
 

नॅशनल इं�ट
ेटेड मे�डकल असो�सएशन

 

 55 वी रा�य ��त�नधी सद!य वा"ष$क सभा

डॉ

अशोका माग	

Email – nimamsb@gmail.com

Website 

 

र"ववार
सरदार व'लभभाई पटेल लेवा भवन हॉल

Page 1 of 64 

नॅशनल इं�ट
ेटेड मे�डकल असो�सएशन
महारा+, रा�य शाखा 

 

वी रा�य ��त�नधी सद!य वा"ष$क सभा
वा"ष$क अहवाल 

सन 2013-14 

: स4चव : 

डॉ. शैलेश �शवाजी �नकम 


लॅट नं. 8, साईराज अपाट	म�ट, 

अशोका माग	, ना�शक पुणे रोड, ना�शक – 422011 

मो. 9423972131 

nimamsb@gmail.com; drshaileshsnikam@gmail.com 

Website – www.nimamsb.weebly.com 

: !थळ : 

र"ववार, �दनाकं 1 फे=वुार? 2015. 
सरदार व'लभभाई पटेल लेवा भवन हॉल, बी.एस.एन.एल. ऑफBसCया मागे, आंबेडकर माकF ट जवळ

नॅशनल इं�ट
ेटेड मे�डकल असो�सएशन 

वी रा�य ��त�नधी सद!य वा"ष$क सभा.   

बेडकर माकF ट जवळ, जळगांव. 



 

Out.No.- N.I.M.A./MSB/GS/12/7319-8456/2012

 

NOTICE OF 55th ANNUAL STATE COUNCIL MEETING
Dear Doctor, 

 The 55th ANNUAL STATE COUNCIL MEETING of National Integrated Medical Association, Maharashtra State 

Branch will be held on Sunday, 1st February 2015, at 10.00am sharp. Venue of t

Leva Bhavan Hall, Behind BSNL Office, Near Ambedkar Market, Jalgaon".

 All the State Council Members of N.I.M.A., MSB 2012

the meeting in time. 

Registration & Brea

(For State Council Members of 2012

Session I -  

1. Shree Dhanwantari Poojan 

2. Welcome by the Host, Jalgaon NIMA Branch.

3. Conduction of the proceedings of Meeting with permission of Hon. President, NIMA 

4. Reading of Notice & Agenda by the General Secretary

5. Condolence Resolution. 

6. To Read & Confirm the minutes of the Last ASC Meeting held at Buldhana on 9th Feb. 2014.

7. To consider & adopt the reports from the branches, office bearers, various 

by the State Gen. Secretary. 

8. To consider & adopt the audited Statements of Account for the Year 2013

9. Presidential Remarks. 

LUNCH BREAK 

(For State Council Members of 

Session II -  

10. Election of the MSB Office bearers for the year 2014

11. Handing over the charge. 

12. Opening remarks by the President elected.

13. Official Resolutions for the operation of Bank Accounts etc. if any.

14. Inactive branches - Reactivation and approval for New Branches.

15. Consideration of Next Annual State Council Meeting & First Executive Meeting.

16. Nomination of Central Council Members & various Sub

17. Timely subjects with permission fo the Chair.

18. Vote of Thanks & National Anthem : "Jana Gana Mana"
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8456/2012-14      

NOTICE OF 55th ANNUAL STATE COUNCIL MEETING 

The 55th ANNUAL STATE COUNCIL MEETING of National Integrated Medical Association, Maharashtra State 

Branch will be held on Sunday, 1st February 2015, at 10.00am sharp. Venue of the Meeting is ''Sardar Vallabhai Patel 

Leva Bhavan Hall, Behind BSNL Office, Near Ambedkar Market, Jalgaon". 

All the State Council Members of N.I.M.A., MSB 2012-14 & NIMA, MSB 2014-16 are requested to kindly attend 

Registration & Breakfast : 9.00 am to 10.00 am 

AGENDA PART - I 
(For State Council Members of 2012-14) 

2. Welcome by the Host, Jalgaon NIMA Branch. 

3. Conduction of the proceedings of Meeting with permission of Hon. President, NIMA MSB. 

4. Reading of Notice & Agenda by the General Secretary 

6. To Read & Confirm the minutes of the Last ASC Meeting held at Buldhana on 9th Feb. 2014. 

7. To consider & adopt the reports from the branches, office bearers, various sub-committees & activities & state branch 

8. To consider & adopt the audited Statements of Account for the Year 2013-2014 by State Treasurer.

AGENDA PART - II 
(For State Council Members of 2014-16) 

10. Election of the MSB Office bearers for the year 2014-16. 

12. Opening remarks by the President elected. 

13. Official Resolutions for the operation of Bank Accounts etc. if any. 

Reactivation and approval for New Branches. 

15. Consideration of Next Annual State Council Meeting & First Executive Meeting. 

16. Nomination of Central Council Members & various Sub-committees. 

17. Timely subjects with permission fo the Chair. 

Thanks & National Anthem : "Jana Gana Mana" 

       

N.I.M.A, Maharashtra State Branch

 
Date : 15/12/2014. 

 

The 55th ANNUAL STATE COUNCIL MEETING of National Integrated Medical Association, Maharashtra State 

he Meeting is ''Sardar Vallabhai Patel 

16 are requested to kindly attend 

 

committees & activities & state branch 

2014 by State Treasurer. 

Yours sincerely, 

   
Dr. Shailesh S. Nikam. 

Genereal Secretary, 

N.I.M.A, Maharashtra State Branch 
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Out.No.- N.I.M.A./MSB/GS/02/9195/2012-14      Date : 01/02/2015. 

जळगांव.  

* * ¸ÉÒ vÉx ´ÉÆi É®úªÉä x É¨É&  * * 
 

 

नॅशनल इं�ट
ेटेड मे�डकल असो�सएशन महारा+, रा�य शाखा 

वा"ष$क अहवाल 2013-14 

 
 

महारा'( रा)य एन.्आय.्एम.्ए. स.चव डॉ. शैलेश �शवाजी 4नकम यांनी र5ववार, 6द. 01 फे9ुवार: 2015 

रोजी सरदार व<लभभाई पटेल लेवा भवन हॉल, बी.एस.एन.एल. ऑफ@स मागे, आंबेडकर माकA ट जवळ, जळगांव 

येथे संपDन होत असले<या 55 Fया रा)य शाखा H4त4नधींJया वा5ष	क सभेत हा अहवाल सादर केला. 

��त,  

मा. अGयH, महारा+, रा�य 

मा. रा�य शाखा काय$काIरणी सद!य. 

मा. रा�य शाखा ��त�नधी व "वशषे �नमंKीत सद!य. 

 

सLमान�नय सद!य, 

 55 Fया एन.्आय.्एम.्ए. महारा'( रा)य शाखा H4त4नधी वा5ष	क सभेत आपले सवाLच ेहा6द	क Mवागत. 

नुतन वषा	Jया हा6द	क शुभेJछा.  

 नॅशनल इं6टPेटेड मेQडकल असो�सएशन महारा'( रा)य शाखेJया सव	 आिजवन सदMय �मSांनो, आज मी 

2013-14 चा वा5ष	क अहवाल सादर कर:त असताना संपुण	 वषा	चा आढावा थोडVयात मांडWयाचा HयXन कर:त 

आहे. माYया स.चवपदाJया कारZकद[त रा)य शाखा अ\य] मा. डॉ. मनोहर जुमळे यांJया नेतXृवाखाल: व 

माYया रा)य शाखा काय	का_रणी पदा.धकार: यांJया सहकाया	ने अXयतं महXवाचा व Hलंबीत H`न MMP Act 

1961 म\ये सुधारणा कaन कलम 25 म\ये मुbा IV व V समावेश होऊन 6द. 26/06/2014 रोजी राजपSाFदारे 

अ.धकृत कायदा दaुMती झाल: हा भाgयाचा ]ण. Xयाच Hमाणे पररा)यातील पदवी Hाhत 5वiयाjयाLना 

महारा'(ात नkदणी करताना ई शlेयुल धारकांना ए I शlेयुल म\ये 01/07/2014 रोजी राजपSाFदारे नkदणी 

होWयाचा हVक �मळाला. कायदा दaुMती संदभा	त आय.एम.ए. पुणे शाखेने मंुबई उJच Dयायालयात दाखल 

केले<या दाFयात एन.्आय.्एम.्ए. ने सहभागी होऊन अलोपथी .चZकXसा Hणाल: वापरा संबंधात हVक अबाधीत 
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ठेवWयाJया p'ट:ने लढा देऊन कोटा	म\ये रा)य सरकारJया कायदा दaुMतीवर सुनावणीपूव	 Mथ.गती आदेश 

येWयावर रोख लावला. अXयंत महXवाच े 4नण	य घेऊन रा)य शाखेस आ.थ	क संकटातुन बाहेर काढल:. Hसंगी 

Dयायालयात दावेह: दाखल केले आहेत. तसच े नुतन आजीवन सदMयांJया संsयेत वाढ केल:. हे खरोखरच 

आप<या सहकाया	�शवाय शVय नFहते. 
 

महारा+, रा�यतील एन.्आय.्एम.्ए. शाखांची सNयि!थती. 

सNयि!थतीतील एकुण एन.्आय.्एम.्ए. शाखा – एकुण 207 

एकुण सद!य संRया – 20,034. (31/12/2014 पयUत). 

 

आ4थ$क ि!थती – 31 �डसWबर 2014 अखेर पयUत - 

1. बचत बँक खात ेu.1 म\ये रVकम a.8,09,298/-. 

2. बचत बँक खात ेu.2 म\ये रVकम a.1,39,530/-. 

3. एकुण मदुत ठेवी रVकम a.69,00,000/-. 

4. ल:गल फंड जमा रVकम a.17,45,629/- वजा खच	 a.2,00,000/-. �श<लक रVकम a.15,45,629/-. 
 

सन 2013-14 या काय$काळात संपLन झाले'या रा�य शाखेCया बैठका -  
 

रा�य काय$काIरणी सभा – 

1. बलुढाणा  – 09/02/2014   वा"ष$क रा�य सभा 

2. ठाणे  - 20/07/2014   रा�य काय$काIरणी सभा. 

3. औरंगाबाद - 07/12/2014   रा�य सद!य "वशषे सभा. 

4. औरंगाबाद - 07/12/2014   रा�य काय$काIरणी सभा. 
 

"वशषे �नमKीतांCया सभा –  

1. मुबंई  - 20/05/2014   Rapid Action Committee Meeting. 

2. मुबंई  - 10/09/2014   आय.्एम.्ए. "व]Gद शासन कोट$ केस सदंभा$त. 

3. मुबंई  - 06/10/2014   आय.्एम.्ए. "व]Gद शासन कोट$ केस सदंभा$त. 
 

 
¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ðð çðÇçÚð ãð òãðäð÷æð òÐðÙðüòëðÃððüµðó 54 ãðó ãððòæðá¨î çðØðð 

òÇ.09/02/2014 Üð÷¸ðó òÃðÝÑðÃðó Ùðü±ðâð ¨îðÚððáâðÚð èðùâð, ×ðôâðÁðÂðð Úð÷Æð÷ 
ÙðèðÜðæ¾àµð÷ ¡ÏÚðêð Àðù.ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷ ÚððüµÚðð ¡ÏÚðêðÃð÷®ððâðó çðÇÜ çðØðð çðüÑðÐÐð »ððâðó. 

 

çðØðð ÑßÆðÙð çðëð 

ÙððÐÚðãðÜ ãÚððçðÑðó¿ðãðÜ òãðÜð¸ðÙððÐð »ððâÚððÐðüÃðÜ ÇóÑð-Ñß¸ãðâðÐð ¨îÝÐð ÏðÐãðüÃðÜó Ñðô¸ðÐð ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. ÚððÐðüÃðÜ ×ðôâðÁðÂðð 
äðð®ð÷ÃðÒ÷áî çðãðá ÙððÐÚðãðÜðüµð÷ ÚðÆðð÷òµðÃð çãðð±ðÃð ãð çðÃ¨îðÜ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. 

Àðù.Üð¸ð÷äãðÜ £ü×ðÜèüÀ÷, ¡ÏÚðêð- ×ðôâðÁðÂðð äðð®ðð, ÚððüÐðó ÑßðçÃððòãð¨î ÷̈îâð÷; çðÇÜ Ñßçðü±ðó ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦., Ððð±ðÑðôÜ äðð®ð÷µÚðð 
“ØðÜðÜó” ¾÷òâðÒîð÷Ðð òÀÜ÷©¾Üóµð÷ ¡ÐððãðÜÂð Àðù.òãðÐððÚð¨î ¾÷üØðôÂðóá¨îÜ, Àðù.¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá, Àðù.ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷, Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ¡ðòÇ 
ÙððÐÚðãðÜðüµÚðð èçÃð÷ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. 
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Àðù.ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷ ÚððüÐðó çðØðð çðüµðâðÐððµð÷ ¡ðÇ÷äð, çðòµðãð Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ÚððüÐðð òÇâð÷. 
Ùðð. çðòµðãð Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ÚððüÐðó çðØð÷µÚðð òãðæðÚððµð÷ ãððµðÐð ¨÷îâð÷. 

åÏÇðü¸ðâðó: ¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. µð÷ çðÇçÚð, ÃÚððüµð÷÷ ÐððÃðâð±ð ÚððüÑðø¨îó ¸ð÷ òÇãðü±ðÃð »ððâð÷ Xयांना çðØðð±ðöèðÐð÷ 2 ÙðóòÐð¾÷ £Øð÷ ÜðèôÐð òÇãðü±ðÃððüçð 

òµðÜ:äððüÃðó âððØðÂÚððçðð¿ó ÑßðÆðáÐðð ¨îÝÐð åÏÇðü¸ðâðó ¡ÑðáÂð ¨÷îâðó. 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : ¨îð÷âèðÑðôÜ Úð÷Æðóâð 53 ãÚðð ãððòæðá̈ î çðØð÷µð÷ ýáòÃðãðöÄð ¡ðÑðÂððçðÙðð÷Ü ¡ðè÷, Ãð÷ ãððµðôÐð ÃÚððÃðóâð µðô¨îð ¡çðÃðóâð ÃðÜ ÃÚðð 

ÇôÝçÃðó ¡ðÑðÂð çðôµðãððãÚððÃð. 
Àðù.Úðð÷ò±ðÜð¸ð Ç÷äðÙðô®ð : ÙðèÃãððµðð ÙðôÉð ¡ðè÷, ¡ð¸ðµðó çðØðð èó ãðøÏð ¡ðè÷ ¨îó Ðððèó ? ÏðÙððáÇðÚð ¡ðÚðô©Ãð ×ðöèÐÙðôü×ðýá Úððüµð÷¨îÀ÷ çðü³ð¾Ðð÷µðó 

³ð¾Ððð ãð ÃÚððÃð »ððâð÷âÚðð ÇôÝçÃðóüµðó Ððð÷üÇ ¡çðÃð÷. Ùðó ÙððòèÃðóµÚðð ¡òÏð¨îðÜðÃð Ãðó Ùðð±ðãðâðó èð÷Ãðó. òÇ. 15 ¡ðù©¾ð÷. 2013 Üð÷¸ðó Ùðâðð Ãðó 
ÑßðÑÃð »ððâðó ¡ðè÷. ÚððÃð ¡ðÑðâÚðð ¦Ùð. ×ðó. ¦çð. µðó ÙððòèÃðó; çðü³ð¾Ðð÷µðð ¨îðÚðá̈ îðú ; ÃÚððüµÚðð ¨îðÚðá¨îðòÜÂðó òÐðãðÀóµð÷ òÐð¨îæð Úðð ×ðð×ðÃðóÃð 
ãðøæðÙÚð ¡ðÁúâð÷. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦. ¨îðÚðá¨îðú èð 12 ¸ððÐð÷. 2013 Üð÷̧ ðó çðüÑðâðð ¡çðôÐð ÃÚððµðó òÐðãðÀÂðô¨î ÑßòªîÚðð 
Üð×ðãððãðó ¡äðð ¡ðäðÚððµð÷ Ñðëð Ùðó 14 ¸ððÐð÷. 2013 Üð÷¸ðó òÇâð÷ èð÷Ãð÷. 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : çðòµðãð ¡èãððâððÃð ×ðñÚððµð ±ðð÷æ¾ó çÑðæ¾ èð÷Ãðóâð, ¡ù©äðÐð ¾÷¨îÐð ÙðÏÚð÷èó ¨îðèó ×ðð×ðóüµðð £âð±ðÀð èð÷ýáâð, ¡ðÑðÂð ¸ð÷ 

Ñðëð Üð¸Úð äðð®ð÷çð òÇâð÷ ¡ðè÷ Ãð÷ òÐðÚðÙððÐðôçððÜ ÑðôÁ÷ ¦÷Ððãð÷úµÚðð òãðæðÚððÃð Úð÷ýáâðµð. ¡ð¸ðµðó çðØðð ãðøÏð ¡ðè÷ ¨îó Ðððèó èð ¸ðð÷ ÙðôÉð ¡ðÑðÂð 
£ÑðòçÆðÃð ¨÷îâðð ÃðÜ ÑðôòÁâð ¨îðÙð¨îð¸ððµÚðð Çöæ¾óÐð÷ ¨îð÷ÂððµÚðð ÙðÐððÃð äðü¨îð Ðð¨îð÷ ÙèÂðôÐð Ùðó Úð÷Æð÷ çÑðòæ¾¨îÜÂð Ç÷Ãðð÷. Ùðð. ÏðÙððáÇðÚð ¡ðÚðô©Ãð, 
Ùðôü×ðýá Úððüµð÷̈ îÀ÷ ¸ðó Ððð÷üÇ ¡ðè÷ Ãðó ¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µðó ¡ðè÷. ¡ðÑðÂð (ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð) èó ¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µðó ¦¨î äðð®ðð 
¡ðè÷. ¡ðÑðÂð ¸Úðð ¡ðÇ÷äððüµð÷ ÑððâðÐð ¨îÜÃðð÷ Ãð÷, ¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µÚðð ¡ðÇ÷äððµð÷ ÑððâðÐð ¨îÜÃðð÷. ¡ðÑðâÚððÐðüÃðÜ ¸Úðð âðð÷̈ îâð äðð®ðð 
¡ðè÷Ãð ÃÚðð, Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð ¡ðÇ÷äððµð÷ ÑððâðÐð ¨îÜÃððÃð. Ùðôú ¸ðó ³ð¾Ððð ¡ðè÷ Ãðó ÷̈üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µðó ¡ðè÷. ÃÚðð×ðð×ðÃðóÃð ¨îðèó 
òãðµððÜðÚðµð÷ ¡çð÷âð Ãð÷ ¡ðÑðÂð ¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.âðð òãðµððÝ äð¨îÃðð÷. ÃðôÙèó Ùðâðð ¸ð÷ ¨îðèó Ñðëð Ç÷ãðôÐð çððüò±ðÃðâð÷ ¨îó, ÏðÙððáÇðÚð 
¡ðÚðô©Ãððü̈ îÀôÐð Ñðëð ÑßðÑÃð »ððâð÷ ¡ðè÷ ; ÃÚððÃð ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ ÐððèóÃð ; ÃÚððãðÜ Ùðó ¡ðÑðÂððçð Ñðëð òÇâð÷ ¡ðè÷ ¨îó, ¡ðÑðÂð Üð¸Úð äðð®ð÷âðð Ñðëð òÇâð÷ 
¡ðè÷ Ãð÷ ¿ó¨î ¡ðè÷ ÑðÂð ¡ðÑðÂð (ÏðÙððáÇðÚð ¡ðÚðô©Ãððü̈ îÀôÐð òÙðúðâð÷âð÷) Àðù©ÚðôÙð÷ü¾ ¨îðèó Ñðð¿òãðâð÷ Ðððèó, ¸ð÷ ¡ðÑðÂððçð ÑßðÑÃð »ððâð÷ Ãð÷ ¸ðÜ 
Üð¸Úð äðð®ð÷âðð Ñðð¿òãðâð÷ ¡çðÃð÷ ÃðÜ, Ãð÷ Üð¸Úð äðð®ð÷Ðð÷ ¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.¨îÀ÷ Ñðð¿ãðâð÷ ¡çðÃð÷. ¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦. ¨îÀôÐð ¸ðó 
ÙððòèÃðó òÙðúðâðó ¡çðÃðó ÃÚððÐðôçððÜ ÑðôÁóâð ¨îðÚðáãððèó »ððâðó ¡çðÃðó. 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : çðòµðãð ¨îðÚððáâðÚððÐð÷ Ñðëð òÇâð÷âð÷ ¡ðè÷. ÃÚððüµð÷̈ îÀôÐð ¡ð÷òÜ¸ðóÐðâð Àðù©ÚðôÙð÷ü¾ Ùðð±ðãðâð÷âð÷ ¡ðè÷. ÃÚððãðÜ ÃÚððüµð÷ ¸ð÷ ¨îðèó 

£ÄðÜ Úð÷ýáâð Ãð÷ ¡ðÑðÂð ÷̈üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.¨îÀ÷ Ñðð¿ãðô. ÐðüÃðÜ ÷̈üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µðð ¸ðð÷ ¨îðèó ¡ðÇ÷äð Úð÷ýáâð ò¨üîãðð ÃÚððüµðó ¸ðó 
¨îðèó ¨îðÚðáãððèó ¡çð÷âð ÃÚððçð ¡ðÑðÂð ×ððüÏðóâð ¡ðèð÷Ãð. ¡ð¸ðµÚðð êðÂððâðð ÷̈üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µÚðð òÐðÚðÙððÐðôçððÜ èó çðØðð µððâðô ¡çðôÐð 
Ãðó ãðøÏð ¡ðè÷. Úðð òãðæðÚðð×ðÉâð ¨îð÷ÂðÃÚððèó çðÇçÚððµÚðð ÙðÐððÃð äðü¨îð ¡çðô ÐðÚð÷. 
çðØð÷çðÙðð÷Ü ýáòÃðãðöÄð ÇôÝçÃðóçðð¿ó èð÷Ãð÷ Ãð÷ çð±ð·ÚððüÐðó ÇôÝçÃðóçðè Ùðü¸ðôÜ ¨÷îâð÷ ãð ÑðôÁóâð ¿Üðãð çðüÙðÃð ÷̈îâðð. 
¿Üðãð ªî.1) 53 ãðó ãððòæðá̈ î çðØðð, 13 ¸ððÐð÷. 2013 Üð÷̧ ðóµð÷ ¨îð÷âèðÑðôÜ Úð÷Æðóâð ýáòÃðãðöÄð çðØð÷çðÙðð÷Ü ¡ðâð÷ ¡çðÃðð Ãð÷ ÇôÝçÃðóçðè èó 

çðØðð Ùðü¸ðôÜ ¨îÜÂÚððµðð ¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ çðüÙðÃð ¨îÜóÃð ¡ðè÷. 
¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.  
çðôµð¨î : Àðù.±ðôÂðãðüÃð ¦Ðð. Üð¿ð÷À .   ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î : Àðù.çðôòÏðÜ Ñðð¾óâð (çððü±ðâðó) 
 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : ãððòæðá¨î ¡èãððâð ¡ðÑðÂððçðÙðð÷Ü Ùðü¸ðôÜóçðð¿ó ¿÷ãðÃð ¡ðèð÷Ãð. 

1. Àðù.çðôòÐðâð ¸ððÏðãð - ×ððäðóá ¾ð¨îúó Úððüµðó òÐðãðÀ ÑðüµððÚðÃð çðòÙðÃðóãðÜ »ððâðó ÃÚðð×ðÉâð Ùðð. ¡ÏÚðêð Àðù.¸ðôÙðú÷ çðÜ ÃÚððüµðð çðÃ¨îðÜ 

¨îÜÃðóâð. 
2. Àðù.ò¨îÜÂð Ç÷äðÙðô®ð – Ðððòäð¨î è÷ ç¾ôÀü¾ Òîð÷ÜÙðµð÷ ¡ÏÚðêð èð÷Ãð÷. òãðÌððÑðó¿ðµÚðð µðô¨îóµÚðð òÐðÂðáÚððÙðôú÷ 11,900 Ùð÷òÀ¨îâðµð÷ 

òãðÌððÆðóá अनXुतीण	 »ððâð÷ èð÷Ãð÷. Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ÚððüµÚðð Ùðð±ðáÇäðáÐðð®ððâðó ÃÚððüµð÷ Úðð÷±Úð Ðð÷ÃðöÃãð ¨îÝÐð Úðäðçãðó âðÁð òÇâðð. 

Ùðð.¡ÏÚðêð Àðù.¸ðôÙðú÷ çðÜ ÃÚððüµðð çðÃ¨îðÜ ¨îÜÃðóâð. 
3. Àðù.è÷ÙðüÃð ØðÇðÂð ÷ - Ïðôú÷, ÚððüÐðð ÐðùäðÐðâð è÷âÆð òâðÀÜäðóÑð ¡ãððùÀá èð ýá̈ îðùÐððùòÙð¨î ±ßð÷Æð çðð÷çððÚð¾ó ¡ðùÒî ýáïüòÀÚðð ¨îÀôÐð òÙðúðâðð 

¡ðè÷.  Àðù.¸ðôÙðú÷ çðÜðüÐðó ÃÚððüµðð çðÃ¨îðÜ ¨îÜðãðð. 
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Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : ãððòæðá̈ î ¡èãððâð ¡ðÑðÂððçðÙðð÷Ü ¡ðè÷. èð Ùðô®ÚðÃð: ÃðóÐð Øðð±ððÃð ¡ðè÷, ÑßÆðÙð ¡ðÑðâÚðð ¸Úðð ¨îðèó çðØðð ãðæðáØðÜðÃð 

»ððâÚðð ÃÚððüµðð ±ðð÷æðãððÜð òÇâðð ¡çðôÐð ÇôçðñÚðð Øðð±ððÃð ãðæðáØðÜðÃðóâð ÙðèÃãððµð÷ ¿Üðãð ãð ¨îðÙð¨îð¸ð ¡ðè÷. ÃðóçðñÚðð Øðð±ððÃð çðòµðãððµÚðð 
¨îðÙð¨îð¸ððµðð ¡ðÁðãðð ³ð÷Ãðâðð ¡ðè÷. 
ÐðòãðÐð äðð®ðð Ùðü¸ðôÜó : Úðð ãðæððáÃð 8 ÐðòãðÐð äðð®ðð »ððâÚðð ¡ðè÷÷Ãð ÃÚðð ¡ðÑðâÚððçðÙðð÷Ü Ùðü̧ ðôÜóçðð¿ó ¿÷ãðÃð ¡ðè÷ ÃÚððçð ¡ðÑðÂð ÙððÐÚðÃðð 

Ìððãðó. ¡çð÷ çðòµðãð Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ÚððüÐðó çðØð÷çðÙðð÷Ü ÙððüÀâð÷ ¡çðÃðð Úðð ÐðòãðÐð äðð®ðð Ùðü¸ðôÜ ¨îÜÂÚððµðð ¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü̧ ðôÜ ÷̈îâðð. 
 
¿Üðãð ªî. 2) ÐðòãðÐð äðð®ðð Ùðü̧ ðôÜóµÚðð ÑßçÃððãððãðÜ çðØð÷Ðð÷ µðµððá ¨îÝÐð 1) çððãðÐð÷Ü (Ððð±ðÑðôÜ)  2) ¡¨îð÷âð÷ (¡.Ðð±ðÜ)  3) çððÃððÜð ±ßðÙðóÂð  

4) ¨îÀð-¡ðæ¾ó  5) ¨îúÙð÷äãðÜ  6) ¨îð÷üÀðúó  7) ¡¨îð÷¾  8) ×ððúðÑðôÜ  Úðð ÐðòãðÐð äðð®ðð ò×ðÐðòãðÜð÷Ïð Ùðü¸ðôÜ ¨÷îâÚðð. 
¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ. 
çðôµð¨î : Àðù.±ðÂð÷äð ¸ððÏðãð.    ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î : Àðù.òãðÐððÚð¨î Ððð±ðÜ÷. 

 
¿Üðãð ªî.3)  C.C.I.M. Ðð÷ âðð±ðô ¨÷îâð÷âÚðð M.S.R. µÚðð òãðÜð÷ÏððÃð £µµð ÐÚððÚððâðÚððÃð Çðãðð Çð®ðâð ÷̈îâÚðð×ðÉâð Üð¸Úð äðð®ðð ãð ÷̈üîòÍÚð 

¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦.  ÑðÇðòÏð¨îðÜó Úððüµð÷ òãðäð÷æð ¡òØðÐðüÇÐððµðð ¿Üðãð èó çðØðð ÙððüÀôÐð çðãððáÐðôÙðÃð÷ ÑððòÜÃð ¨îÜÃð ¡ðè÷. 
¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ. 
çðôµð¨î :  Àðù.ÜòãðÐð µððüüÀ¨î    ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î :  Àðù.ÝÑð÷äð êðóÜçðð±ðÜ 

 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úððµðó çðÇçÚð çðü®Úðð ¡ð¸ðÑðÚðáïüÃð 19,348 ýáÃð¨îó ¡ðè÷. 2012-13 Úðð ¨îðúðÃð ÐðòãðÐð 1228 

çðÇçÚð ¡ðÑðâÚðð çðãððáïüµÚðð çðè¨îðÚððáÐð÷ ¨÷îâð÷ ¡ðè÷Ãð. ÚððÑðôÁ÷èó èó çðü®Úðð ãððÁãðÂÚððçðð¿ó ÑßÃÚð÷¨î çðÇçÚððÐð÷ ò¨îÙððÐð Çð÷Ðð çðÇçÚð Ç÷ãðôÐð 
ÑßÚðÃÐð ¨îÜðãð÷Ãð. ãððòæðá¨î ¡èãððâð ¡ðÑðÂððÑðôÁ÷ ¡ðè÷, ÃÚððÃð »ððâð÷âÚðð çðØðð ãð ÃÚððüÃðóâð ¨îðÙð¨îð¸ð çðüêðóÑÃðòÜÃÚðð ãðÂðáÐð ÷̈îâð÷ ¡ðè÷µð. òäðãððÚð 
òãðòãðÏð ¿Üðãððüµððèó çðÙððãð÷äð ÃÚððÃð ¡ðè÷. ÚððÑðôÁ÷ ¡ù©äðÐð ¾÷̈ îÐð ÙðÏÚð÷ ÷̈îâð÷âÚðð ¨îðÙððüµððèó £ââð÷®ð ¡ðè÷. Úðð ¡èãððâððÃð ¨îðèó ÇôÝçÃðó 
¡çðÃðóâð ÃÚðð çðØðð±ðöèðÐð÷ òÐðÇäðáÐððçð ¡ðÂðôÐð ÌððãÚðð.  
 Àðù.¡¸ðóÃð ®ðð÷Ãð ÚððüÐðó ¸ðð÷ ¡ðòÆðá¨î ¡ÑðèðÜ ÷̈îâðð èð÷Ãðð ÃÚððµðó ¨÷îçð ¡ðÑðÂð ¨îð÷¾ðáÃð ¾ð¨îâðó èð÷Ãðó Ùððëð ¨îðèó 
¨îð±ðÇÑðëððüµÚðð ¡ÑðôÃðáÃð÷Ùðôú÷ ãð ¡ÐÚð ¨îðèó çð×ð×ðóüÙðôú÷ ¡ðÑðÂð Ãðó ¨÷îçð èÜâðð÷. ÃÚððÐðüÃðÜ Àðù.òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷ ãð çðòÙðÃðóÐð÷ èðÚð ¨îð÷¾áðÃð ¡Ñðóâð 
¨îÜðãð÷ ¡çð÷ ¿Üãðâð÷ Ãð÷ãèð Àðù.Ùèðëð÷ çðÜðüÐðó ¡ØÚððçð ¨îÝÐð ãð ¡ðÑðâðð ¡ÐðôØðãð ÑðÂððçð âððãðôÐð çðÇÜµðó ÷̈îçð ÑðôÐèð èðÚð¨îð÷¾ðáÃð Çð®ðâð 
¨îÜÂÚððÃð Úðäðçãðó »ððâð÷. çðÇÜµðó ÷̈îçð ¡ðÃðð èðÚð¨îð÷¾ðáÃð Çð®ðâð »ððâðó ¡ðè÷. Úðð ò¿¨îðÂðó ÐÚððÚð òÙðúÂÚððµðó ¡Ñð÷êðð çðü³ð¾Ðð÷âðð »ððâðó 
¡ðè÷. èó µððü±ðâðó ×ðð×ð Úðð çðòÙðÃðóÐð÷ ¨÷îâðó ¡ðè÷. Àðù.¡ò¸ðÃð ®ðð÷Ãð ÚððüµÚðð ¨îðúðÃðóâð ¡ðòÆðá̈ î âð÷®ððÑðòÜêðÂððµð÷ òÜ¡ðùòÀ¾ ¨îÜÂÚððµðð ¿Üðãð 
»ððâðð èð÷Ãðð, ÃÚððçðð¿ó ÃÚððüÐðð Ñðëð òÇâð÷ èð÷Ãð÷. ÑßðÚðÙðÜó Àðù©ÚðôÙð÷ü¾ Àðù.¡ò¸ðÃð ®ðð÷Ãð ÚððüÐðó ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷âðð òÇâð÷ ÐðãèÃð÷. ÃðÃ¨îðâðóÐð 
¡ðùÀó¾Ü¨îÀ÷ ¡ðÑðÂð ÑðëððÎðÜ÷ òãðµððÜÂðð ÷̈îâðó ¡çðÃðð ÃÚððüÐðó ¡çð÷ ¨îúãðâð÷ ¨îó ÃÚððüÐðó Òî©Ãð ¾ùâðóäðó¾ ¨÷îâð÷ èð÷Ãð÷, ¡ðùÀó¾ ¨÷îâð÷ ÐðãèÃð÷. 
ÃÚðð ¾ùâðóäðó¾âððµð ¡ðÑðÂð ¡ðùÀó¾ çðÙð¸ðÃðð÷ èó ¡ðÑðâðó ÒîçðãðÂðô¨î ¡ðè÷. 
Àðù.òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷ : ÇôÇøáãððÐð÷ ®ððâðµÚðð ¨îð÷¾ðáÐð÷ ¸ð÷ çðèð ÙðôÉ÷ £ÑðòçÆðÃð ÷̈îâð÷ Ãð÷ ¡ðÑðâÚðð òãðÝÏÇ ±ð÷âð÷ ¦ãðÁ÷µð Ððãè÷ ÃðÜ Àðù.¨îðü×ðú÷ è÷ 

¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µð÷ ¡ðùÆðð÷Üðýá¸À òçð±Ðð÷¾Üó Ðððèó. Àðù.®ðð÷Ãð è÷èó çðü³ð¾Ðð÷µð÷ Ç÷Âð÷ âðð±ðÃð Ðððèó, ¡çðð Ãðð÷ òÐðÂðáÚð èð÷Ãðð. òÐð¨îðâððÐðüÃðÜ 
çðü³ð¾Ðð÷µðó ¨îð±ðÇÑðëð ÃÚðð ãðò¨îâððüÐðó ÌððÚðâðð Ñððòè¸ð÷. 60 òÇãðçððµÚðð ¡ðÃð ãðÜµÚðð ¨îð÷¾ðáÃð ¡Ñðóâð ¨îÜðãð÷ âðð±ðÃð÷. 55 òÇãðçð 
£âð¾âÚððÐðüÃðÜèó Ãðó ¨îð±ðÇÑðëð÷ çðü³ð¾Ðð÷âðð òÙðúðâðó ÐðãèÃðó. äð÷ãð¾ó ¸ðôÙðú÷ çðÜðüÐðó çððüò±ðÃðâÚððÐðüÃðÜ ÃÚððüÐðó Ãðó òÇâðó. ¡ÃÚðüÃð ¨îÙðó ãð÷ú 
¡çðÃððüÐðð ¡ðÙèó Ãðó ÷̈îçð èðÚð ¨îð÷¾ðáÃð Çð®ðâð ¨÷îâðó. ¡ðÃðð Àðù.®ðð÷Ãð Úððüµð÷ òÐðÇð÷áæðÃãð ¸ððãðôÐð ¡ðÜð÷Ñðó è÷ ç¾÷¾çð ¡ðè÷. ¡ðÑðÂðð¨îÀ÷ ±ßðéÚð 
ÏðÜÂÚððçððÜ®ð÷ ÙðôÉ÷ ¡ðè÷Ãð ¡çð÷ ¡ðÑðÂð òçðÏÇ ÷̈îâÚððÐðüÃðÜ èó ¨÷îçð ÑðôÐèð çðôÐððãðÂðóçðð¿ó ³ð÷Ãðâðó. ÚððÃð ¸ðÜ Àðù.¡ò¸ðÃð ®ðð÷Ãð è÷ Çð÷æðó òçðÏÇ 
»ððâð÷ ÃðÜ ÃÚððüÐðð 1ÙðòèÐðð ø̈îÇ ãð çðüÑðôÂðá Ü©¨îÙð ãÚðð¸ððçð¨î¾ ÑðÜÃð ¨îÜðãðó âðð±ð÷âð ÑðÂð Ü©¨îÙð ÑðÜÃð ¨îÜÂÚððçð ¡çðÙðÆðá ¿Üâð÷ ÃðÜ ÑðôÐèð 
3 ÙðòèÐð÷ ¨øîÇ ÚððÑßÙððÂð÷ 4 ÙðòèÐð÷ ¨øîÇ èð÷ýáâð ÑðÂð Ü©¨îÙð Ùððëð òÙðúÂððÜ Ðððèó. ¡ÐÚð ÑðÚððáÚð ¸ðð÷ çðÙðÜó çðô¾ Çð®ðâð ¨îÜÂÚððµðð èð÷Ãðð . 
µð÷¨î ×ðð¤üçð 24/02/2011 âðð »ððâðð èð÷Ãðð, ÃÚððÐðüÃðÜ 3ãðæððáµÚðð ÙðôÇÃðóÃð çðÙðÜó çðô¾ Çð®ðâð ¨îÜðãðó âðð±ðÃð÷ ÙèÂð¸ð÷ òÇ. 
23/02/2014 âðð èó ÙðôÇÃð çðüÑðÂððÜ ¡ðè÷. Úðð ÙðôÇÃðóµÚðð ¡ðÃð Ãðó Çð®ðâð ÷̈îâðó ÃðÜ 7 Ãð÷ 8 ÙðòèÂÚððÃð Úðð ÷̈îçðµðð òÐð¨îðâð âðð±ðÃðð÷. 
Ñðøäððüµðó òÜ¨îãèÜó èð÷Ãð÷. 1 - 2 òè¡òÜü±ðÙðÏÚð÷ ¨÷îçð çðüÑðÃð÷. Ñðøçð÷ ¨îð÷¾ðáÃð ¸ðÙðð èð÷ÃððÃð. ÑðôÂðá Ñðøçð÷ òÙðúô äð¨îÃððÃð. çðð÷âððÑðôÜµÚðð ¨îð÷ÂððâððÃðÜó 
Ãðó ¸ð×ðð×ðÇðÜó Ìððãðó. Ùðôü×ðýáµðó ¸ðó ¨÷îçð Çð®ðâð ÷̈îâÚððµðó ¨îð±ðÇÑðëðü ¡ðè÷Ãð Ãðó Ùðó Üð¸ÚððÏÚðêððü̈ îÀ÷ ¡ðÑðÂðð çðãððáïüçðÙðð÷Ü  çðôÑðôÇá ¨îÜÃð 
¡ðè÷. 
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Àðù.Ùèðëð÷ : çðð÷âððÑðôÜâðð ÷̈îçð Çð®ðâð ¨îÜðÚðµðó ¡çðâÚððÐð÷ çðð÷âððÑðôÜðÃðóâð çÆððòÐð¨î Ãðìð ãðò¨îâð Ðð÷Ùððãð÷. çðÏÚðð çðð÷âððÑðôÜâðð 4-5 ãð÷úð 

¸ððãðôÐð è÷ ¨îðÙð ¨îÜÂð÷ Ùðâðð äð©Úð Ðððèó. ÃÚððÑð÷êðð çðð÷âððÑðôÜµÚððµð òçðÐðóÚðÜ ãÚððò©ÃðÐð÷ âðêð Ç÷ãðôÐð ãð µððü±ðâðð ãðò¨îâð Ðð÷ÙðôÐð è÷ ¨îðÙð ×ð³ððãð÷. Ùðó 
ÃÚððüÐðð çð±ðúó ÙðÇÃð ¨îÜ÷Ðð. 
çðØðð±ðöèðÐð÷ èð çðòµðãððüµðð ¡èãððâð Ùðü¸ðôÜ ¨îÝÐð ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ ¿Üðãð ÷̈îâðð. 
 
¿Üðãð ªî. 4) ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷µðð, çðòµðãððüÐðó çððÇÜ ¨÷îâð÷âðð ¡èãððâð èó çðØðð çðãððáÐðôÙðÃð÷ ÇôÝçÃðóçðè òçãð¨îðÝÐð Ùðü¸ðôÜ ¨îÜÃð ¡ðè÷. 

¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.  
çðôµð¨î : Àðù.è÷ÙðüÃð ØðÇðÐð÷                                    ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î : Àðù.ÜòãðüÍ òÙðÜ±ðÂð÷. 

 
M.M.P. ACT çðð¿ó ÜùÑðóÀ ¡ù©äðÐð ¨îòÙð¾ó ¨îÐãè÷ÐðÜ Àðù.òÙðÜ±ðÂð÷ ¡ðÑðÂððçð ÙððòèÃðó Ç÷Ãðóâð. 
Àðù.ÜòãðüÍ òÙðÜ±ðÂð÷ : Úðð çðòÙðÃðóÃð Àðù. ø̈îâððçð ±ððøÀ, Àðù.¨÷î. ¾ó. Ñðð¾óâð, Àðù.¡òÐðâð Ç÷äðÙðô®ð, Àðù.Üð¿ð÷À çðÜ, Àðù.Üòãð¨îðüÃð ÑððµððÜÂð÷, 

Àðù.ÙðÀ¨îÜ çðÜ, Àðù.µðüÍ¨îðüÃð ¨÷îãðú ãð òâð±ðâð ¨îòÙð¾óµð÷ ¡ÏÚðêð Úððüµð÷ çðè¨îðÚðá âððØðâð÷. 2011 âðð ¸ð÷ãèð Àðù.Ùèðëð÷ çðÜ ¦Ùð. çðó. ¡ðÚð. 
¦Ùð. µð÷ òâð±ðâð ¡ùÀãððÚð»ðÜ ãð Àðù.òÇÐð÷äð ±ðãðúó ¡ÏÚðêð èð÷Ãð÷, Ãð÷ãèð ¦¨î ¿Üðãð ¨îÝÐð ÀàðÓ¾ ÃðÚððÜ ÷̈îâðð èð÷Ãðð; ÃÚððµðð Òîðùâðð÷¡Ñð 5-6 
±ð¾ðüÃðôÐð òãðØðð±ðôÐð »ððâðð, ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µð÷ ¦¨îëðóÃð ÑßÚðÃÐð ¡çð÷ »ððâð÷ ÐððèóÃð. ÚððÃðóâð çðôÏððÜÂðð çðôµðãðÃððüÐðð çð÷©äðÐð 25/4 ãð 25/5 
Çð÷³ððüÙðÏÚð÷ ¡ðÑðÂð ÇôÝçÃðó çðôµðãðâÚðð ¡ðè÷Ãð; ÃÚðð U.G. ãð P.G.çðð¿ó ¡ðè÷Ãð. ãðøÌðò¨îÚð òäðêðÂðÙðüëðó Ùðð. òãð¸ðÚð ô̈îÙððÜ ±ððãðóÃð çððð÷. ÚððüÐðð 7-
8 ãð÷úð Øð÷¾ôÐð ¡ðÑðâÚðð Òîðýáâðµðð Òîðùâðð÷¡Ñð ³ð÷Ãðâðð ÃÚððãðÜ Ùðð. Ùðüëðó Ùðèð÷ÇÚððüÐðó ÃÚððüµðð äð÷Üð Ç÷ãðôÐð Ãðó Òîðýáâð ¡ðÃðð çðòµðãð ¨îðÚððáâðÚððÃð 
¡ðè÷.  
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : Ùðð»ð÷ ¸ð÷ãèð Ãðìððüäðó Úðð×ðð×ðÃð ×ðð÷âðÂð÷ »ððâð÷ ÃÚððãð÷úó è÷ çððü±ðÂÚððÃð ¡ðâð÷ ¨îó ¡ù©¾ ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ èð÷Ãð ¡çð÷âð ÃðÜ 

¦¨îÇðµð çð±ð·Úðð ¨îÝÐð ³Úðð è÷ ¨îðÙð ãððÜüãððÜ èð÷ÂððÜ Ðððèó. çðòÙðÃðóâðð ÑðôÂðá ¡òÏð¨îðÜ ¡ðè÷Ãð ÃÚððüÐðð Úðð÷±Úð ãðð¾âÚððçð Ãð÷ ¨îð÷Âððµðóèó ÙðÇÃð 
³ð÷ãðô äð¨îÃððÃð 
Úðð×ðð×ðÃðóÃð çðòãðçÃðÜ ØððæÚð Àðù.ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷ ÚððüÐðó ¨÷îâð÷. 
Àðù.ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷ : âððù ¡ûÀ ¸ÚðôòÀäðóÚðâð µðð òÜÙðð¨áî òÐð±ð÷¾óãè ¡ðè÷. ÃÚððµð÷ çðòãðçÃðÜ òãðãð÷µðÐð ¨îÝÐð Ãð÷ ÙèÂððâð÷ ¨îó, ÙðüëðóÙðüÀúðµÚðð 

¨ùîò×ðÐð÷¾ òÙð¾óü±ðÙðÏÚð÷ Ãð÷ Úððâðð ¡ð÷ãèÜ ÝâÀ ¨îÝ äð¨îÃððÃð.  
Àðù.òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷ : 25/4 ¡ðÂðó 25/5 µÚðð ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ ¡ðÑðÂð ÑßçÃððãðóÃð ÷̈îâÚðð ¡ðè÷Ãð, Úðð Çð÷Ðèóèó ¡ÃÚðüÃð ±ðÜ¸ð÷µÚðð ¡ðè÷Ãð. çðÏÚðð 

¦Ùð. ¦Ùð. Ñðó. ¡ù©¾ ÙðÏÚð÷ ô̈î¿÷èó ¨îð÷Ð¸ððùýáïü¾ ç¾Àó Ðððüãððµðð £ââð÷®ð Ðððèó ãð ýáïüò¾±ß÷¾÷À äð×Çèó ô̈î¿÷ÃðÜó ÃÚððÃð Úð÷Âð÷ ±ðÜ¸ð÷µð÷ ¡ðè÷. ÙèøçðôÜ 
çððÜ®Úðð Üð¸ÚððÙðÏÚð÷ ãð ¡ÐÚð Üð¸ÚððüÙðÏÚð÷ ýáïüò¾±ß÷¾÷À äð×Ç ãð ýáïüò¾±ß÷¾÷Àµðü ãð÷±ðúü äÚð÷ÀþÚðôâð ³ð÷Ãðâðü ¸ððÃðü, Ãðçðü ¡ðÑðâÚðð¨îÀ÷ Ðððèó. ±ð÷âÚðð 4 
ãðæððáÃð ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. Ðð÷ Ãðçðð Ñðð¿ÑðôÜðãðð ¨îÜðÚðâðð Ñððòè¸ð÷ èð÷Ãðð. 25/4 ãð 25/5 ¦¨îðãð÷ú÷âðð ¸ððÂð÷ è÷ Ïðð÷ ÷̈îÇðÚð¨î ¡ðè÷. 25/4 µðó 
¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ èó çðÜ¨îðÜâðð ÙððÐÚð ¡ðè÷. ÃÚððµÚðð çðÑðð÷¾áçðð¿ó ãð÷úð÷ãð÷úó Ððð÷ò¾Òîó¨÷îäðÐð ãð ¸ðó. ¡ðÜ. Èèó ¨îðÁâð÷âð÷ ¡ðè÷Ãð. ÃÚððÙðôú÷ èð ÑßçÃððãð 
çðè¸ðÑðÂð÷ òçãð¨îðÜâðð ¸ððãðô äð¨îÃðð÷. 25/4 µðó ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ èó  I.S.M. GRADUATES Ððð 100% òèÃððµðó ãð 100% GRADUATES âðð 
âðð±ðô èð÷Ãð÷. ÇôÇøáãððÐð÷ 25/5 µÚðð ×ðð×ðÃðóÃð Ãðçð÷ Ðððèó. ¸ðð÷ÑðÚðáïüÃð çð÷ü¾àâðÙðÏÚð÷ çðôÏððÜÂðð èð÷Ãð Ðððèó Ãðð÷ÑðÚðáïüÃð Ãðó ç¾÷¾ÙðÏÚð÷ âððù ¡ûÀ ¸ÚðôÀóçðóÚðâð 
¨îÀôÐð ÙððÐÚðÃðð òÙðúô äð¨îÃð Ðððèó. 25/4 ×ðÜð÷×ðÜ ¸ðÜ 25/5 òçãð¨îðÜâðü ±ð÷âðü ÃðÜ ¡ðÐðüÇµð ¡ðè÷ ÑðÂð, 25/5 Ùðôú÷ ¸ðÜ 25/4 ¡À¨îâðü 
ÃðÜ 100% âðð÷̈ îðüµðü 100% Ððô¨îçððÐð èð÷¤ äð¨îÃðü. ÙèÂðôÐð Çð÷Ðèó çðð÷×ðÃð Ñðð¿ãððÚðµð÷ ¡çðÃðóâð ÃðÜ Ñððùòâð¾ó¨îâð çðÑðð÷¾á èð ç¾àðû±ð ¡çðâðð 
Ñððòè¸ð÷. ÙèÂðôÐð 25/4 çãðÃðüëðÑðÂð÷ ÙððüÀôÐð çðüÙðÃð ¨÷îâðð Ñððòè¸ð÷. 
Àðù.¨îð÷Æðú÷ : Ùèðëð÷ çðÜ, 25/5 äð©Úð ¡ðè÷. Ãðçð÷µð I.S.M. Àðù©¾ÜðüµÚðð PROTECTION çðð¿ó CONDENSE COURSE ³ð÷Âð÷ ±ðÜ¸ð÷µð÷ 

¡ðè÷. 
Àðù.µðüÍ¨îðüÃð ¨îð÷âðÃð÷ : C.C.I.M. ÙðÏÚð÷ ÙððùÀÐðá Ùð÷òÀçðóÐð ¡ðÑðÂððçð ãððÑðÜÃðð Úð÷ÂÚððçðð¿ó ¡ðÙèó ÑßÚðÃÐð ¨îÜÃð ¡ðèð÷Ãð. Àðù.±ðôâððÙð Ðð×ðó 

¡ð»ððÇðüÐðó ¡ðÚðôæð ¨îÀôÐð ¡ðÙèðâðð Ñðëð òÇâð÷ ¡ðè÷, ÃÚððÐðôçððÜ ¡ùâðð÷ÑðùÆðóµð÷ ¨îðèó £µµðÑðÇçÆð ãð ¡ðÚðôãð÷áÇðµð÷ ¨îðèó £µµðÑðÇçÆð ¡äðó 
¨îÙ×ððýáÐÀ ¨îòÙð¾ó ¨÷îâðó ¡ðè÷. Úðô.¸ðó. âð÷ãèâð âðð Úðð ¨îòÙð¾óÐð÷ 9 ÙðòèÐÚððµðð ò¾µðóü±ð ãð 3 ÙðòèÐÚððµðð ¾à÷òÐðü±ð ¡çðð 1 ãðæððáµðð ¨îð÷çðá 
¨îÜÂÚððµðð òÐðÂðáÚð »ððâðð. Ãðçð÷µð Ñðó. ¸ðó. âð÷ãèâðµðð ¨îð÷çðá ¨îÜÂÚððµðð ÑßÚðÃÐð µððâðô ¡ðè÷. ÚððÃð 6 ÙðòèÐÚððµðð ÙèÂð¸ð÷ 350 Ãððçð ò¾µðóü±ð ãð 
150 Ãððçð ¾à÷òÐðü±ð µðð ÑßçÃððãð ¡ðè÷. Úðð×ðð×ðÃð ÃÚððüÐðó çðòãðçÃðÜ ÙððòèÃðó òÇâðó. 
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çðØðð òÎÃðóÚð çðëð 

çðëððµÚðð ÑßðÜüØðó ¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦. òÑðüÑðÜó òµðüµðãðÀ ãð Ïðôú÷ äðð®ð÷µÚðð òÇÐðÇäðóá̈ ÷îµð÷ Ñß¨îðäðÐð ãÚððçðÑðó¿ðãðÜóâð ÙððÐÚðãðÜðüµÚðð èçÃð÷ 
¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. ÚððÐðüÃðÜ ¦Ðð.¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸ÚððµÚðð ¨îðèó çðÇçÚð ãð äðð®ððüÐðó ¨÷îâð÷âÚðð £ââð÷®ðÐðóÚð ¨îðÚððá×ðÇþÇâð ÃÚððüµðð 
çðÃ¨îðÜ ãð ÐððÙðð÷ââð÷®ð èð÷Âð÷ ±ðÜ¸ð÷µð÷ ¡ðè÷ Ãð÷÷ ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ - 

1) Àðù.±ð¸ððÐðÐð ÑðÀ³ððÐð Úððüµðó Üðæ¾àãððÇó ¨îðû±ß÷çð Àðù©¾Ü çð÷âðµÚðð ÙðèðÜðæ¾à ÑßÇ÷äð çðÜòµð¾Âðóçð ÑðÇðãðÜ òÐðÚðô©Ãðó »ððâðó. 

