४.००, भारतीय रा ीय काँ ेस प ासाठ  ०४.०० ते ०४.३०  तसेच ०४.३० वाजता मुळ                    
वषयप का सु   कर यात येईल. 

       काय म प का 
वषय .०१ 
 दनांक ०५.०१.२०१६, २९.०२.२०१६, १९.०३.२०१६ रोजीची अंदाजप कय वशेष सभा ३१.०५.२०१६, ०२.०७.२०१६ रोजीची 
अंदाजप कय वशेष सभा दपार  ु ३.०० वाजता, ४.३० वाजता व ५.३० वाजता मागील झाले या सभेचे इितवृ  कायम करणे बाबत 
वषय .०२ 
  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील मुला मुंलीचे गुणो र-२०१६ माणाची न द घेणे बाबत.  
वषय .०३ 
  शासन िनणयानुसार नागर  थािनक वरा य सं थामधील व छ महारा  अिभयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे 

वषय ं .०४ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/७७७१/१६ दनांक ०८.०९.२०१६ अ वये शासन िनणय ं . मभवा-२०१६/ . .४४/ सेवा-९ 
दनांक ०१ स टबर २०१६ नुसार रा य शास कय व इतर कमचार  तसेच यांना महागाई भ ा लागू आहे अशा वेतन धारकांना दनांक ०१ 
स टबर २०१६ पासुन वेतन ेणीतील मुळ वेतनावर ल अिधक ेड १२५% या दराने महागाई भ ा वाढ मंजुर करावी व ०१ जानेवार  २०१६ ते ३१ 
ऑग ट २०१६ या कालावधीतील माहागाई भ या या थकबाक या अहरणाबाबत वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात येईल असा शासन िनणय 
आहे. 
 शासनाने शासक य कमचा-यांना महागाई भ यात वाढ के यानंतर शासन िनणयनुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील 
कमचा-यांनाह  सुधार त दराने महागाई भ ा लागू कर यात येवून यास काय र मा यतेसाठ  ताव मनपा सभेसमोर सादर कर यात यावा 
असे मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं. २६ दनांक २८.०५.०२ अ वये िनदिशत के यानुसार महानगरपािलकेतील कायरत वेतनधारकांना 
दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन मुळ वेतन व ेडवेतन यावर १२५% दराने महागाई भ ा लागू कर याची शास कय व आथ क मंजुर  दे यात 
येते यावर होणारा खच सालसन २०१६-१७ या अंदाजप कातील संबंधीत िशषकाखालील तरतुद तुन कर यात यावा यास काय र मा यते तव 
मनपा सव साधारण सभेसमोर सादर. 
 
 



(२) 
वषय ं .०५ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/८२७९/२०१६ दनांक २१.०९.२०१६ या आदेश व महारा  शासन िनणय ं . 
िनमवा/२०१६/ . .६६/सेवा-४ दनांक ०७ स टबर २०१६ या शासन िनणयानुसार मनपा िनवृ ी वेतन धारक / कुटंूब िन ी वेतन धारक 
यांचे िन ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं . २६ द. २८.०५.२००२ या ठरावानुसार काय र मा यतेस अिधन राहन दनांक ु ०१ 
जानेवार  २०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर ११९%  व न १२५% कर यात येत आहे. दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर महागाई 
वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची शासक य व आिथक मंजुर  दान कर यात येते. 
 दनांक ०१ जानेवार  २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक या आहरणाबाबत शासन िनणयानुसार 
वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात येतील सदर ल आदेशा दारे काय र शास कय व आथ क मा यते तव मनपा सवसाधारण सभे समोर 

सादर. 
वषय ं .०६ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/ले व/सेिन/८२७८/२०१६ या आदेश व महारा  शासन िनणय ं . िनसवा/२०१५/ . .६६/ 
सेवा-४ दनांक ०७ स टबर २०१६ या शासन िनणयानुसार असुधार त वेतन ेणीतील मनपा िनवृ ी वेतन धारक / कुटंूब िनवृ ी वेतन धारक 
यांचे िनवृ ी वेतनावर मनपा सवसाधारण सभा ठराव ं. २६ दनांक २८.०५.२००२ या ठरावानुसार काय र मा यतेस अिधन राहन दनांक ु
०१ जानेवार  २०१६ पासुन अनु ेय महागाई वाढ चा दर २३४%  व न २४५% कर यात येत आहे. दनांक ०१ स टबर २०१६ पासुन सदर 
महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची शासक य व आिथक मंजुर  दान कर यात येते. 
       दनांक ०१ जानेवार  २०१६ ते ३१ ऑग ट २०१६ या कालावधीतील महागाई वाढ या थकबाक या आहरणाबाबत शासन िनणयानुसार 
वतं पणे आदेश िनगमीत कर यात येतील. अशा कारे काया र शास कय व आथ क मा यते तव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.   

