
                                                                    जा.ब.नांवाशमनपा/नसका/िसआर-07/2019 
           नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
                            दनांक:-   31.07.2019 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

सवसाधारण  सभेची सूचना 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनसूची ``ड`` चे ूकरण-2 मधील िनयम बं. 1 अ वये  
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची (ड) ऱ ूकरण-2 मधील िनयम बं 1 अ वये ूा  
अिधकारानुसार मा. महापौर, सौ. धबाले द ा क पल, यांनी नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेची सव साधारण सभा दनांक 
08.08.2019 रोजी दपार  ु 12.00 वाजता नावाशमनपाके या मु य ूशास कय इमारतीतील चौ या मज यावर ल 
कै. शंकरराव च हाण सभागहृात आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी िन द  ठकाणी उप ःथत राहन सहकाय करावेू .  
                                                                                  ःवा र त/- 
 (मा. महापौर यां या मा यतेने)                                             (स. अजीतपालिसंघ सधंु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

ूित  
ौी/ौीमती ------------------------------- 
सदःय /सदःया,   
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड 
  

आयु  यां याकडून ूा  कायालयीन ूःताव 

वषय बं. 01 
 का.आ.बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18694/19 दनांक 27.03.19 अ वये, महारा  शासन िनणय बं. िनमवा/2018/ 
ू.बं.252/सेवा-4 दनांक 17 ऑ ट बर 2018 नुसार मनपाकेतील िनवृ ी वेतनधारक / कुटंब िनवृ ी वेतन धारक यांचे िनवृ ी ू
वेतन/कुटंब िनवृ ी वेतनावर महाू . भ याची वाढ रोखीने अदाई कर यात येत आहे.  द. 29 ऑ ट बर-18 चे शासन िनणयानुसार 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील िनवृ ी वेतन / कुटंब िनवृू ी वेतनावर द. 01 जाने-18 ते 30 स टबर-18 या 
कालावधीतील 142% या दराने महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची सदर ल आदेशा वये ूशास कय व आथ क मंजरु  
ूदान कर यात आली सदर ल आदेशास काय र ूशास कय व आथ क मा यतेसाठ  मनपा सवसाधारण सभेसमोर सादर. 
वषय बं. 02 

 का.आ.बं. नावाशमनपा/ले व/सेिन/18695/19 दनाकं 27.03.19 अ वये, महारा  शासन िनणय बं. िनमवा/2018/ 
ू.बं.252/सेवा-4 दनांक 17 ऑ ट बर 2018 नुसार मनपाकेतील िनवृ ी वेतनधारक / कुटंब िनवृ ी वेतन धारक यांचे िनवृ ी ू
वेतन/कुटूंब िनवृ ी वेतनावर भ याची वाढ रोखीने अदाई कर यात येत आहे.  द. 29 ऑ ट बर-18 चे शासन िनणयानुसार नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील िनवृ ी वेतन / कुटंब िनवृ ी वेतनावर दू . 01 जाने-18 ते 30 स टबर-18 या कालावधीतील 
274% या दराने महागाई वाढ ची र कम रोखीने अदाई कर याची सदर ल आदेशा वये ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यात 
आली सदर ल आदेशास काय र ूशास कय व आथ क देणे बाबत. 
वषय बं. 03 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/3404/19 दनांक 09.07.2019 नुसार शासन िनणय बं. मभवा-1319/ 
ूब.13/सेवा-9 द. 08 जलुै-2019  अ वये सुधार त दराने महागाई भ ा मनपाकेतील कायरत वेतनधानकांना दनाकं 01 जलुै 19 
पासुन मुळ वेतन व मेडवेतन यावर 154% दराने महागाई भ ा लागु कर याची ूशासक य व आथ क मा यता दे यात आली 
यास काय र ूशास कय व आथ क मा यतेःतव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर. 
वषय बं. 04 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/ले व/3403/19 द. 09.07.19 अ वये शासन िनणय बं. मभवा-1319/ू.ब.13/ 
सेवा-9/ दनांक 8 जलु-ै19 नुसार दनांक 01 जाने-19 पासुन 7वा वेतन आयोगानुसार सधुार त वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावर ल 
अनु ेयमहागाई भ या मनपाकेतील ूितिनयु  अिधकार  वेतनधारकांना दनांक 01 जलुै-19 पासुन मुळ वेतनावर 12% दराने 
महागाई भ ा लागु कर याची ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदेशा दारे दे यात आली यास मा यतेःतव मनपा 
सवसाधारण सभे समोर सादर. 
 