2) Àðù.×ððúðçððè÷×ð èÜÑðú÷, òãðØðð±ðóÚð çðòµðãð ÑðôÂð÷ ÚððüÐðó  

¡) Àðù.òãðÂðô Ùð÷èÃðð ô̈îæ¿Üð÷±ðó çðüçÆðð, ÑðôÂð÷ Úð÷Æðóâð ¨ôîæ¿Üð÷±ÚððüµÚðð £ÇÜòÐðãððáèðçðð¿ó Ý. Ñððµð âðð®ððüµðð ÏððÐðÇ÷äð Ç÷ãðôÐð çðè¨îðÚðá ¨÷îâð÷. 
×ð) ¡ðÇäðá èðÚðç¨ôîâð, äð÷üÍó ×ððäðóá Úð÷Æðóâð ×ðüÇ ÑðÀÂððÜó äððúð ÑðôÐèð µððâðô ¨îÜÂÚððçðð¿ó Àðù.çððø. £¸ãðâðð ãð Àðù.×ððúðçððè÷×ð èÜÑðú÷ 

ÇðüÑðÃÚððÐðó ¨øî. åó. ¦¨îÐððÆðÜðãð èÜÑðú÷ ±ðôÝ¸ðó ÚððüµÚðð çÙðÜÂððÆðá Ý Çèð âðð®ððµðó Ç÷Âð±ðó òÇâðó. Úðð×ðÉâð Ùðð¸ðó Üðæ¾àÑðÃðó Ùðèð÷ÇÚðð 
Ùðð. ÑßòÃðØððÃððýá Ñðð¾óâð Úððüµð÷ èçÃð÷ £ØðÚð ÇðüÑðÃÚððµðð çðÃ¨îðÜ Ððô¨îÃððµð ÑðôÂÚððâðð »ððâðð ¡ðè÷. 
3) Àðù.ÙððÐðÏðÐð÷ ÚððüµÚðð çÐðôæð÷Ðð÷ ¦Ùð. Àó. ÑðòÜêð÷Ãð ±ðð÷âÀ Ùð÷Àâð òÙðúãðâð÷ ¡ðè÷. ÑßðòÃðòÐðÏðó¨î çãðÝÑððÃð ÃÚððüµðð èð çðÃ¨îðÜ 

Àðù.ÙððÐðÏðÐð÷ çðÜðüÐðó òçãð¨îðÜðãðð. 
4) ÑðôÂð÷ äðð®ð÷¨îÀôÐð ÐðòãðÐð 52 çðÇçÚð òÇâð÷ ¡ðè÷Ãð, ÃÚððüµðð ÏðÐððÇ÷äð Ùðð. ¡ÏÚðêð Àðù.¸ðôÙðú÷ çðÜðüÐðó òçãð¨îðÜðãðð, ¡äðó òãðÐðüÃðó. 
5) ãðÏððá äðð®ð÷ÃðÒ÷áî 53 ÐðòãðÐð çðÇçÚððüµð÷ ÒîðùÙðá ãð Üð÷®ð Ü©¨îÙð Àðù.äððÙð ØðôÃðÀð ãð çðè¨îðÜó Ç÷Ãð ¡ðè÷Ãð. 
6) ¨îâÚððÂð äðð®ð÷ÃðÒ÷áî 26 ÐðòãðÐð çðÇçÚððüµð÷ ÒîðùÙðá ãð µð÷¨î Ùðð. ¡ÏÚðêððü̈ îÀ÷ çðôÑðôÇá ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. 
7) Ðððòäð¨î äðð®ð÷ÃðÒ÷áî 9 ÐðòãðÐð çðÇçÚððüµð÷ ÒîðùÙðá ãð µð÷¨î çðôÑðôÇá ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. 
8) òÑðüÑðÜó òµðüµðãðÀ äðð®ð÷Ðð÷ çð¨îðúµÚðð çðëððÃð 10 ÐðòãðÐð çðÇçÚððüµð÷ ÒîðùÙðá ãð µð÷¨î òÇâð÷ ¡ðè÷Ãð. 

£Ã¨öîæ¾ äðð®ðð ÑðôÜç¨îðÜðµðó ³ðð÷æðÂðð –  
Àðù.ÜÙðð¨îðüÃð ÙðÀ¨îÜ çðÜðüÐðó çðòÙðÃðóµÚðð ãðÃðóÐð÷ ÑðôÜç¨îðÜ òÐðãðÀóµÚðð òÐð¨îæððüòãðæðÚðó çðòãðçÃðÜ ÙððòèÃðó òÇâðó ãð ÑßçÃððãðÂðð ¨÷îâðó. 

Àðù.±ð¸ððÐðÐð ÏððÀãð÷ çðÜðüÐðó ÑðôÜç¨îðÜ ³ðð÷æðóÃð ¨÷îâð÷.  ÑðôÜç¨öîÃð äðð®ðð ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ - - -  
¡) ¨ôî¾ôü×ð ¨îâÚððÂð ¨îðÚðáªîÙððüÃð±ðáÃð £Ã¨öîæ¾ ¨îðÚðá ÷̈îâÚðð×ðÉâð 

¨øî. åó ¸ðó.¦Ùð. ØððãðçððÜ çÙðöÃðó ÑðôÜç¨îðÜ - ÐððüÇ÷À äðð®ðð 
×ð) ãðôÙð÷Ðçð Òîð÷ÜÙð £Ã¨îöæ¾ äðð®ðð ÑðôÜç¨îðÜ 
òÎÃðóÚð ÑðôÜç¨îðÜ - ×ðôâðÁðÂðð äðð®ðð 
ÑßÆðÙð ÑðôÜç¨îðÜ - ¡¨îð÷âðð äðð®ðð 
¨î) 100 Ñð÷êðð ¨îÙðó çðÇçÚð ¡çðâð÷âÚðð äðð®ð÷üÙðÏÚð÷ ¦¨îµð ¡èãððâð ¡çðâÚððÐð÷ 

¦¨îÙð÷ãð ÑðôÜç¨îðÜ – òèü±ðÂðð äðð®ðð 
À) 100 Ñð÷êðð ¸ððçÃð çðÇçÚð ¡çðâð÷âÚðð äðð®ððüÙðÏÚð÷ - Ñßð÷ÃçððèÐðÑðÜ ÑðôÜç¨îðÜ 
1) Ðððòäð¨î äðð®ðð  2) Ððð±ðÑðôÜ äðð®ðð 
ýá) 100 Ñð÷êðð ¸ððçÃð çðÇçÚð ¡çðâð÷âÚðð äðð®ððüÙðÏÚð÷ £Ã ö̈îæ¾ äðð®ðð ÑðôÜç¨îðÜ –  
ÃðöÃðóÚð ÑðôÜç¨îðÜ - ¡ÙðÜðãðÃðó äðð®ðð 
òÎÃðóÚð ÑðôÜç¨îðÜ – ¡¨îð÷âðð äðð®ðð 
ÑßÆðÙð ÑðôÜç¨îðÜ – ÐððüÇ÷À äðð®ðð 
ÑðôÜç¨îðÜ òÐðãðÀó¨îòÜÃðð ±ð¿óÃð çðòÙðÃðóµÚðð çðÇçÚððüµðð çðÃ¨îðÜ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâðð Ãð÷ çðÇçÚð ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ -  
1) Àðù.ÜÙðð¨îðüÃð ÙðÀ¨îÜ 2) Àðù.çðôÏðð¨îÜ ò¸ðÜð÷Âð¨îÜ 3) Àðù.±ð¸ððÐðÐð ÏððÀãð÷. 

¨÷üîòÍÚð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.çð ÏðÐððÇ÷äð :  
Àðù.Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð : 01 ¦Ñßóâð 2013 Ãð÷ 30 çðÑ¾÷ü. 2013 ¡®ð÷ÜÑðÚðáïüÃðµÚðð çðÇçÚð ªî.18,106 Ãð÷ 18,784 (¦¨ôîÂð 679 

çðÇçÚð) çðÇçÚððüµðó ÚððÇó, çðó. Àó. ÃÚððüµðó çðòãðçÃðÜ ÙððòèÃðó ãð Ý.03,39,500/- µð÷ µð÷¨î (µð÷¨î Ý. 02,00,000/- ãð µð÷¨î Ý. 
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01,39,500/-) Úð÷Æð÷ ¡ðè÷Ãð. Ãð÷ ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð ¡ÏÚðêð Àðù.¸ðôÙðú÷ çðÜ Úððüµð÷¨îÀôÐð ¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦. ÷̈üîòÍÚð ¨îð÷æððÏÚðêð Àðù.òãðÐððÚð¨î 
¾÷üØðôÂðóá̈ îÜ çðÜ Úððüµð÷̈ îÀ÷ çðôÑðôÇá ¨÷îâð÷. 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ÚððÐðüÃðÜ ¨îð÷æððÏÚðêð Àðù.Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á çððÇÜ ¨îÜÃðóâð.ÃÚððãðÜóâð äðü̈ îðüµð÷ òÐðÜçðÐð Àðù.çðôØððæð 

¨îðü×ðú÷ çðÜ ¨îÜÃðóâð. 
Àðù.Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð ÚððüÐðó ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾áÙðÏðóâð ýáÐð¨îÙð ¦©çÑð÷üÀóµðÜ ãððµðôÐð Çð®ðãðâð÷. ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾áµÚðð ÑßÃðó çðãðá çðÇçðÌððü¸ðãðú 
òÇâð÷âÚðð èð÷ÃÚðð, çðÇÜ ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á çððÇÜ ¨÷îâðð. 

 
SÉSÉæiÉÒ±É |É¨ÉÖJÉ ¨ÉÖqäù - 
1. Audit report for the year 2012-2013 ¨ÉvÉÒ±É Income & Expenditure ¨ÉvªÉä =±±ÉäJÉ Eäò±Éä±ªÉÉ To Salary ½þÉ ½äþb÷ 
¤Énù±ÉÖxÉ ¨ÉÉxÉvÉxÉ +ºÉÉ =±±ÉäJÉ ªÉÉ´ÉÉ EòÉ®úhÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉäEòbä÷ EòÉähÉiÉÉ½þÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ EòÉªÉ¨Éº´É¯û{ÉÒ ºÉä́ ÉäiÉ xÉÉ½þÒ. 
2. Audit report for the year 2012-2013 ¨ÉvÉÒ±É Income & Expenditure ¨ÉvªÉä =±±ÉäJÉ Eäò±Éä±ªÉÉ To Secretorial Exp. 
®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ +ÉÌlÉEò +½þ´ÉÉ±ÉÉiÉÒ±É ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ =±±ÉäJÉÒ±Éä±ªÉÉ JÉSÉÇ <iÉ®ú ¨ÉÖqùÉÆ̈ ÉvªÉä ªÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ ¨ÉvªÉä ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ 
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´ÉÉ +lÉ´ÉÉ xÉÊ´ÉxÉ ¨ÉÖqùÉiÉ PªÉÉ´ÉÉ.  ºÉÊSÉ´É ªÉÉÆxÉÒ ªÉÉ ´ªÉÊiÉÊ®úHò ´ÉèªÉHòÒEò EòÉ®úhÉä JÉSÉÇ Eäò±ÉÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉ |É¨ÉÉhÉä 
=±±ÉäJÉ Eò®úÉ´ÉÉ. 
3. ºÉnù®ú Audit report for the year 2012-2013 |É¨ÉÉhÉÒiÉ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ ¸ÉÒ.ºÉÒ.b÷Ò ¤ÉÉä®úEò®ú ªÉÉÆxÉÒ ´ÉÉ{É®ú±Éä±ÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê¶ÉCEòÉ 
Advocate xÉÉ´ÉÉÆSÉÉ +ºÉÚxÉ nÖùºÉ®úÉ Ê¶ÉCEòÉ C.D. Borkar & Co., Tax & Finance Consultants +ºÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú xÉÉǼ ÉÉÆJÉÉ±ÉÒ 
iªÉÉÆxÉÉ |É¨ÉÉhÉ {ÉjÉ näùhªÉÉºÉÉ`öÒ =±ÉÉføÉ±ÉÒSÉÒ Eò¨ÉÉ±É ®úCEò¨É ¨ÉªÉÉÇnùÉ VÉÉhÉÖxÉ PªÉÉ´ÉÒ. ªÉÉ{ÉÖføÒ±É ºÉÆPÉ]õxÉäSÉä +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉSªÉÉ 
BEòÊjÉiÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ |É¨ÉÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉ ½äþ |É¨ÉÉÊhÉiÉ ´É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉEòÉEòbÚ÷xÉSÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. 
4. Audit report for the year 2012-2013 ¨ÉvÉÒ±É Income & Expenditure ¨ÉvªÉä =±±ÉäJÉ Eäò±Éä±ªÉÉ By I-card Fees ªÉÉäMªÉ 
iÉ{ÉÉºÉÚxÉ {É½þÉ´Éä ´É iªÉÉSªÉÉ Ë|É]õÓMÉSªÉÉ JÉSÉÉÇSÉÉ iÉ{É¶ÉÒ±É iÉ{ÉÉºÉÉ´ÉÉ. 
5. Audit report for the year 2012-2013 ¨ÉvÉÒ±É Income & Expenditure ¨ÉvªÉä =±±ÉäJÉ Eäò±Éä±ªÉÉ To Meeting Exp. ´É To 
Travelling ªÉÉ ¨ÉvÉÒ±É |É´ÉÉºÉ JÉSÉÉÇSÉä ªÉÉäMªÉ Ê´É´É®úhÉ tÉ´Éä. 
6. Audit report for the year 2012-2013 ¨ÉvÉÒ±É Income & Expenditure ¨ÉvªÉä =±±ÉäJÉ Eäò±Éä±ªÉÉ To Branch Exp. SÉä 
Ê´É´É®úhÉ tÉ´Éä. ªÉÉäMªÉ ¨ÉÖtÉÆiÉMÉÇiÉ iªÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ºÉÉ´ÉÉ. 
7. Audit report for the year 2012-2013 ¨ÉvÉÒ±É Audit Report ¨ÉÖqùÉ Gò. 2 ¨ÉvªÉä ´ÉÌhÉiÉ No proof was availbale as to 

the cross-checked of fixed assests. As such the figures of previous audit report have been carried forward. ªÉÉSÉä 
ªÉÉäMªÉ iÉÒ iÉ{ÉÉºÉhÉÒ Eò¯ûxÉ +ºÉä Assests xÉºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉMÉ³ýhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä ´É +ºÉ±ªÉÉºÉ iÉºÉÉ =±±ÉäJÉ Eò®úÉ´ÉÉ. 
8. ¸ÉÒ. ºÉÒ.b÷Ò. ¤ÉÉä®úEò®ú ªÉÉÆSÉä EòbÚ÷xÉ ºÉnù®ú Audit Eäò±ªÉÉSÉä confirmation letter PÉä>ðxÉ reopinion ºÉÉ`öÒ nÖùºÉ-ªÉÉ ±ÉäJÉÉ 
{ÉÊ®úIÉÉÆEòbä÷ näùiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É Eò¯ûxÉ tÉ´ÉÒ. 
9. Reopinion ºÉÉ`öÒ Ênù±ªÉÉxÉÆiÉ®ú +xÉÉ´É¶ªÉEò ½äþb÷ºÉÂ Eò¨ÉÒ Eò¯ûxÉ +É´É¶ªÉEò iÉä ½äþb÷ JÉÉ±ÉÒ ªÉÉäMªÉ iÉä JÉSÉÇ ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ Eò®úÉ´ÉäiÉ.  
 ´É®úÒ±É SÉSÉæxÉÖºÉÉ®ú {ÉÖføÒ±É `ö®úÉ´É ¨ÉÆVÉÖ®ú ZÉÉ±Éä. 
`ö®úÉ´É Gò. 5 - 
 ºÉxÉ 2012 - 1013 SÉÉ ¨ÉÉÆb÷hªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÉ +ÉÌlÉEò ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É ½þÉ Ê´ÉºiÉÞiÉ SÉSÉæ+ÆiÉÒ xÉÉ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ 
+É½äþ. 
`ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú. 
ºÉÖSÉEò - b÷Éì. VÉxÉÉnÇùxÉ Ë{É{É³äý, +Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù.  +xÉÖ̈ ÉÉänEò - b÷Éì. BºÉ. ]õÒ. {ÉÉ]õÒ±É, vÉÖ³äý. 
 
`ö®úÉ´É Gò. 5-+ 
 ºÉxÉ 2012 -2013 ªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒSÉä ºÉ´ÉÇ +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉä {ÉÖxÉ{ÉÇÊ®úIÉhÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆºÉÉ`öÒ +xªÉ |É¨ÉÉÊhÉiÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ 

±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉEòÉ EòbÚ÷xÉ Reopinion PªÉÉ´Éä ´É ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ +ÉÌlÉEò ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É +ÉVÉ {ÉÉºÉÚxÉ iÉÒxÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉiÉ {ÉÖxÉ& 
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Ê´É¶Éä¹É ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉnùºªÉ ºÉ¦ÉäSÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉiÉ ¨ÉÉÆb÷É´Éä ´É ¨ÉÆVÉÖ®úÒºÉÉ`öÒ ä̀ö´ÉÉ´Éä. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉ{ÉÚ́ ÉÔ iÉä ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ 
EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉäiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ PªÉÉ´Éä.  
 ºÉnù®ú iÉÒxÉ ¨ÉÊ½þxªÉÉSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ Ênù. 9 ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ 2014 {ÉªÉÈiÉSÉÉ JÉSÉÇ ´É +ÉVÉ ®úÉäVÉÒ Ênù. 9 ¡äò¥ÉÖ́ ÉÉ®úÒ 2014 ®úÉäVÉÒ 
SªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò ®úÉVªÉ EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ ºÉ¦ÉäiÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eäò±Éä±Éä ºÉ´ÉÇ JÉSÉÇ ´ÉMÉ³ýiÉÉ ªÉÉ {ÉÖføÒ±É EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ +ÉÌlÉEò ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É 
¨ÉÆVÉÖ®ú ½þÉä<Ç {ÉªÉÈiÉ BEòÉ´Éä³ýÒ Eò¨ÉÉ±É ¯û. {ÉzÉÉºÉ ½þVÉÉ®ú ¡òHò {ÉªÉÈiÉ JÉSÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ¦ÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ±ÉÉ tÉ´ÉÒ. 
`ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú. 
ºÉÖSÉEò - b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉä¹É EÖò±ÉEòhÉÔ    +xÉÖ̈ ÉÉänùEò - b÷Éì. iÉÖ¹ÉÉ®ú ºÉÚªÉḈ ÉÆ¶ÉÒ. 
 
`ö®úÉ´É Gò. 5-¤É 
 BxÉÂ.+ÉªÉÂ.B¨ÉÂ.B. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ 2012 -2013 SªÉÉ +ÉÌlÉEò ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉÉSªÉÉ Reopinion ºÉÉ`öÒ ¤ÉÒb÷ ªÉälÉÒ±É 
±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉEò ¸ÉÒ. ®úÉ½Öþ±É VÉÉVÉÖ ªÉÉÆSÉÒ xÉä̈ ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ iªÉÉÆSÉä EòbÚ÷xÉ iÉÉä +½þ´ÉÉ±É |ÉÉ{iÉ Eò¯ûxÉ PªÉÉ´ÉÉ. 
`ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú. 
ºÉÖSÉEò - b÷Éì. ¶ÉäJÉ®ú PÉxÉ´É]õ    +xÉÖ̈ ÉÉänùEò - b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú. 

 
`ö®úÉ´É Gò. 5-Eò 
 BxÉÂ.+ÉªÉÂ.B¨ÉÂ.B. ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ 2013 -2014 SªÉÉ +ÉÌlÉEò ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉÉºÉÉ`öÒ ¤ÉÒb÷ ªÉälÉÒ±É ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉEò ¸ÉÒ. 
®úÉ½Öþ±É VÉÉVÉÖ ªÉÉÆSÉÒ xÉä̈ ÉhÉÖEò Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 
`ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú. 
ºÉÖSÉEò - b÷Éì. ÊEò®úhÉ näù¶É{ÉÉÆbä÷    +xÉÖ̈ ÉÉänùEò - b÷Éì. näù´Éåpù ¤ÉSUôÉ´É 

 
Àðù.ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷: ò©âðòÐð¨îâð ¦ç¾ùò×âðäðÙð÷ü¾ ¡ù©¾ ãð ×ððùÙ×ð÷ Ððòçðáïü±ð èð÷Ùð ¡ù©¾ òãðæðÚðó çðòãðçÃðÜ ÙððòèÃðó òÇâðó. äððçðÐððÐð÷, ÙðèðÜðæ¾à 
Ùð÷òÀ¨îâð ¨îðøïüòçðâðµð÷  ¡ÏÚðêð Àðù.¾ðãðÜó ÚððüµÚðð ¡ÏÚðêðÃð÷®ððâðó ¨îòÙð¾ó çÆððÑðÐð ¨÷îâðó ÃÚðð ¨îòÙð¾óâðð ¡ðÑðÂð ¦¨î âð÷¾Ü òÇâðü. 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð çðÜðüÐðó Ùðâð Ñðëð òÇâðü ¨îó ¡äðð ¨îòÙð¾óµÚðð òÙð¾óü±ðÙðÏÚð÷ çðèØðð±ðó èð÷ãðôÐð ÃðôÙèó Ñðëð Ìðð. ÃÚððÐðôçððÜ Ùðó Ñðëð òÇâðü 
¡çðôÐð çðÇÜµðó ÑßÃð Ùðó ¦Ðð. ¡ðÚð.¦Ùð.¦. ÙðèðÜðæ¾àµÚðð ÙððòèÃðóçÃðãð ¡ðÑðÂððçð Ç÷Ãð ¡ðè÷. Ç÷äðØðÜðÃð ò©âðòÐð¨îâð ¦ç¾ùò×âðäðÙð÷ü¾ 
¨îòÙð¾ó çÆððÑðÐð èð÷ÂððÜ. ÃÚððÙðÏÚð÷ çð÷ü¾àâðâðð  ¡ðÚð.¦Ùð.¦. µð÷ ¦©çð ¡ðùòÒîçðó¡ð÷÷ Ùð÷ü×ðÜ ¡ðè÷. ÃÚððçðð÷×ðÃð ¡â¾ÜÐð÷¾óãè Ùð÷òÀçðóÐð 
òçðç¾óÙðµð÷ ÑßòÃðòÐðÏðó ¡ðè÷Ãð, Ãðçð÷ ÙðèðÜðæ¾àðÃð Ðððèó. ÙðèðÜðæ¾àðÃð Òî©Ãð ¡ðÚð.¦Ùð.¦. µð÷ ¦©çð ¡ðùòÒîçðó¡ð÷ Úðð ¨îòÙð¾óµð÷ Ùð÷ü×ðÜ ¡ðè÷Ãð 
ÃðÜ ÃÚððÃð Ùðó è÷ ÐðÙðôÇ ¨÷îâð÷ ¨îó ¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦. µðð çðòµðãðèó, ¦©çð ¡ðùòÒîçðó¡ð÷ Ùð÷ü×ðÜ Úðð ¨îòÙð¾óµðð ¡çððãðð. Ãðð÷ ç¾÷¾ âð÷ãèâðµððµð 
Ðððèó ÃðÜ òÀç¾àó©¾ âð÷ãèâðµÚðð ¨îòÙð¾óÃðèó Ãðð÷ Ùð÷ü×ðÜ ¡çððãðð. ÙèÂð¸ð÷ ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µðüèó òÜÑß÷»ð÷ü¾÷äðÐð ÃÚððÃð èð÷ãðôÐð ¸ððýáâð. 
ÀðÚðÜ÷©¾Üâðð, ¨îðøïüòçðâðµÚðð ¡ÏÚðêððâðð òÜÑß÷»ð÷ü¾÷äðÐð ¡ðè÷, ¨îðøïüòçðâðµÚðð Üò¸ðç¾àðÜâðð ¡ðè÷, ÑðÂð ¡ðÑðâÚðð ¡çðð÷òçð¦äðÐðâðð Ðððèó. Ãðð÷ 
ÙðôÉð ¡ðÙèó ÃÚððÙðÏÚð÷ ³ððÃðâðð. ÇôçðÜð ÙðôÉð èð ÙððüÀâðð ¨îó ×ððùÙ×ð÷ Ððòçðáü±ð èð÷Ùð ¡ù©¾ ýáÃð¨îð µððü±ðâðð ¡ù©¾ ¡ðè÷, Ãð÷üãèð èð ò©âðòÐð¨îâð 
¦ç¾ùò×âðäðÙð÷ü¾ ¡ù©¾ èãððÚð ¨îäððâðð? Ãðð÷ ³ð÷ãðôµð Ðð¨îð. ¾ðãðÜó ¨îòÙð¾ó èó ¡ù©¾ãðÜ ¡ðêð÷Ñð Ððð÷üÇãðÃð÷ ¡ðè÷. ýÆðôÐð ÑðôÁ÷ Ãð÷ ÝâçðãðÜèó 
¡ðêð÷Ñð ³ð÷Ãðóâð, òäðãððÚð è÷ ò×ðâð Ñððãðçððúó ¡òÏðãð÷äðÐððÃð ÙððüÀÂððÜ ¡ðè÷Ãð Ãð÷ ¡ðÑðÂð çðãðá ÑðêððüÐðð Øð÷¾ôÐð ¡ðÑðâðó ØðôòÙð¨îð ÙððüÀôÐð Úðð 
¡òÏðãð÷äðÐððÃð Ãð÷ Úð÷ÂððÜµð Ðððèó ò¨üîãðð çðãðáÑðêðóÚð ÃÚððâðð òãðÜð÷Ïð èð÷ýáâð ¡çð÷ ¨îÜðãð÷. ÃðóçðÜó ±ðð÷æ¾ èó ÙððüÀâðó ¨îó, ¸ðÜ èð ¡ù©¾ 
¡ðâððµð ÃðÜ ×ððùÙ×ð÷ Ððòçðáïü±ð èð÷Ùð ¡ù©¾ÙðÏðóâð ¡ðÙðµð÷ ¡òÏð¨îðÜ Úðð ¡ù©¾ÙðÏÚð÷èó ¡×ððÏðóÃð ¿÷ãððãð÷. ýáÃðÜèó òãðÜð÷Ïð ¡ðÑðÂð ÷̈îâð÷âð÷ ¡ðè÷Ãð 
ÑðÂð Úðð ÑßÙðô®ð ÃðóÐð Ùðð±ðÂÚðð ¡ðÑðÂð ¨÷îâÚðð ¡ðè÷Ãð.  
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : ÑðòÜãðèÐð ¡ðÚðô©Ãððüµð÷ ¸ð÷ Ñðëð ¡ðâð÷ èð÷Ãð÷ ÃÚððçðð¿ó ¸ðó ÜùÑðóÀ ¡ù©äðÐð ¨îòÙð¾ó çÆððÑðÐð ¨÷îâðó èð÷Ãðó ÃÚððµð÷ 
¨îÐãè÷ÐðÜ Àðù.ò¨îÜÂð Ç÷äðÑððüÀ÷ ¡ðÑðÂððçð ÙððòèÃðó Ç÷Ãðóâð. ÚððòäðãððÚð ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. ýáâð÷©äðÐðâðð èð÷ÂððñÚðð òãðâðü×ðð×ðÃð ¡ðÑðÂð èðÚð 
¨îð÷¾ðáµÚðð Ððð±ðÑðôÜ ®ðüÀÑðó¿ðÃð ¨÷îçð Çð®ðâð ¨÷îâðó èð÷Ãðó. ÃÚððµðó Ððð÷ò¾çð ¨îð÷¾ðáÐð÷ ¨îðøòÐçðâðâðð òÇâð÷âðó ¡ðè÷.  
Àðù.ò¨îÜÂð Ç÷äðÑððüÀ÷: ÑðòÜãðèÐð ¡ðÚðô©ÃððüÐðó 07 ¡ðù©¾ð÷. âðð ¦¨î ÑðòÜÑðëð¨î ¨îðÁôÐð ÃÚððÃð ×ðó.¦.¦Ùð.¦çð. Àðù©¾ÜðüÐðð Ùð÷òÀ¨îâð 

òÒî¾Ðð÷çð ÌððÚðâðð ¸ðó ÙððÐÚðÃðð èð÷Ãðó, Ãðó ÜÉ ¨÷îâðó ¡ðè÷. Úðð ÑðëððÃð µððÜ ÙðôÉ÷ èð÷Ãð÷ ÃÚððÃðóâð Çð÷Ðð ÙðôÉ÷ ¡ðÑðâÚððâðð âðð±ðô èð÷Ãð ÐððèóÃð. 
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ÑðòÜãðèÐð ¡ðÚðô©ÃððüÐðð ÙððòèÃðóµÚðð ¡òÏð¨îðÜðÃð Ñðëðü Úð÷ãðô âðð±ðâð÷ Ãð÷ãèð ÃÚððüÐðó ±ðöè òãðØðð±ðð¨îÀ÷ Ùðð±ðáÇäðáÐð Ùððò±ðÃðâð÷. ±ðöè òãðØðð±ððÐð÷ 
ÀðÚðÜ÷©¾Ü ¡ðùÒî è÷âÆð çðòããèáçð÷çð ÚððüµÚðð¨îÀ÷ Ùðð±ðáÇäðáÐð Ùððò±ðÃðâð÷. ÀðÚðÜ÷©¾Ü ¡ðùÒî è÷âÆð çðòããèáçð÷çð ÚððüÐðó ¸ðð÷ ¡òØðÑßðÚð òÇâðð Ãðð÷ 
¡çðð ¡ðè÷ - ‘For the Medical certificates  regarding fitness of  Driving Licence, the certifying doctor should 

be an Allopathic doctor with the minimum qualification of M.B.B.S.  However as it is a policy decision it is 

recommended that public health department comittee compraining Director of Health Services, Transport 

Department and Law & Judicial Department under the Chairmanship of  Director of Medical Education & 

Drug Department may be formed and asked for the opinion of  issue.’  ¡ðÃðð ±ðöè òãðØðð±ððµð÷ ¸ð÷ ¨îêððòÏð¨îðÜó ¡ðè÷Ãð 
ÃÚððüÐðó ¡çð÷ ýáïü¾ÜòÑß¾÷äðÐð ÷̈îâðü ¨îó,òÙðòÐðÙðÙð ©ãððòâðÒîó ÷̈îäðÐð ¦Ùð.×ðó.×ðó.¦çð. ¡çððãðü  ¡ðÂðó ®ððâðµðð ¸ðð÷ ¡ùÀãèðýçð òÇâð÷âðð ¡ðè÷ Ãðð÷ 
çðüÑðôÂðá ÇôâðáêðóÃð ¨÷îâðð ¡ðè÷. ¡üäðÃð: ¡òØðÑßðÚð òçãð¨îðÜâðð ¡ðÂðó ¡ðÑðâÚðð Ò÷îãèÜÙðÏÚð÷ ¸ð÷ Úð÷ÂððÜ èð÷Ãðü Ãð÷ òÜ¸ð÷©¾ ¨îÝÐð ÑðòÜãðèÐð 
¡ðÚðô©ÃððüÐðð ¡çðü Ñðëð Ñðð¿ãðâðü ¨îó ÚððµÚððÙðÏÚð÷ òÙðòÐðÙðÙð ©ãððòâðÒîó¨÷îäðÐð ¦Ùð.×ðó.×ðó.¦çð. ¡çððãðü, ×ðð¨îóµð÷ ýáïüòÀÚðÐð òçðç¾óÙð ¡ðùÒî 
Ùð÷òÀòçðÐðµð÷ ¸ð÷ Àðù©¾Ü ¡ðè÷Ãð ÃÚððüµðð ¡òÏð¨îðÜ ¨îðÁôÐð ³Úðð ¡ðÂðó ÃÚðð ÑðëððµÚðð ¡èãððâððãðÜ ÑðòÜãðèÐð ¡ðÚðô©ÃððüÐðó è÷ Ñðëð¨î ¨îðÁâðü. 
ÃÚððµð÷ çðãðá ×ð÷çð è÷ µðôò¨îµð÷ ¡ðè÷Ãð. ¡ðÃðð è÷ òÐð±ðð÷òçð¦äðÐðÐð÷èó èð÷ãðô äð¨îÃðü ¡ðÂðó ¨îð÷¾ðáµÚðð ÙððÏÚðÙððÃðôÐðèó èð÷ãðô äð¨îÃðü. ¨îðÚð ¨îÜðÚðµðü 
Ãð÷ ¡ðÃðð ¡ðÑðÂð ¿ÜãððÚðµðü ¡ðè÷. ÚððçðüÇØððáÃð Ùðâðð Àðù.òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷ ãð Àðù.òÐðòäð±ðüÏð ¸ððÏðãð ÚððüÐðó ×ðèôÙðð÷âð Ùðð±ðáÇäðáÐð ÷̈îâðü, ÃÚðð×ðÉâð 
Ùðó ÃÚððüµðð ¡ðØððÜó ¡ðè÷. 
Àðù.òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷: è÷ Ñðëð¨î ¸Úðð ÑðÏÇÃðóÐð÷ ¡ðâðü, Ùðð»Úðð ¡Ñð÷êð÷Ñð÷êðð ¸ððçÃð ±ðüØðóÜÃð÷Ðð÷ çðãðá çðÇçÚððüÐðó Úððâðð ÑßòÃðçððÇ òÇâðð. 

¨îð÷¾ðáÃð ¡ðÃððµð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦. òãðÝÏÇ äððçðÐð ¡äðó ÷̈îçð £Øðó Üðòèâðó ÃðÜ ¡ðÑðâÚðð 25(4) ãð 25(5) Çð÷³ðüèó Ùðü̧ ðôÜ ãèðÚðâðð 
¡ÀµðÂð èð÷ýáâð. Ãð÷ ¡ðÑðâÚðð ±ðôÀÒ÷îÆðÙðÏÚð÷ èð÷ãðô äð¨îÃðü. ÙèÂðôÐð 25(4) ãð 25(5) ¡ðÏðó èð÷ãðô Ìðð ÐðüÃðÜ ¨÷îçðµðü ×ð³ðô. 
Àðù.ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:¡ðÙèó ¨îð÷¾ðáÙðÏÚð÷ ÚððòãðÜð÷ÏððÃð ±ð÷âð÷âðð÷ ¡ðèð÷Ãð. Àðù.òÙðòâðüÇ ¨ôîâð¨îÂðóá òãðÝÏÇ ÙðèðÜðæ¾à äððçðÐð ¡äðó ¨÷îçð 

3347/2013 ÑðÀâð÷âðó ¡ðè÷. ÚððÃð ¡ðÙèó èðµð ç¾ûÀ ³ð÷Ãðâð÷âðð ¡ðè÷ òÑð¾óäðÐð ¡çðÃððÐðð ÚððÃð ¡ðÙèðâðð ¨îð çððÙðóâð ¨÷îâðü? ÇôçðÜð 
ÙðôÉð èð ³ð÷Ãðâðð ¨îó ãðøÌðò¨îÚð òäðêðÂðµðð çðââðð ³Úððãðð. ÃðóçðÜð ÙðôÉð èð ¨îó Ùðð÷¾Ü ãè÷ýá¨îâð ¡ù©¾ÙðÏÚð÷ ¡çðü Ùè¾âð÷âðü ¡ðè÷ ¨îó, 
‘Üò¸ðç¾Àá Ùð÷òÀ¨îâð Ñßùò©¾äðÐðÜ ýÐð Çù¾ ç¾÷¾ ¡ù©¾’ ÃÚððÃð ¦Ùð.×ðó.×ðó.¦çð. ¡çðü Ùè¾âð÷âðü Ðððèó. ÃÚððÃð ¦Ùð.×ðó.×ðó.¦çð. ¡ûÀ ¡×ðð÷ãè 
¡çðü µðôò¨îµðü ýáïü¾ÜòÑß¾óäðÐð ÷̈îâð÷âðü ¡ðè÷, Ãðð÷ ÙðôÉð ¡ðÑðÂð ®ðð÷ÀôÐð ¨îðÁðÚðâðð Ñððòè¸ð÷. èð ¡ðÑðâÚðð è©¨îðüµðð ÑßäÐð ¡ðè÷ ¡ðÂðó ¡ðÑðÂð 
âðÁâðð÷µð Ñððòè¸ð÷. 
Àðù.òÇÐð÷äð Üð¿ó: äÚð÷ÀþÚðôâð ¦µð. ÙðÏðôÐðµð 46 Àà±¸ð ãð÷±ðú÷ ¨îÝÐð äÚð÷ÀþÚðôâð ¦µð-1 ÙðÏÚð÷ ¡ðÂðâð÷. ¡ðÂðó è÷ çðãðá Àà±¸ð ¡ðÑðÂð 
ò×ðÐðÏððçÃðÑðÂð÷ òâðèô äð¨îÃðð÷. ¡ðÑðâÚððâðð ¨ôî¿òâðèó ÙðÐððýá ÃÚðð Üð¸ðÑðëððÃð ÷̈îâð÷âðó Ðððèó. Àà±¸ð Ü÷ò»ðç¾ü¾ ãððÁÃðð÷ ¡ðè÷ ÙèÂðôÐð éÚðð 
Àà±¸ðµðð ÑðôÂðá Àð÷çð Àðù©¾ÜðüÐðó òâðèðãðð ÃÚððµð÷ Ü÷¨îðùÀá ¨÷îòÙðç¾Ðð÷ ¿÷ãðôÐð ÑðôÂðá Àð÷çð Ñð÷äðü¾âðð ÌððÚðµðð ¦ãðÁð £É÷äð äððçðÐððµðð ÃÚððÙðð±ð÷ 
¡ðè÷. 
Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : Àðù.Ùèðëð÷ çðÜðüÐðð çðÙðÜó çðô¾ Çð®ðâð ¨îÜÂð÷×ðð×ðÃð Ñðëð òÇâð÷ èð÷Ãð÷ ÃÚððµð÷ £ÄðÜ ÃÚððüÐðó òÇâð÷ ¡çðôÐð çðÙðÜó çðô¾ 

Çð®ðâð ¨îÜÂÚððçð ÃÚððüÐðó ¡çðÙðÆðáÃðð Çäðáãðâðó ¡ðè÷. ÃðÜó çðð÷âððÑðôÜ Úð÷Æð÷ çðÙðÜó çðô¾ Çð®ðâð ¨îÜðÚðµðó ¡çðôÐð ÃÚððµð÷ ¡òÏð¨îðÜ ¨îð÷Âððçð 
Ìððãð÷? 
çðÇÜ ×ðð×ðÃðóÃð Àðù.çððÚð×ðô ±ððÚð¨îãððÀ ãð Àðù.¾÷üØðôÂðóá¨îÜ çðÜðüµð÷ Ðððüãð µðµð÷áÃð ¡ðâð÷. 
Àðù.¾÷üØðôÂðóá¨îÜ: Ùðó çð÷ü¾àâðµÚðð òÙð¾óü±ð ãð äðð®ðð òãè¸ðó¾çðð¿ó ¸ððÂððÜ ¡ðè÷. Ùðó ×ððè÷Ü±ððãðó ¡çðôÐð Ãðó çðÙðÜó çðô¾ ãð÷ú÷Ãð Çð®ðâð ¨îÝ 

äð¨îÃð Ðððèó. Àðù.çððÚð×ðô ±ððÚð¨îãððÀ Úððüµð÷¨îÀ÷ Ãðó ¸ð×ðð×ðÇðÜó Ìððãðó, Ãð÷ £Ìððµð ¨îðÙððâðð âðð±ðÃðóâð. ¡ðÙèó çðãðá çðð÷âððÑðôÜµð÷ çðÇçÚð 
çðôÑðÜòãè¸ðÐð ¨îÝ. 
 
ÚððÐðüÃðÜ Àðù.çððÚð×ðô ±ððÚð¨îãððÀ Úððüµð÷̈ îÀ÷ èó ¸ð×ðð×ðÇðÜó Ç÷ÂÚððµðð ¿Üðãð çðØð÷Ðð÷ çðüÙðÃð ¨÷îâðð. ---- 
 

Resolution No. 06 - 

 The Annual State Council, in the meeting held at Buldhana on 09/02/2014 hereby resolves as under - 
Dr. Sahebrao Gaikwad (Dr. Saibu Gaikwad) is authorised to file for recovery of amount suite, legal 
proceedings against Dr. Ajit Khoat in the civil court of Solapur and also empowers him to appoint an 
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advocate, to change the advocate, to present, plaint essential documents in the court and to do all necessary 
acts in relation to such suite, on behalf of N.I.M.A., MSB. 
Resolution passed anonimously 
Proposed by - Dr. G.N. Rathod.   Seconded by - Dr. Mangesh Bhalme. 
 

Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : ç¾ôÀÐ¾þçð Òîð÷ÜÙðµðó äðð®ðð ÑßÃÚð÷¨î ¨îðùâð÷¸ðâðð çÆððÑðÐð »ððâðó Ñððòè¸ð÷. Úððãðæðóá ¸ð÷ ÑßÆðÙð ãðæððáµð÷ ¡ùÀòÙðäðÐçð »ððâð÷, 

ÃÚððµðó ¨î¾ ¡ðùÒî À÷¾ Ñðôãðóá 31/10/2013 èð÷Ãðó; ÑðÜüÃðô çð÷ü¾àâð ±ðãèÐðáÙð÷ü¾ ¡ðÚðôæð ¡ðÂðó çðó.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. ÚððüµÚðð Ùðð±ðáÇäðá¨î çðôµðÐð÷ÐðôçððÜ 
Ãðó ÙðôÇÃð 30 Ððð÷ãè÷. 2013 ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâðó. ÑðÜüÃðô ¦Ùð.Úðô.¦µð.¦çð. Ðð÷ Ñðëð ¨îðÁâðü ¡ðè÷ ¨îó ¸Úðð òãðÌððÆÚððáïüÐðó 01 Ððð÷ãè÷ü×ðÜ ÐðüÃðÜ 
¡ùÀòÙðäðÐð ³ð÷Ãðâð÷ ¡çð÷âð ÃÚððüµðó ¾Ùðá ±ðöèóÃð ÏðÜÂÚððÃð Úð÷ãðô ÐðÚð÷. ÙèÂð¸ð÷ ÃÚðð ÙðôâððüÐðð 06 ÙðòèÐð÷ ÐðüÃðÜ ÑðòÜêðð Ìððãðó âðð±ðÂððÜ ¡ðè÷. 
ÚððµÚððÃð ×ðÜ÷µð òãðÌððÆðóá çðÒîÜÜ ¡ðè÷Ãð. Úððµðð ±ðüØðóÜ òãðµððÜ ¨îÝÐð ¡ðÑðâÚððâðð ÃãðÜóÃð Ñððãðâð÷ £µðâðÂð÷ ±ðÜ¸ð÷µð÷ ¡ðè÷.  
 
¨îð÷âèðÑðôÜ Úð÷Æðóâð ¡òÏðãð÷äðÐððçð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.µÚðð 20-23 ×ßûµð÷çðµð÷ ÑðÇðòÏð¨îðÜó £ÑðòçÆðÃð èð÷Ãð÷. ÃÚððüÐðó ¨îðèó ¿Üðãð Úð÷Æð÷ Ñðð¿ãðâð÷ 
¡ðè÷Ãð. 

1) ýá-äÚð÷ÀþÚðôâð ÑðÇòãðÏððÜ¨îðüÐðð ¦-1 äÚð÷ÀþÚðôâðÙðÏÚð÷ çðÙððòãðæ¾ ¨îÜÂÚððçðð¿ó ÃðÃ¨îðú Ñððãðâð÷ £µðâððãðóÃð. 
2) ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. µÚðð òÐðãðÀÂðô̈ îð ÃðÃ¨îðú ³ð÷ÂÚððÃð ÚððãÚððÃð , Úððçðð¿ó äððçðÐð ÇÜ×ððÜó ÑßÚðÃÐð ¨îÜÂð÷. 

Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: Àðù.ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷üçðè Àðù.òÐðòÃðÐð ¨îð÷Æðú÷ ÚððüµÚðð ¨îòÙð¾óÐð÷ ýá-äÚð÷ÀþÚðôâðµðü ¨îðÙð Ñðèðãðü. ÃÚððüÐðó ÃÚððµðçðð÷×ðÃð »ððâð÷âÚðð 

¨îðÙððÃðóâð Òùî©¾ ÒîðýáïüòÀü±ðèó ¨îÜðãðü ãð Ãðçðð òÜÑðð÷¾á Üð¸Úð äðð®ð÷çð Ìððãðð. ¨îð÷Âðó ±ðøÜÑß¨îðÜ ¨îÜÃð ¡çð÷âð, çðü³ð¾Ðð÷µðó ÒîçðãðÂðô¨î èð÷Ãð 
¡çð÷âð ÃðÜ Ãð÷ Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð òÐðÇäðáÐððçð ¡ðÂðôÐð Ìððãð÷. 

3) ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. òÐðãðÀÂðô¨îóÃð ¨îð÷âèðÑðôÜâðð ãÚððãðçððòÚð¨î Ñßãð±ððáÃðôÐð £Ùð÷ÇãððÜó ÑßòÃðòÐðÏðóÃãð òÙðúðâð÷ Ñððòè¸ð÷ ¡äðó Ùðð±ðÂðó ¡ðè÷.  
¡ðÑðÂð ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. çðüÇØððáÃð ¸ðó çðòÙðÃðó ÷̈îâðó ¡ðè÷ ÃÚððÃð èð òãðæðÚð ³ð÷Ãðâð÷âððµð ¡ðè÷ ¨îó çð±ð·Úððµð òãðØðð±ððüÐðð ÑßòÃðòÐðÏðóÃãð 
òÙðúðãðü  

4) ¦¨î ÑðÇ ¦¨î ãÚð©Ãðó Ïðð÷ÜÂð Üð×ðãððãðü. çðü³ð¾Ðð÷ÙðÏÚð÷ ¦®ððÌðð ÑðÇðãðÜ ¨îðÙð ¨÷îâÚððÐðüÃðÜ ÃÚððµð ÑðÇðãðÜ ¨îðÙð ¨îÜÂÚððçðð¿ó ÇôçðñÚððüÇð 
çðüÏðó Ç÷ãðô ÐðÚð÷. 

5) ÑðÇãÚðôÄðÜÏððÜ¨î ¦Ùð.Àó. ¦Ùð.¦çð. ¡ðÚðôãð÷áÇ Àðù©¾ÜðüÐðð è©¨î òÙðúãðÂÚððçðð¿ó ÑßÚðÃÐð ãèðãð÷Ãð. 

ÚððÑß¨îðÜ÷ ¿Üðãð ¡ðâð÷âð÷ ¡ðè÷Ãð. ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦. Üð¸Úð äðð®ð÷âðð ¨îðÚðÇ÷äðóÜÇöæ¾þÚðð ¸ð÷ Úðð÷±Úð ãðð¾Ãðóâð ÃÚððÐðôçððÜ ¡ðÑðÂð òÐðòäµðÃð 
ÃÚððµÚððãðÜ ¨îðÚðáãððèó ¨îÝÚðð. 
ÚðãðÃðÙððú äðð®ð÷ÃðÒ÷áî 3 ¿Üðãð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷âðð ¡ðâð÷âð÷ ¡ðè÷Ãð. 

1) N.I.M.A. Members who is or had been the member of the M.C.I.M. &/or who has given candidatureship 
previously in election of M.C.I.M. &/or C.C.I.M. should not be nominated by N.I.M.A. M.S.B. for the 
candidatureship of the forthcoming election of M.C.I.M. &/or C.C.I.M. 

2) N.I.M.A. Members who is or had been the member of the C.C.I.M. &/or who has given candidatureship 
previously in election of M.C.I.M. &/or C.C.I.M. should not be nominated by N.I.M.A., M.S.B. for the 
candidatureship of the forthcoming election of C.C.I.M.&/ or M.C.I.M. 

3) The N.I.M.A. member who hold the membership of M.C.I.M. &/or C.C.I.M. shall not be eligible to context for 
elections of N.I.M.A., M.S.B.&/OR N.I.M.A., C.C.and shall not be eligible to hold any executive post till the 
completion of his/her tenure that the N.I.M.A. member is eligible to retain or hold only one post at a time. 

Úðð×ðð×ðÃðóÃð Ùðâðð ¡çðü ãðð¾Ãðü ¨îó ¸Úðð ¨îðèó ¡ðÑðÂð ¨îòÙð¾þÚðð ×ðÐðãðÃðð÷ ÃÚðð ¨îòÙð¾þÚðð ÑððèÃðóâð ÃÚððµÚððçðüÇØððáÃð ÃÚððüÐðð ¨îðÚð ¨îÜðÚðµðüÚð Ãð÷. 
çðó.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. µð÷ ýáâð÷©äðÐð Úð÷ãðô ³ððÃðâð÷ ¡ðè÷Ãð. ÃÚððµðó çðòÙðÃðó ×ðÐðãðÂÚðð ¡±ðð÷ÇÜ ÐððùòÙðÐð÷äðÐð Ùðð±ðãððÚðµð÷Ãð ¨îð? ×ßûµð÷çð¨îÀôÐð ¸ð÷ ¨îð÷Âðó 
ýáµ¶ô¨î £Ùð÷ÇãððÜ çðó.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. çðð¿ó ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦.ÃðÒ÷áî ¡çðÃðóâð ÃÚððµÚððçðð¿ó ¡¸ðá Ùðð±ðãððÚðµð÷ ¨îð? ÚððãðÜ çðØðð±ðöèðÃð µðµððá 
èð÷ãðôÐð ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ ¿Üðãð ÑððòÜÃð ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâðð. 
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¿Üðãð ªî. 7) : çðó.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. µÚðð ýáâð÷©äðÐðçðð¿ó 500ÑðÚðáïüÃð çðÇçÚð çðü®Úðð ¡çðâð÷âÚðð äðð®ðð çðü³ð¾Ðð÷ÃðÒ÷áî ¡òÏð¨öîÃð 

£Ùð÷ÇãððÜóçðð¿ó ¦¨î £Ùð÷ÇãððÜµð÷ ÐððÙððü̈ îÐð ÑßçÃððãð Ñðð¿ãðô äð¨îÃððÃð, 500Ãð÷ 1000 ÑðÚðáïüÃð çðÇçÚð çðü®Úðð ¡çðâð÷âÚðð äðð®ðð Çð÷Ðð 
£Ùð÷ÇãððÜ, Ãðçð÷µð. 1000 Ñð÷êðð ¸ððçÃð çðÇçÚð çðü®Úðð ¡çðâð÷âÚðð äðð®ðð ÃðóÐðî £Ùð÷ÇãððÜðüµð÷ ÐððüÙððü¨îÐð ÑßçÃððãð Ñðð¿ãðô äð¨îÃððÃð. ÐððüÙððü̈ îÐð 
ÑßçÃððãð ×ðÜð÷×ðÜ ÐððùÐð òÜÒüîÀ÷×ðâð òÀÑððù»ðó¾ ÑßÃÚð÷̈ îó Ý.1000/- µðð ÚððÑßÙððÂð÷ Àó.Àó. N.I.M.A. M.S.B. Úðð ÐððüãððÐð÷ Ñðð¿òãðÂÚððÃð  Úððãðð. 
çðôµð¨î: Àðù.ÑßòãðÂð ×ðð÷Üð.   ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù.òãðâððçð ÇðÐð÷¸ð. 

¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ. 
 
ÑððÆðÀóá äðð®ðð ÑßäÐð: ÑððÆðÀóá Úð÷Æð÷ ýáâð÷©äðÐð èð÷¤Ðð ÐðòãðÐð ¨îðÚðá̈ îðòÜÂðó ¡ðâÚððÐðüÃðÜ ×ðû¨î ®ððÃð÷ ¡ðùÑðÜ÷¾ ¨îÜÂÚððçðð¿ó Üð¸Úð äðð®ð÷Ðð÷ Ñðëð 

Ç÷ãðôÐðèó Ãð÷ ¨îðÚðáÜÃð »ððâð÷ Ðððèó. ÚððãðÜ ×ðû ÷̈îµð÷ ÙèÂðÐð÷ ¡ðè÷ ¨îó çðÇÜ ×ððû¨î ®ððÃð÷ ¸ðÜ òÀÔîó¸ð ¨îÜðÚðµð÷ ¡çð÷âð / µððâðô ¨îÜðÚðµð÷ ¡çð÷âð ÃðÜ 
µðùòÜ¾ó ¨îòÙðäðÐðÜµð÷ Ñðëð âðð±ð÷âð. ÚððçðüÇØððáÃð ¨÷üîòÍÚð ÙðèðçðòµðãððüÐðó Ùðð±ðáÇäðáÐð ¨îÜðãð÷. 
 
Àðù.¾÷üØðôÂðóá¨îÜ: µðùòÜ¾ó ¨îòÙðäðÐðÜµÚðð Ñðëððµðð ¨îðèó ÑßäÐð Ðððèó¦. ¡ðÑðâÚðð¨îÀ÷ è¸ððÜð÷ äðð®ðð ¡ðè÷Ãð. è¸ððÜð÷ äðð®ððüÙðÏÚð÷ ýáâð÷©äðÐð 

èð÷ÃððÃð. ýáâð÷©äðÐð »ððâÚððÐðüÃðÜ Ãð÷ ¿Üðãð Ç÷ÃððÃð, ¡çð÷ ¡ðÙðµð÷ ÑðÇðòÏð¨îðÜó ×ðÇâðâð÷ ¡ðè÷Ãð ¡ðÂðó ®ððÃð÷ µððâðãððÚðµð÷ ¡òÏð¨îðÜ ÃÚðð ÐðòãðÐð 
âðð÷¨îðüÐðð ¡ðè÷Ãð. ¨îðèó ò¿¨îðÂðó òÀçÑÚðô¾ ¡çðÃððÃð òÃðÆð÷ Ãð÷ ç¾÷¾ ¨îÀôÐð Ùðð±ðãðÃððÃð ÃðôÙðµð÷ ¡òÏð¨öîÃð ÑðÇðòÏð¨îðÜó ¨îð÷Âð ¡ðè÷Ãð? ç¾÷¾Ðð÷ 
òÇâð÷âðü Ñðëð ÑðôÜ÷çðü ¡ðè÷. 
 
Àðù.¡ðäðôÃðð÷æð ô̈îâð¨îÂðóá: Úððçðð¿ó Üð¸Úð äðð®ð÷Ðð÷ ¡çðð ¿Üðãð Ìððãðð ¨îó ‘òÐðãðÀôÐð ¡ðâð÷âð÷ è÷ ¡ÏÚðêð çðòµðãð ¨îð÷æððÏÚðêð ÚððüÐðð èó çðØðð 

ÙððÐÚðÃðð Ç÷Ãð ¡ðè÷. ÚððüÐðð ×ðû¨î ®ððÃð÷ ãÚðãðèðÜðçðð¿ó ÑðÜãððÐð±ðó  Ç÷Ãð ¡ðè÷.’ 
 

Resolution No. 8 

 This Council hereby resolves that the body elected for N.I.M.A., Pathardi branch by the Election Committee 

appointed by N.I.M.A., MSB is authorised body for the tenure of 2012-2014. The office bearers elected in the procedure 

are authorised to operate N.I.M.A., Pathardi Branch & its accounts held in any Branch of any Bank for the tenure of 

2012-14. This council further resolves that account held by N.I.M.A., Pathardi branch in any Local Bank, the Bank be 

instructed to authorise the following new office bearers as authorised signatories for the tenure of 2012-14 of N.I.M.A., 

Pathardi Branch.  

President     Secretary    Treasurer 

Dr. Nitin Dnyandev Khedkar  Dr. Suhas Bhagirath Urankar  Dr. Ranjit Subhash Wagh 

Khedekar Hospital, Pathardi,   At. Post. Pathardi,    Navi Peth, At. Post. Pathardi 

Tal . Pathardi    Tal. Pathardi,     Tal. Pathardi, 

Dist. Ahmednagar - 414102  Dist. Ahmednagar – 414102  Dist. Ahmednagar - 414102 

Mb. - 9423162100   Mb. - 9403376399   Mb. - 9423039470 

Resolution passed annonimously. 

Proposed by : Dr. Milind Badgujar.   Seconded by : Dr. Sudhakar Jironkar. 

 

Resolution No. 9 : - N.I.M.A. Tisgaon Branch Dissolved in N.I.M.A. Pathardi Branch 

 As per the discussion in the A.S.X. Meeting held at Buldhana on 09/02/2014 following resolution was passed. 

N.I.M.A. Tisgaon (Dist. Ahmednagar is to be dissolved in N.I.M.A., Pathardi (Dist. Ahmednagar) is to be dissolved in 

N.I.M.A. Pathardi (Dist. Ahmednagar) branch. 

Resolution passed annonimously. 

Proposed by : Dr. Ravindra Mirgane.   Seconded by : Dr. Sudhir Patil. 
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Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ãðôÙð÷Ðçð Òîð÷ÜÙðµðó µððü±ðâðó ×ðø¿¨î Úðð ò¿¨îðÂðó ÑððÜ ÑðÀâðó. ÃÚððüÐðó ÑððÜóÃð ¨÷îâð÷âð÷ ¿Üðãð Ùðó ¡ðÑðÂððçð ãððµðôÐð Çð®ðãðÃð 

¡ðè÷. 
1) Üð¸ÚðçÃðÜóÚð Ùðòèâðð ãðøÌðÑðòÜæðÇ – òÎÃðóÚð, çððÏððÜÂðÃð: ¸ðôÐð 2014ÙðÏÚð÷ ³ð÷ÂÚððµð÷ ¿Üòãðâð÷ ¡ðè÷. 

çðôµð¨î : Àðù.çððø. ×ðÀ±ðô¸ðÜ   ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î : Àðù.çððø. ¸Úðð÷Ãðó ¨îð÷¨îð¾÷. 

2) Ùðòèâðð ãðøÌðÑðòÜæðÇ ×ðôâðÁðÂðð äðð®ð÷Ðð÷ ¡ðÚðð÷ò¸ðÃð ¨îÜðãðó ãð Üð¸Úð äðð®ð÷Ðð÷ ÃÚððçðð¿ó ¡ÆðáçðèðÚÚð ¨îÜðãð÷. 
çðôµð¨î: Àðù.çððø. Üð¿ó   ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù.çððø. çãððÃðó çððü±ðú÷. 

çðØð÷Ðð÷ ¡ðòÆðá̈ î çðèðÚÚððçðð¿ó µðµððá ¨îÝÐð ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ ¿Üðãð ¨÷îâðð. 
 
¿Üðãð ªî. 10) : ãðôÙð÷Ðçð Òîð÷ÜÙð ¡ðÚðð÷ò¸ðÃð ¨îÜóÃð ¡çðâð÷âÚðð ×ðôâðÁðÂðð Úð÷Æðóâð Ùðòèâðð ãðøÌðÑðòÜæðÇ÷çð Üð¸Úð äðð®ð÷¨îÀôÐð Ý.10,000/- 

çðèðÚÚð Ç÷ÂÚððµð÷ èó çðØðð çðãððáÐðôÙðÃð÷ ÙððÐÚð ¨îÜóÃð ¡ðè÷. ÚððòäðãððÚð çÑððùÐçðÜäðóÑð ãð ¡ÐÚð ×ðð×ðóüÃð Üð¸Úð äðð®ðð ÃÚððüÐðð ÙðÇÃð ¨îÜ÷Ðð. 
¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ. 
çðôµð¨î: Àðù.çððø. ¸ðÚðåó çðôÚðáãðüäðó  ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù.è÷ÙðüÃð ØðÇðÂð÷ 
 

3) ¦Òî.Ñðó.¦.¡ðÚð. µÚðð ¡üÃð±ðáÃð Üð¸ÚððÃðóâð òãðòãðÏð ãðôÙð÷Ðçð Òîð÷ÜÙð ÙðÏðóâð çðÇçÚððüÐðð ¨ôî¾ôü×ð ¨îâÚððÂð äðçëðòªîÚðð ÑßòäðêðÂð 
òÙðúÂð÷×ðð×ðÃð ÑßðÏððÂÚððÐð÷ ÑßÚðÃÐð ãèðãð÷Ãð. 

Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: Úðð×ðð×ðÃð çð÷ü¾àâð ¦Ððþ.¡ðÚðþ.¦Ùðþ.¦. ¡ðÂðó ¦Òî.Ñðó.¦.¡ðÚð.Úððüµðü ¸ð÷ ¨îð÷âðù×ðð÷Ü÷äðÐð »ððâð÷âðü ¡ðè÷ ÃÚðð                   

¡Ððôæðü±ððÐð÷ ¡ðÑðÂð ÃÚððüÐðð ç¾÷¾ âð÷ãèâðãðÝÐð Ñðëð Ç÷ãðôÚðð ¡ðÂðó èð òãðæðÚð Ùðð±ðóáá âððãðÂÚððçðð¿ó ÑßÚðÃÐð ¨îÝ.  
 

4) Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð òãðòãðÏð çðòÙðÃÚððüÙðÏÚð÷ ãðôÙð÷Ðçð Òîð÷ÜÙðµÚðð çðÇçÚððüµðó òÐðÚðô©Ãðó ¨îÜðãðó. 

Àðù.äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð òãðòãðÏð çðòÙðÃÚððüãðÜ ãðôÙð÷Ðçð Òîð÷ÜÙðâðð ÑßòÃðòÐðÏðóÃãð òÇâð÷âð÷ ¡ðè÷,  

रा�य शाखेतफF  बुलधाणा एन.्आय.्एम.्ए. शाखा पदा4धकार?यांच ेआभार _य`त क]न अGयH डॉ.मनोहर जुमळे 

यांCया ह!ते सaकार करbयात आला. यानतंर सभा संप'याच ेअGयHांनी जाह?र केले. 

सभेची सांगता रा+,गीताने करbयात आल?. 
 

एन.्आय.्एम.्ए. महारा+, रा�य शाखा काय$काIरणी व "वशषे �नमंKीतांची 

ततृीय सभा 
òÇ. òÇ. òÇ. òÇ. 20/07/2014    Üð÷¸ðó Çð÷çÃðóòãðèðÜ ©âð×ð, ¨îð÷Ü÷çð çðÙðð÷Ü, ãðÃðá¨î Ðð±ðÜ, ¿ðÂð÷ Úð÷Æð÷ ÑððÜ ÑðÀâðóÜð÷¸ðó Çð÷çÃðóòãðèðÜ ©âð×ð, ¨îð÷Ü÷çð çðÙðð÷Ü, ãðÃðá¨î Ðð±ðÜ, ¿ðÂð÷ Úð÷Æð÷ ÑððÜ ÑðÀâðóÜð÷¸ðó Çð÷çÃðóòãðèðÜ ©âð×ð, ¨îð÷Ü÷çð çðÙðð÷Ü, ãðÃðá¨î Ðð±ðÜ, ¿ðÂð÷ Úð÷Æð÷ ÑððÜ ÑðÀâðóÜð÷¸ðó Çð÷çÃðóòãðèðÜ ©âð×ð, ¨îð÷Ü÷çð çðÙðð÷Ü, ãðÃðá¨î Ðð±ðÜ, ¿ðÂð÷ Úð÷Æð÷ ÑððÜ ÑðÀâðó....    

 

¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ðð ¨îðÚðá¨îðòÜÂðó ãð òãðäð÷æð òÐðÙðüòëðÃððüµÚðð ÃðöÃðóÚð çðØð÷µð÷ ¿ðÂð÷ äðð®ð÷Ðð÷ ¡ðÚðð÷¸ðÐð ¨÷îâð÷. 

ÜòãðãððÜ, òÇ. 20/07/2014 Üð÷¸ðó दोMती5वहार ©âð×ð, कोरेस समोर, वत	क नगर, ठाणे Úð÷Æð÷, ¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ¡ÏÚðêð Àðù. 

ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷ ÚððüµÚðð ¡ÏÚðêðÃð÷®ððâðó çðÇÜ çðØðð çðüÑðÐÐð »ððâðó    
çðØðð ÑßÆðÙð çðëðçðØðð ÑßÆðÙð çðëðçðØðð ÑßÆðÙð çðëðçðØðð ÑßÆðÙð çðëð    

ÏðÐãðüÃðÜó Ñðô¸ðÐð :ÏðÐãðüÃðÜó Ñðô¸ðÐð :ÏðÐãðüÃðÜó Ñðô¸ðÐð :ÏðÐãðüÃðÜó Ñðô¸ðÐð : ãÚððçðÑðó¿ðãðÜ Àðù. òãðæÂðô ×ððãðÂð÷ ÚððüÐðó उपिMथत सव	 माDयवरांचे Mवागत केले. çðãðá ÙððÐÚðãðÜðüÐðó ÏðÐãðüÃðÜó ÑßòÃðÙð÷çð 
ÑðôæÑð ãð Ùððâðð ¡ÑðáÂð ¨îÝÐð Ñðô¸ðÐð ¨÷îâð÷. ÚððÐðüÃðÜ ¿ðÂð÷ äðð®ð÷ÃðÒ÷áî £ÑðòçÆðÃð çðãðá ÙððÐÚðãðÜðüµð÷ çãðð±ðÃð ãð çðÃ¨îðÜ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. 
 काय	uमाJया सaुवातीला मा. डॉ. कवटेकर यांनी मनोगत FयVत केले. डॉ. गजानन धाडवे यांना महारा'( 

शासनाचा FयसनमVुती काया	बbल महारा'( शासनाचा परुMकार �मळा<याबbल सXकार करWयात आला. Xयानतंर डॉ. अमर 
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िFदवेद: यांनी ठाणे शाखेतफA  HाMता5वक केले व डॉ. नर�v जावळे यांनी आभार मानले. सदर सभेची HMतावनी मा. अ\य] 

डॉ. मनोहर जुमळे यांनी केल: व सदर रा)य शाखेने केले<या कामाचंी मा6हती सभेस 6दल: ती पढु:ल Hमाणे – 

1. MMP Act Ammendment झा<या सबंधंी सपंणु	 मा6हती. 

2. RTO प_रSकासबंधंी मा6हती व काय	वाह:. 

3. Clinical Establishment Act रा)य शासनाने मजंुर:स ठेव ुनये �हणुन सघंटनेने केले HयXन. 

4. Fire Safety Act  सबंधंी शासनाकड ेकेले<या पाठपरुाFयाची मा6हती. 

5. अMथायी वiैयZकय अ.धका-यांना Mथायी करWयासाठ� सघंटनेने केलेले HयXन. 

6. पiFयXुतर डॉVटरांना �मळण-या तटुपु)ंया 5वiयावेतना सबंधंी पाठपरुावा. 

7. ई-`येlयलु डॉVटरांना समांतर ए1 `येlयलु �मळWयासाठ� केलेला पाठपरुावा. 

8. Standart Format for Prescription Guidelines करWयासाठ� सघंटनेने पद5वधारकांJया 6हताJया p'ट:ने उचलेल: 

पावले. 

सदर मiुयांवर थोडVयात मा6हती देऊन मा. अ\य]ांनी सभेJया कामकाजास सरुवात करWयाचे आदेश 6दले. 

डॉ. शलेैश �नकम –पोMटाने पाठ5वWयात आले<या अज�lयात पढु:ल दaुMती करावी - महारा'( एन.आय.एम.ए. रा)य 

शाखेJया िFदतीय सभेJया ऐवजी ततृीय असा पा6हजे होता, ती चुक दaुMत करWयात यावी. आप<याकड ेइ4तवXृताJया मागे 

देWयात आले<या अज�lयात ती दaुMती केलेल: आहे. 

Xयानतंर 6दवगंत सभासद वा सभासदांJया नातवेाईकांना �\दांजनी अप	ण करWयात झाले  

"वषय d.1 – मागील 6द. 20/10/2013 रोजी 5पपंर: .चचंवड येथे सपंDन झाले<या काय	का_रणी सभेतील इ4तवXृताचे वाचन 

व मजंुर:. काह: दaुMती अस<यास सभेने सांगावे व मजंरु:. 

सहा न.ं पानावर आकlयातील दaुMती कोषा\य]ांकडुन आल: आहे. तर: तीन लाख चारश ेपDनास Jया ऐवजी तीन हजार 

चारश ेपDनास करWयात यावी. ७ न.ं पानावर ४ न.ं Jया ओळीत डॉ. राजाराम जाधव Xयांनी १ न.ं Jया अक�टला म\ये 

अक�ट u.1 करावे व 4तथ े 4,37,000/- आहे. 4तथला १ शDुय रा6हला आहे Xयात दaुMती करावी. पDुहा XयाJया पढेु 

3,00,450/- Jया ऐवजी 3,450/- घेWयात यावे. 

डॉ. र"वeं �मरगणे – 12 न.ं पानावर MMP Act  म\ये Section 33(I) आ�ण 25(III)  पा6हजे. 

डॉ. शलेैश �नकम – सदर दaुMती करावी. पेज 15 म\ये म)जाव केला जाऊ शकतो ऐवजी म)जाव केला जाऊ शकत नाह: 

असे पा6हजे.  

 

ठराव d. 1 - सदर इ4तवXृत 6ह सभा दaुMतीसह मजंुर कर:त आहे. 

सचुक – डॉ. शांतीलाल शमा$   अनमुोदक – डॉ. "वजय सवुF 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर. 
 

"वषय d. 2 –  

डॉ. शलेैश �नकम - यानतंर स.चवाकडुन करWयात आलेल: काय	वाह: याची मा6हती आपणा समोर लेखी Mवaपात देWयात 

आलेल: आहे. Xयातला प6हला मbुा _रऑQडट सदंभा	त केलेल: काय	वाह: 6दलेल: आहे. 

डॉ. "वनायक fहाK े–यात काह: Zuमीनल सेVशन दाखल होऊ शकतात Xया पढु:ल Hमाणे – 

1. Zu�मनल Misappropriation of Funds. 

2. Criminal breach of Trust. 

3. Forgery – स�या के<याच नाह: मग के<या कुणी ? 
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4. Cheating. 

सोलापरू म\ये समर: सटु दाखल केला आहे, Xयाची कागदपS ेH4त]ेत आहेत. परत केस म\ये सघंटनेचे नकुसान होई 

नये अशी आपण काळजी घेWयाची गरज आहे. डॉ. आशतुोष कुलकण� यांनी XयांJया पयLतची सव	 कागदपS े देWयाच े

सांगीतल आहे. ती जमा करा व Xयानतंरचे पढेु _रऑडीट करा.  

डॉ. शलेैश �नकम – �हाS ेसर, सह: Xयांची आहे पण करमरकरांच े�हणने आहे Zक Xयांनी फVत टॅल: केले आहे, ऑडीट 

केलेले नाह:. तो ऑडीट _रपोट	 नाह:. 

डॉ. राजाराम जाधव -  डॉ. खोत सरांना आपण रिजMटड	 पोMटाने तीन पS 6दल: आहेत पण अजून Xयाचे उXतर �मळाले 

नाह:. आप<याकड ेकोणतहे: कागदपS ेउपल�ध नाह:तर र:ऑडीट क`याJया आधारे आपण करणार आहोत.  

डॉ. आशतुोष कुलकणg – डॉ. खोतांकडून चाज	 घेताना काय काय घेतले व चाज	 देताना काय 6दले हे टॅल: कaन बघावे. पण 

खोतांनी कॅश बकु, लेजर बक �ल6हलेच नसेल तर कोणताह: ऑडीटर त े घेणार नाह:. यात माग	 असा 4नघ ुशकतो Zक 

कोटा	माफ	 त वा वक@ल माफ	 त आपण Xयांना नोट:स iयायची Zक सदर कागदपS ेतमुJयाकड ेआहेत तर: त ेसघंटनेकड ेजमा 

करावे. अDयथा फौजदार: करावी. 9ँच त ेMटेट हा Fयवहार बँकेतनु होत,े बाक@ जे काह: खच	 केले आहेत, त ेआपण �म6टगं 

म\ये जे मजंुर केले आहेत त ेव XयावेळेJया �म6टगंची मा6हती घेऊन, अ\य] व खिजनदार यांJयाकडून मा6हती घेऊन 

अदंाजे तो टॅल: करता येईलपण अचुक मांडणे अवघड आहे. 

डॉ. "वनायक fहाK े- यात भावनीक न होता, सघंटनेचा पसैा कसा 4नघेल हे महXवाचे आहे. तर: नीट Hोसीड केल: तर 

Xयात यश यायला काह:च हरकत नाह:. हा प6हला भाग. दसुरा भाग हा Zक पDुहा केस दाखल करायची असेल तर खच	 

Zकती येणार. Xयात जे चकेने जे पेम�ट आहे हे वगळता, जे कॅश पेम�ट करतो यात तफावत Zकती आहे हा अदंाज �यावा. 

एखाiया �मट:ंग म\ये Zकती लोक आले Xयाच े रेकॉड	 आहे, Xयानसुार Zकती ट:.ए. लागला असेल याचा अदंाज �यावा, 

Mटेशनर:चा खच	 Zकती आहे आ�ण तफावतजर 20 त े25 हजार असेल तर क`याला पढेु जायचे XयाJयात. कारण छो�या 

रकमेसाठ� आपण Zकती वष	 लढणार आहोत हे महXवाचे आहे. Xयाच बरोबर एक गाईडलाईन ठरावा, फरक खुप असेल तर 

आपण पढेु जावे. Xयाचबरोबर पDुहा असे होणार नाह: यासाठ� बँक@ंग 5Hसीपल आपण अडॉhट कa. 

डॉ. शलेैश �नकम – XयाJयावर आधीच दोन केसेस सaु आहेत Xया सaुच रहातील. 

डॉ. "वनायक fहाK े– मला असे वाटत ेZक जर तीन लाखाJयावर रVकम असेल तर आपण केस करावी. 
 

ठराव d.2 – डॉ. अिजत खोत यांJया एन.आय.एम.ए., महारा'( रा)य शाखा कोषा\य] काय	काळातील आ.थ	क Fयवहारांच े 

सiय काळात र:ऑडीट कa नये. XयांJयावर सaु असणा-या मुबंई हायकोट	 केस व सोलापरू Dयायालयात दाखल करWयात 

आले<या समर: सटूचा अतंीम 4नण	य आ<यानतंर डॉ. खोत यांचेवर सघंटना पातळीवर योgय ती कायदेशीर काय	वाह: 

करावी असा ठराव ह: सभा कर:त आहे.  

सचुक – डॉ. जगद?श देशमखु     अनमुोदक – डॉ. �दनेश राठh. 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर. 
 

डॉ. शलेैश �नकम – एन.्आय.एम.्ए., पाथड� शाखे सदंभा	त तuार:ंJया अनषुगंाने रा)य शाखेतफA  4नयVुत 4नवडणूक 4नण	य 

अ.धकार: डॉ. 6दनेश राठ� व डॉ. गजानन धाडवे यांनी उXकृ'ठ काय	 कaन पाथड� शाखचेी न5वन काय	का_रणी लोकशाह: 

प\दतीने 4नवडुन आणल:. Xयाबbल Xयांचे अ�भनदंन. पाथड� शाखेची न5वन काय	का_रणीने काम सaु केले आहे. पण तथेील 

बँकेत Fयवहारासाठ� स�या बदलWयासबंधंी आपण न5वन पदा.धकार: कळ5वले आहेत. पण सदर बँकेकड ेमाजी पदा.धका-

यांनी, XयांJया स�या, कोटा	चे आदेश Zकंवा धमा	दाय आयVुताचंे आदेश अस<या �शवाय स�या बदलWयात येऊ असे पS 

6दले आहे. Xयामळेु बँकेने XयांJया ल:गल स<लागारांना 5वचारले असता Xयांनी असा 4नण	य 6दला आहे Zक धमा	दाय 

आयVुताचंे पS अस<या�शवाय बँक सदर खात ेहMतांतर:त करणार नाह:. स\या 4तथे सव	 Fयवहार अडलेले आहेत. Xयासाठ� 
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आपण एन.्आय.एम.्ए. क� v:य शाखेकडून माग	दश	न मागीतलेले आहे. तसेच धमा	दाय आयVुत कोणXयाह: एका शाखेसाठ� 

असे पS देऊ शकत नाह:. कारण नkदणी स�(लची आहे.  

 

ठराव d. 3 - सबंधंीत पाथड� शाखेJया सiयपदा.धकार: यांचे माफ	 त )या सदMयांनी अथवा माजी पदा.धकार: यांनी बँक 

खात े Fयवहार Mथगीत करणे सदंभा	त बँकेत पS देऊन सघंटना कामकाजात हMत]ेप केला आहे Xयांना Xवर:त कारणे 

दाखवा नोट:स देऊन सबंधंीतांकडून योgय काळात खलुासा Hाhत न झा<यास व Xयांनी बँकेला 6दले<या सचुना परत न 

घेत<यास सबंधंीत पाथड� एन.्आय.एम.्ए. शाखेमाफ	 त योgय ती सघंटनाXमक काय	वाह: करणेसाठ� आदेश देWयात यावेत 

असा ठराव 6ह सभा कर:त आहे. 

सचुक – डॉ. �दनेश राठh    अनमुोदक – डॉ. देवWe बCछाव 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर. 
 

डॉ. शलेैश �नकम - डॉ. मंदार रानड ेयांJयाकडून पी.जी. सेल ची ईमेल Fदारे याद: आल: आहे. Xयातील काह: म�बर हे 

एन.्आय.एम.्ए. सदMय नाह:त. तर: सदर याद: अ\य]ांकड े 6दलेल: आहे. CCIM  Jया M.S.R. बाबतील कौDसीलने 

एफ@ड5ेवट सादर के<याने एक केस मागे घेतल: आहे. Clinical Establishment Act साठ� महारा'( सरकारने आपला सदMय 

�यावा असे HयXन आपण केले,  पण तसे काह: झालेले नाह:. आप<या पदा.धका-यांJया HयXनाने सदर कायदा महारा'( 

सरकारने पावसाळी अ.धवेशनात मजुंर:साठ� ठेवला नाह:. 

 MCIM 4नवडणुकाबाबत आपण रिजM(ार व वiैयZकय �श]ण म ंयांना भेटलो पण तर:ह: काह: झाले नाह: �हणुन 

आपण Dयायालयात गेलो व Dयायालयाने आदेश 6दले Zक सहा आठवlयात काय	वाह: सaु करावी परंत ुअजुन पयLत Xयावर 

काह: झाले नाह:. Xयामळेु परवा आपण नागपरू हायकोटा	त कौDसीलJया 5वरोधात कंटे�hट ऑफ कोट	 दाखल केलेला आहे. 

Standard Format of Prescription  म\ये आपण इं6टPेटेड मेQडसीन सारखे आव`यक बदल कaन घेतले आहेत. Xयाची 

स5वMतर मा6हती आपण 6दलेल: आहे.  

 MUHS म\ये प_र]ेJया चकु@Jया 4नण	य प\दतीमळेु अकरा हजार नऊश े अनXुतीण	 झाले<या 5वiयाjयाLसाठ� 

आंदोलन केले व आपण यशMवी झालो, हजारो 5वiयाjयाLना लाभ झाला. Aggregate passing चे पद_यaुतर "वNयाjयाUसाठh 

आपण आंदोलन केले व यशMवी झालो. 5वiयापीठातील Mटुडटं कौDसीलJया 4नवडणुक@त म\ये आपण सहभागी झालो व  

�सनेट 4नवडी म\ये Hथमच आपले Mटुडटं फोरम आपण उभे केले व आपला �सनेट मWबर व 7 मWबर उमेNवार �नवडुन 

आणला.  बे!ट ऑफ टु  Jया आंदोलनात आपण यशMवी झालो आहोत व हा 4नण	य आता इथुन पढेु सवा¡ना लाग ु

करWयात येणार आहे. 

 MMP Act Amendment साठ� आप<या Rapid Action Committee ने अ4तशय चांगले काम कaन ह: अम�डम�ट 

करWयासाठ� HयXन केले आहेत. यात डॉ. �म�लदं कुलकण� याचंे फार मोठे योगदान आपणास लाभले. Xयाचबरोबर डॉ. 

मदंार रानड,े डॉ. अ�सत अरगड,े डॉ. मु̀ ताक मकुादम, डॉ. आंPे, यांनी अXयतं .चकाट:ने हा 4नण	य माग� लावWयासाठ� 

HयXन केले. यात नादेंड एन.्आय.एम.्ए. शोखेच ेव डॉ. डी.पी. सावतं यांच े 5वशषे योगदान आपणास लाभले. सघंटनेJया 

वताने मा. अ\य] डॉ. मनोहर जुमळे, स.चव डॉ. शलेैश 4नकम, कोषा\य] डॉ. राजाराम जाधव, डॉ. स4ुनल पाट:ल, डॉ. 

पडघन, डॉ. �हाS,े डॉ. मडकर, डॉ. केवळ, डॉ. चंvकातं कोलत,े डॉ. हरपळे, डॉ. Zकरण देशपांड,े डॉ. तषुार सयू	वशंी, डॉ. 

पाचरणे, डॉ. गौड, डॉ. पवन सोनवणे, डॉ. 4नलेश कंुभारे तसेच अनेक सदMयांनी यात योगदान 6दले व आपण MMP Act  

म\ये 25(iv), 25(v) या दोDह: Act Amendment  यशMवी _रXया कa शकलो.  

प_रवहन आयVुतांJया पSामळेु मेQडकल स6ट	Zफकेट देWयाचा अ.धकार आप<याकडुन रा)य प_रवहन आयVुतांनी काढुन 

घेतला आप<याच चंvपरुJया एका सभासदाने आप<याच पायावर कु-हाड मारWयाचे Hकार केला आहे. Xयांनी शजेारJया 

हो�मयोपॅथी डॉVटरJया अनसुaन मा6हतीJया अ.धकारात 5वचारले Zक हो�मयोपॅथी डॉVटरांना मेQडकल स6ट	Zफकेट देWयाचा 

अ.धकार आहे का ? XयाJया उXतरा दाखल जे 6दले गेले Xयात हो�मयोपॅथीबरोबर आयवुAदाचा देखील उ<लेख केला गेला. 
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परंत ुअनेक HयXनांनी स\ुदा काह: झाले नाह:. आपण याJया मळुाशी गेलो व पाठपरुावा केला त�Fहा असे ल]ात आले Zक 

आरोgय 5वभागाने कुठलाह: चुZकचा शरेा 6दला नाह:. यात गहृ 5वभागाने ज े 4न'कष	 6दला तो असा Zक वiैयZकय 

Fयावसायीक Zकमान MBBS असावा. XयाFय4त_रVत कोणास अ.धकार iयावयाचा अस<यास तो पॉ�लसी Qड�सजन असेल व 

Xयासाठ� क�मट: गठ�त करWयात यावी व 4नण	य घेWयात यावा.  याचा प_रवहन खाXयाJया क]ा अ.धका-यांनी प_रहास 

कaन फVत वरJया ओळी उचल<या व प_रवहन आयVुतांना मा6हती पाठ5वल:. Xयामळेु हे पS फVत प_रवहन आयVुतांनीच 

पाठ5वलेले आहे. स\या हा H`न कोटा	Jय अ.धन अस<याकारणाने शासनाJया अ.धका-यांनी Dयायालयीन HZuया सaु 

अस<याने आ�ह: कोणताह: 4नण	य घेऊ शकत नाह: असे सांगीतले आहे. तर: आयVुतांना आ�ह: पS रb करWयासबंधंी 

सांगीतले तर Xयांनी मी हे पS रb करWयाचे अ.धकार मला नाह:त असे उXतर 6दले. ज�Fहा Zक शासनाJया एखाiया 

अ.धका-याने एखादे आदेश / पS काढले अस<यास त ेरb करWयाचे अ.धकार Xयाला असतात. परंत ुस\या तर: प_रवहन 

आयVुत हे पS रb करWयाJया मान�सकतते नाह: असे Mप'ट होत.े  

आ.थ	क खाXयांच ेSMS अलट	 सaु झालेले आहेत. मदुत ठेवी �या ऑटो _रDयअुल करWयाJया सचुना 6दले<या आहेत. तसेच 

दोन लाखाJयावर कोणXयाह: चेकची रVकम नसेल अशी सचुना बँकेला 6दले<या आहेत.  

ई-शlेयलु Jया H`नांसाठ� आपण एक क�मट: तयार केल: होती. Xया क�मट:ने HयXन कaन कौDसीलने 6दले<या 

पSाJया आधारे सघंटनेने केले<या पाठपरुाFयाJया आधारे मSंी महोदयांJया सहकाया	ने सरकार ने कनाट	क व गोवा येथील 

बी.ए.एम.एस. झाले<या पद5वधरांना शlेयलु ए1 म\ये समा5व'ट करWयाच ेजाह:र केले आहे.  

डॉ. शांतीलाल शमा$ – ई शlेयलु सदंभा	त सघंटने 5वa\द काम करणा-यांना त�ुह: पा6ठशी घालणार असाल, जर त�ुह: 

आ�हाला �हणाल Zक CCIM Election लागले आहेत, अ`या लोकांसाठ� Hचार करा तर आ�ह: लोकांसमोर हात पसरायला 

जाणार नाह: 6ह माझीच नाह: तर महारा'(ात<या HXयेक सदMयाची भावना आहे. 

डॉ. धनजंय दधुनी – सोशल मेQडया म\ये पसरणारा मेसेज मी वाचुन दाखवला - 

डॉ. जगद?श देशमखु – डॉ. स4तश पाटलांचा पॅनेलJया नावाने मेसेज आला. Xयांना मी सघंटनेशी बाधंील रहाWयाचा स<ला 

6दला. कृपया कोणीह: चकु@ची Hथा पाडु नका व ईलेVशन कँपनींग कa नका. सघंटना देईल Xयाच उमेiवारांना आपण 

पा6ठंबा देऊ. 

डॉ. शलेैश �नकम – सभेचा रोख बघता सबंधंीत शाखलेा पS पाठवनु 5वचराणा करWयात यावी Zक सबंधंीत डॉ. स4तश 

पाट:ल यांचा सदMयXवाचा अज	 Hाhत आहे. तर: शो कॉज देWयात यावी. 

डॉ. र"वeं �मरगणे – MCIM ने सतत सरकारकड ेपाठपरुावा केला आहे. 4 वेळा 14 के नसुार आ�ह: ठराव कaन शासनाकड े

पाठ5वले आहेत. फVत राजीव गांधी Zकंवा गोवा 5वiयापीठाच नाह: तर सव	च बा�य रा)यातील CCIM माDयता 

5वiयापीठांचे पद5वधरांना यांना ए1 शlेयलु म\ये अतंभु	त करावे असा ठराव पा6ठ5वला आहे. 

डॉ. fहाK े – शासनाने अम�डम�टस ् के<या आहेत या कोणाJया वयैVतीक HयXनांमळेु झाले नाह:. या मागे सघंटनेJया 

HयXनांचा फार मोठा इ4तहास आहे. )या वेळी मी तलेरे येथ ेFयाsयानासाठ� गेलो होतो Xयावेळेस डॉ. �म�लदं कुलकण� 

यांना )या कायदेशीर अडचणी होXया Xयांची चचा	 झाल:. Xयावेळेस आप<या अडचणीचंा थोडVयात Xयांना मळु सांगीतले व 

Xयांना जेFहा कळाले Zक हे काम फVत राजक@य ईJछाशVती मळेु होत नाह: Xयावेळी Xयांनी Mवतः पढुाकार घेऊन हा 

5वषय मा. ना. राणे साहेबापंयLत पोहोचलो व Xयांना तो 5वषय मांडला. Xयांना तो पटला व Xयांनी मी हे काम करतो असे 

माDय केले. Xयावेळी राणे साहेबांकड े6दलेला ¥ाhट हा MCIM चाच होता. Xयात आपण 25(iv) चा मbुा मांडला होता जो 

अ4तशय महXवाचा होता. पण पढेु पी.जी फोरम ने 25(iv) व 25(v) असे दोन न5वन मसदेु तयार केले )याचा ¥ा
ट शवेट 

पयLत आ�हाला �मळाला नाह: आ�ण )याची �भती होती तचे झाले. )यावेळी लॉ आ�ण जुQड�शयर:कड े हा मसदुा गेला 

Xयावेळी 4तथे Hचंड 5वरोध झाला. Xयाची प_रणीती �हणुन 25(iv) चा एन.्आय.एम.्ए. HMता5वत ठराव पणु	 पणे 

बारगळला. ददुAवाने 25(iv) व 25(v) म\ये 1992 Jया जी.आर. Jया धरतीवर वड¦ग Xया अम�डम�ट म\ये आले. यात 

आपण Hगती न करता मागे गेलो आहोत असे मला वाटत.े कारण 1999 Jया जी.आर. Xयामळेु आपोआपच कॅDसल झाला 



Page 19 of 64 

 

)याम\ये कंडीशनल काह: नFहतचे To the extent of the knowledge recieved हे श�दच Xयात नFहत.े हे काम 

फVत राणेसाहेबांJया अ.धकार वाणी मळेुच झाले आहे. जर पी.जी. फोरम ला MCIM चा ¥ा
ट माDय नFहता तर Zकमान 

1999 Jया जी.आर. Hमाण मागणी माDय करायला हवी होती. Xयामळेु आपणास आज पणु	 सरु«]तता Hाhत झाल: 

असती. पण पी.जी. फोरमने Mवतःची वेगळी चुल माडंWयाचा Hपचं केला. Xयात Xयांचा ह: दोष नाह: कारण त ेह: यात 

सफरर होत.े XयांJया वर केसेस झा<या होXया Xयामळेु Xयांना हे काम होणे गरजचेे होत.े पण हे काम एन.्आय.एम.्ए.Jया 

मा\यमातनु ह: त ेकa शकत होत.े  

डॉ. मदंार रानड े–कोणीह: अ`या Hकारे क5वता कaन कोणाचेह: नांवाने सोशल �मQडयावर Hसार:त कa शकतो. मळुात ई 

शlेयलुचा H`नाबbल सांगतो. आठ हजाराहुन अ.धक पद5वधराचंे नकुसान झाले व अनेक लोकांवर केसस लाग<या. अनेक 

लोकांची आय'ुय यात उ¬वMत झाल:. )यांJयावर केसेस झा<या Xयांना बेल �मळाल: नाह:, एक गDुहेगारा सारखी Xयांना 

वागणुक �मळाल:. गारगोट:ला हा H`न )यावेळेस या समोर आला व कोणी तर: खोडसाळपणे हा H`न RTI म\ये 5वचारला 

व एक डॉVटरचे आय'ुय उ\वMत केले हे अ4तशय वेदनादायक आहे. जे काह: RTI चे पS गेले त ेराजकारणाने Hेर:त पS 

होत.े खरोखर Xया डॉVटरला असे Hामा�णकपणा �हणनु शlेयलु 5वषयक 5वचारणा झाल: का Fदेष भावनेतनु झाले हे ह: 

महXवाचे आहे. पण Xया दोन राजकारणांJयामळेु Xया एका डॉVटरJया कर:यरचे फार मोठे नकुसान झाले हे महXवाचे आहे. 

रा6हला H`न 29/1 व 29/2 चा मbुा आहे, गवळीसरांनी या फाईलेचा केलेला पाठपरुावा, मी Mवतः ती फाईल ब4घतल: आहे, 

कौDसीलने अ4तशय चांगले पS व एन.्आय.एम.्ए. पाठपरुावा केला हे माDय. फVत ह: फाईले जेFहा 5वधी Dयाय 

5वभागाकड ेन जाताच उपस.चव मगर यांJयाकड ेअडकल:. 2012 साल: या फाईलचा Hवास थांबला, उपस.चव मगर यांनी 

या फाईलवर नकाराXमक शरेा 6दला Zक एकदा नkदणी 6द<यानतंर पDुहा या पद5वधरांना वेगळी नkदणी क`यासाठ� पा6हजे. 

XयानतंरJया मध<या काळाम\ये शलेैशजींनी ई शlेयलुJया क�मट:म\ये माझ ेनांव घेतले. बगंलोरला जाऊन हा H`न सटेुल 

यावर माझा काह: 5व`वास नFहता. अिMतXवJया म6टगंनतंर मला पWुयाला �म�लदं कुलकण� सर येऊन भेटले. Xयाच 

बरोबर अ�भनदंन पाट:ल व आ�ह: 29/1 Jया अनषुगंाने पी.जी 5वiयाjयाLसाठ� पाठपरुावा केला. पण वiैयZकय �श]ण 

5वभागाला कदाचीत त े aचले नाह: व Xयांनी Xयाला थारा 6दला नाह:. पण त�Fहा आमJया ल]ात आले Zक 29/1 चा 

उपयोग आपण राजीव गाधंी व गोFयाJया 5वiयाjयाLसाठ� वापa शकतो. तFेहा 4/02/2014 ला आ�ह: ती फाईल मFुह 

केल:. डायरेVटरांपासनू Xयाचा Hवास सaु झाला व HXयेकाने Xयात अनकुुल भ�ुमका घेतल:. जर: याला 4 म6हने लागले 

तर: Xयासाठ� मुबंईला 40 वेळा जावे लागले. आमJया या लयात ई शlेयलु H`नी मा. स.चव सौ. म4नषा �हैसकर यांनी 

मदत केल:. नतंर बारामतीला आ�ह: मा.ना. अिजतदादा पवार यांची भेट घेतल:. Xयांनी पणु	 सहकाय	 करWयाचे आ`वासन 

6दले व 6ह फाईल XयांJयाकड ेयेताच Xयावर सह: कaन Xयांचा श�द पाळला व Xयासाठ� Xयांच ेआभार. Xयानतंर 6ह फाईल 

5वधी व Dयाय 5वभागात बरेच 6दवस पडुन होती व Xयावर बराच खल झाला.  

-----------------भोजन अवकाश------------------ 
Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷: Úð÷ÂððñÚðð ÑðôÁµÚðð ¨îðøÐçðóâðÐð÷ ¨îðèó ÇôÝçÃÚðð ¨îÜÂð÷ ±ðÜ¸ð÷µð÷ ¡ðè÷ ¸ðçð÷ òãðÏðó ÐÚððÚð òãðØðð±ð, ãðøÌð¨îóÚð òãðØðð±ð ãð 

¨îðøÐçðóâðµÚðð ¡ù©¾ÙðÏÚð÷ ¡çðâð÷âÚðð ¨îðèó ¦Ð¾àó Úðð Ùðùµð èð÷Ãð Ðððèó. òãðòãðÏð Ñððµð ÚðôòÐðãèçðóá¾óµðó ¦Ð¾àó ¡÷ ãðÐð ÙðÏÚð÷ ¡ðÃððÑðÚðáïüÃð »ððâð÷âðó 

¡ðè÷, ÃÚððµðü ÑðôçÃð¨î ¡¸ðôÐð ¶ðÑðâð÷âðü Ðððèó¦. ÙèÂðôÐð Úð÷ÂððñÚðð ¨îðøÐçðóâðÐð÷ è÷ ¨îðÙð ¨îÜÂð÷ ±ðÜ¸ð÷µð÷ ¿ÜÃð÷. 