वषय ं .०७ 

 कायालयीन आदेश ं . नावाशमनपा/सा व/आ था-५/७९१३/१६ दनांक १२.०९.२०१६ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
आ थापनेवर ल िलपीक अिभनामा या पदावर ल कु. राणी सुिनल गडगीळे यांनी दनांक १९.०८.२०१६ रोजी अज सादर क न यांची शास कय 
िनवासी शाळा नायगांव येथे व र  िलपीक पद  िनयु  झाली अस यामुळे महानगरपािलका कायालयातील यांची िलपीक या पदाचा राजीनामा 
दनांक १९.०८.२०१५ रोजी पासुन मंजुर कर याची वनंती केली आहे. 
 महारा  शासन सामा य शासन वभाग मुंबई यांचे शासन िनणय ं. एसआर ह /१०९२/१०३३/९२/०८ दनांक ०२.१२.१९९७ नुसार 
शास कय कमचा-यास यां या पदाचा राजीनामा ावयाचा असेल तर तो एक मह याची पुवसुचना देवुन राजीनामा मंजुर कर याची वनंती 
क  शकेल जर कमचा-यांने एक म ह या या पुवसुचना न देता राजीनामा मंजुर कर याची वनंती केली असेल तर एक म ह याचे मुळवेतन 
वसुल क न यांची सेवा संपु ात आणता येते. 
 शासन िनणया या अनुषंगाने कायालयीन प  ं. नावाशमनपवा/सा व/आ था-५/८७१०/१५ द ०८.१०.२०१५ दारे कळ व यानुसार 
संबंधीतांनी यांचे एक म ह या या मुळ वेतनाची र कम महानगरपािलका फंडात मनपा अ वतर क  पावती ं . RM/REGIN/१०१५/१६१/१७ 
द. १७.१०.२०१५ अ वये भ न क न पावतीची त सादर केलेली अस याने सदर ल शासन िनणयानुसार कु. राणी सुिनल गडिगळे यांचा 
महानगरपािलका आ थापनेवर ल िलपीक या पदाचा राजीनामा दनांक १९.०८.२०१५ पासुन सदर ल आदेशा दारे मंजुर कर यात आला याची 
न द घेणे बाबत. 
वषय ं .०८ 
 मा. भारत िनवडणूक आयोगाने दनांक ०१.०१.२०१७ या अहता दनांकावर आधा रत मतदार याद चे वशेष पुन र ण काय म 
जाह र कर यात आलेला आहे.  यानुसार दनांक १६.०९.२०१६ ते दनांक १४.१०.२०१६ या कालावधीत मतदार याद चे सं  पुन र ण 
काय म जाह र केलेला असून याअनुषंगाने ०१ जानेवार  २०१७ रोजी वयाचे १८ वष पूण होणा-या मतदारांना मतदार हणून नांव न द वणे, 
मतदार याद त नाव असलेले मतदारांचे नावात द तीु ,  दबार व मृत कंवा थलांतर त मतदारांची नांवे वगळ याची मोह म संबंधीत मतदार ु
न दणी अिधका-या माफत खालील माणे  राब व यात येणार अस याचे मा. ज हािधकार  तथा ज हा िनवडणूक अिधकार  यांनी सदर बाब 
सवसाधारण सभेत स माननीय सद यांना मा हती क न दे यास िनदश दलेले आहेत. 