(2) 
वषय बं. 05 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेडचा व य वष 2013-14 चा ःथािनक िनधी लेखाप र ा (मनपालेप) 
औरंगाबाद यांचा अलेखाप र ण अहवाल ूा  झाला असून सदर ल अहवालास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे 
कलम 107 (अ) नुसार सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण सभेपुढे ठेव याची यवःथा करेल यानंतर आयु  मनपा महारा  
ःथािनक िनधी लेखाप र ा अिधिनयमातील तरतदु नुसार अहवालावर पुढ ल आवँय  कायवाह  करेल असे नमुद आहे.  यामुळे 
सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण सभेसमोर सादर क न मा यता ूा  क न तदनंतर अवालावर आवँय  पुढ ल कायवाह  
कर या या मा यतेःतव मनपा सवसाधारण सभे समोर सादर.(सुलभ संदभासाठ  अहवालाची ूत) 
वषय बं.  06 

 ःथािनक िनधी लेखाप र ा (मनपालेप), उप वभाग-3 औरंगाबाद यांचे माफत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका 
लेखाप र ण अहवाल 2014-15 ूा  झाला असनू सदर ल अहवालास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 107 
(अ) अ वये सदर लेखाप र ण अहवाल महानगरपािलका सवसाधारण सभेपुढे ठेव याची तरतुद आहे. यानंतर आयु  महारा  
ःथािनक िनधी लेखाप र ा अिधिनयम यातील तरतुद नुसार अहवालावर आवँयकती पुढ ल कायवाह  कर ल, असे नमुद आहे 
यामुळे सदर लेखाप र ण अहवाल सवसाधारण सभेसमोर सादर क न मा यतेसाठ  सादर तदनंतर अवालावर आवँय  पुढ ल 
कायवाह  कर यात येईल. (सुलभ संदभासाठ  अहवालाची ूत) 
वषय बं.  07 

 मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ यांचे पऽ दनांक 29.11.18 नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन 
िनणय बं. नामपा-2019/ू.ब.79/ न व-24 दनांक 01 ए ूल 2019 अ वये खालील ूमाणे नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. 85 दनांक 12.10.2018 वखंड त कर यासाठ  केले या 
िशफारशीनुसार ूथमत: िनलंबीत कर यात येत असुन याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 08 

 मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यांचे पऽ द. 06.12.2017 नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय बं. 
नामनपा-2017/ू.ब.401/न व-24/ दनांक 14 जनु 2019 अ वये खालील ूमाणे नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ःथायी 
सिमतीने समंत केलेला ठराव बं. 40 दनांक 29.05.17 वखंड त कर यासाठ  केले या िशफारशीनुसार ूथमत: िनलं बत कर यात 
येत असुन याची न द घेणे बाबत.  
वषय बं. 09 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीने ठराव बं. 
06 दनांक 10.06.2019 दारे खालील ूमाणे महासभेस िशफारस केलेली आहे यास मा यता देणे बाबत 
 मनपा ह ीतील हैदरबाग येथील णालयात बालकांसाठ  एक अितद ता वभाग NICU ःथापन करणे आवँयक आहे.  
सदर ल अितद ता वभाग ःथापन कर यासाठ  वै कय अिधकार , नस, लॅब टे नीशीयन, वाड बॉय, चतुथौणेी कमचार  व इतर 
कमचार  वग यांची कंऽाट  प दतीने व एकऽीत वेतनावर ल िनयु  कर यासाठ  शासनाची मा यता ूा  क न घे यात यावी.  
तसेच सदर ल अितद ता वभाग ःथापन कर यासाठ  लागणा-या खचास शासनाकडून ूा  क न घे यासाठ  ह मनपा पुव 
ूाथिमक व मा यिमक िश ण, म हला व बालक याण सिमतीची सभा सवानमुते महासभेस िशफारस करते. 
वषय बं. 10 