Àðù. òÙðÜ±ðÂð÷: Àðù. òÙðÜ±ðÂð÷: Àðù. òÙðÜ±ðÂð÷: Àðù. òÙðÜ±ðÂð÷: Ùðó ¦Ùð. ¦Ùð. Ñðó. ¡ù©¾ ¨îÐðãè÷ÐðÜ ÙèÂðôÐð çðôÜãððÃð ¨îÜÃðð÷. ¨îòÙð¾óÐð÷ ¦¨ôîÂð 28 ÑððÐððüµðð ¡èãððâð ¨÷îâðð ¡ðè÷. 1965-

1969 ÙðÏÚð÷ ¡ðÑðâÚððâðð 2ee(iii) µðü Ñßð÷¾÷©äðÐð èð÷Ãðü. 1970ÐðüÃðÜ Ãðð÷ ¸ðó.¡ðÜ. òÐð³ððâðð Ðððèó. 1985 ÙðÏÚð÷ Ùðô®ðÃÚððÜµðüÇ ¨÷îçð ãð 

ÃÚððÐðüÃðÜ òãðòãðÏð ¸ðó.¡ðÜ. ¡ðâð÷. Ùðð. ¨÷üîÍóÚð Ùðüëðó çðôæðÙðð çãðÜð¸ð ÚððüµÚðð ¨îðúðÃð ¡ðÑðâÚðð Àðù©¾ÜðüÐðð ç¾÷¾ Ùð÷òÀ¨îâð Üò¸ðç¾ÜãðÜ 

³ð÷ÂÚððÃð Úððãðü ¡çðü Ñðëð ¨îðøÐçðóâðâðð ¡ðâðü èð÷Ãðü. Ãðçðüµð ¦¨î Ñðëð 19Ùð÷ âðð ÑðÂð ¡ðâðü èð÷Ãðü. ÃÚððÙðôú÷ ¡ðÑðÂððçð ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾µðó ±ðÜ¸ð 

Øððçðâðó. ÃÚððçðð¿ó ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð.Ðð÷ 136/2010 èð ¿Üðãð çðüÙðÃð ¨îÝÐð ¨îðÙððâð çðôÝãððÃð ¨÷îâðó. ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. ãð 
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¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. Ðð÷ Ùðô®ðÃÚððÜµðüÇ ¨÷îçð òÐð¨îðâððµÚðð ¡ðÏððÜ÷ ¦¨î ÀàðÓ¾ ×ðÐðãðâðð èð÷Ãðð ÃÚððµððµð Òîðùâðð÷¡Ñð ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. çðü³ð¾Ðð÷ÃðÒ÷áî 

µððâðô èð÷Ãðð. ÃÚððµððµð Òîðùâðð÷¡Ñð ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. ¡èÙðÇÐð±ðÜ äðð®ð÷Ðð÷èó ³ð÷Ãðâðð. ÃÚððÐðôçððÜ 17 ¸ððÐð÷.2013 âðð Ùðð. Ùðüëðó òãð¸ðÚð¨ôîÙððÜ 

±ððãðóÃð ÚððüÐðó ‘Ñðô¾¡Ñð’ µðó Ððð÷¾èó ¾ð¨îâðó. ÚððÐðüÃðÜ 26 ¸ððÐð÷. 2013 âðð ¡çÃðóÃãð ÑðòÜæðÇ »ððâðó. ÃÚððÐðüÃðÜ 10 Ùð÷ 2013 âðð 

¡çÃðóÃãð ÑðòÜæðÇÐð÷ Ùðð. ¨îð÷èâðó çðÜðüÐðð ¸ð÷ Ñðëð òÇâðü ÃÚððÃð 25/4 ÙðÏÚð÷ 1992 µðð ¸ðó.¡ðÜ. ¨îð÷¾ ¨÷îâðð ±ð÷âðð; ¡ðòÂð Úðð ÑðÏÇÃðóÐð÷ Ãðð÷ 

¸ððãðô ÐðÚð÷ ¡çðü ¡ðÑðâðü ÙèÂðÐðü èð÷Ãðü. ÇÜÙÚððÐð ýáü¾ó±ß÷¾÷À Ñðð÷ç¾ ±ðÜù¸Úðô¦¾ Òîð÷ÜÙð çÆððÑðÐð »ððâðó, ÃÚððüÐðóèó ÑßÚðÃÐð ¨÷îâð÷. ÃÚððÙðôú÷ Úðð çðãðá 

Òîðýáâð ©âð×ð (¦¨îëð) »ððâÚðð. ¸ðôâðøÙðÏÚð÷ èð÷òÙð¡ð÷ÑðùÆðó Àðù©¾ÜðüÐðóèó ¡ðüÇð÷âðÐð ¨÷îâð÷. Ãð÷ãèð ¡ðÑðâðó 1083 Ððü×ðÜµðó Òîðýáâð 266 

Ððü×ðÜâðð ÃðÜ èð÷òÙð¡ð÷ÑðùÆðóµðó Òîðýáâð 267 Ððü×ðÜâðð ³ð÷Ãðâðó. ÃÚððüµðð Òîðùâðð÷¡Ñð µððâðô èð÷Ãðð. ÐðüÃðÜ 20 ¡ðù©¾ð÷×ðÜ 2013 âðð òÑðüÑðÜó – 

òµðüµðãðÀ µðó òÙð¾óü±ð »ððâðó. ÃÚððÃð Ùðð»ðó ÜùÑðóÀ ¡ù©äðÐð ¨îòÙð¾óµÚðð ¨îÐãè÷ÐðÜÑðÇó Ðð÷ÙðÂðô¨î ¨îÜÂÚððÃð ¡ðòÂð ÚððÃð 11 çðÇçÚð Ãðçð÷µð Ùðð. 

¡ÏÚðêð, çðòµðãð ¡çð÷ òÙðúôÐð 13¸ðÂð »ððâð÷. 13 Ò÷î×ðö. âðð Ùðð. òãð¸ðÚð¨ôîÙððÜ ±ððãðóÃð çððè÷×ððüµðó Øð÷¾ ³ð÷Ãðâðó.Ãð÷ãèð ÃÚððüÐðó çððüò±ðÃðâðü èð÷Ãðü 

¨îó ÃðôÙðµðð èð òãðæðÚð 15 òÇãðçððÃð çðô¾ÂððÜ ¡ðè÷.ÃÚððÐðüÃðÜ âð±ð÷µð çðòµðãððüÐðó çððü±ðóÃðâðü ¨îó ¡ðµððÜ çðüòèÃðð âðð±ðÂÚððµðó äð©ÚðÃðð ¡ðè÷; 

ÃðÃÑðôãðóá ÙðüëðóÙðüÀúðµðó ×ðøø¿¨î ¡ðè÷. ÃÚððçðð¿ó ¡ðÙèó ÜòãðãððÜó 23 Ò÷î×ßôãððÜó âðð òãðòãðÏð ÙðüëÚððüµðó Øð÷¾ Ùðôü×ðýáâðð ³ð÷Ãðâðó ãð òÐðãð÷ÇÐð òÇâðóÃð; 

¡ðÑðâð÷ ÙðôÉ÷ çðÙð¸ððãðôÐð çððüò±ðÃðâð÷. ÃÚððÐðüÃðÜ 24 Ò÷î×ßôãððÜó âðð Üðëðó Ùðâðð Øð©¨îÀ çðÜðüµðð Òîð÷Ðð ¡ðâðð ¨îó Ùðð. çðó.¦Ùð. çððè÷×ððüµðó çðèó 

»ððâðó. 25 Ò÷î×ðö. âðð Àðù. òÙðâðóüÇ ¨ôîâð¨îÂðóáïüµðð Òîð÷Ðð ¡ðâðð ¨îó è÷ çð±ðúü Ùðð. ÐððÜðÚðÂð ÜðÂð÷ çððè÷×ððüÙðôú÷ »ððâðü. ¡ðÑðÂððçð Ãð÷èó ÙððÐÚðµð 

¡ðè÷.Úððµðçðð÷×ðÃð Ñðó.¸ðó. çðð¿ó  ¨îðøÐçðóâðÃðÒ÷áî Àðù. ØðôÃðÀð Àðù. ¡òØð¸ðóÃð ¡ðü±ß÷ Àðù. òÐðÃðóÐð ¨îð÷Æðú÷, Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷, Àðù. Ñððú÷¨îÜ çðÜ 

¡ðòÇ 9 ¸ðÂððüµðó ¨îòÙð¾ó ¨îðÙð ÑððèÃð èð÷Ãðó.25/5 âðð ¡ðÑðâðð ¨îðèó òãðÜð÷Ïð ÐðãèÃðð. 20/5âðð  ¸ð÷ ¡ðÑðâðü òÀç¨îäðÐð »ððâðü ÃÚððÃð çðãðá 

ÙðôÉ÷ ¡ðâð÷ ¡ðè÷Ãð. Úððµðð ¡èãððâð ¡ðÙèó Üð¸Úð äðð®ð÷̈ îÀ÷ çðôÑðôÇá ¨îÜÃð ¡ðèð÷Ãð. Úðð çðãðá ¨îðÙð¨îð¸ððÃð Ùðð. ¡ÏÚðêð Àðù.ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷, 

çðòµðãð Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð, ¨îð÷æððÏÚðêð Àðù.Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð, Àðù. çðôòÐðâð Ñðð¾óâð, Àðù. ¸ð±ðòÇäð Ç÷äðÙðô®ð, Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷, Àðù. òãðÐððÚð¨î 

Ùèðëð÷, Àðù. ¨øîâððçð ±ððøÀ, Àðù. µðüÍ¨îðüÃð ¨îð÷âðÃð÷, Àðù. ÑðãðÐð çðð÷ÐðãðÂð÷, Àðù. ×ððúðçððè÷×ð èÜÑðú÷, Àðù. òÐðâð÷äð ¨ôüîØððÜ÷, Àðù. ÑßçððÇ ãðð³ð, 

¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. ¡èÙðÇÐð±ðÜµð÷ Àðù©¾çðá ãð ¡ÐÚð ¡Ðð÷¨î ¸ðÂððüµð÷ çðè¨îðÚðá âððØðâÚððµðð £ââð÷®ð ¨÷îâðð. 

Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷:    ¡Ùð÷üÀ×ðð×ðÃð èòÜÚððÐðð ÙðÏÚð÷ ¨÷îçð Çð®ðâð »ððâðó ¡ðè÷. òÇââðó Úð÷Æð÷ ò©âðòÐð¨îâð ¦ç¾ù×âðóäðÙð÷ü¾ ¡ù©¾µÚðð òÙð¾óü±ðÙðÏÚð÷ 

Àðù. Üðãð ÚððüÐðó çððüò±ðÃðâðü ¨îó ÙðèðÜðæ¾àðÃðèó ¡ðÙèó ¡äðó ¨÷îçð Çð®ðâð ¨îÜÂððÜ ¡ðèð÷Ãð.  

Àðù. ¨øîâððçð ±ððøÀ:Àðù. ¨øîâððçð ±ððøÀ:Àðù. ¨øîâððçð ±ððøÀ:Àðù. ¨øîâððçð ±ððøÀ: ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ ¨÷îâðó ÑðÂð ÃÚððÃð ‘To the Extent of Knowledge’ è÷ ÚððÚðâðð Ðð¨îð÷ èð÷Ãðü. ¡ðÙèðâððèó òÃðÆð÷ ×ðð÷âððãðâðü 

¡çðÃðü ÃðÜ ÃÚððÃð ‘To the Extent of Knowledge’ è÷ Úð÷ãðô òÇâðü ÐðçðÃðü. Ñðó.¸ðó.µÚðð Àðù©¾ÜðüÐðð ¸ð÷ ¡ðÑðÂð çð¸ðáÜó ¨îÝ äð¨îÃðð÷ ÙèÂðÃðð, 

¨îðÚðÌððµðð ¡ØÚððçð ¨îÜÂððñÚððüÐðð Ãð÷ ãððµðâðü ÃðÜ âð±ð÷µð ¨îú÷âð. 

Àðù. ¨÷î.¾ó.Ñðð¾óâð:Àðù. ¨÷î.¾ó.Ñðð¾óâð:Àðù. ¨÷î.¾ó.Ñðð¾óâð:Àðù. ¨÷î.¾ó.Ñðð¾óâð: Ñðð÷ç¾ ±ßù̧ Úðô¦¾ ©ãððòâðÒîó¨÷îäðÐð ¦Ð¾Àá ¡ùçð ¡ ¡ùÀóäðÐðâð ©ãððòâðÒîó¨÷îäðÐð ýáÐð Ç Üò¸ðç¾Ü…..äððâð ×ðó 

¦òâð¸ðó×ðâð ¾ô ÑðÜòçðãð ¡ûÀ Ñßù©¾óçð Ç âð÷¾÷ç¾ Ðððùâð÷¸ð, ç¨îóâð ¡üûÀ ¾÷©Ðððùâððù¸ðó¨îâð ¡ùÀãèðÐçð÷çð ¾ô Ç ¦©çð¾÷Ð¾ ¡ðùÒî Ç ¾à÷òÐðü±ð Ç÷ 

òÜçðóãèÀ ýáÐð Çù¾ òçðç¾óÙð. Çù¾ òçðç¾óÙð ÙèÂð¸ð÷ ÃÚðð çð÷©äðÐðÙðÏÚð÷ Ùð÷ÐäðÐð ¨÷îâðó ¡ðè÷ Ãðóµð òçðç¾óÙð, ýáïüòÀÚðÐð òçðç¾óÙð ¡ðùÒî 

Ùð÷òÀçðóÐð. ÐðòãðÐð ¨îðèóµð »ððâðü Ðððèó ÃÚððÃð. 

Àðù. ±ððøÀ:Àðù. ±ððøÀ:Àðù. ±ððøÀ:Àðù. ±ððøÀ: èó ¸ðó ¨îðèó ¡Ùð÷üÀÙð÷ü¾ »ððâðó ¡ðè÷, ÃÚððÐð÷ èôÜúôÐð ¸ððÚðµðü ¨îðèó ¨îðÜÂð Ðððèó. ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. ¸Úðð ÑðÏÇÃðóÐð÷ âðÁÃð÷ ¡ðè÷ Ãð÷ 

×ðÜð÷×ðÜ ¡ðè÷. ÑðôÁ÷ ¡¸ðôÐð ×ðÜðµð Ùðð÷¿ð âðÁð ¡ðè÷. 

Àðù. Ùèðëð÷:Àðù. Ùèðëð÷:Àðù. Ùèðëð÷:Àðù. Ùèðëð÷: 25/4 ãð 25/5 ×ðð×ðÃðóÃð ±ððøÀ çðÜðüÐðó ¸ð÷ ¨îðèó çððüò±ðÃðâðü ÃÚððµÚððäðó Ùðó çðèÙðÃð ¡ðè÷. Ñðó.¸ðó. Òîð÷ÜÙð¨îÀôÐðèó Üð¸Úð 

çðòµðãððüÐðð Òîðùâðð÷¡Ñð òÙðúðâðð Ðððèó. 25/4 çãðÃðüëðµð ãèðÚðâðð Ñððòè¸ð÷ èð÷Ãðü. ÃÚððÃð ¾à÷òÐðü±ð ¸ð÷ ¡ðè÷ Ãð÷Ç÷®ðóâð ÃÚðð âðð÷̈ îðü¨îÀôÐðµð Ãð÷ 

òäð¨îðÚðâðð Ñððòè¸ð÷. 25/4 µðð ÀàðÓ¾ µð÷ü¸ð »ððâÚððÙðôú÷ ¡ðÑðÂð ÙððÚðÐðçðÙðÏÚð÷ ±ð÷âðð÷ ¡ðèð÷Ãð. ¡¸ðôÐð âðÁðýá âðÁðÚðµðó ¡ðè÷. 
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डॉ. चंeकांत कोलत े– आपला कायदा दaुMती 5वरोधात इतर लोक कोटा	त जाणार आहे. आपण सवाLनी �मळुण काम केले 

आहे. याचे �ेय सवाLच ेआहे. IMA ने कोटा	ची पायर: चढल: आहे. आपण सावध रहाणे आव`यक आहे. कॅFहेट दाखल करणे 

Zकंवा कोटा	त जाWयाची तयार: ठेवावी. 

डॉ. मनोहर जुमळे – आजची चचा	 समाधानाकारक झाल: आहे. यापढेु लढाई फार मोठ� आहे. या पढेु येणा-या Dयायालयीन 

Hकरणाचा व Xयावर करावयाची काय	वाह: यावर आपण आजच 4नण	य घेऊ. 
 

ठराव d. 4 – अ - महारा'( रा)य शासनाने 26/06/2014 रोजी Hकाशीत केले<या राजपSानसुार MMP Act 1961 मधील 

शlेयलु ए, ए1, बी Zकंवा डी यांना मॉडन	 मेQड�सन �हणजेच अलोपॅथी वापरWयाचा अ.धकाराला कायदेशीर Mवaप 6दले 

आहे. तसचे रा)य शासनाचा 6द.23/02/1999 रोजीचे राजपS व 1992 रोजीचे राजपS )याFदारे आयवुAद व यनुानी 

डॉVटरांना मॉडन	 मेQड�सन �हणजेच अलोपॅथी वारपरWयाचा अ.धकार 6दला आहे, हे सव	 अबाधीत रहाWयासाठ� Dयायालयीन 

HZuया करावयाची अस<यास Zकंवा Dयायालयीन HZuयेत सहभागी Fहायचे अस<यास याबाबतीतील सव	 कायदेशीर HZuया 

पणु	 करWयाचे सव®तोपर: अ.धकार एन.्आय.एम.्ए. महारा'( रा)य शाखेचे स.चव डॉ. शलेैश 4नकम यानंा देWयात येत 

आहेत.  

सचुक – डॉ. सधुाकर िजरोणकर    अनमुोदक – डॉ. तषुार अ. सयू$वशंी 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर. 
 

ठराव d. 4 – ब एन.्आय.एम.्ए. महारा'( रा)य सघंटने तफA  DयायालयाJया कामकाजा सबंधंी व खटला दाखल होऊन 

अ4ंतम 4नण	य Hाhत होई पयLतJया काळासाठ� येणा-या सव	 खचा	स तसेच Hवास भXता, झेरॉVस, Mटेशनर: व इतर 

अXयाव`यक बाबींJया खचा	स 6ह सभा मजुंर: देत आहे. सबंधंीतांनी Xयाची बीले Zकंवा Fहाउचर कोषा\य], रा)य शाखा 

यांचेकड ेसादर के<यानतंर तो अदा करWयात यावा. तसेच सदर खचा	साठ� 4नधी उभारWयासाठ� रा)य शाखसे मजुंर: देWयात 

येत आहे. 

सचुक – डॉ. र"वeं �मरगणे   अनमुोदक – डॉ. राजु ताटेवार 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर. 
    

òãðæðÚð ªî.6)òãðæðÚð ªî.6)òãðæðÚð ªî.6)òãðæðÚð ªî.6) çðÐð 2012-13 ¨îðÚðá¨îðâððÃðóâð ¡ðòÆðá¨î âð÷®ððÑðòÜêðÂðð×ðð×ðÃð. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ÑðôÁóâð ÙðèÃãððµðð ¡ðòÆðá̈ î ×ðð×ðÃðóÃðâðð  òãðæðÚð Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð çððÇÜ ¨îÜÃðóâð. òãðæðÚððµðó ÑððäãðáØðôÙðó ¡äðó ¨îó, 

çðÐð 2012-13 µðð ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á ×ðôâðÁðÂðð Úð÷Æðóâð òÇ.09/02/2014 Üð÷¸ðóµÚðð ãððòæðá¨î Üð¸Úð ¨îðÚðá¨îðòÜÂðó çðØð÷Ãð ÐððÙðü¸ðôÜ 

¨îÜÂÚððÃð ¡ðâðð. ÃÚððãðÜ çðØðð±ðöèðÃð çðãððáÐðôÙðÃð÷ òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐð ³Úððãð÷ ¡çð÷ ¿Üâð÷ èð÷Ãð÷. ÃÚððÐðôçððÜ òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðµðð ¡èãððâð èð 

âð÷®ððÑðòÜêð¨î åó Üðèôâð ¸ðð¸ðô Úððüµð÷¨îÀôÐð ÑßðÑÃð »ððâðð ¡ðè÷. ÃÚðð×ðð×ðÃðóÃð ãð ýáÃðÜ ¡ðÆðóá̈ î ÑðòÜòçÆðÃðó ×ðð×ðÃðóÃð ¨îð÷æððÏÚðêð Àðù. Üð¸ððÜðÙð 

¸ððÏðãð ¡ðÑðÂððçð ÑðôÁóâð òãðçÃðöÃð ÙððòèÃðó Ç÷Ãðóâð. 

Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð:Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð:Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð:Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: çðÐÙððÐðÐðóÚð ãÚððçðÑðó¿ ãð £ÑðòçÆðÃð çðãðá ÙððÐÚðãðÜ, òÇ.13 ¸ðôÐð 2014 ¡®ð÷Ü ¡ð¸ðóãðÐð çðÇçÚð çðü®Úðð 19,688 

¡ðè÷. ãð òÇ. 30 ¸ðôÐð 2014 Üð÷¸ðó ¡®ð÷ÜÑðÚðáïüÃð Üð¸Úð äðð®ð¨îÀ÷ Ý.78,79,684/- Ü©¨îÙð ¡ðè÷ ÃÚððÑðø̈ îó ÙðôÇÃð ¿÷ãðóÃðóâð Ü©¨îÙð ×ðû¨î 

¡ðùÒî ýáïüòÀÚðð çðð÷âððÑðôÜ Úð÷Æð÷ Ý.59,00,000/- ãð ç¾÷¾ ×ðû¨î ¡ðùÒî èøÇÜð×ððÇ, ÙððÇúÙðð÷èó Úð÷Æð÷ Ý.10,00,000/- ¡ðè÷.Úðð  ãÚðÃðóÜó©Ãð 

¡¨îð£ü¾ ªî.1 ÙðÏÚð÷ Ý.04,90,933.97/-  ãð ¡¨îð£ü¾ ªî.. 2 ÙðÏÚð÷ Ý.01,80,054.26/- Ü©¨îÙð ¡ðè÷. çðèðÜð ×ððûÀµð÷ 

Ý.03,08,700/- Ü©¨îÙð èó òÇ.31/03/2014 ÑðÚðáïüÃðµðó ¡ðè÷. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ¨îð÷âèðÑðôÜ Úð÷Æðóâð òÇ. 13 ¸ððÐð÷. 2013 Üð÷¸ðóµÚðð ãððæðóá̈ î çðØð÷Ãð çðèðÜð ×ðïðûÀ ÙðôÇÃðÑðôãðá ¨îðÁôÐð ³ð÷ÂÚððçðüÇØððáÃðâðð 

¿Üðãð »ððâðð èð÷Ãðð. ÃÚðð ¡Ððôæðü±ððÐð÷ ¨îðÚðáãððèó ¨îÝÐð ¸Úððüµð÷ ¨îðúðÃð çðÇÜ ×ððûÀ òÜÐÚðô ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷ èð÷Ãð÷, ÃÚðð Àðù. Ñðð¾óâð, Àðù. 
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òÐð¨îÙð, Àðù. ¨îðü×ðú÷ Úððüµð÷ çãððêðÜóÐð÷ ¨îð±ðÇÑðëð÷ ÑðôÃðáÃðð ¨îÝÐð ¡¨îð÷âðð Úð÷Æðóâð çðèðÜð ¡ðùÒîóçðµÚðð äðð®ð÷Ãð òÇâð÷âð÷ ¡ðè÷Ãð. çðÇÜ ¦¨îëðóÃð 

Ü¨îÙð÷Ãðóâð 75% Ü©¨îÙð èó ÃãðÜóÃð ÑßðÑÃð èð÷ÂððÜ ¡çðôÐð £ãðáÜóÃð 25% Ü©¨îÙð èó 09 òÀçð÷ü×ðÜ 2014 ÐðüÃðÜ çðü³ð¾Ðð÷âðð ÑßðÑÃð èð÷ÂððÜ 

¡ðè÷. 

Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: çðèðÜð ×ððûÀÙðÏðóâð ±ðôüÃðãðÂðô̈ îóµðó Ùðôú Ü©¨îÙð Ý 02,25,000/- èð÷Ãðó. Ãðó òÇ. 31/03/2014 Üð÷¸ðó 

¡®ð÷ÜÑðÚðáïüÃð Ý.03,08,700/- ¡ðè÷. Ãðçð÷µð âððýáÒî Ùð÷ü×ðÜ Òîó¸ðµð÷ òÇ. 09/02/2014 Üð÷̧ ðó ×ðôâðÁðÂðð Úð÷Æð÷ Ý.03,39,500/- ãð ¡ð¸ð 

Üð÷¸ðó Ý.03,79,000/- Ü©¨îÙð ¡ðÑðÂð ¨÷üîÍóÚð äðð®ð÷âðð Ç÷Ãð ¡ðèð÷Ãð. èó Ü©¨îÙð 01 ¡ðù©¾ð÷.2013 Ãð÷ 31 ¸ðôÐð 2014 Úðð 

¨îðâðãðÏðóÃðóâð ¡ðè÷. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: 09 Ò÷î×ðö 2014 Üð÷¸ðóµÚðð çðØð÷Ãð òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðµðð òÐðÂðáÚð »ððâðð èð÷Ãðð ãð ÃðóÐð ÙðòèÐÚððÃð Ãðó ¨îðÚðáãððèó ÑðôÂðá ¨îÝÐð Ãð÷ 

Ùðü¸ðôÜóçðð¿ó çððÇÜ ¨îÜðãð÷ ¡çð÷ ¿Üâð÷ èð÷Ãð÷. ÑðÜüÃðô Ãððüëðó¨î ¨îðÜÂððçÃðãð òÇ. 09 Ùð÷ 2014 ÑðÚðáïüÃð Ãðð÷ çððÇÜ èð÷ãðô äð¨îâðð Ðððèó. ÃðÜó 

¡ð¸ð Ãðð÷ çððÇÜ ¨îÜóÃð ¡ðèð÷Ãð. »ððâð÷âÚðð òãðâðü×ððçð çðØð÷Ðð÷ ÙððÐÚðÃðð Ìððãðó. 

çðØðð±ðöèðÃðóâð çðãðá çðÇçÚððüÐðó »ððâð÷âÚðð òãðâðü×ððçð ÙððÐÚðÃðð òÇâðó ãð òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðÙðÏðóâð ÙðôÉ÷ çððÇÜ ¨îÜÂÚððçð ÑðÜãððÐð±ðó òÇâðó. 

Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãðÀðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãðÀðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãðÀðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: åó Üðèôâð ¸ðð¸ðô ÚððüÐðó çðÐð 2012-13µÚðð ¡ðÆðóá̈ î ¡èãððâððµð÷ òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐð òÇâð÷âð÷ ¡ðè÷. ÃÚððÃðóâð ÙðèÃãððµð÷ 

òÜÙðð¨áî ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷- 1) çð÷ª÷î¾ÜóÚðâð ¦©çðÑð÷Ðçð÷çð Ý.01,51,831/- ÙðÏðóâð Ü©¨îÙð Ý.401/- µð÷ ãèð£µðÜ Ðððèó. çð÷ª÷î¾Üó ÚððüÐðó 

òÇâð÷âðó ò×ðâð÷ ãð ÃÚððüÐðð µð÷̈ îÎðÜ÷ ¡Çð ¨÷îâð÷âðó Ü©¨îÙð ÚððüµÚðð ×ð÷Ü¸ðð ÃðÑððçðâÚðð ¡çðÃðð ×ðÜð÷×ðÜ ¡çðôÐð ÃÚðð ¦¨îçððÜ®Úððµð ¡çðôÐð 

Ý.401/- µð÷ ¡òÃðÜó©Ãð ãèð£µðÜ Ðððèó. 2) Üò¸ðç¾Ü ÑßðùÑðÜ Ùð÷Ð¾÷Ðð ¨÷îâð÷âð÷ Ðððèó. 3) ¡ðÚð ¨îðÀá Òîó¸ðµðó Ü©¨îÙð âððýáÒî Ùð÷ü×ðÜ 

Òîó¸ðÙðÏÚð÷ ¸ðÙðð »ððâð÷âðó òÇçðÃð÷. 4) ¡ðÚð ¨îðÀá òÑßü¾óü±ð ãð òÑßü¾óü±ð ¡ûÀ ç¾÷äðÐðÜó ÚððÃð çÑðæ¾Ãðð Ðððèó. 5) âð÷®ððÑðòÜêðÂð ¨îÜÃððüÐðð 

¸ðÙððµðó Ü©¨îÙð ãð ®ðµððáµðó Ü©¨îÙð Úðð÷±Úð ÃÚðð ®ððÃÚððÃð ¾ð¨îâð÷âðó Ðððèó. 6) ¨îðèó ®ðµððáµðó ×ðóâð÷ ÐððèóÃð. ¨îðèó ÃðÑðäðóâð Ü¸ðóç¾Ü ãð 

×ðô©çð ¡ðùÒî ¡¨îð£ü¾ ÙðÏÚð÷ Ðððèó. 7) çðÐð 2011-12 µÚðð ×ðùâðÐçð äðó¾ÙðÏÚð÷ ×ð÷Üó¸ð µðô¨îâð÷âðó ¡çðâÚððÐð÷ Ý.01,00,000/- Ü¨îÙð÷µðð 

ÒîÜ¨î ¡ðè÷.8) ¾àùãèòâðü±ð ãð òÙð¾óü±ð ¦©çðÑð÷üÀóµðÜµð÷ ãèð£µðÜ Ðððèó. 

Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãðÀðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãðÀðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãðÀðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð: èð Øßæ¾ðµððÜðµðð ÙðôÉð Ðððèó. This is case of mis-accounting. ×ßûµð ¦©çðÑð÷üçð÷çðµðð ¾ùâðóÙðÏÚð÷ £ââð÷®ð Ðððèó. Àðù. Àðù. Àðù. Àðù. 

äððüÃðóâððâð äðÙððáäððüÃðóâððâð äðÙððáäððüÃðóâððâð äðÙððáäððüÃðóâððâð äðÙððá: ¡¨îð£ü¾þçðÙðÏÚð÷ ³ðð÷¾ðúð Ðððèó, Ùð÷ü¾÷ÐðÐçð Ððó¾ ¿÷ãðâðð Ðððèó ÙèÂðôÐð è÷ çð±ðú÷ òÇçðÃð÷ ¨îð? 

Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá: ×ðôâðÁðÂÚððµÚðð òÙð¾óü±ðâðð ç¾÷¾µðð ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á Ùðü¸ðôÜ »ððâðð Ðððèó ãð ¡ð¸ð òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðÙðÏÚð÷ ¦ãðÁ÷ ÙðôÉ÷ 

¡çðÃððüÐðð Ãðð÷ Ùðü¸ðôÜ ¨îÜÃðð Úð÷Ãð Ðððèó. ¡ðùÀó¾ÜÐð÷ òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðµðð òÀ¾÷âð òÜÑðð÷¾á òÇâð÷âðð ¡ðè÷. ¡ð¸ð çðØðð±ðöèðÃð òÇâð÷âðð èð ¨îð±ðÇ 

µðùòÜ¾ó ¨îòÙðäðÐðÜ¨îÀ÷ ¨îð÷Âðó Ðð÷ãðôÐð Çð®ðãðâðð ãð ¨îÙÑâð÷ü¾ ¨÷îâðó ÃðÜ ç¾÷¾µð÷ çðãðá ¡¨îð£ü¾ çðó»ð èð÷ãðô äð¨îÃððÃð. ¡ðùÀó¾ ãð ¡¨îð£ü¾óü±ð 

ãÚðãðçÆðóÃð Ðððèó ¡çð÷ ÚððÃðôÐð òÇçðÃð÷. ç¾÷¾ ãð çðó.çðó. µðó âððýáÒî Ùð÷ü×ðÜ çðü®Úðð ¾ùâðó èð÷Ãð Ðððèó. çð÷ü÷ü¾àâðâðð µð÷¨î Ñð÷Ùð÷ü¾ Ç÷ÃððüÐðð Ðððãððüµðó 

çðüÑðôÂðá òâðç¾ ¡ðòÂð Ñððòè¸ð÷. òâðç¾ÙðÏÚð÷ ¡Ðð÷¨î ò¿¨îðÂðó Ðððüãð ãð Ððü×ðÜ òÙðòçðü±ð ¡ðè÷. òÙð¾óü±ð ¦©çÑð÷üÀóµðÜ ãð ¾ó.¦. Úððüµðó Úðð÷±Úð ò¿¨îðÂðó 

Ððð÷üÇ Ñððòè¸ð÷. 

Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá:Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá:Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá:Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá: òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐð ¨÷îâð÷ ¡ðè÷. ÃÚððÃð ØðÜÑðôÜ ëðô¾ó ¡ðè÷, ¡ðùÀó¾Üµðó òÜ¡ðùÀó¾ ¨îÜÂÚððµðó òäðÒîðÜçð ¡ðè÷. 

Àðù. ¸ðôÙðú÷:Àðù. ¸ðôÙðú÷:Àðù. ¸ðôÙðú÷:Àðù. ¸ðôÙðú÷: ÃÚððüÐðð 15 òÇãðçð ¡¸ðôÐð Ìðð ãð çðãðá ±ðð÷æ¾ó ÑðôÂðá ¨îÝÐð ³Úðð. 

Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáð¨îÂðóáð¨îÂðóáð¨îÂðóá: çðãðá ¸ðôÐð÷ ×ðóâðüçðôÏÇð ¡çðâðó Ñððòè¸ð÷Ãð. ¡ðùÀó¾ÜçðôÏÇð Úððçðð¿ó ¸ð×ðð×ðÇðÜ ÏðÜâðð ¸ððãðô äð¨îÃðð÷. ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á 

ÇôÝçÃð ¨îÝÐðµð Ãðð÷ Ùðü¸ðôÜ ¨îÜðãðð. Ãðð÷ÑðÚðáïüÃð ®ðµððáãðÜ ÙðÚððáÇð ¿÷ãððãÚðð ãð ¡ð¸ðµÚðð òÙð¾óü±ðÙðÏÚð÷ ®ðµððáµðó ÙðÚððáÇð ãððÁãðôÐð ³Úððãðó. 

Àðù. çðôòÐðâð Ñðð¾óâðÀðù. çðôòÐðâð Ñðð¾óâðÀðù. çðôòÐðâð Ñðð¾óâðÀðù. çðôòÐðâð Ñðð¾óâð: ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á èð ç¾÷¾ Ùð÷ü×ðçðáµÚðð òÙð¾óü±ðÙðÏÚð÷µð Ùðü¸ðôÜ ¨îÜðãðð âðð±ð÷âð. 



Page 23 of 64 

 

Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá: ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á Ùðü¸ðôÜóçðð¿ó çÑð÷äðâð ç¾÷¾ ¨îðøÐçðóâðÙð÷ü×ðÜ òÙð¾óü±ð ³Úððãðó âðð±ð÷âð, ÃÚððãð÷úó Òî©Ãð Ãðð÷µð òãðæðÚð 

³Úððãðð âðð±ð÷âð ýáÃðÜ òãðæðÚð ³ð÷Ãðð Úð÷ÂððÜ Ðððèó. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ®ðµðá Ùðü̧ ðôÜóµÚðð ÙðÚððáÇð ¿ÜòãðÃððüÐðð çðü³ð¾Ðð÷µðó òÐðÚðÙðóÃð ×ðóâð÷, ®ðð÷Ãð Ñß¨îÜÂððµðó ¨îð÷¾á ¨÷îçðµðó òâð±ðâð ×ðóâð÷, 

¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦. ýáâð÷©äðÐð çðüÇØððáÃðóâð ¨îð÷¾á̈ ÷îçð ×ðóâð÷, äðð®ð÷âðð ÌððãðÚððµðó òÙð¾óü±ðµð÷ ¡ÐðôÇðÐð ¡ðÇó ×ðð×ðóüµÚðð ®ðµððáµðð òãðµððÜ ¨îÝÐðµð 

¿Üãððãð÷. 

Àðù. ¸ðôÙðú÷:Àðù. ¸ðôÙðú÷:Àðù. ¸ðôÙðú÷:Àðù. ¸ðôÙðú÷: Àðù. ¸ððÏðãð, Àðù. ¨îðü×ðú÷, åó ×ðð÷Ü¨îÜ ãð åó ¸ðð¸ðô ÚððüÐðó ¦¨îëðóÃðÑðÂð÷ Ãð÷ ¨îÝÐð 15 òÇãðçððÃð çððÇÜ ¨îÜðãð÷. 

Àðù. äðøâð÷äÀðù. äðøâð÷äÀðù. äðøâð÷äÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðð òÐð¨îÙðð òÐð¨îÙðð òÐð¨îÙð: òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðçðð¿ó Ñðôãðóáµð çððüò±ðÃðâð÷ èð÷Ãð÷ ¨îó ¸ðôÐð÷ Ñðó. ¦çð. ¾ó. ãð ¡ðùÀó¾Ü ¡ðòÂð Ððãð÷÷ Ñðó. ¦çð. ¾ó. ãð ¡ðùÀó¾Ü 

¦¨îð ¸ðð±ðó ¦¨÷î òÇãðäðó ¦¨îëð ×ðçðôÐð 4-5 ÃððçððÃð èð òãðæðÚð ÑðôÂðá ¨îÜðãðð Úððçðð¿ó ÑßÚðÃÐð ¨÷îâð÷ ÑðÜüÃðô ýá±ðð÷ Ñßðù×âðÙð ¡ðâðð ÃÚððÙðôú÷ Üðòèâð÷. 

ÃÚððÐðüÃðÜ ¾à÷»ðÜÜ ãð ¡ðùÀó¾Ü ÚððüÐðð òÜÙððýáïüÀÜµðó Çð÷Ðð Ñðëðü òÇâðó ãð Ãð÷ ãð÷ú÷Ãð ÑðôÂðá ¨îÜðãð÷ ¡çð÷ çððüò±ðÃðâð÷. ¾ùâðó 30 Ùð÷ âðð òÙðúðâð÷. Ãð 

Çð÷Ðð òÇãðçððÑðôãðóá òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐð ÑðôÂðá »ððâð÷. ¸ððÏðãð çðÜðüµÚðð ÙèÂðÂÚððÑßÙððÂð÷ òÜ¡ð÷òÑðòÐðÚðÐðÙðÏÚð÷µð òÜ¡ðùÀó¾çðð¿óµð÷ 75% ¨îðÙð »ððâð÷âð÷ 

¡ðè÷. £ãðáÜóÃð 25% ÃðÑððçðâÚððçð Üó¡ðùÀó¾ ÑðôÂðá èð÷ýáâð. 

ÚððãðÜ çðòãðçÃðÜ µðµððá çðØðð±ðöèðÃð »ððâðó ÃÚððãðÜ Ùðð. ¡ÏÚðêð Àðù. ¸ðôÙðú÷ çðÜðüÐðó çðôµðãðâÚððÐðôçððÜ çðØðð±ðöèðÐð÷ ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ ¿Üðãð çðüÙðÃð 

¨÷îâðð. 

¿Üðãð ªî.¿Üðãð ªî.¿Üðãð ªî.¿Üðãð ªî.5555 – ¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð çðÐð 2012-13 Úðð ¨îðâððãðÏðóÃðóâð çðãðá ¡ðÆðóá¨î ãÚðãðèðÜðüµð÷ âð÷®ððÑðòÜêðÂððüµð÷ 

ÑðôÐðâð÷á®ððÑðòÜêðÂð (òÜ¡ðùÀó¾) åó Üðèôâð ¸ðð¸ðô, ×ðóÀ Úððüµð÷̈ îÀôÐð ¨îÝÐð ³Úððãð÷ ãð òÇ. 15 ¡ðù±ðç¾ 2014 ÑðÚðáïüÃð Ãðó ÑßòªîÚðð ÑðôÂðá ¨îÜðãðó. 

èÈó ÑßòªîÚðð ÑðôÂðá ¨îÜÂÚððµðó çðüÑðôÂðá ¸ð×ðð×ðÇðÜó Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð ãð Àðù. çðôØððæð ¨îðü×ðú÷ Úððüµðó Üðèóâð. çðÇÜ ÑðôÐðâð÷á®ððÑðòÜêðÂððµðð 

¡èãððâð èð Üð¸Úð ¨îðÚðá¨îðòÜÂðó çðÇçÚððüµÚðð òãðäð÷æð çðØð÷µð÷ ¡ðÚðð÷¸ðÐð ¨îÝÐð çðÇÜ çðØð÷Ãð ÃÚððçð Ùðü¸ðôÜó ³Úððãðó. 

çðôµð¨î: Àðù. çðôÏðð¨îÜ Ùðð÷òèÃð÷çðôµð¨î: Àðù. çðôÏðð¨îÜ Ùðð÷òèÃð÷çðôµð¨î: Àðù. çðôÏðð¨îÜ Ùðð÷òèÃð÷çðôµð¨î: Àðù. çðôÏðð¨îÜ Ùðð÷òèÃð÷                ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. µðüÍ¨îðüÃð ¨÷îãðú¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. µðüÍ¨îðüÃð ¨÷îãðú¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. µðüÍ¨îðüÃð ¨÷îãðú¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. µðüÍ¨îðüÃð ¨÷îãðú    

¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ    

òãðæðÚð ªî.7)òãðæðÚð ªî.7)òãðæðÚð ªî.7)òãðæðÚð ªî.7) ÑðôÐðâð÷á®ððÑðòÜêðÂððµÚðð Ùðü¸ðôÜóµÚðð òãðäð÷æð çðØð÷çðð¿ó ¡ÐðôÇðÐð ãð Üð¸Úð ¨îðÚðá̈ îðòÜÂðóçð âðð±ðÂððñÚðð ®ðµððáµÚðð Ùðü̧ ðôÜó×ðð×ðÃð. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ¡ðÃðð ÑðôÁóâð òãðæðÚð, ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á Ùðü¸ðôÜ èð÷ýáÑðÚðáïüÃð çðü³ð¾Ðð÷µÚðð ®ðµððáµÚðð ÙðÚððáÇ÷×ðð×ðÃð. òãðµððÜ ãèðãðð. 

Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÀðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá: òâð±ðâð ¨÷îçð çðð¿ó âðð±ðÂððÜð çðãðá ®ðµðá ãð±ðúôÐð çðü³ð¾Ðð÷µÚðð ¨îðÙð¨îð¸ððçðð¿ó ¡üÇð¸ð÷ ò¨îÃðó ®ðµðá Úð÷Ãðð÷ 

ÃÚððÐðôçððÜ Ãðó Ü©¨îÙð ¿Üãðð. 
Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: Ãðçð÷µð ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á Ùðü¸ðôÜóçðð¿ó, Üð¸Úð ¨îðÚðá̈ îðòÜÂðó çðÇçÚððüµðó òãðäð÷æð çðØðð ¡ðÚðð÷¸ðóÃð ¨îÜðÚðµðó ¡ðè÷, ÃÚððçðð¿ó 

âðð±ðÂððÜð òÙð¾óü±ð ®ðµðá ãð Ü÷̈ îðùÀóáï±ð ®ðµðá ÙèÂð¸ð÷µð ÃÚðð äðð®ð÷âðð ÌððãðÚððµð÷ ¡ÐðôÇðÐð ò¨îÃðó ¡çð÷âð Ãðð÷èó òÐðÂðáÚð çðØðð±ðöèðÐð÷ Ìððãðð.  

çðÇÜ ×ðð×ðóüµðó çðòãðçÃðÜ µðµððá çðØðð±ðöèðÃð »ððâðó ¡çðÃðð çðØðð±ðöèðÐð÷ ÑðôÁóâðÑßÙððÂð÷ ¿Üðãð ÑððòÜÃð ¨÷îâðð. 

¿Üðãð ªî. ¿Üðãð ªî. ¿Üðãð ªî. ¿Üðãð ªî. 6666----¡¡¡¡ - ¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð çðÐð 2012-13 Úðð ¨îðâððãðÏðóÃðóâð òÜ¡ðùÀó¾µðð òÜÑðð÷¾á ÑßðÑÃð 

èð÷ýáÑðÚðáïüÃð Üð¸Úð äðð®ðð ¨îðÚðá̈ îðòÜÂðóâðð çðãðá ÐÚððÚððâðÚðóÐð ÑßòªîÚð÷µÚðð çðüÑðôÂðá ®ðµðá ¨îÜÂÚððµðó ÙðôØðð Ç÷ÂÚððÃð ¡çðôÐð ÃÚððãÚðòÃðÜó©Ãð ¨îÙððâð 

Ý.02,00,000/- (Ý. Çð÷Ðð âðð®ð) Ùððëð çðü³ð¾Ðð÷µÚðð ¨îðÙð¨îð¸ððçðð¿ó ®ðµðá ¨îÜÂÚððçð èó çðØðð ÙððÐÚðÃðð Ç÷Ãð ¡ðè÷. ÃÚððÑðôÁ÷ ¡òÃðÜó©Ãð 

®ðµðá ¨îÝ ÐðÚð÷. 

çðôµð¨î: Àðù. òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷çðôµð¨î: Àðù. òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷çðôµð¨î: Àðù. òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷çðôµð¨î: Àðù. òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷                ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡ðäðô¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡ðäðô¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡ðäðô¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóáÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá    

¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.    
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¿Üðãð ªî. ¿Üðãð ªî. ¿Üðãð ªî. ¿Üðãð ªî. 6666----×ð×ð×ð×ð ¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷µÚðð çðÐð 2012-13 Úðð ¨îðâððãðÏðóÃðóâð ¡ðùÀó¾ òÜÑðð÷¾á Ùðü¸ðôÜóçðð¿ó, Üð¸Úð 

¨îðÚðá¨îðòÜÂðó çðÇçÚððüµðó òãðäð÷æð çðØðð ¡ðÚðð÷¸ðóÃð ¨îÜðÚðµðó ¡ðè÷, ÃÚððçðð¿ó âðð±ðÂððÜð òÙð¾óü±ð ®ðµðá ÙèÂð¸ð÷µð çÆððòÐð¨î äðð®ð÷âðð Ç÷ÂÚððÃð 

Úð÷ÂððÜ÷ ¡ÐðôÇðÐð Ý.10,000/-  ãð Ü÷¨îðùÀóáï±ð ®ðµðá Ý.02,000/- èð çðü×ðüÏðóÃð äðð®ð÷âðð Ç÷ÂÚððçð èó çðØðð ÙððÐÚðÃðð Ç÷Ãð ¡ðè÷. 

çðôµð¨î: Àðù. çðüÇóÑð Üð¸ðèüçðçðôµð¨î: Àðù. çðüÇóÑð Üð¸ðèüçðçðôµð¨î: Àðù. çðüÇóÑð Üð¸ðèüçðçðôµð¨î: Àðù. çðüÇóÑð Üð¸ðèüçð                ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. Ç÷¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. Ç÷¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. Ç÷¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. Ç÷ãð÷üÍ ×ðµ¶ðãðãð÷üÍ ×ðµ¶ðãðãð÷üÍ ×ðµ¶ðãðãð÷üÍ ×ðµ¶ðãð    

¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.    