अ. . पुन र णाचे ट प े कालावधी 
०१ ा प मतदार याद ची िस द  करणे १६.०९.२०१६ (शु वार) 
०२ दावे व हरकती (अज) सादर करणे १६.०९.२०१६ ते १४.१०.२०१६ 
०३ ाम सभा / था. व. संसथा येथे याद  भागाचे वाचन १६.०९.२०१६ (शु वार) व ३०.१०.२०१६ (र ववार) 
०४ वशेष मो हमे या तारखा १८.०९.२०१६ (र ववार) आ ण ०९.१०.२०१६ (र ववार) 
०५ दावे व हरकती िनकाली काढणे द. १६.११.२०१६ (बुधवार) पयत 
०६ मतदार याद ची अंितम िस द  ०५.०१.२०१७ (गु वार) 

 
 



(३) 
 आगामी महापािलका साव क िनवडणूक-२०१७ म ये भारत िनवडणुक आयोगा या वधानसभे या मतदार याद व न रा य िनवडणूक 
आयोगाने अिधसुिचत केले या तारखेचीच मतदार याद  महानगरपािलका िनवडणुक साठ  वापरली जात अस यामुळे भागातील पा  मतदारांची 
१००%  न दणी कर या बाबत तसेच नावात द ती व नाव वगळणे इ याद  कायवाह  होणार आहेु .  तर  या बाबतीत कांह  दोव व हरकती 
(अज) अस यास तहिसलदार नांदेड यांचेकडे उपरो  कालावधीत न दवावी व संधीचा लाभ यावा असे आवाहन मा. ज हािधकार  िनवडणूक 
अिधकार  नांदेड व नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड तफ कर यात येत आहे. 
वषय ं .०९ 

 ी मु तफा अली बंदे अली, िलपीक यांना मनपा े ातील सोनो ाफ  सटर, जेने टक लॅब, जेने टक कॉ सलींग सटर, जेने टक लॅब, 
जेने टक कॉ सलींग सटर धारकां या न दणीचे व नुतणीकरणाचे काम दे यात आले होते.  सदर या वसुल केले या फ या र मेचा अपहार 
के याचे चौकशी अंती आढळून आले अस यामुळे व यांना सेवेत ठेवणे महानगरपािलके या आथ क हताचे वाटत नस यामळेु दनांक 
२०.११.२०१२ या आदेशानुसार संबंधीतास िलपीक या पदाव न कायमचे कमी कर यात आलेले आहे. 
      उ  आदेशा व द नावाशमनपा सवसाधारण सभेने द. २४.०१.२०१३ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १६३ व थायी सिमतीने दनांक 
०१.१२.२०१४ रोजी पार त केलेला ठराव ं . १०८ अ वये संबंधीतां या दोन वाश क वेतनवाढ  कायम व पी बंद क न यांना प:ु था पत 
कर यात यावे असे ठराव ं . १६२ द. २४.०१.१३ व ठराव ं . १०८ दनांक ०१.१२.२०१४ रोजी समंत केला होता.  तथा प सदरचा ठराव 
शास कय ट पणी या व द व िनयमबाहय अस याने सदरचे दो ह  ठराव वखंड त करणेसाठ  शासनास ताव सादर कर यात आला 

असता शासनाने, महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचे शासन िनणय ं . नावाशमनपा-२०१६/ . .९०/न व-२४ मं ालय मुंबई दनांक 
१९.०८.२०१६ दारे सदर ल दो ह  ठराव हे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतुद शी वसंगत अस याने सदरचे दो ह  ठराव हा 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५१(१) मधील तरतुद नुसार िनलंबीत कर यात आलेले आहे याची न द घेणे बाबत. 
वषय .१० 
      नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह त एकूण १३ गांवे खालील त यात नमुद के या माणे न याने समा व  झालेली आहेत. 

अ. . गावाचे नांव शासन अिधसुचना मांक व दनांक 

१ मौ. वाघाळा, असदवन, फ ेजंगपूर, असरजन, वसरणी, र हमपूर, 
कौठा, हाळजा, जंगमवाड (भा), सांगवी(भा), एकूण १० गावे. 