 मा. ज हािधकार  नांदेड यांचे पऽ बं. 2017/मशाका-2/जमीन/टे-2/सीआर-26 दनांक 15.12.2018 अ वये ौी 
र वराज फ ले, उपसिचव महसुल व वन वभाग मंऽालय मुंबई यांनी पऽ बं. जमीन-2017/ू.ब.399/ज-7 अ, दनांक 
13.12.2018 अ वये मा. वभागीय आयु  कायालयाचे पऽ दनाकं 14.11.2018 अ वये LIGO ूोजे टसाठ  मौ. वसरणी ता. ज. 
नांदेड येथील ग.बं. 24 मधील शासक य जमीन ेऽ 1.50 हे.आर. जमीन ूदान बाबतचा ूःताव शासनास सादर केलेला असुन 
सदर ल ूःतावातील ऽुट ची पुतता खालील मु यां या ःप ीकरणासह सादर करणेबाबत या कायालयास ूत पाठवुन कळ वले आहे. 
 या अनुषंगाने मौ. वसरणी ता. ज. नांदेड येथील ग.बं. 24 मधील शासक य जमीन ेऽ 1.50 हे.आर. जमीन कि 
सरकार या अणू उजा वभागास ूदान कर या या अनुषंगाने नावाशमनपा नादेंड कायालयाचे िशफारस पऽ सादर कर यास 
कळ वले आहे. उ  गायरान जमीन ह  नावाशमनपाके या ह ीतील अस यामळेु या कायालया माफत िशफारस दे याक रता 
नावाशमनपा सवसाधारण सभेसमोर ूःताव मा यतेःतव व िनणयाःतव सादर. 
वषय बं. 11 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका अतंगत गु -ता-ग  सोहळा तसेच जेएनएनयुआरएम अतंगत रः याचे वकास 
कर यासाठ  संपाद त कर यात आले या जागेचे भुसंपादन ूःताव व ू बया पुण कर यासाठ  सेवािनवृ  अिधकार  यांची ता पुरती 
एकऽीत मानधनावर िनयु  केलेली होती.  स या भुसंपादन वभागात वशेष कायसन अिधकार  हणुन कायरत असलेले 
सेवािनवृ  उप ज हािधकार  ौी आर.एच. डोईजड यां या सेवेस दनांक 31.12.18 रोजीचा तांऽीक खंड देवुन दनांक 01.01.19 ते 
29.06.19 या कालावधीपयत वशेष बाब हणुन मदुतवाढ देणेसाठ  मानधन त वावर ूितमहा पये 15,000/- िनयु  कर यास 
मा यता देणे बाबत. 



(3) 
वषय बं. 12 

 भारत िनवडणुक आयोग माफत 01.01.19 या अहता दनांकावर मतदार याद  सं  पनु र ण कायबम िन त 
के यानुसार आयोगाकडून िनदश अस यामुळे हा वषय मनपाके यासभेत चचला ठेवुन सव सदःयानंा कायबमाची मा हती देणे. 
 उ  कायबमाअंतगत मतदारांची 100% न दणी करणे बाबत जनजागतृी करणे तसेच मतदारां या वगळणी, सुधारणा व 
आ ेप अस यास मतदार न दणी अिधकार  कायालयाकडे वह त मुदतीत अज सादर करणेसाठ  आप या ूभागात सचुना 
दे यासाठ  कळ वणे. 
वषय बं. 13      
 उ ोग उजा व कामगार वभाग मंऽालय मुंबई यांचे शासन िनणय दनांक 22 जनु 2017 अ वये महानगरपािलका 
कायालयाचे उजा प र ण करणे तसेच उजा सवंधन कर यासाठ  यो य ती ताऽंीक उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.  नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशासक य इमारतीतील वधुत यवःथे म ये तां ऽक उपायोजना साठ  तयार कर यात 
आले या ूक प अहवालानुसार लागणारा खच पये 35 ल  अथसहा य महाउजा कडुन ूा  होणार आहे सदर ूक प 
राब व यास समुारे 30% उजा बचत होऊ शकते. सदर ल योजने अतंगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या मु य ूशासक य 
इमारतीचा समावेश करणेसाठ  महाऊजाकडे ह  मनपाकेची सवसाधारण सभा सवानमुते िशफारस करते. 