Àðù. ò¸ðÜð÷Âð¨îÜ:Àðù. ò¸ðÜð÷Âð¨îÜ:Àðù. ò¸ðÜð÷Âð¨îÜ:Àðù. ò¸ðÜð÷Âð¨îÜ: Ððô¨îÃððµð Ùðù±Ùðð÷ çðü³ð¾Ðð÷Ðð÷ ãðøÌðò¨îÚð ¡òÏð¨îðñÚððüµÚðð Ùðð±ðÂÚððüçðð¿ó çðüÑð ¨÷îâðð èð÷Ãðð ÃÚððâðð ¦Ðð.¡ðÜ.¦µð.¦Ùð. µÚðð 

Àðù©¾ÜðüÐðó Ñððò¿ü×ðð òÇâðð èð÷Ãðð. ÃÚððÑðø̈ îó Üð¸ÚððÃðóâð 2700Ñðø¨îó 700 Àðù©¾Ü çðèØðð±ðó èð÷Ãð÷. ÃÚðð ×ðó.¦.¦Ùð.¦çð. Àðù©¾ÜðüÐðð ¾òÙðáÐð÷¾ 

¨îÝÐð ×âðù̈ î òâðç¾÷À ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷ ¡ðè÷ ãð Úðð òÜ©Ãð ÑðÇðüçðð¿ó ¸ððèóÜðÃð ¨îðÁÂÚððÃð ¡ðòÂð ¡ðè÷. ÚððÙðÏÚð÷ çðü×ðüÏðóÃððüÐðð ÑðôÐèð ¡¸ðá 

¨îÜÃðð Úð÷ÂððÜ Ðððèó. Úðð òãðæðÚððÃð ¡ðÑðâÚððâðð Úðð÷±Úð Ãðð÷ òÐðÂðáÚð ³ð÷Âð÷ ¡ÃÚððãðäÚð¨î ¡ðè÷. Àðù. ýáïü±ðú÷ çðÜðüÐðó ÐððüÇ÷ÀÙðÏÚð÷ Úðð Àðù©¾ÜðüÐðð 

¾òÙðáÐð÷¾ èð÷ÂÚððÑððçðôÐð ãððµðòãðâð÷ ¡ðè÷. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: Ùðù±Ùðð÷¨îÀôÐð çðüÑððâðð ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦.µÚðð Ñððò¿ü×Úððçðð¿ó Ùðð±ðÂðó ¡ðòÂð èð÷Ãðó. Àðù. ýáïü±ðú÷ çðÜðüµÚðð çðââÚððÐð÷ ¡ðÑðÂð 

¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦.µðð Ñððò¿ü×ðð ¸ððèóÜ ¨÷îâðð èð÷Ãðð. Àðù©¾ÜðüÐðð ¾òÙðáÐð÷¾ ¨îÜÂð÷, ÐðòãðÐð Üòªôî¾Ùð÷ü¾ÙðÏÚð÷ ÃÚððüµðð çðÙððãð÷äð ÐðçðÂð÷ ¡äðó ÙððòèÃðó 

ÑßðÑÃð èð÷Ãððµð Ùðó ÃãðÜóÃð Ùðù±Ùðð÷µð÷ Üð¸ÚððÏÚðêð Àðù. Üð¸ð÷äð ±ððÚð¨îãððÀ Úððüµð÷äðó ÑßÃÚðêð µðµððá ¨÷îâðó. ÃÚððãð÷úó ÃÚððüÐðó çððüò±ðÃðâð÷ ¨îó, 

¡ðÙèðâððèó èð Ïð©¨îð ¡ðè÷. Ùðð. Ùðô®ÚðÙðüëðó çððè÷×ð Úððüµð÷ çðÙðãð÷Ãð òÙð¾óü±ðÙðÏÚð÷ ¨îð÷ÂðÃÚððèó Àðù©¾ÜãðÜ ¨îðÚðáãððèó èð÷ÂððÜ Ðððèó ¡çð÷ ¿Üâð÷ 

èð÷Ãð÷. Úðð Ñß¨îÜÂððçðüÇØððáÃð Ùðù±Ùðð÷ Üð¸Úðäðð®ð÷µðó £Ìðð ¡ÃÚððãðäÚð¨î òÙð¾óü±ð Ùðôü×ðýá Úð÷Æð÷ ×ðð÷âððãðâðó ¡çðôÐð Úð÷ÃÚðð ÃðóÐð òÇãðçððÃð ÑßäÐð Ðð 

çðô¾âÚððçð Ùðù±Ùðð÷ÃðÒ÷áî Úðð÷±Úð Ãðó ¨îðÚðÇ÷äðóÜ Ùðð±ððáÐð÷ âðÁð Ç÷ÂÚððÃð Úð÷ýáâð. Ãðçð÷µð ¡òÏð¨îðÜó Ùðèðçðü³ððµð÷ åó ±ð. Çó. ¨ôîâðÆð÷ Úððüµð÷×ðÜð÷×ðÜ 

Ùðð»ðó ÑßÃÚðêð µðµððá »ððâðó ¡çðôÐð ÃÚððÐðó çðÇÜ Ñß¨îÜÂððÃð ÙðÏÚðçÆðóµðó ØðôòÙð¨îð òçãð¨îðÝÐð Àðù©¾ÜðüãðÜ ¨îð÷ÂðÃððèó ¡ÐÚððÚð èð÷ÂððÜ Ðððèó 

Úððçðð¿ó ÑßÚðÃÐðäðóâð ¡çðâÚððµð÷ çððü±ðóÃðâð÷. ¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦. µðð Úðð ¡ðüÇð÷âðÐððÃðóâð äððçð¨îóÚð çÃðÜðãðÜóâð ¨îð÷ÂðÃððèó ÑßÃÚðêð çðèØðð±ð 

Ððçðâðð ÃðÜó ¡ðÑðâÚðð ÑðÇòãðÏððÜ¨îðüÐðð ÐÚððÚð òÙðúãðôÐð Ç÷ÂÚððçðð¿ó ¡ðÑðâÚððâðð Úðð Ñß¨îÜÂððÃð âðêð ³ððâððãð÷µð âðð±ð÷âð.  

Àðù.Àðù.Àðù.Àðù.    ýü±ðú÷ýü±ðú÷ýü±ðú÷ýü±ðú÷:::: Ùðù±Ùðð÷ çðüÑððµÚðð ¡ðÑðâÚðð Çð÷Ðð ÙðèÃãððµÚðð Ùðð±ðÂÚðð èð÷ÃÚðð. 1) ¸Úð÷æ¿ Ùð÷òÀ¨îâð ¡ðùÒîóçðÜ ÚððüÐðð ÑðÇð÷ÐÐðÃðó Ç÷Âð÷. 2) 

¡çÆððÚðó 789 ãðøÌð¨îóÚð ¡òÏð¨îðñÚððüÐðð çÆððÚðó ¨îÜÂð÷. Ùðð. Ùðô®ÚðÙðüëðó ÚððüÐðó Ùðð±ðÂÚðð ÙððÐÚð ¨îÝÐð çðüÑððÃð çðèØðð±ðó èð÷ÂððñÚððüãðÜ 

¨îð÷ÂðÃðóèó ¨îðÚðáãððèó ¨îÜÂððÜ Ðððèó ¡çð÷ ¸ððèóÜ ¨îÝÐðèó ¡ðÑðâðð äð×Ç Ñððúâðð Ðððèó. Ùðù±Ùðð÷µðó Ùðüëðó Ùðèð÷ÇÚððüçðð÷×ðÃð Øð÷¾ó çðôÝ ¡çðôÐð 

ÃðóÐð òÇãðçð ãððãð ¡ðè÷. Ùðù±Ùðð÷çðð÷×ðÃð ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. Ðð÷ ¡çðÂð÷ ¡ðãðäÚð¨î ¡ðè÷. 

Àðù. ¸ð±ðòÇäð Ç÷äðÙðô®Àðù. ¸ð±ðòÇäð Ç÷äðÙðô®Àðù. ¸ð±ðòÇäð Ç÷äðÙðô®Àðù. ¸ð±ðòÇäð Ç÷äðÙðô®ð:ð:ð:ð: ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦.Ðð÷ Ùðù±Ùðð÷âðð Ñððò¿ü×ðð Ìððãðð. Üð¸Úð äðð®ð÷âðð Üð¸ð¨îóÚð Ñððò¿ü×Úððçðð¿ó ¡ðÙèó çãðÃð: ÙðÇÃð ¨îÝ. 

òãðæðÚð ªî.8)òãðæðÚð ªî.8)òãðæðÚð ªî.8)òãðæðÚð ªî.8) òãðòãðÏð äðð®ððüµÚðð çðÙðçÚðð 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ¡ðÃðð ÑðôÁóâð òãðæðÚð äðð®ððüµÚðð òãðòãðÏð ¡ÀµðÂðóüçðÇØððáÃð. òãðòãðÏð äðð®ððüµð÷ ÑßäÐð ¡ðè÷Ãð, ÃÚððÑðø¨îó ÐððüÇ÷À äðð®ð÷µðð ÑßäÐð 

¡ðè÷. Ãð÷Æðóâð ¡ÏÚðêð ãð ®ðò¸ðÐðÇðÜ ÚððüµÚððÃð ÙðÃðØð÷Ç ¡çðôÐð Ãð÷Æðóâð ¨îðÚðá̈ îðòÜÂðó ãð Àðù. çðôãð÷á (¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð 

£ÑððÏÚðêð) Úððüµð÷ ¡Ðð÷¨î Ñðëð ÙðèðÜðæ¾à Üð¸Úð äðð®ð÷çð ÑßðÑÃð »ððâð÷ èð÷Ãð÷. 

çðØðð±ðöè òãðµððÜ òãðòÐðÙðÚð ¨îÝÐð ¡üÃðóÙðÃð: çðØðð±ðöèðÐð÷ ÑðôÁóâð ¿Üðãð ÑððòÜÃð ¨÷îâðð. 

Ê´É¹ÉªÉ u.9 –  BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉäiÉÒ±É {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ 
xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®úÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +xÉäEò ±ÉäJÉÒ iÉGòÉ®úÒ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉäEòbä÷ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉ ½þÉäiªÉÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 15/03/2014 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ 
+vªÉIÉ, BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ªÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶ÉÉx´ÉªÉä, +vªÉIÉÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ +b÷SÉhÉÓSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ ´½þÉ´Éä, 
+ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú iÉ{ÉÉºÉÉ´Éä ´É ºÉiªÉ {ÉÊ®úÎºlÉiÉÒ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉä ºÉ¨ÉÉä®ú ªÉä>ðxÉ ªÉÉäMªÉ iÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä {ÉÖføÒ±É |É¨ÉÉhÉä 
ÊjÉºÉnùºªÉÒªÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ.  
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1. b÷Éì. MÉVÉÉxÉxÉ {Éb÷PÉÉxÉ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 2. b÷Éì. ¶ÉÉÆiÉÒ±ÉÉ±É ¶É¨ÉÉÇ, ±ÉÉiÉÖ®ú 3. b÷Éì. ºÉÆÊnù{É ®úÉVÉ½ÆþºÉ, ±ÉÉiÉÖ®ú. 
 ºÉnù®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉä±ªÉÉ |ÉiªÉIÉ ¦Éä]õ näù>ðxÉ iÉälÉÒ±É +ÉÌlÉEò ´ªÉ´É½þÉ®ú iÉ{ÉÉºÉhÉä, iÉGòÉ®úÓSÉä ÊxÉ®úÉEò®úhÉ Eò®úhÉä ´É MÉÆ¦ÉÒ®ú 
¤ÉÉ¤ÉÒ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉä ºÉ¨ÉÉä®ú ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä ´É +É{É±ÉÉ EòÉªÉÇ +½þ´ÉÉ±É ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉäEòbä÷ {ÉÖføÒ±É ªÉÉäMªÉiªÉÉ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒºÉÉ`öÒ ºÉÉnù®ú Eò®úÉ´ÉÉ ´É 
iªÉÉºÉÉ`öÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ±ÉÉ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ´É +xªÉ º]äõ¶ÉxÉ®úÒ JÉSÉÇ ªÉÉSÉÉ {É®úiÉÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉÉÆEòbÚ÷xÉ ¤ÉÒ±Éä |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉÆiÉ®ú ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉäEòbÚ÷xÉ 
+nùÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<Ç±É +ºÉä ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ +vªÉIÉÉÆxÉÒ +Énäù¶É Ênù±Éä ½þÉäiÉä. 
 iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉnù®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ÊnùxÉÉÆEò 14/04/2014 ®úÉäVÉÒ xÉÉÆnäùb÷ ªÉälÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÊxÉªÉÉäVÉÒiÉ ºÉÖSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú (nèùÊxÉEò |ÉVÉÉ´ÉÉxÉÒ VÉÉ½þÒ®ú 
xÉÉä]õÒºÉ ÊnùxÉÉÆEò 04/04/2014) ¦Éä]õ näù>ðxÉ VÉÒ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ Eäò±ÉÒ iªÉÉSÉÉ +½þ´ÉÉ±É Ênù. 14/05/2014 SªÉÉ {ÉjÉÉuùÉ®äú ºÉ¨{ÉÖhÉÇ +½þ´ÉÉ±É 
®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉEòbä÷ {ÉÖføÒ±É EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒºÉÉ`öÒ {ÉÉ`öÊ´É±ÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ®úÊ´É´ÉÉ®ú Ênù.20/05/2014 ®úÉäVÉÒ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ Ê´É¶Éä¹É 
ºÉ¦ÉäiÉ ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ +vªÉIÉ ªÉÉÆxÉÒ ºÉnù®ú ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ºÉÖSÉÊ´É±Éä±ªÉÉ EòÉªÉÇ{ÉÖiÉÔ Eò®úhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉÆSÉä +vªÉIÉ, ºÉÊSÉ´É ´É EòÉä¹ÉÉvªÉIÉ 
ªÉÉÆxÉÉ {ÉjÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºÉÊSÉ´É, ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ªÉÉÆxÉÉ +Énäù¶É Ênù±Éä. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÆ¤ÉÆvÉÒiÉÉÆxÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉÊSÉ´É 
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉEòbÚ÷xÉ {ÉjÉ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉiÉ +É±Éä +É½äþiÉ. 
 EòÉ±É ÊnùxÉÉÆEò 19/07/2014 {ÉªÉÈiÉ xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉäSÉä +vªÉIÉ ºÉÊSÉ´É ´É EòÉä¹ÉÉvªÉIÉÉÆEòbÚ÷xÉ EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ EòÉähÉiÉä½þÒ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ 
ZÉÉ±Éä xÉÉ½þÒ. nù®ú¨ªÉÉxÉSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒiÉ ÊnùxÉÉÆEò 13/05/2014 ®úÉäVÉÒ b÷Éì. EäòºÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ {ÉÉä±ÉÒºÉ º]äõ¶ÉxÉ, Ê¶É´ÉÉVÉÒxÉMÉ®ú xÉÉnäùb÷ ªÉälÉä 
EòÉä¹ÉÉvªÉIÉ b÷Éì. {ÉÉÆbä÷ ªÉÉÆSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ iÉGòÉ®ú +VÉÇ Ênù±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ iÉÉä Ênù.23/05/2014 ®úÉäVÉÒ {É®úiÉ PÉäiÉ±ÉÉ. +ÉVÉ ªÉÉ 
ºÉ¦ÉäiÉ ½þÉ ºÉ´ÉÇ EòÉªÉÇ+½þ´ÉÉ±É EòÉªÉÉækÉ®ú ¨ÉÆVÉÖ®úÒºÉÉ`öÒ +É{ÉhÉÉºÉ¨ÉÉä®ú ¨ÉÉÆb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ ÊjÉºÉnùºªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒSÉÉ +½þ´ÉÉ±É 
+É{ÉhÉÉºÉ¨ÉÉä®ú {ÉÚføÒ±É EòÉªÉḈ ÉÉ½þÒ ½þÉähÉäºÉÉ`öÒ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 
 
`ö®úÉ´É Gò. 7 - BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ +É±Éä±ªÉÉ +xÉäEò iÉGòÉ®úÓSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 
¶ÉÉJÉÉ +vªÉIÉ, ºÉÊSÉ´É ´É {ÉnùÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ +ÉVÉ {ÉªÉÈiÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ºÉ´ÉÇ EòÉªÉÉÇºÉ ´É EÞòiÉÒºÉ +ÉVÉ ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä 
EòÉªÉÉækÉ®ú ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ ªÉÉ {ÉÖfäø ÊjÉºÉnùºªÉÒªÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä ¨ÉÉÆb÷±Éä±ªÉÉ +½þ´ÉÉ±É º´ÉÒEòÉ¯ûxÉ iÉÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úÒiÉ +É½äþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 
- 

(i) BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉäSÉä ºÉxÉ 2012-14 EòÉ³ýÉiÉÒ±É Ê´Ét¨ÉÉxÉ +vªÉIÉ b÷Éì.EäòºÉ®úÒ ´É iªÉÉÆSÉÒ EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ ½þÒ +ÉVÉ 
Ênù.20/07/2014 ®úÉäVÉÒ ¤É®úJÉÉºiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ xÉÖiÉxÉ EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ +ÎºiÉi´ÉÉiÉ ªÉä<Ç {ÉªÉÈiÉ {ÉÖføÒ±É {ÉÉSÉ ºÉnùºªÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉEòÒªÉ 
¨ÉÆb÷³ýÉEòbä÷ xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉäSÉÉ +ÉÌlÉEò ´É <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. 
|É¶ÉÉºÉEòÒªÉ ¨ÉÆb÷³ý {ÉÖføÒ±É |É¨ÉÉhÉä -  
1. b÷Éì. BºÉÂ.B¨ÉÂ.¤ÉÆMÉ 2. b÷Éì. ºÉÆVÉªÉ ¦ÉCEòb÷ 3. b÷Éì. =kÉ¨É <ÈMÉ³äý 4. b÷Éì. xÉ®äú¶É ®úÉªÉä́ ÉÉ®ú 5. b÷Éì. Ê´ÉVÉªÉ ºÉÖ́ Éæ. 
 ªÉÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉnùºªÉ ´ÉÞvnùÒ Eò®úhÉä +lÉ´ÉÉ ¤Énù±É Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ¨ÉÉ.+vªÉIÉ, BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ 
ªÉÉÆxÉÉ Ê½þ ºÉ¦ÉÉ näùiÉ +É½äþ. 

(ii) BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., xÉÉÆnäùb÷ ¶ÉÉJÉäSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 30/09/2016 {ÉªÉÈiÉSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ ö̀Ò ºlÉÉÊxÉEò EòÉªÉÇEòÉÊ®úhÉÒ ÊxÉ´Éb÷ÒºÉÉ`öÒ b÷Éì. 
ÊnùxÉä¶É ®úÉ`öÒ +EòÉä±ÉÉ ªÉÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò +ÊvÉEòÉ®úÒ {ÉnùÒ ´É b÷Éì. MÉVÉÉxÉxÉ vÉÉb÷´Éä Ë½þMÉÉä±ÉÒ ªÉÉÆSÉÒ ºÉ½þÉªªÉEò ÊxÉ´ÉbÖ÷hÉÖEò +ÊvÉEòÉ®úÒ{ÉnùÒ 
ÊxÉªÉÖHòÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +É½äþ. BxÉ.+ÉªÉ.B¨É.B., ÊxÉªÉ¨ÉÉ´É±ÉÒ xÉÖºÉÉ®ú ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò |ÉÊGòªÉÉ ®úÉ¤ÉÊ´ÉhªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ +ÊvÉEòÉ®ú ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò +ÊvÉEòÉ-
ªÉÉÆxÉÉ +ºÉiÉÒ±É. ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É ºÉ½þªªÉEò ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ +É{É±ÉÉ +ÆÊiÉ¨É ÊxÉhÉÇªÉ Ênù. 30/09/2014 {ÉªÉÈiÉ 
¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉäEòbä÷ tÉ´ÉÉ. ÊxÉ´Éb÷hÉÖEò +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ +ÆÊiÉ¨É ®úÉ½þÒ±É. 
´É®úÒ±É |É¨ÉÉhÉä `ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±ÉÉ. 
ºÉÖSÉEò - b÷Éì. vÉxÉÆVÉªÉ nÖùvÉxÉÒ    +xÉÖ̈ ÉÉänùEò - b÷Éì. ºÉÖvÉÉEò®ú ÊVÉ®úÉähÉEò®ú 
`ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÖ®ú. 
    

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ÑðôÁóâð òãðæðÚð ¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. ãð çðó. çðó. ¡ðÚð. ¦Ùð. òÐðãðÀÂðô¨îóçðüÇØððáÃð 

¦Ùð.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. ãð çðó. çðó. ¡ðÚð. ¦Ùð. µÚðð çðÇçÚð ÑðÇðçðð¿ó èð÷ÂððñÚðð çðüØððãÚð òÐðãðÀÂðô̈ îóÙðÏÚð÷ ¦Ðð.¡ðÚð.¦Ùð.¦. çðü³ð¾Ðð÷Ðð÷ 

¡ð®ððãðÚððµð÷ Ïðð÷ÜÂð, ¨îÜðãðÚððµðó £ÑððÚð Úðð÷¸ðÐðð Üð×ðòãðÂÚððçðü×ðüÏðó ÑðÇðòÏð¨îðÜó ãð çðÇçÚð Úððüµð÷¨îÀôÐð Üð¸Úð äðð®ð÷âðð ¡ðÑðâÚðð çðôµðÐðð 

òâð®ðóÃð çãðÝÑððÃð Üð¸Úð äðð®ðð ¨îðÚððáâðÚðð¨îÀ÷ Ñðð¿ãððãðóÃð. çðü×ðüÏðóÃð çðòÙðÃðó¨îÀ÷ ÃÚðð Ç÷ÂÚððÃð Úð÷Ãðóâð ãð ÃÚððÐðôçððÜ çðü³ð¾Ððð Úðð÷±Úð Ãðó 

¨îðÚðáãððèó ¨îÜ÷âð. 
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Àðù. çðôèðçð ÑðÜµðôÜÀðù. çðôèðçð ÑðÜµðôÜÀðù. çðôèðçð ÑðÜµðôÜÀðù. çðôèðçð ÑðÜµðôÜ÷: Ùðð»Úðð ÙððòèÃðóÐðôçððÜ Àðù. Ñðð÷ú ÚððüÐðó  ¡ðÚðôãð÷áÇ ÑßðÚðãè÷¾ ¨îðùâð÷¸ð ÙðùÐð÷¸ðÙð÷ü¾ ¡çðð÷òçð¦äðÐð ÚððüÐðó çðó.çðó.¡ðÚð.¦Ùð. 

òÐðãðÀÂðô¨îóÃð ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦. çðü³ð¾Ðð÷äðó çðü³ð¾Ðð ¨îÜÂÚððçðð¿ó çðòÙðÃðóµðó çÆððÑðÐðð ¨÷îâðó ¡ðè÷. ÃÚððüÐðó ¡ðÑðâÚððäðó çðüÑð¨áî ¨÷îâðð ¨îó 

Ðððèó, è÷ Ùðâðð ÙððèóÃð Ðððèó. ¦Ððþ.¡ðÚð.¦Ùðþ.¦.Ðð÷èó ¡äðó çðòÙðÃðó çÆððÑðÐð ¨îÜðãðó. 

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙðÀðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ¦÷Ððãð÷úµð÷ òãðæðÚð, ÚððÙðÏÚð÷ 1) òÑðüÑðÜó – òµðüµðãðÀ äðð®ð÷ÃðÒ÷áî ¡ðâð÷âðð ¡¸ðá. Üð¸Úðäðð®ð÷µðó 20/10/2013 Üð÷¸ðóµðó 

¨îðÚðá¨îðòÜÂðó çðØðð òÑðüÑðÜó – òµðüµðãðÀ Úð÷Æð÷ ¡ðÚðð÷¸ðóÃð ¨îÜÂÚððÃð ¡ðòÂð èð÷Ãðó. ÃÚððÙðÏÚð÷ çðØð÷çðð¿ó çÆððÐðó¨î äðð®ð÷âðð ÌððãðÚððµÚðð 

¡ÐðôÇðÐððÃð ãððÁ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðòÂð ¡ðè÷. òÑðüÑðÜó – òµðüµðãðÀ äðð®ð÷âðð ¸ðôÐÚðð ÑðÏÇÃðóÐð÷ ¡ÐðôÇðÐð Ç÷ÂÚððÃð ¡ðâð÷ ¡ðè÷, ÑðÜüÃðô çðü×ðüÏðóÃð 

äðð®ð÷¨îÀôÐð çðôÏððÜóÃð ¡ÐðôÇð òÙðúðãð÷ ¡äðó Ùðð±ðÂðó ¨÷îâðó ¡ðè÷ 

¿Üðãð¿Üðãð¿Üðãð¿Üðãð Gò.8 - 

¦Ðð. ¡ðÚð. ¦Ùð. ¦. òÑðüÑðÜó-òµðüµðãðÀ äðð®ð÷ÃðÒ÷áî ¡ðÚðð÷¸ðóÃð òÇ 20/10/2013 Üð÷¸ðóµÚðð Üð¸Úð ¨îðÚðá̈ îðÜóÂðó çðØð÷çðð¿ó çðôÏððÜóÃð ÇÜðÐð÷ 

ÙèÂð¸ð÷µð çðØðð ¡ðÚðð÷¸ðÐððçðð¿ó Ý.10,000/- ãð ¡ðùÀó¡ð÷ ãèóÀó¡ð÷ Ü÷¨îðùÀóáü±ðçðð¿ó Ý.05,000/- ¡äðó ¦¨îëðóÃð Ü©¨îÙð Ý.15,000/- 

ÚððÑßÙððÂð÷ Ñðôãðóá òÇâð÷âÚðð Ü¨îÙð÷µÚðð £ãðáÜóÃð Ü©¨îÙð ¡Çð ¨îÜðãðó. ÚððÑðôÁóâð çðãðá çðØððüçðð¿ó Úðð çðôÏððÜóÃð ¡ÐðôÇðÐððÐðôçððÜµð Ü©¨îÙð ¡Çð 

¨îÜðãðó. ¡çðð ¿Üðãð èó çðØðð çðãððáÐðôÙðÃð÷ ÑððÜóÃð ¨îÜÃð ¡ðè÷. 

çðôµð¨î: Àðù. çðôèðçðçðôµð¨î: Àðù. çðôèðçðçðôµð¨î: Àðù. çðôèðçðçðôµð¨î: Àðù. çðôèðçð    ¸ððÏðãð¸ððÏðãð¸ððÏðãð¸ððÏðãð                ¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡òÐðâð Ç÷äðÙðô®ð¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡òÐðâð Ç÷äðÙðô®ð¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡òÐðâð Ç÷äðÙðô®ð¡ÐðôÙðð÷Ç¨î: Àðù. ¡òÐðâð Ç÷äðÙðô®ð    

¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.¿Üðãð çðãððáÐðôÙðÃð÷ Ùðü¸ðôÜ.    

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð:Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð: ¿ðÂð÷ äðð®ð÷Ðð÷ ¡ÃÚðüÃð ¨îÙðó ¨îðâððãðÏðóÃð çðÇÜ çðØð÷µð÷ ¦.çðó. èðùâðÙðÏÚð÷ £Ã¨öîæ¿ ¡ðÚðð÷¸ðÐð ¨÷îâð÷ ÃÚðð×ðÉâð ¿ðÂð÷ 

äðð®ð÷µð÷ Àðù. ÑðüÀóÃð, Àðù. ×ððãðÂð÷, Àðù. òÎãð÷Çó, Àðù. ¸ððÏðãð ãð ÃÚððüµð÷ çðãðá çðè¨îðÜó, ÃÚððüµð÷ ÑßðÚðð÷¸ð¨î ãð çðüÑðôÂðá äðð®ð÷µð÷ Üð¸Úð çðð®ð÷ÃðÒ÷áî 

òãðäð÷æð ¡ðØððÜ.  

çðü×ðüÏðóÃððüµðð ÑðôæÑð±ðôµ¶ Ç÷£Ðð çðÃ¨îðÜ ãð ¡ðØððÜ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. çðØð÷µðó çððü±ðÃðð Üðæ¾à±ðóÃððÐð÷ »ððâðó. 

- Action Taken – 

1. डॉ. खोत कोट$ केस �करण – सोलापरू Dयायालयात सघंटनेतफA  डॉ. साहेबराव गायकवाड यांनी समर: सटु दाखल 

केला असनू सबंधंीत Hकरणाचा पाठपरुावा कर:त आहेत. 

2. पाथडg शाखा – सबंधंीत शाखा पदा.धकार: यांना पढु:ल काय	वाह: 5वषयी कळ5वले आहे. 

3. डॉ. स�तश पाट?ल – एन.्आय.एम.्ए. इMलामपरू शाखा पदा.धकार: याचंेशी चचा	 कaन स5वMतर मा6हती देऊन 

पढु:ल काय	वाह: करणे 5वषयी अवगत केले आहे. 

4. MMP Act Ammendment सदंभा$त – IMA पणेु शाखेने 6द.25/08/2014 रोजी मा.उJच Dयायालय मुबंई येथे 

महारा'( रा)य शासन, स.चव वiैयZकय �श]ण 5वभाग, आयVुत FDA, सह आयVुत पो�लस, MCI, MMC, CCIM, 

MCIM यांचे 5वरोधात Writ Pertitiom 7846/14 दाखल केले असनू याम\ये 26/06/2014 रोजीची कायदा दaुMती, 

1992 व 1999 चे राजपS रb करWयाची मागणी केल: आहे. यासदंभा	त 6द.01/09/2014 Jया Hथम सनुावणीJया 

आधी एन.्आय.एम.्ए., महारा'( रा)य शाखेJया वतीने स.चव डॉ. शलेैश 4नकम यांनी ¯ट5व	न होWयासाठ�चा अज	 

Dयायालयात दाखल केला. Xयापढु:ल 16/09/2014 रोजीJया िFदतीय सनुावणीत Dयायालया तफA  सदर अज	 माDय 

करWयात आला. Xयापढु:ल 09/10/2014 रोजी शासनाJया वतीने H4त°ा पS सादर न के<याने पढु:ल 

6द.31/10/2014 रोजीची तार:ख �मळाल:. यावेळी H4त°ापSाची इतरांना Hत न �मळा<याने पढु:ल 6द.13/11/2014 

रोजीची सनुावणीJयावेळी MCI तफA  अ4त_रVत मbु े समावेशनाबाबत मागणी के<याने 6द.21/11/2014 पढु:ल 

सनुावणी झाल:. याम\ये CCIM ला Xयांची Hत न �मळा<याने पढु:ल 6द.15/12/2014 रोजी पढु:ल सनुावणी होणार 

आहे. याबाबतीत वेळोवेळी SMS Fदारे सवाLना अवगत करWयात येत आहे. 
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5. Lयायालयीन दा_या सबंधंी �नधी सकंलन – 6द. 03/09/2014 रोजी सव	 सदMयानंा आ.थ	क मदतीच ेआFहान केले 

होत.े Xयानतंर 10/09/2014 रोजी रा)य शाखचेी मुबंई येथ े तातडीची सभा होऊन तथेील 4नण	यानसुार 

6द.12/09/2014 रोजीJया पSाFदारे 4नधी सकंलनासाठ�चे अ.धकार सबंधंीत शाखचेे पदा.धकार: यांना देWयात येऊन 

Xयांचे माफ	 त रा)य कोषा\य]ांकड ेयाद: जमा कaन सदर 4नधी रा)यशाखेJया खाXयात जमा करWयास स.ुचत 

केले. Xयानतंर सदर जमेची खाSी झा<यानतंर Xयाची स5वMतर याद: Website www.nimamsb.weebly.com वर:ल 

DONATION या सदराखाल: उपल�ध आहे. तसेच देणगीदाराची पावती रा)य शाखा कोषा\य]ाकंडून सबंधंीत 

शाखेJया स.चवाकड ेदेWयाची FयवMथा करWयात आल: आहे. 

6. सन 2012-2013 आ4थ$क अहवालाCया पनुलFखा पIरHण – सदर काम पणु	 झाले आहे. 

7. नांदेड शाखा �करण –रा)यMतर:य 4नवडणुक अ.धकार: यांचे माफ	 त नांदेड येथे लोकशाह: मागा	ने कायदेशीर 

4नवडणुक HZuया पणु	 कaन न5वन काय	का_रणी माफ	 त तथेील कामकाज सaु. द�या	न डॉ. केसर: याचंे माफ	 त 

सघंटना पदा.धकार: व 4नवडणुक 4नण	य अ.धकार: यांचेवर 4नवडणुक सदंभा	त व आ9नुकुसानीचा दावा नांदेड 

Dयायालयात दाखल. 

8. "पपंर? 4चचंवड शाखा – सधुार:त दराने सभा आयोजनाचे अनदुान अदा. 
 

    

Üð¸Úð çðÇçÚððüµðó òãðäð÷æð çðØðð (¡ðøÜü±ðð×ððÇ) 

एन. आय. एम. ए. महारा+ट रा�य शाखा çðçðçðçðद!यांची òãðäð÷æð çðØððòãðäð÷æð çðØððòãðäð÷æð çðØððòãðäð÷æð çðØðð �द. 07/12/2014 रोजी ÃðÆððçÃðô èðùâð ¸ððâðÐðð Üð÷À,ÃðÆððçÃðô èðùâð ¸ððâðÐðð Üð÷À,ÃðÆððçÃðô èðùâð ¸ððâðÐðð Üð÷À,ÃðÆððçÃðô èðùâð ¸ððâðÐðð Üð÷À,    

औरंगाबाद येथे Ùðð.Ùðð.Ùðð.Ùðð. अGयH डॉ.मनोहर जुमळे    यांCया अGयHतखेाल? सपंLन झाल?. 

एन.आय.एम.ए. महारा'( रा)य शाखेच े पदा.धकार: क� v:य एन.आय.एम.ए. चे पदा.धकार: व इतर माDयवर 

ãÚððçðÑðó¿ðãðÜ आसनMथ झाले. औरंगाबाद शाखा पदा.धकार: यांनी उपिMथत सव	 माDयवरांच ेMवागत करWयात आले. सव	 

माDयवरðüनी धDवDतर: H4तमेस माला अप	ण कaन पजुन केले. ÚððÐðüÃðÜ ¡ðøÜü±ðð×ððÇ äðð®ð÷ÃðÒ÷áî £òÑðçÆðÃð çðãððáïüµð÷ ÚðÆðð÷òµðÃð 
çðÃ¨îðÜ ¨îÜÂÚððÃð ¡ðâð÷. 

डॉ..ग_रश डागा यांनी आभार Hदश	न औरंगाबाद शाखेतफA  केले. ÑðôÁóâð सSु डॉ. शलेैश 4नकम यांJयाकड े

सोप5वWयात आल:. 

कोरम अभावी सभा तहकुब कaन परत Xयाच 6ठकाणी Xयाच 6दवशी अधा	 तासाने मा. अ\य]ांJया परवानगीने 

सaु करWयात आल:. डॉ.ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷ यांनी çðØðð çðüµððâðÐððµð÷ ¡ðÇ÷äð çðòµðãð Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ÚððüÐðð òÇâð÷. डॉ. 4नकम यांनी 

सचुनेच ेवाचन केले.  

mGदांजल? –°ात अ°ात सव	 सभासद, Xयांचे नातवेाईक, आhत Mवक@य व �मS प_रवार यातील 6दवगंतांना सभेने 2 

�म4नटे Mत�ध उभे राहुन �\दांजल: अप	ण केल:.  

Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð :Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð :Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð :Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð : 09 फे9वुार: 2014 रोजी िज. बलुढाणा �म6टगं झाल:. Xयात २०१२-१३ चे Audit नामजंुर झाले. 

Xयाबदiल आपण Re opinion कaन घेWयाचा ठराव घेतला होता. �ी. राहुल जाजु सी.ए. बीड यांJया कडुन Re opinion 

घेतले. 20/07/2014 रोजी रा)य काय	कार:णीJया सभेत ठाWयात सभागहृात Xयांचा अहवाल आपण समोर ठेवला Xयावेळी 

सवाLनी Re Audit कaन घेउनच तो समंत करावा असा ठराव केला होता. Xयानसुार Re Audit झा<यानतंर XयाJया 

मजंुर:साठ� आजची Meeting घेतल: आहे. तसेच आपला अहवाल मजंुर होईपय	Dत आपण २,००,००० कमाल मया	देपय	Dत 

खच	 करWयात यावे असा ठराव झाला होता. Xया सदंभा	त डॉ. जाधव यांनी पढु:ल मा6हती सभागहृास iयावी. 

डॉ. राजाराम जाधव : Pg. No. 1 रा)यकाय	कार:णीJया ऐवजी रा)यशाखा असे वाचावे.  



Page 28 of 64 

 

Xयानतंर डॉ. राजाराम जाधव यांनी Re Audit Report – CA. Jaju Sir यांJया कडून Hाhत Report चे वाचन केले. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg: Re Audit करताना सव	 Document Certify पा6हजते Xयाम\ये सव	 Document. �मळाले 

नाह:त. त ेडॉ. कांबळे यांचकेड े6दले आहे. आ�ण हा Report Final आहे. 

डॉ. राजाराम जाधव : सव	 वाचन झा<यानतंर १-१ Point वर चचा	 करावी. जेवया FD आहेत त ेसव	 verified झा<या 

आहेत. परंत ुHDFC ची FD Account मधुन झाले आहे परंत ुXयांची मा6हती डॉ. कांबळे देतील.  

डॉ. परचुरे सर : Re Audit मला माDय आहे. २ Qडस�बर ला तमुJयाकड ेआले आहे. माYया मा6हतीनसुार डॉ. कांबळे यांनी 

सव	 उXतरे 6दल: आहेत. जो पयLत डॉ. कांबळे यांJयाकडुन मत येत नाह: तोपयLत काह: घोळ आहे असे मान ुनका. 

डॉ. कांबळे : HXयेक Meeting म\ये मी Mप'ट:करण 6दले आहे. ठाWयाJया �म6टगंम\ये ठरले क@ २०/०७ रोजी Re Audit 

करावे Xयानतंर ०५/०८ ला मी स.चवाला पS पाठवले. ११/०८ मी अ\य], स.चव, कोषा\य] जुने Auditor आ�ण नवीन  

Auditor, 5वभागीय स.चव Zकरण देशपांड ेसवाLची योgय त ेउXतरे Xयांना Xया 6दवशी 6दल: आहेत. ०५/०९ रोजी मा. जाजु 

यांना पS पाठवले Xयात सव	 officially उXतरे 6दलेल: आहेत. HXय] भेटुन २५/०८ ला Reaccounting कaन 6दल: आहेत. 

१) ७ लाख हे सी.एम.ई. Jया मा\यमातनू आले आहे. Xयाचे Statement सोबत जोडले आहे. 

२) Bank of India �ी. बोरकरांना आठवत नाह:. 

३) HDFC सहारा Bond ची HXय]ात माYयाकड ेनाह: त ेअगोदर पासनूच आहे. त ेपढेु जशतेसे पढेु आहेत. 

४) ५/९/१४ रोजी पS पाठवले आहे. 

५) २४/१०/१४ रोजी Register AD ने पाठवले. 

Documents Handed over to the Treasurer 9/2/2014. 

डॉ. राजाराम जाधव : माYयाकड ेDocument आले नाह: असे मी कधीह: ��णालो नाह:. Xयानी सभागहृाचा वेळ न घेता 

मोÂया मनाने माDय करावे. Document हे कांबळे सरांकड ेहोत.े ३१/०८/२०१४ रोजी कांबळे सरांनी Document XयांJयाकड े

जमा केले. पण Xयावर �स.ए. चे समाधान झाले नसेल. सhट�बर म\ये स\ुदा Document Hाhत झाले नाह:. 

डॉ. टWभ�ुन$कर : Audit आ�ण funds थोडासा H`न आहे. याम\ये कुणी पसेै खा<ले हा 5वषयच नाह:. Audior चे समाधान 

झाले नाह: जर Document कांबळे यांनी 6दले असतील तर 5वचारावे लागेल. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : ३ नबंरचा मbुा यात Opening Balance Differ झाले आहे. त ेमळुातच चुक@च ेआहे. ३१/०३/१२ 

चे झाले आहे Xयात ६ लाख ३१ हजाराचा H`न येतो. जर Account ची चुक असेल तर Cash in Hand दाखवावे 

लागतील. 

डॉ. राजाराम जाधव : आप<याकड े२ Account आहेत. २ ह: Account passbook आपण सी.ए. ला दखवले आहेत. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : अहवाल मजंुर झाला तर चॅ_रट: क�मशन कड ेगे<यावर एन.आय.एम.ए. अडचणीत येऊ शकत.े 

Report Hमाणे सव	 उXतरे देउन ऑफ@स कडुन पDुहा XयांJयाकड ेiयावे व त ेपणु	 कaन �यावे. 

डॉ. कांबळे : माYयाकड ेकोणताह: Mवaपाचा पसैा नाह:. आप<या सMंथेत असा काह: 4नयम नाह:. 

डॉ. कांबळे : I have re audited on computers – monitors. I have not obtained all information 

Re-Audit करावयाJया 6दवशी झाले Xयाबरोबर मी सव	 Document Handover केले. 

डॉ. राजाराम जाधव : Xयांनी सव	 Documents Handover केलेले आहे मला माDय आहे. परंत ुRe Audit साठ� Re 

Accounting कaन घेWयाची जबाबदार: Xयांची अस<यामळेु XयांJयाकड ेपरत 6दल:. 

डॉ. मनोहर जुमळे : शवेट: १ क�मट: नेम.ु 

डॉ. शलेैश �नकम :  कृपया सघंटनेसाठ� चुका दaुMत कaन चांग<या कामाला लागावे.  

डॉ. सनुील पाट?ल : Committee नेमWयाला 5वरोध आहे. डॉ. कांबळे यांJयाकड ेसव	 आहे. 

डॉ. परचुरे : Audit Report Pending ठेवWया ऐवजी कायम कaन Remarks ला डॉ. कांबळे यांनी उXतरे iयावीत. 

Xयाला सभागहृाची मजंुर: देवनु खच	 करWयासाठ� सभागहृाने परवानगी iयावी. 
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डॉ. मनोहर जुमळे : ताXपरुता मजंुर करावा. 

डॉ. सनुील पाट?ल : आ�ह: जुने न5वन पी.एस.्ट:. व ऑडीटर बसनू सव	 HZuया पणु	 कaन घेतो. Xयाची जबाबदार: मी 

घेतो. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : ठराव  
`ö®úÉ´É - 
 BxÉÂ.+ÉªÉÂ.B¨ÉÂ.B., ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉxÉ 2012-13 ®úÉäVÉÒ +ÉÌlÉEò ±ÉäJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É ´É {ÉÖxÉ±ÉæJÉÉ {ÉÊ®úIÉhÉ 
+½þ´ÉÉ±É ¨ÉÉ. ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉEò ¸ÉÒ. ®úÉ½Öþ±É VÉÉVÉÖ ªÉÉÆxÉÒ Ênù±Éä±ªÉÉ ºÉÖSÉxÉÉ ´É iÉÞ]õÓSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒxÉ ®úÉ½ÖþxÉ Ê½þ 
ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò®úÒiÉ +É½äþ. ¸ÉÒ. ®úÉ½Öþ±É VÉÉVÉÖ ªÉÉÆxÉÒ nù¶ÉÇÊ´É±Éä±ªÉÉ iÉÞ]õÓSÉÒ {ÉÖiÉÇiÉÉ ªÉÉäMªÉ iÉÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä +ÉÊhÉ ¶ÉÆEòÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ 
15 VÉÉxÉä́ ÉÉ®úÒ 2015 {ÉÚ́ ÉÔ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉSÉä +É½äþ. 
ºÉÖSÉEò - b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ¨½þÉjÉä. 
+xÉÖ̈ ÉÉänùEò - b÷Éì. BºÉÂ.B±É. ®úÉ`öÒ.  
`ö®úÉ´É ºÉ´ÉÉÇxÉÖ̈ ÉiÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú. 

मा.अGयHांनी �ह सभा सपं'याचे जाह?र केले. सभेची सांगता रा+,गीताने झाल?. औरंगाबाद शाखेCया पदा4धकार? यांचे 

उaकृ+ट �नयोजनासाठh आभार माननु सaकार करbयात आला. 
 

 

रा�य काय$कार?णीची चतुथ$ सभा (औरंगाबाद) इ�तवaृत 
एन.् आय.्एम.्ए. महारा+, रा�य काय$काIरणीची चतुथ$ सभा �द. 07/12/2014 रोजी तथा!तु हॉल, जालना रोड, 

औरंगाबाद येथे Ùðð.Ùðð.Ùðð.Ùðð. अGयH डॉ.मनोहर जुमळे    यांCया अGयHतखेाल? दपुार? 12.30 वाजता सपंLन झाल?. 

. औरंगाबाद शाखा पदा.धकार: यांनी उपिMथत सव	 माDयवरांच ेMवागत करWयात आले. सव	 माDयवराüनी धDवDतर: 

H4तमेस माला अप	ण कaन पजुन केले. डॉ. Hशांत देशमखु यांनी सभेचे सSुसचंालन केले. HाMता5वक औरंगाबाद शाखेJया 

अ\य]ा डॉ. रोह:णी काचोळे मùडम यांनी केले डॉ..ग_रश डागा यांनी आभार Hदश	न औरंगाबाद शाखेतफA  केले. डॉ.ÙðÐðð÷èÜ 

¸ðôÙðú÷ यांनी çðØðð çðüµðâðÐððµð÷ ¡ðÇ÷äð çðòµðãð Àðù. äðøâð÷äð òÐð¨îÙð ÚððüÐðð òÇâð÷. डॉ. शलेैश 4नकम यांनी सचुनेच ेवाचन केले.  

mGदांजल? –°ात अ°ात सव	 सभासद, Xयांचे नातवेाईक, आhत Mवक@य व �मS प_रवार यातील 6दवगंतांना सभेने 2 

�म4नटे Mत�ध उभे राहुन �\दांजल: अप	ण केल:.  

डॉ. शलेैश �नकम : ठाणे येथील काय	कार:णीJया ततृीय सभेतील इ4तवXृत मजंुर:साठ� आपणासमोर ठेवीत आहे. 

 

ठराव 1 :  

मागील सभा 6दनांक 20/07/2014 रोजी ठाणे येथ ेसपंDन झाले<या एन.आय.एम.ए. रा)य काय	का_रणीJया ततृीय सभेJया 

इ4तवXृताचे वाचन कaन दaुMतीसह ह: सभा त ेमजंुर कर:त आहे. इ4तवXृत दaुMतीसह मजंुर. 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर 

सचुक – डॉ. एस.एम. बगं    अनमुोदक – डो. राजु ताटेवार. 

 

डॉ. शलेैश �नकम : M.M.P. Act Ammedment सदंभा	त आप<याला काय बोलायचे आहे. या पवू� ठाणे येथील सभेत 

स5वMतर चचा	 झाल: होती. Xयात जे काह: वादाचे 5वषय आहेत Xयांसबंधंी )ये'ठांनी व अ\य]ांनी माग	दश	न कaन तो 

5वषय पणु	 केला होता. 

डॉ. केवळ : कायदा दaुMती करWयासाठ� आपण सघंटनेम\ये आ<यापासनू HयXनशील आहोत. नेमका Act कुठे Ammend 

करावा यावर भरपरु चचा	 झाल:. Xयानसुार आपण Council ला मसदुा 6दला Xयावर रा)य शाखेने पाठपरुावा केला. नगर 
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शाखेने पाठपरुावा करWयासाठ� पढुाकार घेतला. आ�ह: कोणताह: बदल सचु5वला नाह:. परंत ुजे मजंुर झाले त े वेगळेच 

आहे. अ4त_रVत �मळा<याने आय.एम.ए. ने केस दाखल केल:.  तसेच आपले काह: लोकांनी मळु मसदुा बदलनु Xयावर 

रा)य शाखेशी चचा	 केल: नाह:. Xया Ammendment साठ� आप<यातले लोक वेगळे काम करत असतील तर Xयाला अथ	 

काय. XयांJयावर कारवाई एन.आय.एम.ए. ने करावी का ना6ह त ेआज सवाLनी ठरवावे व ज ेकोणी असतील XयाJयावर 

कारवाई करावी. 

डॉ. अ�नल देशमखु : Xयामळेु आज IMA ने आप<या 5वरोधात केस टाकल:. यानतंर अनेक लोकांना 6दशाभलु करणारे 

मेसेज आलेत. Xयानतंर आप<या काह: लोकांना whats app वर a.५०००/- aपये जमा करावे. पण HXय]ात त े पसेै 

सघंटनेकड ेआलेच नाह:. एन.्आय.एम.्ए. ने अ4तशय पारदश	कता ठेवनु व अकाउंट न.ं सवाLना देऊन स.चवानंी सव	 मा6हती 

वेबसाईटवर उपल�ध कaन 6दल:. हे अXयतं चांगले झाले. 

डॉ. शलेैश �नकम : सघंटनेने अ.धकृत जे पSक 6दले त ेPा�य मानाने व Xयानसुार काय	वाह: होणे अपे]ीत. 

डॉ. गौड : आपण एन.आय.एम.ए. सघंटनेकडुन सव	 सDमान घेतो व )यावेळेस पटले नाह: �हणुन मी दसु-या सघंटनेच े

काम करतो, असे असेल तर Xयांनी एन.आय.एम.ए. सोडुन दसुरे काम करावे. 

डॉ. मनोहर जुमळे : )या 6दशनेे सघंटना चालल: आहे Xयाच 6दशनेे कामकाज करावे.  

डॉ. ताटेवार : जर एका सघंटनेचा सदMय असेल तर Xयाला दसु-या सघटनेचा सदMय होता येत नाह:. असा ठराव 6द<ल: 

येथे झाला होता. 

डॉ. मनोहर जुमळे : पदा.धकार: होता येत नाह: असा ठराव आहे. 

डॉ. बगं : Unqualified Doctor सघंटनेचा सदMय राहु शकत नाह:. 

डॉ. मनोहर जुमळे : Act Ammendment Jया नावावर )यांनी वेगळे पसेै गोळा केले आहेत त ेXयांनी एन.आय.एम.ए. 

Jया Account म\ये जमा करायला पाह:जेत. Xयांनी सघंटनेJया नांवावर पसेै घेऊन Mवतःजवळ ठेवले आहेत व Xयामळेु 

सघंटनेची बदनामी होत ेव लोकांचे गरैसमज होतात. 

डॉ. fहाK े : गFहाणे MCIM अ\य] असताना हे काम चाल ुहोत.े तो HMताव गवळींJया काळात सरकारकड े गेले. नतंर 

गवळी यांची मदुत पण सपंल:. नतंर HMताव पढेु बदलला गेला Xयाची मला व सघंटनेJया पदा.धका-यांना कोणतीह: 

क<पना नाह:. Xयानतंर HMताव मSंालयात गेला. तो बदललेला होता.  

डॉ. सहुास परचुरे : 25 V मळेु तमुचे काय नकुसान झाले त ेसांगा. 

डॉ. fहाK े : पी.जी. ची मलेु आपल:च आहेत. पी.जी. साठ� सी.सी.आय.एम. कडूनच मलुभतू काम झाले पा6हजे. 