जीईएन”१५९६/३५४/ . .२२५/न व-२४ दनांक 
२६.०३.१९९७ 

२ मौ. तरोडा (खु) व तरोडा (बु) नावाशमनपा-१३०७/१०५२/ . .३९५/०७/न व-२४ 
दनांक ०१.०७.२००९ 

३ मौ. हपुर  (भा) नावाशमनपा-१००५/१३७४/ . .१५८/०८/न व-२४ 
दनांक २०.०८.२००९ 

 महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२१ (१) नुसार उ  े  महानगरपािलकेत समा व  झा यापासुन ३ वषात 
वकास योजना िस द करणे आव यक होते.  तथा प, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने वर नमुद अनु मोक १ साठ  यापुव  वकास 
योजना तयार कर याचा इरादा दनांक ३०.०६.१९९८ रोजी जाह र क न वकास योजना तयार कर याचे काम चालु केले होते.  यानंतर 
सहा यक संचालक नगररचना नांदेड यांनी नगररचना अिधकार  हणुन उ  े ाची वकास योजना तयार क न ती महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२६ अनवये िस द  करणासाठ  नांदेड महानगरपािलकेस दनांक १५.०२.२००७ रोजी ह तांतर त केली 
होती, यानंतर महानगरपािलकेने यात केलेले फेरबदल, नगर रचना अिधकार  यांचा नेमणुक  बाबत बदल तसेच याय व  होणे ई. सव 
बाबीमुळे सदर वकास योजना िस द  झाली नाह ,  दर यान या काळात नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत न याने वर नमुद 
त यातील अनु मांक २ व ३ मधील ३ गांवाचा समावेश झाला यानुसार शासनाने प  ं . ट पीएस-२१०/११०४/ . .१७२/२०१०/न व-३० 
दनांक ०३.०८.२०१० अ वये अनु ामंक १ मधील े ाची वकास योजना कलम-२६ अ वये िस द कर याची कायवाह  यावेळ  लं बत 
अस याने न याने समा व  ३ गावासह एक ीत वकास योजना तयार कर याची कायवाह  सु  करावी असे प  दले आहे. 
 यानुसार नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने वर नमुद त यातील अनु मांक १ ते ३ मधील नमुद गावाची वाढ व े ाची 
वकास योजना तयार करणेसाठ  महानगरपािलकेने ठराव ं  ९२ दनांक ३०.११.२०१५ अ वये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
चे कलम-२३ (१) व ३४ अ वये इरादा जाह र केला आहे.  व यमान जामीन  वापर कर याचे काम हे महानगरपािलकेने खाजगी एज सीस 
दलेले आहे.  यांनी व मान जमीन वापर नकाशा चे ा प तपासणीसाठ  सादर केले आहे व याचा अहवाल या कायालयास सादर केला 
आहे.  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम-२४ अ वये नगररचना अिधकार  यांची नेमणुक अ ाप झालेली नाह  सबब 
व हत मुदतीत काम न होऊ शक यामुळे उ  अिधिनयमा या कलम-२१ (३) नुसार खालील माणे मुदतवाढ घेणे आव यक आहे. 
अ. . गावाचे समाव े मनपा ह ीत 

समा व  
झा याची 
१तार ख 

मुळ मुदत मंजुर वाढाव मुदत अपे त मुदतवाढ 

 



(४) 
 

१ मौ. वाघाळा, असदवन, फ ेजंगपूर, 
असरजन, वसरणी, र हमपूर, 
कौठा, हाळजा, जंगमवाड (भा), 
सांगवी(भा), एकूण १० गावे. 

२६.०३.१९९७ २५.०३.२००० (१) द. २६.०३.२००० ते  
    द. ०७.०४२०१३ 

(२) द. ०८.०४.२००६ ते  
    द. ०७.०४.२००९ 

द. ०८.०४.२००९ ते ०७.०४.२०१३ 
मुदतवाढ चा ताव मनपाने यांचे प  
ं  १९६०/१३ अ वये मा. संचालक 