स. सदःया माफत आलेले ूःताव/सुचना 
वषय बं. 14     ूःताव 

 मनपा ह ीत ूभाग बं. 02 म ये मुःलीम व बौ द या अ पसं यांक समाजाची लोकवःती जाःतीत जाःत ूमाणात 
अस यामुळे व या ूभागात न यानेच मुःलीम समाजाची वःती वाढत अस यामुळे या ूभागातील खालील नगरे अ पसं यांक 
हणुन घो षत क न या नगरांम ये ूाथिमक गरजा, मुलभुत सोई सु वधा पुर वणे अ यंत आवँयक अस यामुळे शासन 
िनणया या दशा िनदशानुसार व व  आयोगा या िशफारशीनुसार या ूभागात अ पसं याक समाजासाठ  राखीव असले या 
िनधीतुन िनधी देणे क रता ह सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :-  सौ. योती मिनष कदम         अनुमोदक :- सौ. संिगता सखाराम तु पेकर 
वषय बं. 15     ूःताव 

 नांदेड शहराला यो य ूमाणात व िनयमीत पाणीपरवठा कर यासाठ  िनयोजन करणे आवँयक आहे.  शहराची वाढती 
लोकसं या वचारात घेऊन पुढ ल काळात पा याची उणीव, टंचाई भासणार नाह .  टँकरमु  शहर ह  संक पना अमललात आणता 
येईल या क रता वॉटर ऑ डट करणे अ यंत आवँयक आहे. 
 डॉ. शकंरराव च हाण वंणुपूर  ूक पातील 32 द.ल.घ.मी. पाणी व सागवी बंधरा, उ वपैनगंगा ूक प (ईसापुर) 
काल यातील 15 दलघमी पाणी मनपाकेसाठ  आर ीत आहे असे असेल तर  ू य ात तेवढे पाणी आ हाला िमळत नाह .  
बांपीभवन, गळती यामुळे पा याची तुट होते भ वंयात महापािलकेला आणखी पा याचा ोत वाढ व यासाठ  एखाद  मोठ  
योजना तयार करावी लागेल या क रता वॉटर ऑड ट क न अ यास करणे गरजेचे आहे. क रता ह  सवसाधारण सभा वॉटर ऑ डट 
कर यास मा यता देते व हा ूःताव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
सुचक :- बापूराव गजभारे                  अनुमोदक :- महि पंपळे 

वषय बं. 16     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ी म ये रः यावर ल पथ द याचंी देखभाल द ःती या कामा क रता दे यात ु
आलेले काम हे कंऽाटदाराकडून कर यता येत असुन मागील एक वषा या कालावधी म ये सबंंधीत कंऽाटदारा माफत मनपा 
ह ीतील ूभाग बं. 12 (उमर कालोनी) ूभागात पथ द यां या देखभाल द सतीची कती व कोण या ःव पाची कामे कर यात ु
आली आहेत ?  तसेच या ूभागात कती पथ दवे न याने बस व यात आले आहेत ?  सदर कामावर झालेला खच इ. स वःतर 
मा हती संबंधीत अिधकार  / अिभयं यांनी सवसाधारण सभेपुढे सादर कर यास ह  सवसाधारण सभा सवानुमते मजंरु  देते. 
सुचक :-  अ. स ार अ. गफुर                                अनुमोदक :- अ. रशीद अ. गणी 
वषय बं. 17     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानरपािलके माफत जेएनएनयुआरएम, बएसयुपी, ःशॉमवॉटर, नगरो थान या योजने माफत 
शहरतील वकास कामे उ कृ  दजाचे हो यासाठ  शासना या सरळ सेवाभरती बाबत या ूचलीत आदेशानुसार व हत 
कायप दतीचा अवलंब क न सु ूया मुलगें, यकंटेश गो पंचंद गोकुळे, शेख जैनो ीन हसेन साबु , महमंद जक उ ला खान, ौी 
सुयवंशी करण नामदेवराव, ःवामी उ म गु नाथ, ौी स यद युनूस मनैो ीन, इ याद  संबंधीताचे ूितमहा एकऽीत वेतनावर 
किनं ट अिभयंता हणुन िनयु  झालेली असुन सव संबंधीतां या एकऽीत वेतनावर ल सेवाकालावधी सलग 07 वषा पे ा 
जाःतीचा झालेला आहे.  ूःतुत ूकरणात मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद या िनदशानुसार किन  अिभयतंा या पदा या 
पदिनिमतीस शासन मा यता ूा  झा यानंतर महारा  शासन नगर वकास वभागाचे शासन प रपऽक बं. िनभामपा/1106/29 
/ू.ब.09/06/न व-28 दनांक 16.11.2006 या शासन प रपऽकातील ःवयंःप ता वचारात घेवुन सव सबंधंीतांची एकऽीत 
वेतनावर ल सेवा िनयमीत करणे बाबत. 
सुचक :- आनंद च हाण                               अनुमोदक :- ितडके ूशांत 
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वषय बं. 18      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽात महापािलके माफत न वन रःते, नाली बांधकाम, जनेु रःते व नाली 
बांधकाम यासह दलीत वःतजी सुधार योजना लहान व म यम शहराची एका मीक वकास योजना सुवण जयंती शहार  रोजगार 
योजना, झोपडप ट  सुधारणा कायबम वा मीक  आबेंडकर आवास योजना या अतंगत होणा-या वकास कामा या देखभालीसाठ  
शासना या सरळसेवा भरती बाबत या ूचलीत आदेशानुसार व हत कायप दतीचा अवलंब क न नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका सवसाधारण सभेने दनांक 24.05.2006 रोजी ठराव बं. 39 दारे दले या मा यतेनुसार ौी संद प ानोबा 
पाट ल, ौी ठाणेदार म. खजरू म. मुःतफा यांची महापािलका आःथापनेवर ूितमहा एकऽीत वेतनावर िनयु  कर यात आलेली 
आहे. महारा  शासन नगर वकास वभागाचे शासन प रपऽक बं. िनभामपा/1106/29 /ू.ब.09/06/न व-28 दनांक 16.11.06 
या शासन प रपऽकातील ःवयंःप ता वचारात घेवुन आःथापनेवर ल र  किन  अिभयंता या पदावर सेवा िनयमीत करणे 
बाबत 

सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले               अनुमोदक :- आनंद च हाण 

वषय बं. 19     ूःताव 

 नावाशमनपाकेतील कंऽाट  प दतीने एकऽीत वेतनावर ल पंप ऑपरेटर हणुन 11 कमचार  कायरत आहेत. 
 तसेच एकूण 6 कंऽाट  पंप ऑपरेटर यांनी  आःथापनेवर सामावनु घे यासाठ  मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद 
येथे यािचकेतील दले या िनदश/आदेश दनांक 18.06.19 नसुार  संबंधीतास र  पदावर सामावुन घे यासाठ  महासभेची व 
िनवड सिमती या मा यतेने सामावनु घेणे तसेच संबंधीतांस सेवेतनु कमी कर यात येवु नये असे आदेश पार त केलेला आहे. 
 यानुसार महानगरपािलका आःथापनेवर मंजरु असले या 36 पदांपैक  र  असले या 09 पदावर मा. उ च यायालय 
खंड पठ औरंगाबाद यांनी दले या िनदश/आदेशानुसार वर ल 09 कंऽाट  पंप ऑपरेटर कमचा-यांना वयाची अट िशथील क न 
सेवेत आःथापनेवर सामावुन घे यास ह मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
 उवर त कंऽाट  पंप ऑपरेटर कमचार  यांना भ वंयात र  होणा-या पंप ऑपरेटर या पदावर वयाची अट िशथील क न 
मनपा आःथापनेवर सामावुन घे यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम 
कर यात येतो.  िनयमानसुार आयु ांनी पुढ ल वधैािनक कायवाह  करावी. 
सुचक :- राजेश लआमीनारायण य नम               अनुमोदक :- सौ. िगतांजली हाटकर (कापुरे) 
वषय बं. 20     ूःताव 

 माम वकास वभाग महारा  शासन वभागाचा शासन िनणय बं. : जपब-4817/ू.ब.522/आःथा-14 दनांक 25 जलुै 
2009 या शासन िनणया वये रा यातील महानगरपािलका/नगरपािलका यांचे ेऽ वाढ मुळे या ेऽात हःतांतर त होणा-या 
ज हा प रषदे या शाळा (मालम ेसह) हःतांतर त कर याबबात िनदशीत केलेले आहे. 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ेऽात ज हा प रषद नांदेड या वतीने चाल व यात येणा-या 32 ूाथिमक व 05 
मा यिमक शाळा चाल व यात येतात सदर शाळा (मालम ेसह) मनपाकेकडे हःतांतर त कर यासाठ  ूःताव मनपा सवसाधारण 
सभेसमोर सादर. 
सुचक :- आनंद च हाण         अनुमोदक :- स. वरििसंघ गाड वाले 