अनेMथेशीया, रेQडयोलॉजी यासारsया 5वषयात पी.जी. सaु कaन Xयांना काय सरं]ण. सी.सी.आय.एम. ने यावर 4नयSंण 

करायला पा6हजे. 100% लोकांच े 100% हVक सरु]ीत रहायला पा6हजे. आजपयLत 1992 पासनू, 1999 पासनू 

आय.एम.ए. का कोटा	त गेल: नाह:. माझे एवढेच �हणणे आहे, जो पढेु करWयात आला तो एन.आय.एम.ए. चा अ.धकृत 

¥ा
ट नFहाता. )यांनी तो बदलला व काम केले Xयानंी एन.आय.एम.ए.ला 5व`वासात �यायला पा6हजे होत,े घेतले असत े

तर आ�हाला आनदं झाला असता. त े २-४ लोक का नाह: पढेु आले? Xयांनी 5व`वासात �यायला पाह:ज े होत.े 

एन.आय.एम.ए. ला अधंारात ठेवनु इतर ¥ा
ट पढेु केले.     

डॉ. गौड : एन.्आय.्एम.्ए. पी.जी. साठ� काम कर:त नाह: हेच चुZकचे आहे. पी.जी. चे काम होत े�हणुन आमJया पोटात 

दखुत ेहे चुZकचे आहे. मळुात पी.जी.चे HोटेVशन हे एन.्आय.्एम.्ए. ची घटनादXत जबाबदार:. आपण फVत 25 IV कaन 

घेतला असता तर: 5प.जी. साठ� कौDसीलJया अ.धकारात पढु:ल काम कaन घेऊ शकलो असतो. सगÊयांचे नकुसान होत 

असेल तर गभंीरपणे 5वचार करायला पा6हजे. )या HवXृती सघंटनेJया 5वरोधात Zकंवा सघंटनेला न सांगता परMपर काम 

कर:त असतील, हे थांबले पा6हजे, XयांJयावर काय	वाह: झाल: पा6हजे. Xयांना कारणे दाखवा नोट:स तर iया. )यांनी 

सघंटना फोडल: Xयांनाच Fयासपीठावर घेतले. हायकोटा	त सaु असले<या केस म\ये एन.्आय.्एम.्ए. य.ुजी. बरोबरच 5प.जी. 
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साठ� पणु	 ताकद:4नशी लढत आहे. जर: या सभागहृात आ�ह: आमचा 5वचार मांडला तर: कोटा	त य.ुजी. व 5प.जी. चे हVक 

अबाधीत रहाWयासाठ� आ�ह: Hाणपणाने लढत आहोत. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : काय	वाह: करा हे बोलणे ठ�क आहे. सवाLना पसेै गोळा करWयाचा अ.धकार आहे. )या सघंटनांनी 

पसेै गोळा केले Xयांचे आपण काय कa शकतो. जे आप<या सघंटनेचे म�बरच नाह: XयांJयावर काय काय	वाह: करणार. 

त�ुह: ल]ात �या पी.जी. चे केडर आप<यापासनू डायFहट	 होत चालले आहेत. Xयातील लोकांच े �हणणे आहे Zक 

एन.्आय.्एम.्ए. Jया �म6टगं म\ये फVत पी.जी. Jया 5वरोधातच चचा	 होत.े Xयांचे पढुचे पाऊल, Xयांनी नासा (नॅशनल 

आयवुAद सज	नस असो�सएशन) नांवाने सघंटना सaु केल: आहे. Fहाटस ्अप Fदारे 15 6दवसातच Xयांचे 1100 सदMय झाले 

आहेत. Xया पकै@ 80% एन.्आय.्एम.्ए. चे म�बर आहेत. XयांJया _रजन Hमाणे �म6टगं सaु झा<या. शालाVय, .चZकXसा, 

पचंकम	 या Hमाणे सघंटन सaु आहे. कायदे दaुMतीम\ये एन.्आय.्एम.्ए. ची भमुीका 5प.जी. म\ये 5वचारा, तर Xयांच े

�हणणेनसुार एन.्आय.्एम.्ए. चा 5प.जी. Jया कायदे दaुMतीला 5वरोध आहे. 5प.जीं. ची सsंया वाढती आहे. Xयांचा 5वचार 

Fहायला पा6हजे. 5प.जी. च े झाले �हणुन आय.एम.ए. कोटा	त गेल: हे चुक@चे आहे. फVत 25 IV झाले असत े तर: 

आय.एम.ए. कोटा	त गेल: असती. आय.एम.ए. ने रा'(:य Mतरावर 2 वषाLपासनू कॅ�पेन सaु केले आहे. ल:गल फंड जमा 

कaन केसेस सaु के<या आहेत. ह_रयाणा, महारा'( नतंर पजंाब व य.ुपी. चा नबंर आहे. आपण सरकारला 6दलेला मसदुा 

जसाचा तसा मजंुर Fहायला पा6हजे असे बधंन नाह:. या Fय4त_रVत एन.्आय.्एम.्ए. पदा.धकार: यांची परवानगी न घेता 

इतर कोणी एन.्आय.्एम.्ए. Jया लेटरहेड काह: वेगळे 6दले असेल तर XयांJयावर काय	वाह: झाल: पा6हजे. कोट	 केस 

Hाणपणाने लढणे हे आता आपले कत	Fय आहे. मी स.चवांना सांगीतले Zक या केस Hकरणाचे 4नयमीत मा6हती सव	 

पद5वधरांना 4नयमीतपणे SMS जाऊ iया आणी त ेकाम त ेचांगले कर:त आहेत. या केसचा 4नण	य चांगला येWयासाठ� 

सव	 Mतरावर HयXन केले पा6हजे. शासनाला आपल: भमुीका पDुहा पटवनु iयावी लागेल. Xयासाठ� मा.ना. तावड ेसाहेबांकड े

HयXन कर:त आहेत. डॉ.�मल:ंद कुलकण� बरोबर चचAJया वेळी Xयांना सागीतले आहे Zक मSंी महोदय व शासन Mतरावर 

अ.धकार: यांचेकड े भेट:कड ेजाताना एन.्आय.्एम.्ए. चे पदा.धकार: व डॉ.�हाS,े डॉ. के.ट:. पाट:ल, यांचे बरोबर आपण 

HयXन कर:त रहा. 

डॉ. गौड : आपण ज े�हणत आहात त ेअगद: बरोबर आहे. पण ईथ े5प.जी. लोकांना 5वरोध कोण कर:त आहे? आ�ह: 

Xयांना 5वरोध कर:तच नाह:. उलट चांगले झाले Zक Xयांचे ह: काम झाले. पण याJयावर सो<यशुन काढणे गरजेचे आहे. 

आपण मा.ना. तावड ेसाहेबांचे नांव घेतले. मी आ�ण डॉ. �हाS ेXयांJयाकड ेगेलो. Xयांनी कामाचे आ`वासन 6दले. पढु:ल 

भेट:त Xयांनी सांगीतले Zक डॉ. 5वनय नात ु व डॉ. अभय सावतं हे एन.्आय.्एम.्ए. Jया वतीने मला भेटुन गेले. 

एन.्आय.्एम.्ए. चे मी काम केले. आता मला सांगा, हे खरच एन.्आय.्एम.्ए. Jया वतीने गेले तर कळवायला नको ? 

डॉ. मनोहर जुमळे : जो एन.आय.एम.ए. 5वरोधात काम करत असेल, भा'य कर:त असेल XयांJया 5वरोधात परुाFया4नशी 

�लखीत Mवaपात मा6हती रा)य शाखेकड ेiया आ�ह: शोकॉज देऊ, आ�ण १५ 6दवसात उXतर न आ<यास पढुJया �म6टगं 

म\ये 5वषय ठेवनु एन.आय.एम.ए. मधुन काढुन टाकWयाची काय	वाह: कa. हा 5वषय सपंला. 

डॉ. रानड े :मला बोलायचे आहे. माझे नांव यात घेतलेले आहे. )या खो�या गो'ट: बोल<या गे<या Xया5वषयी मला बोल ु

iया.  

डॉ. मनोहर जुमळे : अ\य]ीय 4नण	य नतंर काह: बोल ुनये असा सकेंत आहे. 5वषय सपंला आहे. 

डॉ. रानड े : मला बोलायला 6दले नाह: हे नkदवनु �या. आ�ण शोकॉज नोट:स अ`यांना 6ह iया )यांनी माYयावर 

Hाणघातक ह<ला केला. आ�ह: सघंटनेत Hाण घालवायला तयार आहोत. मी ५ �मनीटांपासनु हात वर केला होता मला 

बोलायला 6दले पाह:ज ेहोत.े 

डॉ. मनोहर जुमळे : हा 5वषय सपंला आहे. ठाWयाJया �म6टगं म\ये डॉ. रानड ेआपण पणु	पणे मांडला आहे. Xयामळेु पDुहा 

तोच तो 5वषय मांडुन सभेचा वेळ घेऊ नये. 
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डॉ. शलेैश �नकम : पढुचा 5वषय एम.एम.पी. 1961 कायदा दaुMती 26/06/2014 रोजी Jया राजपSाने पणु	 झाल:. Xयावर 

अपे]ीत अस<याHमाणे आय.एम.ए. पणेु शाखेने सरकार 5वa\द सदर कायदे दaुMती रb करWयासाठ� 25/08/2014 रोजी 

WP 7846/14 मुबंई हायकोटा	त केस टाकल: आहे. या म\ये महारा'( शासन, स.चव वiैयZकय �श]ण 5वभाग, आयVुत 

एफ.डी.ए., सह-आयVुत पो�लस, CCIM, MCIM, MCI व MMC यांना _रMपkडटं केले आहे. आप<याला याची मा6हती 

Xयाच 6दवशी सायकंाळी �मळा<याने आपण Xवर:त आप<या ल:गल सेलला Xयाची क<पना देऊन स5वMतर मा6हती Hाhत 

करWयास सांगीतले. Xया अनषुगंाने Xयांनी 26/08/2014 रोजी Xयाचे Qडटेल रा)य शाखेकड े6दले. याम\ये IMA पणेु शाखनेे 

तातडीचे व ईमज	Dसी असा उ<लेख कaन या सदंभा	त Ad-interim �मळावा यासाठ� मा. Dयायालय याचंेकड ेमागणी केल: 

Xया अनषुगंाने पवू� 6दले<या 08/10/2014 रोजी ऐवजी Hथम सनुावणी ह: 6द. 01/09/2014 रोजी घेWयाचे Dयायालयाने 

जाह:र केले. रा)य शाखेने हा 5वषय गभंीरपणे घेऊन Xवर:त पावले उचलनु 27, 28 व 29 तारखेला व_र'ठ, पदा.धकार:, 

ल:गल माग	दश	क यांचेशी चचा	 कaन डॉ.�हाS ेव डॉ.के.ट:. पाट:ल यांचे माफ	 त वक@ल �ी. गावडं यांचेकड ेया बाबतीत चचा	 

कaन व सव	 कागदपS ेजमा करWयास सरुवात केल:. 6द. 30/08/2014 रोजी Hाथमीक कागदपSांची जुळवाजुळव कaन 

सम5वचार: व एन.्आय.्एम.्ए. चे Zuयाशील काय	कतA यांचे बरोबर 6द. 31/08/2014 रोजी मा. अ\य] डॉ. जुमळे यांJया 

उपिMथतीत वाशी, नवी मुबंई येथे एन.्आय.्एम.्ए. तफA  केस म\ये ÌटरवेDशन दाखल करणे सदंभा	त एकÍSत 4नण	य घेऊन 

4नयोजन केले. यावेळी स.चव डॉ. शलेैश 4नकम �हणज ेमी, डॉ. �हाS,े डॉ. खटावकर, डॉ. भादल:कर, डॉ. मदंार रानड,े डॉ. 

�मल:ंद कुलकण�, डॉ. गaु गणपXये, डॉ. असीत अरगड,े डॉ. अ�भनदंन पाट:ल, डॉ. अ�भजीत आंPे हे उपिMथत होत.े 6द. 

01/09/2014 रोजी वर:ल सव	 माDयवरांसह डॉ. ट�भणु�कर यांJया माग	दश	नाखाल: एन.्आय.्एम.्ए. तफA  वक@ल कंुभकोनी, 

वZकल गावडं यांनी स.चवाJंया Mवा]र:ने उJच Dयायालयात ÌटरवेDशन दाखल केले. XयावेळJया Hथम सनुावणीत  मा. 

Dयायाधीश यांJया 4नदश	नात आणुन देWयात आले Zक उपरोVत 8 जणांपकै@ काह: जणांना अजुन नोट:सेस �मळा<या 

नाह:त. Xयामळेु पढु:ल तार:ख �मळावी अशी 5वनतंी केल: व �ी. गावडं व �ी. कंुभकोनी यांनी एन.्आय.्एम.्ए. ने 

ÌटरवेDशनसाठ� केले<या अजा	सबंधंी मा6हती देऊन दाखल कaन घेWयासबंधंी 5वनतंी केल:. मा. Dयायधीश यांनी दाखल 

करा व पढु:ल 6द. 16/09/2014 सनुावणीची तार:ख देऊन Xया वेळी 4नण	य देWयाचे जाह:र केले. 6द.16/09/2014 रोजी 

Dयायालयात सनुावणी सaु झाल: असता म.रा)या शासन यांJया वतीने अ.धकृत अ.धकार: यांची 4नयVुती न झा<या 

कारणाने मदुत वाढवनु मागWयात आल:. �ी. कंुभकोनी व �ी. गावडं यांनी एन.्आय.्एम.्ए. महारा'( रा)य शाखेतफA  

ÌटरवेDशन सदंभा	त दाखल केले<या अजा	वर 5वचार Fहावा �हणुन 5वनतंी केल:. Xयावेळी मा.Dयायधीश यांनी या Hकरणी 

आले<या सव	 अजाLना ÌटरवेDशन दाखल कaन घेWयाची माDयता 6दल:. या Hमाणे या केस म\ये एन.्आय.्एम.्ए. दाखल 

झाल:. या म\ये IMA पणेु शाखेने 1992, 1999 जी.आर. रb करावा व 2014 ची कायदादaुMती रb करावी अशी मागणी 

केलेल: आहे. Ad-interim मागीतला होता Zकंवा सनुावणी पवू� Mटे मागीतला होता. Xयानतंर सनुावणी सaु Fहावी या म\ये 

Ad-interim Xयांना �मळु नये �हणुन तातडीने उचलWयात आला. Xयांना यश आले असत ेतर आपणास अलोपॅथी वापरावर 

बदं: आल: असती. यासाठ� तातडीने ÌटरवेDशन झाले. 

 एन.्आय.्एम.्ए. तफA  01/10/2014 रोजी H4त°ापS सादर करWयात आले. 09/10/2014 रोजीJया सनुावणी म\ये 

IMA वZकलांनी Ad-interim �मळWयासाठ� जोरदार मागणी केल: परंत ुमा.Dयायधीश यांनी शासनाचे �हणणे ऐकुण घेत<या 

�शवाय कोणताह: 4नण	य घेणार नाह: अशी भ�ुमका घेऊन शासनाJया H4त4नधींना Xवर:त H4त°ापS सादर करावयास 

सांगनु पढु:ल सनुावणी 6द. 31/10/2014 रोजी जाह:र केल:. 31/10/2014 रोजी शासनाचे H4त°ापS इतरांना न 

�मळा<याने पढु:ल 6द. 13/11/2014 6ह तार:ख देWयात आल:. 6द. 13/11/2014 रोजी MCI तफA  H4त°ापSात अ4त_रVत 

मbुे समा5व'ट करWयासाठ� मदुत वाढवनु मा.गत<याने पढु:ल 6द. 21/11/2014 रोजी तार:ख �मळाल:. Xयाम\ये CCIM 

ला नोट:स न �मळा<याच ेकारणाने पढु:ल 6द. 15/12/2014 रोजी सनुावणी जाह:र करWयात आल: आहे. 

 अ`या प\दतीने अ4तशय जलद घटना घडत गे<याने दाखल के<यानतंर 6 6दवसातच प6हल: सनुावणी आल: 

Xयावेळी ÌटरिFहन होणे 6ह Hाथ�मकता होती. Xयानतंर 1 सhट�बर 2014 रोजी या सगÊया घटनाuमावर ल] ठेवणे, 
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सहभाग घेणे, रा)य शाखलेा कळ5वणे व पढु:ल काय	वाह: करणे यासाठ� मा. अ\य] महोदय यांनी एक स�मती गठ�त 

केल: Xयात अ\य] व स.चव पद�स\द असनू डॉ.�हाS,े डॉ.रानड,े डॉ.के.ट:. पाट:ल, डॉ.कोथळे व डॉ.�म�लदं कुलकण� यांचा 

यात समावेश होता. Xयांनी रा)य शाखेJया 4नयमीत सपंका	त रहावे व सव	 अपडटे देणे आव`यक केले. 6द. 03/09/2014 

रोजी एका पSकाFदारे सव	 सदMयांना अ.धकृत _रXया स5वMतर मा6हती पोहच5वWयात आल:. )याम\ये इतर 6दशाभलू 

करणा-या मसेजेसला अटकाव करणे जaर: होत.े अनेक शाखांना हा घटनाuम मा6हत नस<याने Xयांना अवगत कaन 

देWयास वेळ लागणार होता Xया अनषुगंाने आधी सव	 सदMयांना आवाहन करWयात आले. या पSाम\ये वZकलांची 4नयVुती, 

झालेला घटनाuम, केलेल: काय	वाह: पढु:ल योजना, ल:गल फंडची उभारणी यासदंभा	त मा6हती 6दल: होती. ल:गल फंड 

उभारणी सदंभा	त व_र'ठाचं े माग	दश	न, पदा.धका-यांशी चचा	 के<यानतंर Xयांनी मागील 4नधी सकंलन सदंभा	त काह: 

गो'ट:ंची मा6हती 6दल:. Xयानसुार 4नधी उभारणी 6ह एका जागी, एका 6ठकाणी केल: तर आप<याला Xयाची योgय मा6हती 

राह:ल व सघंटनेवर येणारे ताशरेे टाळु शकतो. �हणुन रा)य शाखेचे बँक अक�ट न.ं सवाLसाठ� खुला कaन उपल�ध कaन 

6दला. सघंटनेJया सदMयांना HXयेक@ 1 हजार aपये व हॉMपीटल असणा-यांना Xया Hमाणे माग	दश	क सचुना 6द<या. या 

6ठकाणी अनेक शकंा उपिMथत करWयात आ<या होXया Zक )यांना Xयांची शाखा दरु असेल, तथेे जाणे शVय नसेल पण 

फंड देWयाची इJछा आहे, )या 6ठकाणी शाखा नाह: तथेील 4नधी सकंलन, काह: 6ठकाणी Mथा4नक पदा.धका-यांशी पटत 

नस<याने सदMयांची अडचण, तसेच वयैVतीक नांवे पसेै देWयाची इJछा अ`या अनेक कारणांमळेु सघंटनेJया 4नधी 

सकंलनात अडचण होऊ नये, तसेच सदMय नसले<या FयVतीला 6ह 4नधी देWयाची इJछा अस<याने अक�ट न.ं खुला कaन 

सवाLना कळवला. Xयानसुार Xयांनी पसेै जमा के<याची पावती रा)य कोषा\य]ांना पाठ5व<यास रा)य शाखेतफA  Xयांना 

अ.धकृत पावती देWयाची FयवMथा केल:. तसे वेबसाईट वर पSक Hसार:त करWयात आले. Xयाची मा6हती सव	 शाखा 

अ\य], स.चव, कोषा\य], रा)य शाखा काय	का_रणी सदMय, यांना या बाबतील SMS Fदारे सदर पSक स.ुचत करWयात 

आले. या पSाम\ये Mथा4नक पातळीवर IMA शी ठेवायचे धोरण Mप'ट केले आले. Xयानतंर 6द. 10/09/2014 रोजी रा)य 

शाखा काय	का_रणीची तातQडची 5वशषे सभा मुबंई येथी अजुंमन-ए-इMलाम येथ ेझाल:. याम\ये अनेक कायदेशीर बाबींवर 

चचा	 होऊन सघंटनाXमक उपाययोजनांवर चचा	 झाल:. )याम\ये 4नधी सकंलना बाबतीचे अ.धकार हे Mथा4नक शाखेJया 

अ\य], स.चव, कोषा\य] यांना देWयात आले. Xयांनी त े एकÍSत कaन रकमेसह याद: रा)य शाखकेड े पाठवावी. 

याद:नसुार देणगी पावती रा)य शाखेतफA  सबंधंीत शाखेJया स.चवास देWयात येतील, )यांनी FयVतीशः पसेै जमा केले 

अ`यांनी पसेै भर<याJया पावतीची Hत सबंधंीत शाखा स.चवांमाफ	 त रा)य शाखा कोषा\य]ांकड ेपाठवावी, Xयांची 4नधी 

पावती सबंधंीत स.चवाकंड ेदेWयात येईल. या Fदारे Xया शाखेच े4नधी सकंलनातले योगदान समजWयास मदत होणार होती. 

याचे पSक 6द. 11/09/2014 रोजी तयार कaन वेबसाईटवर जार: करWयात आले. Xयासबंधंीत मेसेज सवाLना पाठ5वWयात 

आला. यानतंर 4नधी सदंभा	त काह: शकंा उपिMथत करWयात आ<या होXया Xयांचे समाधान होWयासाठ� रा)य शाखेतफA  

वेबसाईटवर डोनेशन नांवाने सव	 जमा रकमेची तपशीलवार मा6हती सदMयाJया नांव, शाखेसह उपल�ध करWयात येत आहे. 

असा हा अXयतं पारदश� 4नधी सकंलनाचा उपuम रा)य शाखेतफA  सaु करWयात आला. या सबंधंीत काह: शाखांकडून (उदा. 

डkÍबवल:) रा)य शाखेस पS आले. Xयाम\ये अनेक H`न 5वचारWयात आले होत.े या म\ये क� v:य शाखेJया सहभागासाठ� 

पवू�च आपण �मट:ंग म\ये चचा	 केल: होती, Xयानसुार 13/09/2014 रोजी क� v:य शाखेला पS 6दले होत.े सHुीम कोटा	त 

सदर केस आ<यानतंर त ेXयात सहभागी होWया5वषयी सभेत 4नण	य घेणार आहेत. 

 को�यावधी aपयाचा 4नधी जमा होणार आहे यासाठ� MवतSं गFहन¦ग बॉडी असणार आहे का ? असे या शाखेच े

�हणणे होत.े अनेक आवाहनानतंर आज पयLत फVत 13 लाख aपये जमा झाले आहेत. को�यावधी 6ह सsंया खुप दरु 

आहे. रा)य शाखेने यापवू� अ.धकृत खाXयावर 4नधी जमा करWयासाठ� आवाहन केले, Xयाची पावती iयायची FयवMथा 

केल:. हे सव	 वेबसाईटवर पाहWयाची FयवMथा उपल�ध कaन 6दल:. यानसुार जबाबदार: रा)य शाखा पदा.धका-यांनी घेतल: 

व पारदश	कपणे आप<या समोर मांडत आहे. सiMयानंा परMपर मेसेजेस जात अस<याने शकंा उपिMथत करWयात आल: 

आहे. Xया p'ट:ने या पवू�च झाले<या चचAनसुार मेसेज Fदारे Dयायालयीन Hकरणाची मा6हती पोहोच5वणे पदा.धका-यांनी 
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ठर5वले होत.े Xयानसुार ब<क SMS पॅक 5 लाख sms साठ� a.55,000/- माS अ`या Mवaपाचे सघंटनेसाठ� स5ुवधा 

घेWयात आल:. हा सव	 अहवाल आप<या समोर आ.थ	क बाबींसह काय®Xतर मजंुर:साठ� सादर कर:त आहे. 

 

ठराव 2 :  

रा)य शाखा काय	का_रणी पदा.धकार: यांनी केले<या Dयायालयीन HZuया 4नधी सकंलन, सघंटनाXमक काय	4नयोजन तसेच 

आ.थ	क बाबतीतील SMS पॅक खरेद: व इतर अXयाव`यक खच	 या सव	 बाबींना ह: सभा काय®Xतर मजंुर: देत आहे. 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर 

सचुक – डॉ. 4न�शगधं जाधव    अनमुोदक – डॉ. सजंय गFहाणे. 

 

डॉ. शलेैश �नकम : नांदेड शाखेसदंभा	त तथेील माजी अ\य] डॉ. 6दपक केसर: यांनी 4नवडणुक HZuये सदंभा	त नांदेड येथ े

Dयायालयीन केस दाखल केल: होती. तसेच क� v:य, रा)य, Mथा4नक, ÍSसदMयीय स�मती सदMय, Hशासक@य मडंळातील 6 

सदMय, दोन 4नवडणुक अ.धकार: अ`या एकुण सतरा जणांवर 50 लाख aपयांJया मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. डॉ. 

केसर: यांचे काय	काळात नादेंड एन.्आय.्एम.्ए. Jया आ.थ	क गरैFयवहार Hकरणी रा)य शाखेने 6ह काय	का_रणी बरखाMत 

केल: होती. 

डॉ. डी. लÎमण(अ\य] नांदेड शाखा) यांनी स5वMतर घटनाuम, Dयायालयीन HZuया, Dयायालयीन दावे, आ.थ	क 

गरैFयवहारातील डॉ. केसर: यांचा सहभाग आद: बाबत सभागहृाला अवगत कaन 6दले. 

डॉ. भ`कड : एन.्आय.्एम.्ए. सदMय तन, मन, धन लावनु सघंटनेचे काम करतात. )या सतरा लोकांवर मानहानीकारक 

अ9नुकुसानीचा फौजदार: दावा डॉ. केसर: यांनी नांदेड येथे दाखल केला आहे. Xयाचा सव	 Dयायालयीन खच	 एन.्आय.्एम.्ए. 

महारा'( रा)य शाखेने करावा. 

डॉ. बगं यांनी डॉ. केसर: यांनी केले<या आ.थ	क गरैFयवहाराची मा6हती सभागहृास 6दल:. डॉ. आशतुोष कुलकण� यांनी 

XयांJया नांदेड भेट:तील मा6हती सभागहृास 6दल:. डॉ. भVकड यांनी मांडले<या 5वषयास डॉ. दधुनी, डॉ. बगं, डॉ. 

क<याणकर, डॉ. कांबळे यानंी समथ	न केले व डॉ. केसर: यांJया आजीवन सभासदXव रb करWयाबाबतचा नांदेड शाखेतफA  

आलेला ठराव पार:त करWया5वषयी मागणी केल:. 

डॉ. कोथळे आ�ण डॉ. �हाS ेयांनी कायदेशीर _रXया योgय माग	दश	न केले. 

 

ठराव 3 : 
नांदेड येथे डॉ. 6दपक वसतंराव केसर: यांनी Dयायालयात दाखल केले<या अ9नुकुसानीJया फौजदार: कोट	 केस सबंधंात 

क� v:य एन.्आय.्एम.्ए. च ेपदा.धकार: याचंा Dयायालयीन खच	 क� v:य एन.्आय.्एम.्ए. ने करावा अशी �शफारस करावी. 

तसेच रा)य शाखेतफA  रा)य शाखा अ\य], स.चव, कोषा\य], ÍSसदMयीय स�मतीतील तीन सदMय Hशासक@य मडंळातील 

सहा सदMय व दोन 4नवडणुक 4नण	य अ.धकार: यांचा Dयायालयीन खच	 एन.्आय.्एम.्ए. महारा'( रा)य शाखेतफA  

करWयात यावा. Mथा4नक नांदेड एन.्आय.्एम.्ए. शाखा पदा.धकार: याचंा Dयायालयीन खच	 Mथा4नक एन.्आय.्एम.्ए. नांदेड 

शाखेने करावा. असा हा ठराव 6ह सभा मजुंर कर:त आहे. 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर 

सचुक – डॉ. सभुाष कांबळे    अनमुोदक – डॉ. धनजंय दधुनी. 

 

ठराव 4 : 
नांदेड एन.्आय.्एम.्ए. शाखेतफA  रा)य शाखेकड ेपाठ5वWयात आले<या डॉ. 6दपक वसतं केसर: यांच ेआजीवन सभासदXव 

एन.्आय.्एम.्ए. बायलॉज PART II/12/C नसुार रb करWयात यावे अशी 6ह सभा ठराव कर:त आहे. सबंधंीत डॉ. केसर: 
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यांना Xवर:त कारणे दाखवा नोट:स देऊन 15 6दवसांJया मदुतीवर खुलासा मागवावा. खुलासा Hाhत अथवा अHाhत 

अस<यास क� v:य शाखकेड ेपढु:ल काय	वाह:साठ� पाठ5वWयात यावा. 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर 

सचुक – डॉ. डी.एन. पोजगे.    अनमुोदक – डॉ. एल.जी. जाधव. 

 

डॉ. जोशी : social media whats app मधे NIMA MSB नावाचे अनेक Phुस आहेत तो एकच असावा. तसेच अड�मन 

स.चव असावा , )यामळेु Xयावर:ल मा6हती अ.धकृत समजWयात येईल. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : MCIM Jया सदंभा	त आजJया वत	मानपSातील बातमीनसुार सव	 शाखांना पS देवनु आनलाईन 

अपडशेन सदंभा	त मा6हती iयावी तसेच एस. एम. एस iवारे सदMयांना मा6हती कaन iयावी.  

डॉ. गौड : CCIM, MCIM Elections एन.आय.एम.ए. रा)य शाखेने लढवावे. कोणाशीह: यतुी करायची नाह:. 

एन.्आय.्एम.्ए. पणेु शाखतेफA  �लगल फंड a. 1,25,000/- चा चेक व लातरु शाखेतफA  �लगल फंड a. 1,21,000/- चा 

धनादेश सबं.ंधत शाखा H4त4नधीतफA  रा)य शाखा अ\य] यांचे कड ेसपुतु	 केला. 

डॉ. गौड : MCIM 4नवडणकुसबंधंी  क�मट: कa नये. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : इतर सघंटनांकडुन 4नवडणुक@सदंभा	त सघंटन करWयासाठ� HMताव आला आहे, Xयासाठ� स�मती 

Mथापन करWयास हरकत नाह:. 

डो. कोलत े: चचा	 करWयासाठ� एन.आय.एम.ए.ची क�मट: Mथापन करावी. 

डॉ. मनोहर जुमळे : सगÊयांJया मताने चचा	 करWयास हरकत नाह:. क�मट:साठ� १०-१५ नावे असावीत असे मला वाटत े

Xयातील काह: पढु:लHमाणे - 

१) डॉ. जुमळे २) डॉ. शलेैश 4नकम ३) डॉ. जाधव ४) डॉ. आशतुोष कुलकण� ५) डॉ. जाधव ६) डॉ. ट�भणु�कर ७) डॉ. 

चंvकांत कोलत े८) डॉ. परचुरे ९) डॉ. पडघन १०) डॉ. गौड ११) डॉ. स4ुनल पाट:ल, व अ.धक नावे आव`यकेतनेसुार चचा	 

कaन आपण समा5व'ट कa. 

डॉ. शलेैश �नकम : एन.आय.एम.ए.महारा'( शाखेJया सन 2014- 2016 या काय	काळासाठ� न5वन काय	का_रणी 4नयVुती 

सदंभा	त मा. अ\य] महोदय यांनी आदेश iयावेत, 4नवडणुक अ.धका-यांची नेमणुक, State Branch AGM घेWयाचे 

6ठकाण या5वषयी आदेश iयावेत. यापवु� जळगांव शाखेचा HMताव आला आहे. आज औरंगाबाद शाखेचा Hाhत झाला आहे. 

डॉ. �शदंाडकर : जÊगाव शाखेतफA  सव	Hथम HMताव 6दला आहे, Xयांची से�मनार(कॉDफरDस) घेWयाची तयार: आहे. Xयामळेु  

Xयास माDयाता iयावी. 

डॉ. आशतुोष कुलकणg : जÊगांव शाखेची तयार: अस<यास Xयाचे 4नयोजन अस<यास AGM घेWयाची अनमुती iयावी.  

डॉ. मनोहर जुमळे : स.चवांनी पढु:ल काय	का_रणी 2014 – 2016 साठ� आव`यक त ेसव	 काय	वाह: पणु	 करावी. तसेच 

जळगांव शाखेला कॉDफरDस, जनरल बॉडी �म6टगं, वा5ष	क काय	का_रणी सभा व Xयाअनषुगंाने येणा-या सव	 सभा आयोजन 

व आव`यक काय	वाह: करWयासाठ� अनमुती देWयात येत आहे. तसेच 4नवडणकु अ.धकार: �हणुन डॉ. 6दनेश राठ� व 

सहाÐयक �हणुन डॉ. शरद पाट:ल यांची 4नयVुती कa . 

डॉ. गौड : डॉ. केवळ यांचे नाव �या. 

डॉ. चंeकांत कोलत े:  डॉ. केवळ यांच ेनाव 4नवडणुक अ.धकार: �हणुन �यावे.  

डॉ. सनुील पाट?ल : डॉ. राठ�च का ? आ�हाला नको. आमचा आ]ेप आहे.  

डॉ. चंeकांत कोलत े: तीघेह: नावे �या. 

डॉ. मनोहर जुमळे : सवाLJया मताचा आदर कaन पढु:ल ठराव मांडु या. 
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ठराव 5 : 

एन.आय.एम.ए. महारा'( रा)य शाखेJया सन 2014 - 2016 Jया काय	का_रणी 4नवडीसाठ� राब5वWयात येणा-या 4नवड 

HZuयेसाठ� Hमखु 4नवडणकु 4नण	य अ.धकार: �हणनु डॉ. 6दनेश राठ�, अकोला तसेच सहाÐयक 4नवडणुक अ.धकार: 

�हणुन डॉ. शरद पाट:ल , ना�शक व डॉ. चvंकांत केवळ, अहमदनगर यांची 4नवड ह: सभा सव	 सहमतीने कर:त आहे. 

ठराव सवा$नमुत ेमजंुर 

सचुक – डॉ. चंvकांत कोलत े    अनमुोदक – डॉ. कैलास गौड 

 

डॉ. शलेैश �नकम : औरंगाबाद शाखेने अXयतं कमी कालावधीत सदर सभेचे ए.सी हॉल म\ये उXकृ'ठ आयोजन केले 

Xयाबbल औरंगाबाद शाखेच ेरा)य शाखेतफA  5वशषे आभार.  

Mथा4नक शाखेJया पदा.धका-यांचा सXकार अ\य] महोदय डॉ. जुमळे यांचे हMत ेकरWयात आला. 

�लगल फंड बाबतीत ऑनलाईन अपडशेन करWयासदंभा	त डॉ. मनीष जोशीं यांनी महXवपणु	 मदत के<याबbल मा. अ\य] 

महोदय डॉ. जुमळे यांचे हMत ेसXकार करWयात आला. सभेची सांगता रा'(गीतांने झाल:. 
 

खाल?ल एन.्आय.्एम.्ए. शाखांचे अहवाल �ाpत झाले आहेत. 
 

1. �भवडंी तालकुा –  

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. 27 न5वन आिजवन सदMय. फॅमेल: hलॅनींग असो�सएशन ऑफ इंQडया Jया 

Hक<पात 20 सदMयांचा सहभाग. 3 �स.एम.Ì चे आयोजन. 5HिMuhशन Qडसऑनर सदंभा	त आंदोलन. कायदा 

दaुMती बbल मा. उपमsुयमSंी यांचा सXकार. a. 39,000 जमा ल:गल फंड पकै@ a.36,000/- रा)य शाखेकड े

जमा. वiैयZकय �शबीरांच ेआयोजन 

2. बीड – 

काय	 – उतकृ'ठ वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. न5वन 82 आजीवन सभासद. एकुण 31 MBS सभासद, a. 

19,500/- ल:गल फंड जमा. ल:गल क�मट:ला आव`यक महXवाची कागदपS,े दMतावेज 6दलेत. धDवतंर: जयतंी 

साजर:. एन.्आय.्एम.्ए. भवनसाठ� जागा Hाhत. रा)यसभेस सदMयांची उपिMथती. वiैयZकय �शबीरांचे आयोजन. 

मा.ना. शरद पवार साहेबांना 4नवेदन. गडुीपाडवा या 4न�मXत 5वशषे काय	uम. एन.्आय.्एम.्ए. फाउंडशेन ड ेसाजरा. 

गणुवतं 5वiयाथ� सXकार. वमुनस ्फोरमची Mथापना. 

3. माजलगांव – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणी. अXयतं होतकa तaणांची शाखा. 

4. शहादा – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची काया	Dवीत. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. चचा	 सSांच े

आयोजन. सामािजक उपuमात सहभाग. 

5. लाजापरू लांजा – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणी Mथापीत. मुबंई हायकोट	 केस सदंभा	त चचा	सS आयोजन. 

MCIM Online data updation साठ� सदMयांना मदत. तीन न5वन आिजवन सदMय. 

6. ना�शक – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन. न5वन 15 आजीवन सदMय. उJच Dयायालयातील 

केससाठ� महारा'(ातनु सवा	त Hथम व अXया.धक a.1,61,000/- पे]ा अ.धक रकमेचा ल:गल फंड जमा. धDवतंर: 

काय	uमाचे आयोजन. शासZकय वiैयZकय अ.धकार: यांJयावर झाले<या ह<<या 4नषधेाथ	 रॅल:. एन.्आय.्एम.्ए. 

महोXसवाचे आयोजन. एन.्आय.्एम.्ए. Zuकेट करंडकाचे आयोजन. रा)य शाखा वा5ष	क सभेत सहभाग. आरोgय 
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5व°ान 5वiयापीठातील 5वiयाjयाLJया आंदोलनात सZuय सहभाग. आरोgय 5व°ान 5वiयापीठातील 5वiयाथ� 

कौDसीलJया 4नवडणुक@त Mटंुडट फोरम ना�शक चा यशMवी सहभाग. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दन साजरा. 

िVलनीकल एMटा�ल:शम�ट कायदा दaुMती सदंभा	त चचा	सS. शासZकय स�मतीला 4नवेदन. मा. आयVुत याJंयाशी 

डॉVटरांJया H`नांसाठ� चचा	. MMP Act 1961 मधील सधुारणेसाठ� अ5वरत HयXन. यशपतू� नतंर सदMयांसाठ� 

चचा	सSांचे व मा6हतीसSांच ेआयोजन. मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट ची मा6हती सiMयांना िज<हात 5व5वध सभांiवारे 

6दल:. मा. मsुयमSंी महोदय यांनी डॉVटरांJया 5व5वध मागWयांसदभा	तील 4नवेदन देऊन HXय] चचा	 केल:. मुबंई 

हायकोटा	तील केस बाबत सदMयांना 4नय�मतपणे अपडटेस. 

वमुLस फोरम – न5वन काय	का_रणी Mथापन. वा5ष	क अहवाल Hाhत. हळद: कंुकु काय	uमाचे आयोजन. �स.एम.ई 

काय	uमाचे आयोजन. वiैयZकय चचा	सS, �शबीर व शालेय आरोgय तपासणी काय	uमात सहभाग. मा. आयVुत 

यांJयाशी डॉVटरांJया H`नासंाठ� चचा	. 

!टुडटं फोरम – आरोgय 5व°ान 5वiयापीठातील 5वiयाjयाLJया आंदोलनात सZuय सहभाग. आरोgय 5व°ान 

5वiयापीठातील 5वiयाथ� कौDसीलJया 4नवडणुक@त Mटंुडट फोरम ना�शक चा यशMवी सहभाग. MवJछता मो6हमेत 

सहभाग. MSीभणृ हXयेवर पथना�य सादर. मतदान जनजागरण मो6हमेत सहभाग.  

7. जालना – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. ल:गल मा6हतीसाठ� चचा	सSाचे आयोजन. 

Bombay Nursing Home Act सदंभा	त चचा	सS. MSीभणृहXया 5वरोधी रॅल:. रा'(:य ZकटकजDय आजार 4नमु	लन 

काय	uमात सहभागी. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दन साजरा. नतुन खासदारांचे अ�भ'ट.चतंन. िVलनीकल 

एMटा�ल:शम�ट कायदा दaुMती सदंभा	त चचा	सS. MMP Act दaुMती सदंभा	त मा6हती सS. 

8. सावनेर – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. ल:गल फंड a.25,000/- रा)य शाखेकड ेहMतांतर:त. वा5ष	क सभा सपंDन. 

धDवतंर: पजुन काय	uमाच ेआयोजन. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. डॉVटर ड ेसाजरा. ओ.आर.एस. रॅल:, Mतनपान 

Hबोधन सhताह, .च. यगु चांडक याJया हXये 4नषधेाथ	 कँडल माच	. रVतदान �शबीराचे आयोजन. 

9. उ!मानाबाद – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. आरोgय 5वषयक चचा	 सSांच े आयोजन. 

सामािजक काया	त सहभाग. �शबीरांच ेआयोजन.  

10. अरणी – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. आरोgय 5वषयक चचा	 सSांच े आयोजन. 

सामािजक काया	त सहभाग. �शबीरांच ेआयोजन.  

11. गq�दया – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. यवुा आघाडी Mथापना. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. आरोgय 5वषयक चचा	 

सSांचे आयोजन. सामािजक काया	त सहभाग. �शबीराचं ेआयोजन.  

12. चाळीसगांव – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. आरोgय 5वषयक चचा	 सSांच े आयोजन. 

सामािजक काया	त सहभाग. �शबीरांच ेआयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

13. वाशीम - 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. आरोgय 5वषयक चचा	 सSांच े आयोजन. 

सामािजक काया	त सहभाग. �शबीराचंे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. रा'(:य काय	uमात सहभाग. MCIM 
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Online Updation सदंभा	त मा6हती सS. कोट	केस सदंभा	त मा6हती सSाच ेआयोजन. ल:गल फंड जमा. वiैयZकय 

अ.धका-यांJया H`नात महXवपणु	 सहभाग. 

14. "पपंर? 4चचंवड – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन, काय	का_रणीची Mथापना. न5वन आजीवन सभासद. 

सामािजक काया	त सहभाग. �शबीरांचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. बी.एम.ड�य.ु साठ� मा. आयVुतांशी 

चचा	. वारक-यांसाठ� मोफत औषधोपचार व मोफत agणवाह:का सेवा देणार: महारा'(ातील एकमेव एन.्आय.्एम.्ए. 

शाखा. 

वमुLस फोरम – अXयतं काय	शील शाखा. 355 सभासद. रा)य शाखेवर H4त4नधीXव. व<ड	 M(ोक ड ेसाजरा. एडस ्

अवेरनेस सhताह साजरा. एफ.डी.ए. शी सबंधंीत मा6हती सदMयांना 6दल:. 6दनद�श	का Hकाशन. कला5व'कार 

सांMकृतीक काय	uमाचे आयोजन. )ये'ट नागर:कांची आरोgय तपासणी. म6हला बचत गट आरोgय तपासणी. 

MSीरोग �शबीराच ेआयोजन. दांQडया काय	uमाचे आयोजन. 

!टुडटं फोरम – रा)य Mतर:य प_रसवंादाच े आयोजन व यशMवी प_रपणु	ता. आरोgय 5वiयापीठाशी सबंधंीत 

आंदोलनात सहभाग. MवJछता मो6हमेत सहभाग. शाखJेया सव	 काय	uमात सZuय सहभाग. 

15. रावेर - 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन, काय	का_रणीची Mथापना. न5वन आजीवन सभासद. 

�शबीरांचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

16. खामगांव – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. �शबीरांचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. नतुन काय	का_रणीची 

Mथापना. 

17. यवतमाळ – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन, काय	का_रणीची Mथापना. )ये'ट नागर:कांची आरोgय 

तपासणी. सांMकृतीक काय	uमाचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

18. इंदापरू – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. धDवतंर: जयतंी साजर:. वiैयZकय �शबीराचंे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìच े

आयोजन. 

19. सगंमनेर – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन, काय	का_रणीची Mथापना. )ये'ट नागर:कांची आरोgय 

तपासणी. सांMकृतीक काय	uमाचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

20. "वटा –  

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. �शबीरांचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. नतुन काय	का_रणीची 

Mथापना. 

21. कारंजा लाड – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. �शबीरांचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. नतुन काय	का_रणीची 

Mथापना. 

22. जामनेर – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. ल:गल मा6हतीसाठ� चचा	सSाचे आयोजन. 

Bombay Nursing Home Act सदंभा	त चचा	सS.  

23. लातरु –  
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काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन, काय	का_रणीची Mथापना. )ये'ट नागर:कांची आरोgय 

तपासणी. सांMकृतीक काय	uमाचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

24. भमु –  

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. धDवतंर: जयतंी साजर:. वiैयZकय �शबीराचंे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìच े

आयोजन. 

25. परभणी – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन. न5वन आजीवन सदMय. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

26. लोणार –  

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन. न5वन आजीवन सदMय. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

27. काशगेांव – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन. न5वन आजीवन सदMय. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट ची मा6हती सiMयांना िज<हात 5व5वध सभांiवारे 6दल:. 

28. Lय ुना�शक – 

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन. न5वन आजीवन सदMय. सकाळJया अÑयासवगाLच े

आयोजन. 18 �स.एम.Ìचे आयोजन. मा. आयVुत यांJयाशी डॉVटरांJया H`नांसाठ� चचा	. शालेय आरोgय तपासणी. 

MSीभणृ हXया सदंभा	त सायकल रॅल:. 

29. मुबंई –  

काय	 – वा5ष	क सभा सपंDन. रा)य शाखा काय	का_रणी याद: पाठवल:. �स.एम.Ìचे आयोजन. परसवंादाचे आयोजन. 

30. मोताळा –  

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन. न5वन आजीवन सदMय. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. 

मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट ची मा6हती सiMयांना िज<हात 5व5वध सभांiवारे 6दल:. 

31. पणेु –  

काय	 – वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. वा5ष	क सभा सपंDन, काय	का_रणीची Mथापना. न5वन 52 आजीवन सभासद. 

सामािजक काया	त सहभाग. �शबीरांचे आयोजन. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. वारक-यांसाठ� मोफत औषधोपचार. 

शालेय आरोgय तपासणी. रा)य शाखा वा5ष	क सभेत सहभाग. माळीन या दघु	टनाPMत गांवास वiैयZकय व 

आ.थ	क मदत. आयवुAद पद5वधारकांसाठ� CCIM माफ	 त देWयात येणा-या 9ीज कोस	 5प.जी. �सलॅबस सदंभा	त बी.जे. 

मेQडकल कॉलेज सभेत सहभाग. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दन साजरा. MMP कायदा दaुMती सदंभा	त डॉVटरांJया 

कृत°ाता मेळाFयाच ेआयोजन. ल:गल फंड a.1,25,000/- रा)य शाखेस 6दला. 

वमुLस फोरम – नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. 

32. धुळे –  

काय	 - वा5ष	क सभा सपंDन. रा)य शाखा काय	का_रणी याद: पाठवल:. �स.एम.Ìचे आयोजन. परसवंादाचे आयोजन. 

वमुLस फोरम – नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. रा)याMतर:य दसु-या MSी वiैय 

सवंादास उपMथीती. 

33. अकलजु –  

काय	 – नतुन काय	का_रणी Mथापना व वा5ष	क सभा सपंDन. वा5ष	क अहवाल Hाhत. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दनी 

5व5वध काय	uमाचंे आयोजन. वारक-यांचे मोफत तपासणी व औषधोपचार. दोन रVतदान �शबीरांच ेआयोजन. सव	 

रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. 

34. नांदेड –  
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काय	 – नतुन काय	का_रणी 4नवड. HशासZकय स�मतीचा अहवाल. कायदेशीर बाबीसंदभा	त रा)य शाखेशी वेळोवेळी 

चचा	.  

35. 4चपळुण –  

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

36. अहमदनगर –  

काय	 - MMP कायदा दaुMती सदंभा	त महXवपणु	 योगदान. 5व5वध प_रसवंादाचंे आयोजन. सव	 रोग 4नदान व 

.चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे आयोजन. नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. ल:गल फंड 

साठ� मा6हती सSाचे आयोजन व रा)य शाखा स.चवाचंी उपिMथती. ल:गल फंड रा)य शाखेकड ेजमा. 

37. दrड –  

काय	 – पनुिज	वीत झालेल: शाखा. नतुन काय	का_रणीची Mथापना. न5वन आिजवन सभासद. 5व5वध काय	uमांच े

आयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे आयोजन. 

38. कज$त –  

काय	 – वा5ष	क सभा सपंDन. नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. सव	 रोग 4नदान व 

.चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे आयोजन. 

39. रaना4गर? –  

काय	 – वा5ष	क सभा सपंDन. नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. सव	 रोग 4नदान व 

.चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे आयोजन. 

40. �हगंणा –  

काय	 – वा5ष	क सभा सपंDन. वा5ष	क अहवाल Hाhत. नतुन काय	का_रणी Mथापना. दोन न5वन आिजवन सभासद. 

शाखेJया 4नयमीत बठैका. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 5व5वध आरोgय �शबीरांचे आयोजन. वेबकॅम Fदारे सामािजक 

व राजक@य घडमोडीत सहभाग. )ये'ट व सेवाभावी सदMयांचा गौरव सXकार. Mनेहसमेंलनाचे आयोजन. हायकोट	 

केस सदंभा	त मा6हती सदMयांना 6दल:. a.10,000/- ल:गल फंड चे रा)य शाखेला हMतांतरण. 

41. बाशg –  

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

42. पवनी –  

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

43. पसुद –  

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

44. भडंारा – 

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

45. �दगरस – 

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. ल:गल फंड जमा. 
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46. सोलापरू – 

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन.  

वमुLस फोरम – अXयतं काय	शील शाखा. सांMकृतीक काय	uमाचे आयोजन. )ये'ट नागर:कांची आरोgय तपासणी. 

म6हला आरोgय तपासणी. MSीरोग �शबीराच ेआयोजन.  