नगररचना म.रा. पुणे यांचेकडे सादर 
केलेला आहे अ ाप मंजुर  ा  नाह  

२ मौ. तरोडा (खु) व तरोडा (बु) ०१.०७.२००९ ३०.०६.२०१२ ---  
३ मौ. हपुर  (भा) २०.०८.२००९ १९.०८.२०१२ --  
 तर  करणात एकूण १३ गावांसाठ  वाढाव महानगरपािलका ह ीचे वकास योजना तयार करणेसाठ  वर उ लेख के या माणे 
स थती पाहता पुढ ल दनांक ०८.०४.२०१३ ते ०७.०४.२०१७ पयत मुदतवाढ घेणे आव यक आहे तर  या माणे मुदतवाढ मागणीचा ताव 
मनपा सवसाधारण सभे या मा यते तव सादर. 
वषय ं .११     ताव 
 पाली कशोर पारतवार या िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथे सह िश ीका हणून दनांक 
०९.०७.२०१० पासुन कायरत आहेत व या वशेष मागासवग य वगातील असून राहणार म.ु पो. ता. कनवट ज हा नांदेड येथील र हवाशी 
अस यामुळे यांचे सव कुटंू बय कनवट येथे राहतात व यांचे पती ी महेश म लेश र चावार पंचायत सिमती कनवट येथे ाथिमक िश क 
या पदावर कायरत अस याने कुटंू बयाची देखभाल करणे अश य आहे व अप य लहान १ वषाचे आहे यांची काळजी घे यास अडचण येत 
आहे यामुळे िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथून नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत एकतफ  आतंर 
ज हा बदली कर याची वनंती अज सादर केलेला आहे.  तसेच शासन अिधकार  तथा मु यािधकार  िशरपूर वरवाडे नगरप रषद िश ण 
मंडळ िशरपुर यांनीह  यांचे प  ं . ७०/१०/२०१६ दनांक २३.०८.२०१६ अ वये पाली कशोर पारतवार सह िश ीका पाली िशरपूर वरवाडे 
नगरप रषद िश णमंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथनू नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेत एकतफ  आंतर ज हा बदली कर यासाठ  समंती 
दलेली आहे. 
 क रता शासन अिधकार  तथा मु यािधकार  िशरपुर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ िशरपुर यांनी दले या समंतीनुसार व  पाली 
कशोर पारतवार सह िश ीका यांनी केले या वनंतीनुसार यांची िशरपुर वरवाडे नगरप रषद िश ण मंडळ ाथिमक शाळा ं . १ येथून नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेत सह िश ीका हणून एकतफ  आंतर ज हा बदली कर यासाठ  ह  नावाशमनपाकेची सवसाधारण सभा 
सवानुमते मा यता देते. 
सुचक:- सौ. जंदम पावती यंकटेश                                               अनुमोदक :- संजय गंगाधर मोरे 

वषय .१२     ताव 
नावाशमनपा नांदेड आरो य वभागा माफत जनतेस आरो य सेवा पुरवली जाते हया आरो य वभागात डॉ.बाला साद मोहनराव 

कंुटूरकर हे द.१३/११/२००२ पासून कायरत असुन यांच ेकाम अ यंत समाधानकारक व उ कृ  आहे.  यांचे (िस.आर) गोपिनय अहवाल हे 
अतीउ  हणजे (A+outstanding) अ या व पाचे आहेत. यांची शासनावरची पकड व काम कर याची शैली उ म आहे. यांनी गु ा गद  
सोहळा काय मात सतत २४ तास सेवा देवुन शासनात उ म कामगीर  बजावलेली आहे.आज पयत म.न.पा.तील कुटंूब क याण श येचे 
काम १०० % पूण कर याचा पय  केलेला आहे. याच बरोबर पु ष नसबंधी श या हया महापालीकेतील को य याह  वैघ कय अिधका-यांनी 
घडवून आनले या नसून डॉ.बाला साद कंुटूरकर यांनी यां या झोन अंतगत काय े ात सतत ३ वषापासून पु ष नसबंधी श या घडवून 
आणत आहेत ह बाब उ लेखनीय व न द घे या जोगी आहे.  याच बरोबर इतर सव रा ीय काय म ते यश वी पणे पार पाडतात यांनी 
आरो य वभागातील ब-याच वभागाम ये उ म कारे कामे केलेले आहेत.व ते कायालयीन वेळेचे बंधन पाळून ण सेवा त परतेने दे याचा 
यो य तो य  करतात सेवेत टाळाटाळ करत नाह त असे दसून येते ते हा हयापूढ ल आरो य वभागातील यो य ते काय कर यासाठ  
सहा यक वै कय आरो य अिधकार  हणून डॉ बाला साद मोहनराव कंुटरकर यांना सव साधारण सभेने एक मुखाने मा यता घावी 
सुचक:- सितश राखेवार                                              अनुमोदक :- फा क अली खान, संजय मोरे 
 
                        वा र त/-                                            वा र त/- 
                        नगरसिचव,                                             महापौर,   
            नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड                   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 
 