वषय बं. 21     ूःताव 

 मा. अिध ाता डॉ. शकंरराव च हाण शासक य वै क य महा व ालय नांदेड यांनी कळ व यानुसार संबंधीत शासक य 
वै क य महा व ालय व णालय वंणुपूर  याकंड ल कचरा उचलणे कामी R&B Infra Project Pvt. Ltd यांना आदेिशत करणे 
यो य.  R&B Infra Project Pvt. Ltd यांना सदर ल कचरा उचलुन वाहतुक दारे मनपा मालक या ड पंग माऊ डवर नेऊन 
टाकणेसाठ  मनपाकेने ठर वले या कच-याचे दर ूती टन पये 1,631/- आ ण सदर ल कचरा ड पंग माऊ डवर पोकलेन 
मिशन दारे सपाट करण, दबाई करणे इ याद सासठ  ूित टन पये 1,000/- ूमाणे एकूण र कम पये 2,631/- ूती टन डॉ. 
शकंरराव च हाण शासक य वै क य महा व ालय नांदेड यां याकडुन वसुल करणे यो य राह ल. 
सुचक :- स. वरििसंघ गाड वाले              अनुमोदक :-  आनंद च हाण 

वषय बं. 22     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर मनपा तफ ह ीतील नागर कांसाठ  ूामु याने गोरगर ब, दा रिय रेषेखालील, दिलतवःतीतील 
मोलमजरु  करणा-या नागर कांना आरो य सु वधा पुर व याक रता एकूण 15 आरो य कि (बा  णालय - ओ.पी.ड ) काया वीत 
असून या ओपीड  म ये दररोज सकाळ  09 ते दपार  ु 12.30 ऐवजी सकाळ  09 ते दपार  ु 01 वाजेपयत व दपार  ु 04.30 ते 
सायंकाळ  06.00 वाजेपयत कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानुमते मा यता देते. 
सुचक :- स यद शोएब, पवळे उमेश, यो सना राज ुगोडबोले  अनुमोदक :- राजेश लआमीनारायण य नम, ौीमती कौश या पुर  
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वषय बं. 23     ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील आःथापनेवर कायरत असलेले सहा यक आयु  ौी संजय नारायण जाधव 
यांची त कालीन वाघाळा नगरपािलकेत सालसन 1988 ला नेमणुक झालेली असुन आजपावेतो यांची या महानगरपािलकेतील सेवा 
30 वषा या वर बजावलेली असुन संबधंीतांना अचानक यकृताचा (LIVER) ऽास होत होता.  वै कय तपासणी के यानंतर 
डॉ टरां या स यानुसार यकृत (LIVER) बदल यािशवाय उपाय नस याचे कळ वले होते.  तदनतंर यकृत (LIVER) बदल यासाठ  
यां या घरातील सव कंुटंब जसे प ीू , मलुगा व मुलगी यांनी यकृत दे यासाठ  तयार  दश वली होती.  कुटंबांतील सव सदःयांचे ू
र ांची व इतर तपास यानंतर फ  मुलगी कु. अकं ता संजय जाधव ह चेच यकृत जळुत अस याचे डॉ टरानंी स ला दला.   
यानुसार कु. अकं ता संजय जाधव ह ने आप या वड लांना यकृत देवुन एक इितहास िनमाण केला आहे.  कु. अकं ता संजय 
जाधव ह या पासुन इतर मुलीनंीह  ूेरणा घेणे आवँयक आहे. 
 क रता कु. अकं ता संजय जाधव ह ने आपले वड ल ौी संजय जाधव सहा यक आयु  मनपा नांदेड यांना यकृत देवुन 
एका इितहास िनमाण के यामळेु कु. अकं ताचा व यां या सव कुटंबाचा महापािलके तफ स कार क न हा दक अिभनंदन ू
कर यास ह  मनपा सवसाधारण सभा सवानमुते मा यता देते. 
सुचक :-    सौ. सर ता बालाजीराव बरकले, सौ. क वता संतोष मुळे, कु. अिशया कौसर महमंद हबीब. 
अनुमोदक :- सौ. संिगता व ठल पा. डक, सौ. योती कशनराव क याणकर, सौ. सुनंदा सभंाष पाट ल,        
           सौ. संिगता सखराम तु पेकर, सौ. योती मिनष कदम, सौ. जयौी िनलेश पावडे. 
 
                                                                                 ःवा र त/- 
                                                                                     (स. अजीतपालिसंघ संधु)  

  नगरसिचव 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड 

 
 
 
 
 
 