!टुडटं फोरम – प_रसवंादाचे आयोजन. आरोgय 5वiयापीठाशी सबंधंीत आंदोलनात सहभाग. MवJछता मो6हमेत 

सहभाग. शाखेJया सव	 काय	uमात सZuय सहभाग. 

47. भसुावळ – 

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

48. नेरनरसोपतं -  

काय	 - नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमाचं ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे 

आयोजन. 

49. �हगंोल? -  

काय	 – धDवतंर: जयतंी साजर:. एडस ्जन जागरण पSक. िVलनीकल एMटा�ल:शम�ट कायदा दaुMतीसाठ� पS, 

4नवेदन, MMP Act Ammendment मा6हती सदMयांना 6दल:. Mनेह �मलन काय	uमांचे आयोजन. न5वन 8 आजीवन 

सभासद. ल:गल फंड जमा करWचे आवाहन या वा5ष	क अहवाल Hाhत झाला. नतुन काय	का_रणी काया	Dवीत. 5व5वध 

�स.एम.Ìचे आयोजन. चचा	 सSांचे आयोजन. सामािजक उपuमात सहभाग. 

50. =fहपरू? -  

काय	 - नतुन काय	का_रणी काया	Dवीत. 5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. चचा	 सSाचं ेआयोजन. सामािजक उपuमात 

सहभाग. ल:गल फंड a.10000/- जमा. 

51. औरंगाबाद -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. HजासXताक 6दनी \वजारोहन. रा)य शाखा सभेस उपिMथती. रा)य शाखा 5वशषे सभा व 

काय	का_रणी सभा यांचे आयोजन. प<स पो�लयो अ�भयानात सहयोग. आ\यािXमक काय	uमाचे आयोजन. 

एन.्आय.्एम.्ए. भवन बांधकाम सaु. क� v:य शाखा सभेस उपिMथती. िVलनीकल एMटा�ल:शम�ट कायदा दaुMतीसाठ� 

पS, 4नवेदन. न5वन 15 आजीवन सभासद. 

वमुLस फोरम – दरमहा Fयsयानमाला आयोजन. आयवुAद चचा	 सSांचे आयोजन. 5वiयाथ�नींसाठ� मोफत आरोgय 

तपासणी �शबीर. धDवतंर: पजुन काय	uम. अनेक 5वषयांवर सी.एम.ई. आयोजन. सामािजक उपuमात सहभाग. 

52. डqsबवल? -  

काय	 – वा5ष	क अहवाल सादर. न5वन दोन आिजवन सभासद. धDवतंर: पजुन काय	uम सपंDन. 5व5वध 5वषयांवर 

सी.एम.ई. आयोजन. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दना 4न�मXत शडेयलु एच-1 व मॉडले फॉमAट 5HMक@hशन सदंभा	त 

मा6हती सSाच ेआयोजन. आ6दवासी भागात 4नयमीत सेवा �शबीरे. शालेय 5वiयाथ� मोफत आरोgय तपासणी. 

जागतीक आरोgय 6दन साजरा. 

53. चंeपरू -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. क� v:य शाखेJया सभेस उपिMथती. न5वन 7 आजीवन सभासद. दरमहा सभा. डॉVटर ड ेच े

आयोजन. रा)य शाखा सभेसाठ� उपिMथती. 
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54. �भवडंी शहर -  

काय	 – न5वन 30 आजीवन सभासद. दरमहा सभा. डॉVटर ड ेचे आयोजन, वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल 

सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. a.25,000/- ल:गल फंड जमा. प<स पोल:यो 

लसीकरणात सहभाग.  

वमुLस फोरम – नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. 

55. अमरावती -  

काय	 – धDवतंर: पजुन आयोजन. महाXमा गांधी जयतंी साजर:. अनेक 5वषयांवर सी.एम.ई. आयोजन. सामािजक 

उपuमात सहभाग. ज<लोष नांवे वा5ष	क Mनेहसमेंलन साजरे. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दन साजरा. डॉVटस	 ड,े 

महारा'( 6दन, छSपती �शवाजी महाराज जयतंी सपंDन. वा5ष	क सभा सपंDन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन 

काय	का_रणी Mथापन. 

56. वाई -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. दरमहा सभा. )ये'ट वiैय कृत°ता सोहळा. आय.एम.ए. पणेु शाखासाठ� Mथा4नक शाखेला 

4नषधेाचे पS. 

57. अकोला -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. दरमहा सभा.  

वमुLस फोरम – मेQडटेशन HोPाम आयोजन. सहल:चे आयोजन. वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. 

नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध 13 �स.एम.ई आयोजन. धDवतंर: पजुन सपंDन. दरमहा सभा. आरोgय 

तपासणी �शबीरे. हळद: कंुकु आयोजन. MSी रोग तपासणी व .चZकXसा �शबीर. कुटंुब क<याण शMSZuया �शबीर. 

58. फैजपरू -  

काय	 - वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

59. �तवसा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. )ये'ट वiैय सXकार. आरोgय �शबीरांचे आयोजन. 

60. मावळ -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. Pामीण व शहर: भागात 5व5वध �शबीरांच ेआयोजन. रVतदान �शबीर आयोजन. 

ENT �शबीर, नेS रोग �शबीर, Xवचा 5वकार, बालरोग, 40 वषाLवर:ल agणाचंी मोफत तपासणी. 

61. पनवेल -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. 

वमुLस फोरम – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

62. mीगqदा -  

काय	 - वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

63. त'ेहारा -  

काय	 – न5वन 7 आिजवन सभासद. महाXमा गांधी जयतंी साजर:. धDवतंर: जयतंी साजर:. दरमहा सभा. 

बी.एम.ड�<य.ु सदंभा	त चचा	 व 4नवेदन. वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी 

काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 
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64. घाटंजी वडगांव -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

65. उ'हासनगर -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. 

66. क'याण -  

काय	 – न5वन 26 आिजवन सदMय. 10 MBS सभासद. एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दन साजरा. ल:गल फंडसाठ� 

आवाहन. वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 5व5वध �स.एम.ई 

आयोजन. धDवतंर: पजुन सपंDन. नेS रोग .चZकXसा �शबीर. 

67. नागपरू -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 6 �स.एम.ई आयोजन. 

धDवतंर: पजुन सपंDन. दोन रोग4नदान �शबीराचंे आयोजन. 92 न5वन आिजवन सदMय. एन.्आय.्एम.्ए. ड े

साजरा. �स.ई.ए. सदंभा	त 4नवेदन. अलोपथी औषधे वापरासाठ� शासन Mतरावर HयXन. एन.्आय.्एम.्ए. QडरेVटर: 

Hकाशीत. रVतदान �शबीराचे आयोजन. कायदा दaुMती बाबत पSकार प_रषद. अMथाई वiैयZकय अ.धकार-यांJया 

पा6ठं�यासाठ� 5वधानभवनावर मोचा	. Zuकेट टुरनाम�टचे आयोजन.  

वमुLस फोरम – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

68. महागांव -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

69. बाशg -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीराचंे आयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

वमुLस फोरम – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

70. चोपडा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

71. �सदंखेड राजा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

72. पलसु -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

73. तासगांव -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

74. म�ुत $जापरू -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. मकर सuंांती4न�मXत 5वशषे 

काय	uमाच े आयोजन. एन.्आय.्एम.्ए. ड े साजरा. धDवतंर: जयतंी साजर:. कु'ठरोग 4नमु	लन सhताह साजरा. 

वमुDस ड े साजरा. �स.ई.ए. सधुारणेसाठ� पS, 4नवेदन व ईमेल. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच े

आयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. ल:गल a.23,000/- फंड जमा. 
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75. रहाता - �शडg -  

काय	 – ल:गल a.6,000/- फंड जमा, वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

76. अजरा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

77. मगंळुरपीर -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीराचंे आयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

78. मलकापरू -  

काय	 –– वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीराचंे आयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

वमुLस फोरम – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

79. �हगंनघाट -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

80. दuHण सोलपरू -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

81. पाथडg -  

काय	 –– वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

82. नदंरुबार -  

काय	 –– वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

83. जळगांव -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

84. "प�ंाळा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

85. बाळापरू -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

86. नांदरुा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

87. करवीर -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीराचंे आयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

)ये'ट वiैयांना धDवतंर: परुMकार. आदश	 काय	कता	 परुMकार, आदश	 माता परुMकार, आदश	 5पता परुMकार. 

88. मगंळवेढा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीराचंे आयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

एफ.डी.ए. सदंभा	तील मा6हती सदMयांपयLत पोहोचवल:. 
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89. पढंरपरू -  

काय	 – नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांच ेआयोजन. सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìच े

आयोजन. 

90. भडंारा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर, नतुन काय	का_रणी Mथापना. 5व5वध काय	uमांचे आयोजन. 

सव	 रोग 4नदान व .चZकXसा �शबीर. �स.एम.Ìचे आयोजन. 

91. �सLनर -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट 

ची मा6हती सiMयांना 6दल: 

92. सटाणा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

93. कळवण -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत, मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट ची 

मा6हती सiMयांना 6दल: 

94. लासलगांव -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

95. अभोणा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

96. चांदवड -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

97. "पपळंगांव बसवतं -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत, मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट ची 

मा6हती सiMयांना 6दल: 

98. �नफाड -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

99. येवला -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

100. तळोदा -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. 

101. सातारा िज'हा 
ामीण -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

102. सातारा -  

काय	 –– वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत, मॉडले 5HिMuपशन फॉमAट 

ची मा6हती सiMयांना 6दल:,   

!टुडटं फोरम – आरोgय 5व°ान 5वiयापीठातील 5वiयाjयाLJया आंदोलनात सZuय सहभाग. आरोgय 5व°ान 

5वiयापीठातील 5वiयाथ� कौDसीलJया 4नवडणुक@त Mटंुडट फोरम ना�शक चा यशMवी सहभाग. MवJछता मो6हमेत 

सहभाग. MSीभणृ हXयेवर पथना�य सादर. मतदान जनजागरण मो6हमेत सहभाग.  
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103. सांगल? -  

काय	 – वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीरांच ेआयोजन. �स.एम.ई. चे आयोजन. 

104. न"व मुबंई -  

काय	 - वा5ष	क सभा आयोजन. वा5ष	क अहवाल सादर. नतुन काय	का_रणी काया	िDवत. कायदा दaुMतीसाठ� बाबत 

HयXन व सदMयांना मा6हती सS. 5व5वध रोग4नदान व औषधोपचार �शबीराचंे आयोजन. 37 �स.एम.ई. चे 

आयोजन. बी.एम.्ड�<य ु सदंभा	त HयXन. मेQडको ल:गल सदंभा	त माग	दश	न. अनेक माDयवरांना 4नवेदने. रा)य 

शाखा सभेत सहभाग. a.71,000/- ल:गल फंड जमा. 
 

पदा4धका-यांचा अहवाल 

• डॉ. �दनेश राठh (�ये+ठ उपाGयH) – पाथड� शाखा व नांदेड शाखा यांचे नतुन काय	का_रणीसाठ� 4नवडणुक 4नण	य 

अ.धकार: �हणुन उXतम काय	. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत 

शाखांना Xवर:त कळवी<या. 

• डॉ. जगद?श देशमखु (उपाGयH) – MMP act 1961 ammendment सदंभा	त 5व5वध माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, 

भेट: व चचा	. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. 

• डॉ. रमाकांत मडकर (उपाGयH) - MMP act 1961 ammendment सदंभा	त 5व5वध माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, भेट: 

व चचा	. रा)य शाखा सभानंा उपिMथती. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सवंाद व रा)य शाखेJया सचुनांची 

मा6हती 6दल:. 

• डॉ. "वजयकुमार सवुF (उपाGयH) - MMP act 1961 ammendment सदंभा	त मा.ना.Qड.पी. सावतं यांची भेट, चचा	, 

4नवेदन 6दले. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाख ेतफA  Hाhत 

सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. 

• डॉ. सहुास जाधव (ऑग$नाझर) - सामािजक काया	त सहभाग. राि'(य प_रसवंादाचे आयोजन. �शबीरांच ेआयोजन. 

5व5वध �स.एम.Ìचे आयोजन. बी.एम.ड�यु. साठ� मा. आयVुतांशी चचा	. वारक-यांसाठ� मोफत औषधोपचार व 

मोफत agणवाह:का सेवा. व<ड	 M(ोक ड ेसाजरा. एडस ्अवेरनेस सhताह साजरा. एफ.डी.ए. शी सबंधंीत मा6हती 

सदMयांना 6दल:. 6दनद�श	का Hकाशन. कला5व'कार साMंकृतीक काय	uमाच ेआयोजन. )ये'ट नागर:कांची आरोgय 

तपासणी. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त 

कळवी<या. 

• डॉ. 4गर?श डागा (�व`ता) - MMP act 1961 ammendment सदंभा	त 5व5वध माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, भेट: व 

चचा	. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. पSकार प_रषदाचंे आयोजन व एन.्आय.्एम.्ए. Jया 5व5वध कामांची मा6हती 

6दल:. आय.एम.ए. औरंगाबाद शाखेने वXृतपSात 6दले<या बातमी सदंभा	त 5वरोध व वXृतपSातनु 4नषधे. 

• डॉ. स4चन पांढरे (कोऑ�ड $नेटर) – आरोgय 5व°ान 5वiयापीठातील पiFयXुतर 5वiयांjयाLसाठ�, Aggregate passing 

(40:50) Jया आंदोलनात एन.्आय.्एम.्ए. तफA  महXवपणु	 भ�ुमका. 

• डॉ. तषुार सयू$वशंी (वेबसाईट कL_हेनर) – अXयतं काय	द], सघंटनेची मा6हती वेळोवेळी सघंटनेचे सकेंतMथळ 

www.nimamsb.weebly.com वर Xवर:त अपडटे करणे. रा)य शाखेला ईमेल Fदारे Hाhत H`नांची उXतरे व शाखांना 

अXयाव`याक कागदपS े Xवर:त पाठ5वणे कामी महXवपणु	 योगदान. MCIM व CCIM सदंभा	तील मा6हती 

पद5वधारकांपयLत पोहोच5वWया कामी महXवाचे योगदान. अनेक शाखाशंी सपंक	 . पालकXव 6दले<या शाखांशी 

4नयमीत सपंक	 . रा)य शाख ेतफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. MMP act 1961 ammendment 

सदंभा	त 5व5वध माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, भेट: व चचा	. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. मा.ना. बाळासाहेबजी 
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थोरात, यांची भेट घेऊन CEA सधुारणा सदंभा	त चचा	 व 4नवेदन. मा.मsुयमSंी ना. पjृवीराजजी चFहाण यांची 

HXय] भेट. Fire Safety Act  दaुMती सदंभा	त स5वMतर चचा	 व 4नवेदन. 

• डॉ. �साद देशपांड े (सहस4चव) - पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना 

सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. MMP act 1961 ammendment सदंभा	त 5व5वध माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, 

भेट: व चचा	. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. 

• डॉ. सधुाकर िजरोणकर (सहस4चव) – वदैयZकय अ.धका-यांJया H`नात 6हर6ह_रने सहभागी व XयांJया आंदोलनात 

सZuय सहभाग. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना 

Xवर:त कळवी<या. MMP act 1961 ammendment सदंभा	त व 5व5वध मागWयासदंभा	त अनेक माDयवरांJया भेट:. 

4नवेदने, भेट: व चचा	. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. 

• डॉ. राजेश च_हाण (सहस4चव) - MMP act 1961 ammendment सदंभा	त मा.ना.Qड.पी. सावतं यांची भेट, चचा	, 

4नवेदन 6दले. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाख ेतफA  Hाhत 

सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. 

• डॉ. "वजय घाटोळे (सहस4चव) - पालकXव 6दले<या शाखाशंी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाख े तफA  Hाhत सचुना 

सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. रा)य शाखासभांना उपिMथती. 

• डॉ. अ�नल देशमखु (उपस4चव) - MMP act 1961 ammendment सदंभा	त Mथापन झाले<या Rapid Action 

Committee सदMय या नाXयाने अनेक माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, भेट: व चचा	. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. 

मुबंई येथे उपिMथती. मा.ना. बाळासाहेबजी थोरात, यांची भेट घेऊन CEA सधुारणा सदंभा	त चचा	 व 4नवेदन. 

• डॉ. अ�नल बाजरे (उपस4चव) - पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत 

शाखांना Xवर:त कळवी<या. रा)य शाखासभांना उपिMथती. 

• डॉ. गजानन धाडवे (उपस4चव) – सहाÐयक 4नवडणुक 4नण	य अ.धकार: नांदेड व पाथड� शाखांJया नतुन 

काय	का_रणी 4नवडी Hसगंी उXकृ'ट काय	. रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत 

सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. सामािजक काय	बbल रा'(:य परुMकाराने 

सDमानीत. 

• डॉ. गणेश जाधव (उपस4चव) - तळुजापरू येथ ेमा. मधुकररावजी चFहाण, प_रवहन मSंी HXय] भेट घेऊन चचा	. 

पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. 

रा)य शाखासभांना उपिMथती. 

• डॉ. "व+णु बावणे (मुबंई "वभागीय स4चव) – शाखांना काय	]म करWयासाठई 5वशषे HयXन. सभासद विृ\दसाठ� 

5वशष ेयोगदान. अनेक चचा	सSांचे आयोजन. पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य शाख ेतफA  Hाhत 

सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. रा)य शाखा सभांना उपिMथती. रा)य शाखेJया काय	का_रणी सभा 

आयोजनासाठ� 5वशषे सहकाय	. 

• डॉ. बाळासाहेब हरपळे (पणेु "वभागीय स4चव) – शाखांना भेट:. अनेक शाखाशंी सुपंक	 . डॉVटरांJया कृत°ता 

मेळाFयाचे आयोजन. MMP act 1961 ammendment सदंभा	त मुबंई व पणेु येथे अनेक माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, 

भेट: व चचा	. 5वiयाथ� आंदोलनात सZuय सहभाग व उपिMथती. 

• डॉ. मगेंश भलमे (नागपरू "वभागीय स4चव) – रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत 

सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. रा)यशाखा सभंांना उपिMथती. 

• डॉ. स�ंदप राजहंस (नांदेड "वभागीय स4चव) – नांदेड शाखे सदंभा	तील ÍSसदMयी स�मतीतील सदMय या नाXयाने 

उXकृ'ठ काय	 व अहवाल सादर. रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . पालकXव 6दले<या शाखांशी 4नयमीत सपंक	 . रा)य 
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शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. रा)यशाखा सभंांना उपिMथती. 5व5वध सामािजक 

काय	uमांचे आयोजन. Mवामी 5ववेकानदंाचंे 5वचार तaणां पयLत पोहोच5वणे कामी अPेसर. 

• डॉ. सजंय सदाने (औरंगाबाद "वभागीय स4चव) – 5व5वध मागWयांसाठ� मा.ना. 5वजयकुमार गावीत यांJयाशी 

नदंरुबार येथे HXय] भेट:त चचा	 व 4नवेदन रा)यशाखा सभंांना उपिMथती. 

• डॉ. vकरण देशपांड े (सोलापरू "वभागीय स4चव) – आर.ट:.ओ. पर:पSका सबंधंीत Mथापन कृती स�मतीJया 

समDवयकपद: उXकृ'ठ व महXवपणु	 योगदान. मा6हती अ.धकारा माफ	 त शासनाJया 5व5वध 5वभागांकडून योgय 

मा6हतीचे सकंलन कaन रा)य शाखेस व स�मXयांना सहकाय	. मुबंई येथे प_रवहन आयVुत यांJयाशी व तळुजापरू 

येथे मा. मधुकररावजी चFहाण, प_रवहन मSंी HXय] भेट घेऊन चचा	. MMP act 1961 ammendment सदंभा	त 

मुबंई येथे अनेक माDयवरांJया भेट:. 4नवेदने, भेट: व चचा	. CCIM व MCIM  सदंभा	तील उपयVुत मा6हती 

सदMयांपयLत पोहोच5वWयाच ेमहXवपणु	 काय	. 

• डॉ. �म�लदं बडगजुर (अमरावती "वभागीय स4चव) – अXयाधु4नक Hणाल:ंचा वापर कaन सदMयांशी 4नयमीत 

सपंका	त. रा)य शाखेJया सव	 सभांना उपिMथती. . रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . पालकXव 6दले<या शाखांशी 

4नयमीत सपंक	 . रा)य शाख ेतफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. MSीवiैय प_रसवंादासाठ� 5वशषे 

सहकाय	. क� v:य शाखेJया सभा आयोजनात महXवपणु	 सहभाग. 

• डॉ. ��दप चौगलेु (को'हापरू "वभागीय स4चव) – रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . पालकXव 6दले<या शाखांशी 

4नयमीत सपंक	 . रा)य शाखे तफA  Hाhत सचुना सबंधंीत शाखांना Xवर:त कळवी<या. रा)यशाखा सभंांना उपिMथती. 

ईशlेयलु मधील 5वiयाjयाLJया H`न सोड5वWयासाठ� 5वशषे योगदान. Xया सदंभा	त बगंलोर येथे 5वiयापीठास भेट:. 
 

उपस�मaयांच ेअहवाल – 

• डॉ. सौ. साधना कुलकणg (चअेरमन, फॅ�मल? वे'फेअर क�मट?) – FPAI व एन.्आय.्एम.्ए. यांJया सयंVत 

काय	uमाची मा6हती पSकाiंवारे सव	 शाखांना पोहोच5वल:. वमुDस फोरम सaु करWयासाठ� अनेक शाखांना भेट: व 

यशMवीता. रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . बलुढाणा येथील आयोजीत रा)यMतर:य दसु-या MSीवiैय प_रसवंादासाठ� 

महXवपणु	 भ�ुमका. 

• डॉ. सौ. मbृमयी मासोदकर (सेdेटर?, फॅ�मल? वे'फेअर क�मट?) – FPAI व एन.्आय.्एम.्ए. यांJया सयंVत 

काय	uमाची मा6हती पSकाiंवारे सव	 शाखांना पोहोच5वल:. शाखांशी 4नयमीत सपंक	  व 5व5वध आंदोलनात सहभाग. 

रा)य शाखेJया सव	 सभांना व 4नय�मत उपिMथती. 

• डॉ. देवWe बCछाव (सेdेटर?, �चार व ��सGद? स�मती) – रा)य शाखेतफA  Hाhत सदेंश, मा6हती शाखा व 

सदMयांपयLत पोहोच5वWयाची महXवपणु	 जबाबदार:. रा)य शाखांJया सभांना उपिMथती. ई4तवXृत �लखान व 

सकंलनाचे महXवपणु	 काय	. सभासद विृ\दसाठ� HयXन. 

• डॉ. "वनायक fहाK े(चेअरमन, "वधी व Lयाय स�मती) – रा)य शाखेJया 4नयमीत सपंका	त. वेळोवेळी व तXकाळ 

DयायवiैयZकय ]Sेातील अडचणी सोड5वWयासाठ� सदMय व सघंटनेला महXवपणु	 स<ला. डॉ. अिजत खोत केस 

Hकरणी 5वशषे ल] घालनु मुबंई उJच Dयायालयात प_र�मपवु	क पDुहा केस दाखल करणे कामी योगदान. आ.थ	क 

�शMत लाभWयासाठ� सघंटनेला माग	दश	न. Standard Format Prescription guideline चचAJया वेळी सघंटनेJया 

पदा.धका-यांबरोबर उपिMथती व इं6टPेटेड मेQड�सन या श�दाचा अतंभा	व करWयासाठ� आPह:. MMP Act 

Ammendment सदंभा	त महXवपणु	 योगदान व पाठपरुावा. Rapid Action Committee ला सहकाय	. 5व5वध 

माDयवरांJया भ�ट:वेळी उपिMथती. IMA Pune शाखेतफA  मुबंई उJच Dयायालयात दाखल करWयात आले<या केस 

म\ये सघंटनेतफA  मोलाची भ�ुमका. आव`यक कागदपSांची जमावाजमव व केस सदंभा	त वZकलाशंी चचा	 व भेट:. 

4नयमीत केसचा पाठवपरुावा व यश Hाhतीसाठ� HयXनशील. 
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• डॉ. सौ. वशैाल? पडघन (चेअरमन, वमुLस फोरम) - वमुDस फोरम सaु करWयासाठ� अनेक शाखांना भेट: व 

यशMवीता. रा)य शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . बलुढाणा येथील आयोजीत रा)यMतर:य दसु-या MSीवiैय प_रसवंादाच े

यशMवी आयोजन. 5व5वध �शबीरांचे व चचा	सSांचे आयोजन व सहभाग. 

डॉ. सौ. "�ती गpुत े(कL_हेनर, वमुLस फोरम) - व<ड	 M(ोक ड ेसाजरा. एडस ्अवेरनेस सhताह साजरा. एफ.डी.ए. 

शी सबंधंीत मा6हती सदMयांना 6दल:. 6दनद�श	का Hकाशन. कला5व'कार साMंकृतीक काय	uमाचे आयोजन. )ये'ट 

नागर:कांची आरोgय तपासणी. म6हला बचत गट आरोgय तपासणी. MSीरोग �शबीराचे आयोजन. दांQडया 

काय	uमाचे आयोजन.  

• डॉ. सरेुश पोदाड े(चअेरमन, !टुडटं फोरम) – फोरमJया काया	त गतीमानता, अनेक न5वन शाखांची Mथापना. रा)य 

शाखेशी 4नयमीत सपंक	 . न5वन शाखा Mथापनेसाठ� एन.्आय.्एम.्ए. शाखांना पSFयवहार. 

• डॉ. यशवतं पाट?ल (कL_हेनर, !टुडटं फोरम) – आरोgय 5व°ान 5वiयापीठाJया Mटुडटं कौDसीलJया 4नवडणुक@त 

बहुमोल माग	दश	न व HXय] सहभाग. अनेक शाखाचंी Mथापना. 5वiयाjयाLना HोXसाहन. 
 

� एन.्आय.्एम.्ए. सद!यांCया "वशषे उपलwधी – 

डॉ. सहुास परचुरे (पणेु) MUHS Jया स<लागार स�मतीवर 4नवड. 

डॉ. बी.आर. दायमा (ना�शक) Mवग�य डॉ.वसतंराव गhुत ेपरुMकाराने सDमानीत. 

डॉ. �म�लदं भोई (पणेु) महारा'( शासन रा)य यवुा परुMकाराने सDमानीत. 

डॉ. 5वनोद सातव (पणेु) वाघोल: डॉVटर असो�सएशन काया	\य] पद: 4नवड. 

डॉ. बाळासाहेब हरपळे (पणेु) सासवड रोड डॉVटर असो�सएशन काया	\य] पद: 4नवड. 

डॉ. अ4नल वरपे (पणेु) NIGOS Jया अ\य]पद: 4नवड. 

डॉ. चंvकांत कोलत े(पणेु) वाघोल: डॉVटर असो�सएशन अ\य] पद: 4नवड. 

डॉ. 4नलेश फुले (पणेु) हडपसर आयवुAद महा5वiयालयाJया उप Hाचाय	पद: 4नवड. 

डॉ. Zकशोर ब4ुतयाणी (पणेु) लोणंद मेQडकल असो�सएशनJया अ\य]पद: 4नवड. 

डॉ. �मनल लाड (पणेु) डहेराडुन इंटरनॅशनल अकॅडमीक एVसलDस अवाड	 ने सDमानीत. 
 

)या शाखांनी आप<या माDयवरांJया अ�भनदंनीय 4नवडीची, मानसDमानाची मा6हती रा)य शाखा स.चवांकड े

पोहोचवल: Xयांचे व )याचंी मा6हती काह: कारणाMतव रा)य शाखा स.चव काया	लयाकड े येऊ शकल: नाह: अ`या सव	 

माDयवरांचे हा6द	क अ�भनदंन. महारा'( रा)य शाखेला तमुचा साथ	 अ�भमान आहे ! 

 

N.I.M.A. MAHARASHTRA STATE 2014-16 BRANCHES & OFFICE BEARERES 

No. BRANCH PRESIDENT SECRETARY TREASURER 

1 Ahmednagar Dr. Avinash More Dr. Chandrakant Kewal Dr. Rajendra Kale 

2 Akole Dr. Mohsis Shaikh Dr. Harshada Kakade Dr. Namita Shahane 

3 Jamkhed Dr. Prakash Khairnar Dr. Rajendra Pawar Dr. Rajendra Lad 

4 Kopargaon Dr. Vikas Achari Dr. G. S. Jagdale Dr. S. P. Lodha 

5 Newasa Dr. Rajendra Shirke Dr. Laxman Khandale Dr. Sachin Sangale 

6 Parner Dr. Ashok Sarode Dr. Shrikant Pathare Dr. Kiran Rohokale 

7 Pathardi Dr. Nitin Khedkar Dr. Suhas Urankar Dr. Ranjit Waugh 

8 Rahata & shirdi Dr. Ashok V. Gurave Dr. Nazeer Shaikh Dr. Pangavhane B. H. 

9 Rahuri Dr. Mehetre Dhananjay 

Prabhakar 

Dr. Subhash Dyanadeo 

Bhalsing 

Dr. Tuttar Pritam Sureshlal 

10 Sangamner Dr. Sanjay Mehata Dr. Subhash Mandalik Dr. Vinayak Nagare 
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11 Shevgaon Dr. Krushna Dehadrai Dr. Ganesh Cheke Dr. Mukund Game 

12 Shrigonda Dr. Vikram Kasare Dr. Digambar Mohare Dr. Kishor Machale 

13 Shrirampur Dr. Dipak Joshi Dr. Ravindra Pande DR. Harun Meman 

14 Tisgaon Dissolved in Pathardi Dissolved in Pathardi Dissolved in Pathardi 

15 Karjat Dr. Vijaykumar Mehata Dr. Chandrashekhar B. Muley Dr. Vidya Sunil Shelake 

16 Akola Dr. Anand Chaturvedi Dr. Arvind Gupta Dr. Shailesh Navkar 

17 Balapur Dr. Khalid Nadeem Dr.Vinod Mandale Dr. Sachin Sharma 

18 Barshi Takali Dr. Jadhav N R  Dr. Gopal Dabhadkar Dr. Rajesh Sawarkar 

19 Borgaon Manju 

(Umri) 

Dr. Chhaya Sarode Dr. Charushila Parande Dr. Vaishali Muke 

20 Murtizapur Dr. Jayavant Gavande Dr. Mrs. Sujata Mulmule Dr. Pravin Tambade 

21 Telhara Dr. Rahul Sadafale Dr. Kirankumar Tayade Dr. Shashikumar Wankhade 

22 Akot Dr. Purushottam Adhau Dr. Dharmapal Chincholkar Dr. Ajaykumar Pandey 

23 Amaravati Dr. Deepak Pochhi Dr. Swapnil Ghatol Dr. Sagar Ardak 

24 Anjangaon Surji Dr. Vinod Deshmukh Dr. A. U. Khan Dr. Sarode Rajendra 

25 Daryapur Dr. Ravindra Sable Dr. Sanjay Patil Dr. Nitin Sawarkar 

26 Morshi Dr. Mrs. Majusha Pawar Dr. Yogesh Ahake Dr. Ashok Mundada 

27 Paratwada Dr. Anant Bhartiya Dr. Naredi Dipakkumar Dr. Nimkar Santosh 

28 Tiosa Dr. R. B. Wadekar Dr. Borkar Sunil Dr. N. B. Kale 

29 Warud Dr. Charandas Sonare Dr. Nitin Wankhede Dr. Milind Kherade 

30 Aurangabad Dr. Mrs Rohini Kachole Dr. Abhay Kulkarni Dr. Vijay Chaudhary 

31 Beed Dr. Prashant Chavan Dr. Aniket A Kulkarni Dr. Pathan Aagakhan M. 

32 Kada Ashti Dr. Pramod Bhalgat Dr. Shivaji Shendage Dr. Yashwant Deshpande 

33 Majalgaon Dr. Golekar R. N. Dr. Kailas Narawade Dr. Vilas Shinde 

34 Parali Vaijnath Dr. Santosh Munde Dr. Tushar Pimple Dr. Dhruvanarayan Totla 

35 Bhandara Dr. Chandrakant Nimbarte Dr. Keshao Kapgate Dr. Amit Jawanjar 

36 Pauni Dr. Ajay Bhaladhare Dr. Kishor Motghare Dr. Shrikant Chandewar 

37 Buldhana  Dr. Prashant Dhore Dr. Amit Bamratkar Dr. Vikas Parhad 

38 Chikhali Dr. Sanjay Lokhande Dr. Gajanan Wayal Dr. Mahajan Vilas 

39 Jalgaonjamod Dr. Govind L Wankhede Dr. Shaligram R. Kaple Dr. Mrs. Darshan Kaur Chahel 

40 Khamgaon Dr. Pradeep Tikar Dr. Vinod Wankhede Dr. Pankaj Magar 

41 Lonar Dr. Pradeep Zore Dr. Dayanand Ovar Dr. Pratap Shejol 

42 Malkapur Dr. Sanjaysingh Bayes Dr. Vijay Rathi Dr. Vishal Patil 

43 Mehekar Dr. Ashish Awasthi Dr. Sujit A. Mahajan Dr. Swati Santosh Gawade 

44 Motala Dr. Paresh Jaiswal Dr. Prafulla Laoodkar Dr. Chhaya Mahajan 

45 Nandura Dr. Naeem Ahmad Dr. Someshwar Shelgenwar Dr. Satish Hargunani 

46 Shegaon Dr. Rajesh M Masone Dr. Dyaneshwar Tayade Dr. Prashant Badhe 

47 Shindkhed raja Dr. Dyaneshwar Paturkar Dr. Prashant Kharat Dr. Rajesh P Wagh 

48 Bramhapuri Dr. Sunil Nakade Dr. R. K. Rakhade Dr. Naresh Deshmukh 

49 Chandrapur Dr. Mrs Vasudha Lodhiya Dr. Sandesh Goje Dr. Parag Malusare 

50 Warora Dr. Jagdish Vaidya Dr.Kapil M. Tonage Dr. Vivek Tela 

51 Boradi NA Dr. Subhash Panchabhai NA 

52 Dhule DR.SANJAY T. PATIL  DR. SANJAY V. SADANE  Dr. Dipak Patil 

53 Shirpur NA NA NA 

54 Gadchiroli Dr. Avinash Shankhadharwar Dr. Sachin Kamadi Dr. Mayur Channawar 

55 Goa NA NA NA 
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56 Gondia Dr. Rajendra Tembhre Dr. Hitesh Pardhi Dr. Harish Bajaj 

57 Hingoli Dr. Nilkanth Mulgir Dr. Laxman Kadam Dr. Bhagwan Lode 

58 Amalner Dr. Ramesh Patil Dr. Hemant Kadam Dr. Mahesh Patil 

59 Bhusawal Dr. Ashok Dhande Dr. Umakant Chaudhari Dr. Bhushan Lokhande 

60 Bodwad Dr. Yashpal Badgujar Dr. Sandip Jain Dr. Chaudhari Vishal 

61 Chalisgaon Dr. Wagh Sujit Dr. Bharat P. Sutawane Dr. Rathod Mahendrasing 

62 Chopada Dr. Sanjay W. Patil Dr. Ravindra Patil Dr. Ashok Patil 

63 Dharangaon Dr. Devakinandan Wagh Dr. Jitendra Patil Dr. Atul Shinde 

64 Erandol Dr. Sudhir K Kabra Dr. Amol D. Patil Dr. Javed Shah Amir 

65 Faizpur DR. Shrikant Kulkarni  DR. UMESH CHAUDHARI  DR. SUNIL PATIL  

66 Jalgaon Dr. Ashok Raverkar Dr. Vikas Chaudhari DR. SANDEEP G MAHAJAN  

67 Jamner Dr. CHNADRASHEKHAR U 

PATIL 

Dr. NANDLAL A PATIL Dr. RAHUL V WANI 

68 Mehrun DR. Altamash Hasan Shaikh DR. RAEES M KASAR  DR. JA\VED SAEED  

69 Nashirabad DR. SHASHIKANT MEHATA  DR. PRAMOD Amodekar DR. SONALI NARKHEDE  

70 Pachora Dr. Maurya Yogendrasingh V Dr. Jakir Husain Isamiya 

Deshmukh 

Dr. Sonar Dinesh R 

71 Pahur Dr. Arun Patil Dr. Ravindra Badgujar Dr. Pandhre Prashant 

72 Parola Dr. Harshal Mane Dr. Gopal Shimpi Dr. Girish Joshi 

73 Pimprala DR. B.S.BAVISKAR  DR.SACHIN WANI  Dr. Uday Chaudhari 

74 Raver Dr. P. D. PATIL Dr. NILESH CHAUDHARY Dr. Vijay Patil 

75 Yawal Dr. Satish S. Yawalkar Dr. Tushar Fegade Dr. Pravin Patil 

76 Jalna Dr. Sanjay Ruikhedkar Dr. BHANUDAS KADAM Dr. Ravindra Deshmukh 

77 Bijapur NA NA NA 

78 Ajara Dr. Anjani Anil Deshpande Dr. Sandip B. Deshpande Dr. Shradhhanand Thakur 

79 Gadhinglaj Dr. Chaugule Laxman Dr. Babasaheb Patil Dr. Kishor Ghevade 

80 Gargoti 

(Bhudhargad) 

Dr. Mahesh Bhosale Dr. Sushant Patil Dr. Yakub Kazi 

81 Hupari Dr. Gat Sukumar Dr. Patankar Salim Suleman Dr. Mane Umesh 

82 Ichalkaranji DR. Prakash Aitawade DR. Rajan Chavare DR. Abhinandan Irsale 

83 Karveer Dr. Sachin Chaugule Dr. Yashpal Hulaswar Dr. Aditya Kashid 

84 Kolhapur Dr. Shrihari Deshpande Dr. Mokashi Mukund W. Dr. Mukund Mahadik 

85 Kurundwad Dr. Rajesh Pattekari Dr. Lambe Umesh B. Dr. Kallanwar Rajesh A. 

86 Murgud, kagal Dr. Ranjit Sathe Dr. Lokare Sandeep Dr. Lambe Annasaheb 

87 Panhala DR. Snehadip Chaule Dr. V. V. Patil Dr. Sachin Patil 

88 Peth Wadgaon Dr. Balaso K. Patil Dr. Swateja Awade Dr. Sachin Joshi 

89 Radhanagari Dr. Saravane Vilas B Dr. Dr.Sachin Patil 

90 Shahuwadi Dr. Bharat B. Pati Dr. Namdev R. Khade Dr. Prashant J. Prabhavale 

91 Latur Dr. Pawan S Ladda Dr. Manoj Deshmukh Dr. Madhav Kirwale 

92 Udgir Dr. Sharad Telghane Dr. Uday Patil Dr. Pankaj Janwadkar 

93 Mumbai Dr. Laxman G. Jadhav Dr. Naren Revar Dr. V. B. Mane 

94 Navi Mumbai Dr. Vinayak Mhatre Dr. Umesh Bhat Dr. Umesh Ayare 

95 Vasai Taluka Dr. Gopal Karpe Dr. Shirsath Swapnil Dr. Govind Pathare 

96 Virar NA NA NA 

97 Hingana Dr. Pradeep Patil Dr. Swapnil Nande Dr. Prashant Dharpure 

98 Kalmeshwar Dr. Sanjay Godkhande Dr. Pande Aashish  Dr. Yuvraj Ghode 

99 Kamthi kanhan Dr. Varma Ranvirsing Dr. Sandip Kashyp DR. Manish Dipani 
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100 Katol (Narkhed) Dr. Sanjay Dhokne Dr. Umesh Deshmukh Dr. Lohana Nandkishor T. 

101 Khaparkheda Dr. Onkar Gudadhe Dr. Isharat Javed Dr. Kisan Gurudasani 

102 Nagpur Dr. Jagmohan Rathi Dr. Shrikant Wanikar Dr. Mohan Yende 

103 Ramtek Dr. Maldhari Shashikant Dr. Barbate Gajendra Dr. Buke Ambil 

104 Savner Dr. Gondse Prashant Dr. Bhagat Prashant Dr. Dorkkhande Sanjay 

105 Umred Dr. Madhusudan Kotalwar Dr. Vipul Gupta Dr. Kamleh Gabhane 

106 Kondali Dr. Muralidhar Deotale Dr. Jayant Bapat Dr. Rashid Khan Pathan 

107 Nanded Dr. Laxmimanachri Anandam 

Durshetti 

Dr. Avinash Wadge Dr. Dilip Shival 

108 Nandurbar Dr. Ravindra S. Patil Dr. Bhalchandra Patil Dr. Dinesh Pawar 

109 Shahada DR. Amol Vaidya Dr. Parag Y. Shah DR. Aspaq Shah 

110 Taloda Dr. Pankaj Jain Dr. Julesh Sonawane Dr. Jignesh Desai 

111 Abhona Dr. Bagul Dinesh S. Dr. Kamlakar Bagul Dr. Girish Bhoye 

112 Chandanpuri Dr. Mohd. Zafar Dr. Abu Osama Dr. Mudabbir Khan 

113 Chandwad DR. Jadhav Shamrao DR. Pawar Bhalchandra DR. Borse Rahul B. 

114 Kalwan Dr. Vasant Gangurde Dr. Sachin Pagar Dr. Samrat Devidas Pawar 

115 Lasalgaon Dr. Vasant Bhavsar Dr. Joshi Vivek Dr. S. K. Gunjal 

116 Malegaon DR.DEEPAK PATIL  DR. ATUL BACHAV  DR. SHAKHER P. MAGAR  

117 Nashik Dr. Bhushan Wani Dr. Nilesh Chordiya Dr. Sujit Surana 

118 Nashik Road Dr. Kapte Abhjit Oonkarrao Dr. Chauhan Dhanajay Prakash Dr.Kshirsagar Rupesh Vijay 

119 New Nashik Dr. Abhinandan Kothari DR.AJAY GUJAR  Dr. Ajay Ramdas Patil 

120 Niphad Dr. Rupesh Wagh Dr. Sunil Kapase Dr. Yogesh Kshirsagar 

121 Pimpalgaon 

Baswant 

DR. JADHAV SUNIL C  DR. PARDESHI MAHESH P.  Dr.Satish Shirsath 

122 Satana Dr. Sandesh Nikam Dr. Prashant Nikam Dr. Prashant Gunjal 

123 Sinnar Dr. Khalkar Ajit Dr.  Dr.  

124 Yeola Dr. Amol Pahilwan Dr. Bharote Yogesh Devram Dr. Gayake Alankar Uttamrao 

125 Bhum Dr. Jamkawale Sandeep V. Dr. Bhagwat Pritam Dr. Sachin Deshmukh 

126 Kalamb Dr. Dhananjay Admuthe Patil Dr. Kulkarni Girish Dr. Mane Hanumant 

127 Lohara Dr. Kundan Makane Dr. Gunwant Waghmode Dr. Dayanand Shinde 

128 Osmanabad Dr. Kadam Kishor R.  Dr. Pakle Govind Kalyanrao Dr. Mrs. Naalimlband Tahes S. 

129 Paranda Dr. Pandit Kavita Mandar Dr. Anand More Dr. Chandrakant Shinde 

130 Tulajapur Dr. Shubhada S. Pheshwe Dr. Satish Ghuge Dr. Milind Kawathekar 

131 Parbhani Dr. Rajendra Chaudhari Dr. Shripad Naik Dr. Shriram B Warkad 

132 Baramati Dr. Londhe Dilip Dr. Sanjay Bendre Dr. Sandip Bankar 

133 Daund Dr. Rajesh Date Dr. Mukund Bhor Dr. Nitin Bhosale 

134 Dehu Road DR. Nagarkar Rajiv Dr. Jadhav Rajendra Dr. Takale Vishwas 

135 Indapur Dr. Rahul More Dr. Raghunandan Pomne Dr. Arun Gulve 

136 Junnar And 

Ambegaon 

Dr. Sachin Gade Dr. Santosh Dhumne Dr. Sudam Khillari 

137 Maval Dr. Anil Unkule Dr. Mrs. Jyoti Unkule NA 

138 Pimpri 

Chinchwad 

Dr. Dattatray Kokate Dr. Uttam Mate Dr. Annasaheb Labade 

139 Pune Dr. Subhash Gawari Dr. Kanta Wadkar Dr. Mrs. Ujwala Hake 

140 Karjat NA NA NA 

141 Panvel Dr. Ashish Mhatre Dr. Ajay Sonawane Dr. Mayur Deshmane 
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142 Raigad South Dr. Bapat Sanjay K Dr. Meheta Lalit Dr. Hrishikesh Rudrawar 

143 Chiplun Dr. Santosh Dabholkar Dr. Kolekar Anand Dr. Shekhar Palkar 

144 Ghanekhunt 

Lote 

Dr. Sham Bhakre Dr. Anil Lohar Dr. Anirudhha Dongare 

145 Rajapur Lanja Dr. Prashant Kulkarni Dr. Ashish Rane Dr. Anand Sapre 

146 Ratnagiri Dr. Surendra Karvade Dr. Milind Kulkarni Dr. Makarand Phadake 

147 Islampur Dr. Surendra Godase Dr. Pravin Chavan Dr. Sunil Jadhav 

148 Jaisingpur Dr. Sunil Chiparikar Dr. Atik Patel Dr.  Magdum Sanjay 

149 Jath Dr. Vidya Naik  DR. Umrani Chandramani Dr. Pranay Kulkarni 

150 Kadegaon Dr. Barve Makarand Dr. Pawar Shankar Dr. Suresh Patil 

151 Kashegaon Dr. Arun Shinde Dr. Thombare Pratap Dr. Vaibhav Devkar 

152 Miraj Dr. Suryakant D Vhaval Dr. Sandip S Deval Dr. Sanjay Dixit 

153 Palus Dr. Deepak Suryavanshi Dr. Vidyadhar Kadam Dr. Ajit Rade 

154 Sangli Dr. Sudhir B. Patil Dr. Sanjay Hegana Dr. R. C. Kumbhar 

155 Shirala Dr. S. N. Patil Dr. S. S. Gaikwad Dr. Deepak Dagade 

156 Tasgaon Dr. Mansing Jadhav Dr. Maheshkumar Dhane Dr. Prashant Patil 

157 Vita Dr. Deshmukh Rajendrasinh T. Dr. Kumbhar Laxman Shripati Dr. Hulage Dattajirao Baburao 

158 Karad Dr. Krishnat shidu  Shinde Dr. Rajesh Vishnu Thorat Dr. Alam Dastagir Shaikh 

159 Satara Dr. Prakash Chavhan Dr. Rajendra Gaikawad Dr. Vinod Patange 

160 Satara District 

Rural 

Dr. Bendre Sudhakar S. Dr. Jangam Manishkumar S.. Dr. Mahajan Suvarna V. 

161 Vaduj Dr. Santosh Jadhav Dr. N. V. Karmale Dr. Kundlik Mandve 

162 Wai Dr. Pandurang Nikam Dr. Rahul Potadar Dr. Pankaj Pisal 

163 Sawantwadi Dr. Sanjay Dalvi Dr. Rajshekhar Karlekar DR. GURUPRASAD SAVDATTI 

164 Talere Dr. Milind Kulkarni Dr. kiran Gujar Dr. Rucha M Kulkarni 

165 Akluj Dr. Harischandra R Sawant-

Patil 

Dr. Dadasaheb Parande  Dr. Annasaheb M Shinde 

166 Barshi Dr. Ganesh Waghmare Dr. Keskar Subodh Dr. Pradeep Jadhav 

167 Jeur Dr. B.T  More Dr. Mahavir Aabbad Dr. Pravin Lunavat 

168 Madha Dr. Kolte Prashant Dr. Patil Subhash Dr. Ajay Lunawat 

169 Mangalwedha DR. Sidram M. Burkul Dr. Santosh Metkari Dr. Subhash Deshmukh 

170 Mohol Dr. Atul Kurde Dr. Mendgule Umesh Dr. Amol Harale 

171 Pandharpur Dr. D. P. Vhanmane Dr. Mukund Kaundubhairi Dr. Samadhan Takale 

172 Sangola Dr. Vijaykumar Ingawale Dr. Firoz Jahangir Tamboli Dr. Shivraj R. Bhosale 

173 Solapur Dr. Ambadas Gajul Dr. Shaikh Ashif B Dr. Suryakant Dhappadhule 

174 Dakshin Solapur Dr. Sutkar Avantika Dr. Subhash Kambale Dr. Raviraj Gajdhane 

175 Vairag DR. Ghodke Mangesh DR. SANTAJI DESHMUKH Dr. Sachin K. Chavan 

176 Ambarnath Dr. Kolte Prakash DR. Subhash Hande Dr. A. D. More  

177 Bhiwandi Taluka Dr. Kamlesh K. Patel Dr. Kumar V. Veladandi Dr. Rajkumar R. Sharma 

178 Bhiwandi Town Dr. Javed Shah Jahan Dr. M. Rashid Sayyed Dr. Kamil Ansari 

179 Dombivali Dr. Sanjay Singh Dr. Mane Ruchira D Dr. Madhuri Bahirat 

180 Kalyan Dr. Sham Ghuge Dr. Kaustubh Kaparekar Dr. Shyamsundar Potdukhe 

181 Mira Bhayndar Dr. Ashok Pathak Dr. Rajesh Raut Dr. Suhas Patil 

182 Shahapur Dr. Y. D. Patil Dr. R.B. Badgujar Dr. M. P. Chaudhari 

183 Thane Dr. Poonam Powar Dr. Sameer Gholap Dr. Sachin Pawar 

184 Ulhasnagar Dr. M. S. Makhija Dr. Hemant Kokas Dr. Sushil Moolchandani 

185 Arvi Dr. Anita Shamsundar Bhutada Dr. Anita Rajesh Thakare Dr. Kavita Sunil Gulhane 
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186 Ashti Dr. Balaskar Jayprakash Dr. Ladwikar Vivekanand Dr. Vijaya Gavande 

187 Hinganghat Dr. Sudha Sakhare Dr. Bhau Ghinmine Dr. Jivan Chandak 

188 Karanja Ghadge Dr. Shridhar Shirbhate Dr. Dadarao Ramtake Dr. Rajiv Shahane 

189 Pulgaon  Dr. Sunil Banait Dr. Nilesh Gulhane Dr. Pramod Nitnaware 

190 Wardha Dr. Arvind Wanjari Dr. Chandrakant Jadhav Dr. Nitin Meshkar 

191 Ansing Dr. Gopal Chavan Dr. Sudhakar Gawande Dr. Vinod Kapase 

192 Karanja Lad Dr. Ragib Ahmad Khan Dr. Mohammad Ajmal Khan Dr. Sanjay Kite 

193 Malegaon Dr. Satish K Ghuge Dr. Rehaman Mulla Dr. Sanjay Laturiya 

194 Mangrulpir Dr. Nawal Asawa Dr. Jayant Pimparkar Dr. Amol Duddalwar 

195 Manora Dr. J. S. Rathi Dr. Mahendra Chavhan Dr. Suhas Deshmukh 

196 Risod Dr. Sanjay  Zanwar Dr. Sanjay Pardeshi Dr. Ramanand Gattani 

197 Washim Dr. Gajanan Girhe Dr. Sagar Ambekar Dr. Swapnil Vijaykumar Raut 

198 Arni Dr. Manish L. Rathod Dr. Yashwant R. Rathod Dr. Anil R. Akkarwar 

199 Darwha Dr. Amar Chawake Dr. Nitin Bhende Dr. Mohan Pawar 

200 Digras Dr. Milind Padmawar Dr. Arvind Chhattani Dr. Sachin Kesharwani 

201 Mahagaon Dr. Chandan Pande Dr. Hrushikesh Chakkarwar Dr. Milind Kadam 

202 Ner nersopant Dr. Kausar Khan Dr. Ravindra P. Bhagat Dr. Santoshi Dinesh Rathi 

203 Pusad Dr. Rajendra Bidwai Dr. Ramchandra Rathod Dr. Ganesh Gawali 

204 Umarkhed Dr. Trimbak P Mane Dr. Anirudhha Chandle Dr. Vivek Kulkarni 

205 Wadgaon 

Ghatanji 

Dr. Prashant Gade Dr. Rajendrasingh Khoware Dr. Shirish Gaddamwar 

206 Wani Dr. Ramesh Sapat Dr. Shrikant J Bhagat Dr. Mahesh Sur 

207 Yeotmal Dr. Mangesh Hatgaonkar Dr. Atish Gajbhiye Dr. Prasad Bansode 

WOMEN'S FORUM 2014-16 BRANCHES & OFFICE BEARERES 

No. BRANCH PRESIDENT SECRETARY TREASURER 

1 Akola DR. MEGHA MALPANDE DR. MANJU TOSHNIWAL DR. MADHU AGRAWAL 

2 Amaravati DR. YOJANA BARDE DR. ANJALI KUTHE DR. SANTOSH RINWA 

3 Aurangabad DR. PRATIBHA PANDE DR. PRATIKSHA MUNDADA DR. POOJA DAGA 

4 Beed DR. UJWALA RAJENDRA 

WANAWE 

DR. VAISHALI PRASANNA 

KULKARNI 

DR. SNEHA SUHAS KALE 

5 Chandrapur DR. VARSHA KHOBRAGADE   

6 Dhule DR. RAJASHRI MANGESH 

SHIRPURKAR 

DR. MADHAVI ANAND 

GINDODIYA 

DR. NANDINI MANOJ MORE 

7 Latur DR. JAGRUTI KHARATMAL   

8 Nagpur DR. ARCHANA DESHMUKH DR. PUSHPA CHHANGANI DR. PARVATI RANE 

9 Nashik DR. JAYASHREE T. 

SURYAVANSHI 

DR. PRATIBHA A. WAGH DR. ANJALI S. PAWAR 

10 Pimpri 

Chinchwad 

DR. JYOTI U. MATE DR. SHARAVARI R., PATIL DR. PRADNYA KHOSE 

11 Pune DR. MEENAL LAD DR. MRUNMAYI DALVI DR. SAYEE CHANDRAKANT 

KOLTHE 

12 Panvel DR.RUPALI MAHADIK DR. ASHWINI PATIL DR. PRACHI MANE 

13 Wai DR. NILAM ANANDRAO 

BHOSALE 

  

14 Barshi DR. SANE SANDHYA HEMANT DR. NILIMA SUNIL FATALE DR. MALAVE SUREKHA 

DIGAMBAR 

15 Solapur DR. ANJALI NITIN BALDAWA DR. RAJASHRI R. MATH DR. SMITA D. BOOB 

16 Bhiwandi Town DR. NUSRAT A. BAKHNI DR. ANSARI SABINA TAJ DR. PATIL TAHSEEN NAZIR 
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MOHD. 

17 Pusad DR. VIJAYA PODUTWAR DR. SATIJA KAMLESH  

18 Kalyan DR. ALKA SABLE DR. AHIRE MEENAKSHI DR. SONALI PONDAGE 

 

स4चवाचा काय$ अहवाल – 

सघंटन बळकट कसे होईल. सघंटनेतील सदMयांJया अडीअडचणी क`या सोड5वता येतील. सघंटनेJया पदा.धका-

यांची एकमेकांशी व सामाDय सदMयाशी नाळ कशी जळेुल �या सव	 जबाबदा-या स.चव या नाXयाने माYयावर होXया. Hाhत 

कालावधीत या जबाबदा-या पार पाडतांनाच अनेक 6दघ	काल:न 5वषयांJया सोडवणकु@साठ� Hामा�णक व यशMवी HयXन केले. 

या जबाबदा-या पार पाडणे माYया एक�याने पणु	 होणे नVक@च अवघड होत.े पण आपले मा. अ\य] डॉ. जुमळे, 

कोषा\य] डॉ.जाधव व माझे सव	 सहकार: पदा.धकार: यांJया उXसाहवध	क माग	दश	न व सहका-यामळेु हे काय	 सकुर झाले 

यात शकंा नाह:. रा)य काय	का_रणीतील एक एक पदा.धकार: हा या काया	तील महXवाचा दवुा आहे. Xयामळेु मी XयांJयाह: 

ऋणात राहु इिJछतो. )या रा)यासाठ� 6ह काय	का_रणी काय	 करत ेXया महारा'(ातील 5व5वध शाखाचंे पदा.धकार: आ�ण 

सदMय यांJया सहकाया	�शवाय हे काय	 शVय नFहत े हे ह: मी नÓपणे नमदु कa इिJछतो. मी केलेले काम Zकंवा पार 

पाडले<या जबाबदा-या यांचा थोडVयात लेखाजोखा असा – 
 

• डॉ. खोत यांचेवर समर: सटु दाखल करणे सदंभा	त डॉVटर साहेबराव गायकवाड यानंा पS व सव	 Hकारचे सहकाय	. 

• सहारा बाँड मदुतपव	 काढुन घेWयाची HZuया सaु कaन 75 टVके रVकम Hाhत व उव	र:त 25 टVके रकमेसाठ� 

कागदपS पतुता	 पणु	 करWयाची HZuया सaु आहे. 

• अनदुा4नत महा5वiयालयातील पदFयXुतर 5वiयाथ� यांना वाढ:व 5वiयावेतन (Mटायप�ड) �मळावे यासाठ� 

6द.11/02/2014 रोजी मा.ना. डॉ. गावीत, मा. स.चव वiैयZकय �श]ण 5वभाग व मा. सचंालक आयवुAद सचंलनालय 

यांची भेट घेऊन HMताव तयार कaन घेतला व तो पढु:ल काय	वाह:साठ� पाठपरुावा केला. 

• 6द. 13/02/2014 रोजी मा. ना. अिजतदादा पवार याJंयाशी भेट, स.चव 4नयोजन 5वभाग व स.चव 5वXत 5वभाग 

यांची मSंालयात जावनु HXय] भेट व HMताव पतु	तसेाठ� पाठपरुावा. 

• महारा'( आरोgय 5व°ान 5वiयापीठातील आयवुAद पदवी व पiFयXुतर अÑयासuमासाठ� सन 2013 म\ये Hवेश 

HZuयेसाठ� CCIM तफA  Hवेशाचे अ4ंतम 6दनांक (कट ऑफ डटे) 31/10/2013 ऐवजी 30/11/2013 अशी वाढवनु 

6दल: व 5वiयाjयाLना, महा5वiयालयांना Hवेशासाठ� अ4त_रVत कालावधी देWयात आला. परंत ु आरोgय 5व°ान 

5वiयापीठामाफ	 त अ`या Hकरणातील 01/11/2013 नतंर Hवेश घेतले<या सव	 य.ुजी. व पी.जी. 5वiयाथ� यांना Hथम 

वष	 प_र]ेसाठ� उDहाळी सS 2014 म\ये बस ून देWयासबंधंी आदेश पार:त करWयात आ<याने सदर सव	 य.ुजी. व 

पी.जी. 5वiयाथ� यांचे सहा म6हDयांचे श]ै�णक नकुसान झाले. याHकरणी एन.्आय.्एम.्ए. महारा'( सघंटनेने 5वशषे 

ल] देऊन सव	 कागदपS ेजमा कaन मा.वदैयZकय �श]ण मSंी, मा. कुलगaु, मा. कुलस.चव व 5वiयाशाखा सदMय 

या सवाLशी चचा	 केल: व सदर 5वiयाjयाLना Dयाय देWयासाठ� आPह: मागणी केल:. Xयात सहकाय	 केले Xयावेळी 

)यांJया आदेशाDवये कट ऑफ डटे वाढ5वWयात आल:, Xया CCIM चे अ\य] उपा\य] व सदMय तसेच क� v 

शासनाचे आरोgय 5वभागाच ेस.चव, आयषु 5वभागाचे स.चव या सवाLशी स�पक	  कaन Xयांना भेटुन 4नवेदन देऊन या ं

सबंधंी मदत करWयाचे योgय त ेआदेश 4नग	मीत करWयासाठ� 5वनतंी केल:. यासबंधंी Dयाय न �मळा<यास कायदेशीर 

मागा	ने Dयायालयात जाWयासबंधंी सव	 तयार: एन.्आय.्एम.्ए. ने केल:. एन.्आय.्एम.्ए. तफA  CCIM सदMय असणा-

या माDयवरांनी CCIM कडुन योgय त ेआदेश �मळ5वWयासाठ� 5वशषे योगदान 6दले. सदर सव	 व_र'ठ 5वभागांच े

कागदपS ेHाhत होताच Xवर:त आरोgय 5वiयापीठाकड े देWयात आले. परंत ुXयांनी Xयांची दखल घेWयाचे टाळ<याने 

एन.्आय.्एम.्ए. माफ	 त सव	 Mतरावaन दबाव वाढ5वWयात आला, Hसगंी आदंोलनाची तयार: ठेवल:. 5वiयापीठातील 



Page 56 of 64 

 

काह: 6हत.चतंकांनी सकाराXमक p'ट:कोन ठेवनु अकॅड�ेमक कौDसील याचा 5वचार कaन पदवी अÑयासuमात )या 

5वiयाjयाLनी 31/10/2013 पवू� इतर महा5वiयालया Hवेश घेतला असेल व 6दनांक 01/11/2013 नतंर दसु-या 

महा5वiयालयात Xया सवाLना उDहाळी 2014 प_र]ेसाठ� पाS करWयात आ<याने सदर 5वiयाjयाLच ेसहा म6हDयाच े

श]ै�णक नकुसान टळले. 5प.जी. Hवेशासाठ� 1 नFहkबर 2013 पासनू Hवेश घेतले<या सव	 5वiयाjयाLसाठ� Xयांचा 

सपंणु	 तीन वषाLचा काय	काळ कायम ठेवनु प_र]ा उDहाळी सSा ऐवजी 6हवाळी 2013 Jया म\ये Hथम वष	 प_र]ा 

घेऊन Xयापढु:ल अतंीम प_र]ा दोन वषाL ऐवजी द:ड वषाLनी घेWयाचा महXवपणु	 4नण	य झाला. यासाठ� सघंटनेने 

अ5व�ांत प_र�म घेतले. 

• CCIM सदMय पदासाठ� महारा'(ातील वiैयक@य Fयावसायीकांकडून सदMय 4नवडुण देWयाची HZuया सaु करणेसाठ� 

पाठपरुावा करWयात आला. तसेच मा. स.चव आयषु 5वभाग व स.चव क� 6vय साव	ज4नक आरोgय 5वभाग यांना 

4नवेदन देWयात आले. Xया अनषुगंाने Xयांचे उXतराचे पS सघंटनेला Hाhत झाले असनू 4नवडणुक HZuया Xयांचे 

Mतरावaन सaु के<याचे Xयांनी कळ5वले आहे. 

• MMP Act 1961 म\ये सधुारणा करणेसाठ� Mथापन करWयात आले<या Rapid Action Committee कामकाजात स�पणु	 

सहकाय	 व आव`यक Xया सव	 बाबींची पतु	ता कaन 6दल:. 

• वमुDस महारा'( रा)य याचं ेसभेत ठरले<या ठरावानसुार केले<या मागWयांची पतु	ता कaन काह: आव`यक योgयXया 

मागWयांसाठ� क� v:य एन.्आय.्एम.्ए. शाखेकड ेHMताव पाठ5वWयात आला. 

• 54 Fया वा5ष	क रा)य काय	का_रणी सदMय सभेJया आयोजना बbल एन.्आय.्एम.्ए. बलुढाणा शाखेला आभार पS. 

• उXकृ'ठ काया	बbल, _रपो6टLग बbल अमरावती शाखेला आभार पS. 

• न5वन शाखा – कkडाळी, बाळापरू, अकोट यांना माDयता पS व बायलॉजची Hत पाठ5वल:. 

• रा)यातील शाखांचा 5व5वध अडचणीं सदंभा	त क� v:य एन.्आय.्एम.्ए. शाखेशी पSFयवहार. 

• महारा'( रा)यातील MCIM मधील ई शlेयलु म\ये समा5व'ट असणा-या पररा)यातनू पदवी Hाhत केले<या 

Fयवसायीकांचा समावेश ए१ शlेयलु म\ये Fहावा यासाठ� Xवर:त काय	वाह:Jया अ4नषगंाने एन.्आय.्एम.्ए. तफA  5वशषे 

स�मती Mथापन. Xया स�मतीसह बगंलोर येथील राजीव गांधी आरोgय 5व°ान 5वiयापीठास भेट. कुलस.चवाशंी चचा	. 

MCIM ला भेट 4नवेदन चचा	, अनेक माDयवर मSंी महोदयांशी भेटुन HXय] चचा	 व काय	पतू�साठ� यशMवी HयXन. 

• CCIM Jया सदMय 4नवडणकु@साठ� एन.्आय.्एम.्ए. तफA  उमेiवार: करWयास ईJछुक उमेदवाराचंी नांवे रा)यतील सव	 

शाखांना पS पाठवनु मागवल:. 

• आ.थ	क लेख प_र]ण अहवाल 2012-13 चे _रओ5पनीयन 5वषयी काय	वाह:. 

• सव	 शाखा पदा.धकार: यांना वा5ष	क सभेतील घडामोडींची मा6हती पोहोचवल:. 

• एन.्आय.्एम.्ए. Mथापना 6दनी 5पपंर: .चचंवड येथ े प_रसवंादास उपिMथती. सोलापरू येथील 5वजया मेळाFयास 

उपिMथती.  

• अनेक शाखांना भेट: उदा. इंदापरू, सोलापरू, माढा, 5पपंर: .चचंवड, �सDनर, 4नफाड, ना�शकरोड, कळवण, सटाणा, 

5पपंळगांव बसवतं, चांडवड, क<याण, ठाणे, डkÍबवल:, अकोला, जळगांव, धळेु, नदंरुबार, शहादा, अहमदनगर, 

शवेगांव, पाथड�, सगंमनेर, बीड, सातारा, सातारा िज<हा Pामीण, करवीर, इMलामपरू, तळेरे, .चपळुण, रXना.गर:, 

न5व मुबंई, नेवासा, औरंगाबाद, बलुढाणा, भसुावळ. 

• िVलनीकल एMटॅ�ल:शमेटं कायदा 2010 महारा'( रा)यात लाग ुकरणेसाठ� शासनातफA  स�मती गठ�त करWयात आल: 

होती. सरकारने कJचा मसदुा तयार कaन वेबसाईटवर उपल�ध केला होता. वXृतपSातनू जाह:र आवाहन कaन Xयात 

सधुारणा करायवयाची अस<यास उपसचंालक साव	ज4नक आरोgय 5वभाग यांच ेकाया	लयात 6द. 3 मे 2014 रोजी 

4नयोजीत वेळेत चचा	 कaन 4नवेदन MवीकारWयात येणार होत.े Xया अनषुगंाने रा)य एन.्आय.्एम.्ए. शाखेने सव	 

शाखांना मा6हती देऊन सचुना माग5व<या होXया. तसेच 5वधी व Dयाय स�मती माफ	 त आले<या सव	 सचुनांनसुार सव	 
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समावेशक मसदुा तयार कaन वेबसाईटवर उपल�ध कaन 6दला. तो रा)यतील सव	 शाखा, सदMय NGO यांचे माफ	 त 

शासन स�मतीकड ेजमाकरWयाचे आवाहन केले. तसेच ईमेल Fदारे HXयेक सदMयांने पाठवावा असे आवाहन केल. 

याला अXयतं चांगला H4तसाद �मळुन रा)य भरातनु हजारो मेलस शासनास गेले. हा कायदा सधुारणा होऊन Zकंवा 

सiय अमंलात येऊ नये यासाठ� शासनाJय अ.धवेशनात मजंुर होऊ नये यासाठ� सघंटनेने मा. मSंी महोदय, 5वरोधी 

प] नेत,े मा. आमदार याJंया HXय] भेट:तनु चचA Fदारे Xयांना वMतिुMथती समजावनु 6दल:. Xयामळेु हा कायदा 

अ.धवेशनात पटलावर येऊ शकला नाह:. हे एन.्आय.्एम.्ए. सघंटनेJया HयXनांचे अभतुपवू	 यश. 

• रा)यातील आयवुAद पiFयXुतर अÑयासuमाचे अ4ंतम वष	 प_र]ेJया 5वiयाjयाLसाठ� Aggregate Passing  असावे 

यासाठ� CCIM माहे Qडस�बर 2013 म\ये सघंटनेJया वतीने Hथम पS व योgयती कागदपS ेपाठ5वWयात आल:. CCIM 

म\ये एन.्आय.्एम.्ए. सदMयांनी जानेवार:, माच	 व ए5Hल 2014 म\ये हा H`न सभागहृात मांडला. CCIM Jया 

अÑयासuमातील राजपSानसुार सदंभ	 घेWयात येऊन लेखी व HाXय]ीक प_र]ेसाठ� MवतSं Zकमान 50 टVके गणु 

उXतीण	तसेाठ� आव`यक आहे. एका5वषयाच े4 H`नपÍSका अस<याने Xयांचे पासींगासाठ� HXयेक@ 50 टVके न करता 

एकÍSत 50 टVके असावे, तसेच HXयेक पेपर म\ये Zकमान 40 टVके माक	  असावे असा 4नकष लावWयासाठ� 

सघंटना आPह: होती. जणेेकaन आरोgय 5व°ान 5वiयापीठातील दहेुर: म<ुयाकंन प\दतीमळेु गणुांJया अ<प फरकाने 

5वiयाथ� अनतुीण	 होत होती. यावर 4नयSंण आले. Xयामळेु हजारो 5वiयाjयाLचे श]ै�णक कालावधीचे नकुसान 

टाळता आले. हे फVत एन.्आय.्एम.्ए.मळेुच. 

• अXयतं महXवाचा, सवाLJया िजFहाÊयाJया 5वषय असणारा अलोपथी औषधे वापरणे व मॉडन	 मेQडसीननसुार HॅVट:स 

करWयाचा अ.धकार सबंधंीचा कायदेशीर इलाज �हणजचे MMP Act 1961 म\ये सधुारणा करणे हा होता. Xयासबंधंी 

गेल: अनेक वषA एन.्आय.्एम.्ए. शासनाकड े5व5वध मागा	ने पाठपरुावा कर:त होती. अखेर मSंी मडंळाJया कॅबीनेट 

बठैक@तील मजंुर:नतंर 5वधीमडंळाJया अ.धवेशनात Hथम 5वधानसभा व नतंर 5वधानप_रषदेत सदर कायiयात 

सधुारणा करWयात येऊन सेVशन 25 म\ये पोटकलम IV व V चा अतभंा	व करWयात आला. )या Fदारे IV नसुार 

MMP Act 1961 अतंग	त नkदणी अस<यास शlेयलु A, A1, B & D म\ये नkदणीकृत डॉVटरांना मॉडन	 साय4ंतZफक 

मेQडसीनचा �हणजेच अलोपॅथी मेQड�सन Xयांना Hाhत केले<या °ानाJया मया	दे पयLत वापरWयाचा अ.धकार देWयात 

आला आहे. पोट कलम V नसुार MMP Act 1961 अतंग	त नkदणी अस<यास शlेयलु A, A1, B & D म\ये नkदणीकृत 

पदFयXुतर पदवी व पदवीका Hाhत डॉVटरांना मॉडन	 साय4ंतZफक मेQडसीनचा �हणजेच अलोपॅथी मेQड�सन Xयांना 

Hाhत केले<या °ानाJया, कौश<याJया व तSं°ानाJया मया	देपयLत वापरWयाचा अ.धकार देWयात आला आहे. 

"i(v) the registered practitioners of Indian Medicine & holding the qualifications mentioned in the PART A, A-1, B 

or D of the schedule shall have previlege to practice the modern scientific medicine known as allopathic 

medicine to the extent of the training they recieved in that system, alongwith the system of Indian Medicine for 

which they are registered. 

(v) the registered  practitioners of Indian Medicine & holding the qualifications mentioned in the PART A, A-1, B 

or D of the schedule and holding post-graduate qualification which is entered as additional qualification in the 

register prepared under section 17 shall be eligible to pursue and practice the latest knowledge, skill and 

technological advances to the extent of the training they recieved during the post-graduation." 

यासाठ� अनेक 6दgगजांच े माग	दश	न लाभले. एन.्आय.्एम.्ए. काय	कXयाLJया प_र�माच े हे यश आहे. H�स\द: 

पSाFदारे सव	 शाखांना मा6हती 6दल:. 

• नांदेड शाखेJया अडचणी सोड5वWयासाठ� ÍSसदMयीय स�मतीची Mथापना. अहवालानतंर HशासZकय मडंळ व 4नवडणुक 

अ.धकार: यांची 4नयVुती. Xयांची सव	 कागदपS ेयोgय वेळेत रवाना.  

• रा)यातील वiैयZकय पद5वधारकांJया 5व5वध अडटचणी सोड5वWयासाठ� मा. मsुयमSंी, मा. उपमsुयमSंी, मा. 

वiैयZकय �श]ण मSंी, मा.ना. राणे साहेब, मा.ना. थोरात साहेब, मा.ना. मधकुरराव चFहाण, मा.ना. भजुबळ साहेब, 
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मा. आरोgयमSंी, मा. स.चव वiैयZकय �श]ण 5वभाग, मा. सचंालक – आयषु याJंया HXय] भेट: घेऊन चचा	 केल: 

व 4नवेदन 6दले. 
´ÉètÊEòªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEòÉÆSªÉÉ +b÷SÉhÉÒ - 
1. MMP Act 1961 ¨ÉvªÉä Eò±É¨É 25 ¨ÉvªÉä Gò.4 ´É Gò.5 ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

2. {ÉÊ®ú´É½þxÉ +ÉªÉÖHò ¨ÉÖÆ¤É<Ç ªÉÉÆSªÉÉ Ênù. 7ऑìC]õÉä¤É®ú 2013 SÉä {ÉÊ®ú{ÉjÉEò ®úqù Eò®úhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

3. ´ÉètÊEòªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEòÉÆxÉÉ VÉÉSÉEò +ºÉÉ Clinical Establishment Act ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ. 

4. Maharashtra Fire Prevention & Life Safety Measures Act ¨ÉÖळे ´ÉèÊtEòªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÒEòÉÆSÉÒ ½þÉäiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ 

Ê{Éळý´ÉhÉÖEò. 

5. ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ºÉä́ ÉäiÉÒ±É +ºlÉÉªÉÒ ´ÉètÊEòªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ ºlÉÉªÉÒ Eò®úhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

6. ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ºÉä́ ÉäiÉÒ±É +ÉªÉÖ́ Éænù ´É ªÉÖxÉÉxÉÒ ´ÉètÊEòªÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ {Énù´ªÉÖkÉ®ú {ÉnùÉäzÉiÉÒ Ê¨ÉळýhÉä ´É OÉÉ¨ÉÒhÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ, 
={ÉÊVÉ±½þÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉ ´É ÊVÉ±½þÉ ¯ûMhÉÉ±ÉªÉÉiÉ {ÉnùºlÉÉ{ÉxÉÉ Ê¨ÉळýhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

7. ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ´É +xÉÖnùÉxÉÒiÉ +ÉªÉÖ́ Éænù ¨É½þÉÊ´Ét±ÉªÉÉiÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉÒ Ê®úHò{Énäù {ÉÖhÉÇ{ÉhÉä ¦É®úhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

8. अxÉÖnùÉxÉÒiÉ +ÉªÉÖ́ Éænù ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉÉiÉÒ±É {Énù´ªÉÖkÉ®ú Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ Ê¨ÉळýhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 
• कायदा सधुारणा के<याबbल अ�भनदंनपर पS े6दल:. 

• अनेक एन.्आय.्एम.्ए. शाखांना रा'(:य कृत बँकेत खात ेउघडWयासाठ� पS े6दल:. 

• �ी. जाजु व �ी. बोरकर यानंी सन 2012-13 चे _रऑडीट करWयासाठ�चे पS 6दले. 

• सव	 शाखांना वा5ष	क सभा घेणे, वा5ष	क काय	 व आ.थ	क अहवाल मजंुर कaन पाठ5वणे व 6द. 15/10/2014 पयLत 

रा)य काय	का_रणी सदMयाचंी नांवे पाठ5वWयाचे आवाहनपर पS े6दले. Xया सोबतच उXकृ'ठ शाखा परुMकाराची 

मा6हती तसेच MBS सदंभा	त प_रपणु	 मा6हती पाठ5वल:. 

• अXयतं 5वषWण करणार: परंत ु अपे]ीत असलेल: घटना �हणजे 5वषय एम.एम.पी. 1961 कायदा दaुMती 

26/06/2014 रोजी Jया राजपSाने पणु	 झाल: Xयावर आय.एम.ए. पणेु शाखेने सरकार 5वa\द सदर कायदे दaुMती 

रb करWयासाठ� 25/08/2014 रोजी WP 7846/14 मुबंई हायकोटा	त केस टाकल: आहे. या म\ये महारा'( शासन, 

स.चव वiैयZकय �श]ण 5वभाग, आयVुत एफ.डी.ए., सह-आयVुत पो�लस, CCIM, MCIM, MCI व MMC यांना 

_रMपkडटं केले आहे. आप<याला याची मा6हती Xयाच 6दवशी सायकंाळी �मळा<याने आपण Xवर:त आप<या ल:गल 

सेलला Xयाची क<पना देऊन स5वMतर मा6हती Hाhत करWयास सांगीतले. Xया अनषुगंाने Xयांनी 26/08/2014 रोजी 

Xयाचे Qडटेल रा)य शाखेकड े6दले. याम\ये IMA पणेु शाखेने तातडीचे व ईमज	Dसी असा उ<लेख कaन या सदंभा	त 

Ad-interim �मळावा यासाठ� मा. Dयायालय यांचेकड ेमागणी केल: Xया अनषुगंाने पवू� 6दले<या 08/10/2014 रोजी 

ऐवजी Hथम सनुावणी ह: 6द. 01/09/2014 रोजी घेWयाचे Dयायालयाने जाह:र केले. रा)य शाखेने हा 5वषय 

गभंीरपणे घेऊन Xवर:त पावले उचलनु 27, 28 व 29 तारखेला व_र'ठ, पदा.धकार:, ल:गल माग	दश	क यांचशेी चचा	 

कaन डॉ.�हाS ेव डॉ.के.ट:. पाट:ल यांच ेमाफ	 त वक@ल �ी. गावडं यांचकेड ेया बाबतीत चचा	 कaन व सव	 कागदपS े

जमा करWयास सरुवात केल:. 6द. 30/08/2014 रोजी Hाथमीक कागदपSांची जुळवाजुळव कaन सम5वचार: व 

एन.्आय.्एम.्ए. चे Zuयाशील काय	कतA यांचे बरोबर 6द. 31/08/2014 रोजी मा. अ\य] डॉ. जुमळे यांJया 

उपिMथतीत वाशी, नवी मुबंई येथे एन.्आय.्एम.्ए. तफA  केस म\ये ÌटरवेDशन दाखल करणे सदंभा	त एकÍSत 4नण	य 

घेऊन 4नयोजन केले. यावेळी स.चव डॉ. शलेैश 4नकम �हणजे मी, डॉ. �हाS,े डॉ. खटावकर, डॉ. भादल:कर, डॉ. 

मदंार रानड,े डॉ. �मल:ंद कुलकण�, डॉ. गaु गणपXये, डॉ. असीत अरगड,े डॉ. अ�भनदंन पाट:ल, डॉ. अ�भजीत आPें 

हे उपिMथत होत.े 6द. 01/09/2014 रोजी वर:ल सव	 माDयवरांसह डॉ. ट�भणु�कर यांJया माग	दश	नाखाल: 
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एन.्आय.्एम.्ए. तफA  वक@ल कंुभकोनी, वZकल गावडं यांनी स.चवांJया Mवा]र:ने उJच Dयायालयात ÌटरवेDशन 

दाखल केले. XयावेळJया Hथम सनुावणीत  मा. Dयायाधीश यांJया 4नदश	नात आणुन देWयात आले Zक उपरोVत 8 

जणांपकै@ काह: जणांना अजुन नोट:सेस �मळा<या नाह:त. Xयामळेु पढु:ल तार:ख �मळावी अशी 5वनतंी केल: व �ी. 

गावडं व �ी. कंुभकोनी यानंी एन.्आय.्एम.्ए. ने ÌटरवेDशनसाठ� केले<या अजा	सबंधंी मा6हती देऊन दाखल कaन 

घेWयासबंधंी 5वनतंी केल:. मा. Dयायधीश यांनी दाखल करा व पढु:ल 6द. 16/09/2014 सनुावणीची तार:ख देऊन 

Xया वेळी 4नण	य देWयाचे जाह:र केले. 6द.16/09/2014 रोजी Dयायालयात सनुावणी सaु झाल: असता म.रा)या 

शासन यांJया वतीने अ.धकृत अ.धकार: यांची 4नयVुती न झा<या कारणाने मदुत वाढवनु मागWयात आल:. �ी. 

कंुभकोनी व �ी. गावडं यानंी एन.्आय.्एम.्ए. महारा'( रा)य शाखेतफA  ÌटरवेDशन सदंभा	त दाखल केले<या अजा	वर 

5वचार Fहावा �हणुन 5वनतंी केल:. Xयावेळी मा.Dयायधीश यांनी या Hकरणी आले<या सव	 अजाLना ÌटरवेDशन दाखल 

कaन घेWयाची माDयता 6दल:. या Hमाणे या केस म\ये एन.्आय.्एम.्ए. दाखल झाल:. या म\ये IMA पणेु शाखेने 

1992, 1999 जी.आर. रb करावा व 2014 ची कायदादaुMती रb करावी अशी मागणी केलेल: आहे. Ad-interim 

मागीतला होता Zकंवा सनुावणी पवू� Mटे मागीतला होता. Xयानतंर सनुावणी सaु Fहावी या म\ये Ad-interim Xयांना 

�मळु नये �हणुन तातडीने उचलWयात आला. Xयांना यश आले असत ेतर आपणास अलोपॅथी वापरावर बदं: आल: 

असती. यासाठ� तातडीने ÌटरवेDशन झाले. 

एन.्आय.्एम.्ए. तफA  01/10/2014 रोजी H4त°ापS सादर करWयात आले. 09/10/2014 रोजीJया सनुावणी म\ये 

IMA वZकलांनी Ad-interim �मळWयासाठ� जोरदार मागणी केल: परंत ुमा.Dयायधीश यांनी शासनाचे �हणणे ऐकुण 

घेत<या �शवाय कोणताह: 4नण	य घेणार नाह: अशी भ�ुमका घेऊन शासनाJया H4त4नधींना Xवर:त H4त°ापS सादर 

करावयास सांगनु पढु:ल सनुावणी 6द. 31/10/2014 रोजी जाह:र केल:. 31/10/2014 रोजी शासनाचे H4त°ापS 

इतरांना न �मळा<याने पढु:ल 6द. 13/11/2014 6ह तार:ख देWयात आल:. 6द. 13/11/2014 रोजी MCI तफA  

H4त°ापSात अ4त_रVत मbुे समा5व'ट करWयासाठ� मदुत वाढवनु मा.गत<याने पढु:ल 6द. 21/11/2014 रोजी 

तार:ख �मळाल:. Xयाम\ये CCIM ला नोट:स न �मळा<याचे कारणाने पढु:ल 6द. 15/12/2014 रोजी सनुावणी 

जाह:र करWयात आल:. Xया 6दवशी सायकंाळी 4 त े5 व 6द. 16/12/2014 रोजी दपुार: 3 त े5.30 या वेळात 

आय.एम.ए., एम.सी.आय. व एम.एम.पी. यांJया तफA  यVुतीवाद होऊन पढु:ल 6द. 24/12/2014 रोजी महारा'( 

रा)य शासनातफA  अटन� जनरल वZकल मनोहर, MCIM तफA  वZकल अतंरुकर, CCIM तफA  वक@ल अडकर, 

एन.्आय.्एम.्ए. तफA  वZकल कंुभकोणी, वZकल गावडं यांनी अXयतं उXकृ'टपणे जोरदार Hभावी यिुVतवाद कaन 

आयवुAद व यनुानी पद5वधारक यांच े अलोपथी उपचार प\दती याचे °ान अÑयासuम, वापर व DयायवiैयZकय 

]ेSातील योगदान तसेच सामािजक Mतरावर:ल महXवाबरोबरच शासन सेवेतील आरोgय ]ेSातील उपयVुतता व 

शासनाची अप_रहाय	ता मांडुन सनुावणी पवू	 Mथ.गती न देता अलोपथी वापराचा कायदा दaुMती कायम ठेवWयाचा 

यVुतीवाद केला. या सव	 बाबींवर मा. Dयायाधीश यांनी सखोल 5वचार कaन IMA पणेु ने मागणी केले<या 

सनुावणीपवु	 Mथ.गतीला नकार देऊन खटला सaु ठेवWयाचा 4नकाल 6दला. एन.्आय.्एम.्ए. ने सजग राहुन आपल: 

भ�ुमका अXयतं योgयपणे पार पाडल:. 6ह आप<या 5वजयाची प6हल: पायर: होय. 

• 6द. 10/09/2014 रोजी रा)य शाखा काय	का_रणीची तातQडची 5वशषे सभा मुबंई येथी अजुंमन-ए-इMलाम येथे झाल:. 

याम\ये अनेक कायदेशीर बाबींवर चचा	 होऊन सघंटनाXमक उपाययोजनांवर चचा	 झाल:. )याम\ये 4नधी सकंलना 

बाबतीचे अ.धकार हे Mथा4नक शाखेJया अ\य], स.चव, कोषा\य] यांना देWयात आले. Xयांनी त ेएकÍSत कaन 

रकमेसह याद: रा)य शाखकेड ेपाठवावी. याद:नसुार देणगी पावती रा)य शाखेतफA  सबंधंीत शाखेJया स.चवास देWयात 

येतील. 

• MCIM तफA  ऑनलाईलन अपडशेन सदंभा	त वXृतपSात आलेल: मा6हती रा)यातील सव	 पद5वधारकां पयLत पोहो5वल:. 

दरु\वनी, Õमण\वनी, SMS, वेबसाईट या Fदारे मा6हती pक�ाFय प\दतीने परु5वWयात आल:. 
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• क� v:य एन.्आय.्एम.्ए. शाखेला पS देऊन केस सदंभा	त आ.थ	क व Dयायत°ाचंे सहकाय	 �मळWयासाठ� पS 6दले. 

• एन.्आय.्एम.्ए. नांदेड शाखेचे माजी अ\य] डॉ. केसर: यांनी क� v:य एन.्आय.्एम.्ए., रा)य एन.्आय.्एम.्ए., 

Mथा4नक एन.्आय.्एम.्ए., ÍSसदMयीय स�मती, Hशासक@य मडंळ, 4नवडणुक अ.धकार: यांचेवर दाखल केले<या 

मानहानीJया फौजदार: गDु�यासदंभा	तील सव	 कागदपS ेDयाय व 5वधी स�मतीकड ेमाग	दश	नासाठ� पाठ5वWयात आल:. 

• बलुढाणा शाखेतफA  रा)याMतर:य MSीवiैयZकय प_रसवंाद आयोजीत करWयात आला. Xयात सहकाय	 व उपिMथती. 

• �शरपरू एन.्आय.्एम.्ए. शाखेची नतुन काय	का_रणी बाबत तuार: आ<याने फोन वaन चचा	 कaन सपंणु	 मा6हती 

घेतल: व अ4त_रVत मा6हतीसाठ� पSFयवहार. 

• रा)य शाखेJया सन 2012-13 Jया आ.थ	क लेखाप_र]णाJया _रऑडीट मजंुर:साठ� औरंगाबाद येथ े रा)य शाखा 

सदMयांJया 5वशषे सभेचे आयोजन. 

• रा)य शाखेJया वा5ष	क सभा आयोजनासाठ� मदुत वाढ �मळणेसाठ� क� v:य शाखेला पS. 

• सन 2014-16 Jया नतुन काय	का_रणी 4नवडीसाठ� 4नयVुत करWयात आले<या 4नवडणुक अ.धकार: यांना 4नयVुती 

पS ेव आव`यक कागदपS े6दल:. 

• सव	 शाखापदा.धकार: यांना सघंटनेचे काय	, सव	 साधारण सभेची सचुना, वा5ष	क सभा सचुना, प_रसवंादाची मा6हती, 

4नवडणुक अज	 आद: पS ेरवाना केल:. 

• डॉ. 6दपक केसर:, सदMय नांदेड शाखा याचंे कायम Mवaपी सदMयXव रb करणे बाबत Xयांना खुलासा पS पाठ5वले.  

• MCIM तफA  6दले<या जा6हरातीनसुार रा)यातील सव	 पदवीधरांना MCIM व CCIM 4नवडणुक@साठ�ची मतदार याद: 

पहाणे व नांव नस<यास 15/02/2015 सदर HZuया पणु	 करWयाबाबत स5वMतर मा6हती 6दल:. 

• रा)य काय	का_रणी पदा.धकार: व 5वशषे 4नमSंीतांJया 6दनांक 30/01/2015 रोजी आयोजीत स�जVेट क�मट:Jया 

सभेचे 4नमSंण पाठ5वले. 

• NIMACON 2015 Jया आयोजनासाठ� जळगांव शाखेला सपंणु	 सहकाय	. 

• 6द.31/01/2015 रोजी सव	 साधारण सभेJया आयोजनासबंधंी तयार: व सव	 सभासदांना SMS, एन.्आय.्एम.्ए. 

जन	ल, पS व वेबसाईटवर सभेची मा6हती पाठ5वल:. 

• क<याण वमूDस फोरम तफA  आयोिजत प_रसवंादास उपिMथती. 
 

।। ऋण�नदFश ।। 

 महारा'( रा)य शाखेJया स.चवपदाचा काय	भार Mवीकारला Xयाला ४ वषA, १ म6हना व ६ 6दवस झाल:. या काळात 

बरेच चागंले वाईट अनभुव आले. अनेक गो'ट: �शकायला �मळा<या. महारा'(ातील अनेक शाखांकडून यथो.चत 

मानसDमान �मळाला. )यांJया उ<लेखा �शवाय हा अहवाल पणु	 होऊ शकणार नाह: Xया पढु:ल माDयवरांचे माग	दश	न व 

मदत कायम Mवaपी सोबत होती. 

�ये+ठ माग$दश$क    
Àðù. åó ãð çððø. Ððð±ðÜðú  Àðù. ò¨üî¸ðãðÀ÷¨îÜ  Àðù. ¦. ¦Ùð. Üð¤Ãð  Àðù. çðôèðçð ÑðÜµðôÜ÷ 
Àðù. ¦çð. ¦Ùð. ×ðü±ð   Àðù. ¸ðó. ¦Ðð. Üð¿ð÷À Àðù. Ñðó. Ñðó. Ñððú÷¨îÜ Àðù. ÜÙð÷äð Ùð÷èÃðð 

सी.सी.आय.एम. सद!य    
Àðù. ¡ðäðôÃðð÷æð ¨ôîâð¨îÂðóá  Àðù. µðüÍ¨îðüÃð ¨îð÷âðÃð÷  Àðù. Ç÷÷ãðÇÄð ØððÇâðó¨îÜ  Àðù. çðôÏðð¨îÜ Ùðð÷òèÃð÷ 

    

आरोzय "व{ान "वNयापीठ    
Àðù. äððÙð äðôü±ððÜ÷   Àðù. çðôÚðáÑß¨îðäð ¸ðÚðçãððâð (ÚðãðÃðÙððú) Àðù. çðòÃðæð Àôü×ðÜ÷ (¡òÏðæ¿ðÃðð, ¡ðÚðôãð÷áÇ) 



 

Àðù. ÚðäðãðüÃð ¡ðÜ. Ñðð¾óâð (ÐððüÇ÷À) Àðù. Ñß¨îðäð µðãèðÂð (çððÃððÜð)

Àðù. ¨øîâððçð òëðÑðð¿ó  Àðù. òãðÐððÚð¨î ¾÷üØðôÂðóá¨îÜ
Àðù. ÙðüÇðÜ ÜðÐðÀ÷   Àðù. äððüÃðóâððâð äðÙððá
Àðù. çðôÙðüÃð ¦µð. ÑðüÀþÚðð  Àðù. òÐðòÃðÐð ¨îð÷Æðú÷

Àðù. ÙðÐðð÷èÜ ¸ðôÙðú÷   Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð
Àðù. ÜòãðüÍ ×ðð÷ÆðÜð   Àðù. òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷
Àðù. ¨÷î. ¾ó. Ñðð¾óâð   Àðù. Üð¸ð÷üÍ ®ð¾ðãð¨îÜ
ãð çðãðá Üð¸Úð äðð®ðð ÑðÇðòÏð¨îðÜóãð çðãðá Üð¸Úð äðð®ðð ÑðÇðòÏð¨îðÜóãð çðãðá Üð¸Úð äðð®ðð ÑðÇðòÏð¨îðÜóãð çðãðá Üð¸Úð äðð®ðð ÑðÇðòÏð¨îðÜó    

Àðù. äððÙð ØðôÃðÀð   Àðù. ÜòãðüÍ ÙðòÜ±ðÂð÷
Àðù. ¦Ùð. ¸ðó. ¸ððÏðãð  Àðù. çððÚð×ðô ±ððÚð¨îãððÀ
Àðù. ÃððÐðð¸ðó ¨îÇÙð   Àðù. òÑðüÑðÜ¨îÜ

    

Ðððòäð¨î äðð®ð÷ÃðóâðÐððòäð¨î äðð®ð÷ÃðóâðÐððòäð¨î äðð®ð÷ÃðóâðÐððòäð¨î äðð®ð÷Ãðóâð  Àðù. äðÜÇ Ñðð¾óâð, Àðù. ¡ÐðÚð òÆð±ðú÷, Àðù. ÑßçððÇ Ç÷äðÑððüÀ÷, Àðù. ÃðôæððÜ çðôÚðáãðüäðó, Àðù. Ç÷ãð÷üÍ ×ðµ¶ðãð, Àðù. 

¡òÐðâð òÐð¨îÙð, Àðù. ØðôæðÂð ãððÂðó, Àðù. ÙðòÐðæð ¸ðð÷äðó, Àðù. Üðèôâð Ñð±ððÜ, Àðù. Ñß÷ÙðÜð¸ð ®ðøÜÐððÜ, Àðù. çðð±ðÜ Ñðð¾óâð, Àðù.ÃðôæððÜ Ñðð¾ó

òãðÐððÚð¨î ®ðøÜ÷, Àðù. ¡Ùðð÷âð Ùðèð¸ðÐð, Àðù. £Ùð÷äð Ñð±ððÜ, Àðù. âðòâðÃð ¸ððÏðãð, Àðù. ãÚðü̈ î¾÷äð Ñðð¾óâð, Àðù. ÏðÐðü¸ðÚð

êðóÜçðð±ðÜ, Àðù. ÑßòãðÂð ×ðð÷Üð, Àðù. çðôØððæð ÙððüÀ±ð÷, çðôò¸ðÃð çðôÜðÂðð, Àðù. òÐðâð÷äð µðð÷ÜòÀÚðð, Àðù

òÇÐð÷äð Ñð±ððÜ, Àðù. ÃðôæððÜ òÐð¨îÙð, Àðù. ò¨îäðð÷Ü ±ððÀò±ðú,

Üð¸ð÷üÍ ®ðÜðÃð, Àðù. òÐðâð÷äð ¨ôüîØððÜ÷, Àðù.ãðøØðãð ÇðÃðÜü±ð÷

रा�यातील सव$ शाखा पदा4धकार?

संघटनेच ेकाम अ"वरात �दवस राK क] शकलो

संघटनेच े�हत4चतंक �यांची नांवे कागदावर नाह?त पण मा|या }दयात कायम !व]पी आहेत व 

राहतील aयासवाUच ेमी शतशः ऋणी आहे

जय�हदं
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Àðù. Ñß¨îðäð µðãèðÂð (çððÃððÜð) 

कW �eय पदा4धकार?    
Àðù. òãðÐððÚð¨î ¾÷üØðôÂðóá¨îÜ  Àðù. ±ð¸ððÐðÐð ÑðÀ³ðÐð Àðù. ¦âð. ¸ðó. ¸ððÏðãð
Àðù. äððüÃðóâððâð äðÙððá  Àðù. ÙððúòäðÜçð¨îÜ  Àðù. çðð÷ÑððÐð ®ðµð÷á
Àðù. òÐðòÃðÐð ¨îð÷Æðú÷ 

रा�यशाखा    
Àðù. Üð¸ððÜðÙð ¸ððÏðãð  Àðù. çðôòÐðâð Ñðð¾óâð  Àðù. òÇÐð÷äð ±ðãðúó
Àðù. òãðÐððÚð¨î Ùèðëð÷   Àðù. ¨øîâððçð ±ððøÀ   Àðù. Üð¸ðô Ãðð¾÷ãððÜ
Àðù. Üð¸ð÷üÍ ®ð¾ðãð¨îÜ 

एम.सी.आय.एम. सद!य    
Àðù. ÜòãðüÍ ÙðòÜ±ðÂð÷   Àðù. Üð¸ð÷äð £ÃððÂð÷  Àðù. ÐðÜ÷äð ÜðÚð÷ãððÜ

±ððÚð¨îãððÀ  Àðù. çðü¸ðÚð ±ðãèðÂð÷  Àðù. çððø £¸ãðâðð èð¨÷î
Àðù. òÑðüÑðÜ¨îÜ 

Àðù. äðÜÇ Ñðð¾óâð, Àðù. ¡ÐðÚð òÆð±ðú÷, Àðù. ÑßçððÇ Ç÷äðÑððüÀ÷, Àðù. ÃðôæððÜ çðôÚðáãðüäðó, Àðù. Ç÷ãð÷üÍ ×ðµ¶ðãð, Àðù. 

ðù. ØðôæðÂð ãððÂðó, Àðù. ÙðòÐðæð ¸ðð÷äðó, Àðù. Üðèôâð Ñð±ððÜ, Àðù. Ñß÷ÙðÜð¸ð ®ðøÜÐððÜ, Àðù. çðð±ðÜ Ñðð¾óâð, Àðù.ÃðôæððÜ Ñðð¾ó

òãðÐððÚð¨î ®ðøÜ÷, Àðù. ¡Ùðð÷âð Ùðèð¸ðÐð, Àðù. £Ùð÷äð Ñð±ððÜ, Àðù. âðòâðÃð ¸ððÏðãð, Àðù. ãÚðü̈ î¾÷äð Ñðð¾óâð, Àðù. ÏðÐðü¸ðÚð

êðóÜçðð±ðÜ, Àðù. ÑßòãðÂð ×ðð÷Üð, Àðù. çðôØððæð ÙððüÀ±ð÷, çðôò¸ðÃð çðôÜðÂðð, Àðù. òÐðâð÷äð µðð÷ÜòÀÚðð, Àðù . òÇÑð¨î Ñðð¾óâð, Àðù. ÇäðáÐð ±ðð÷±ðÀ, Àðù. 

òÇÐð÷äð Ñð±ððÜ, Àðù. ÃðôæððÜ òÐð¨îÙð, Àðù. ò¨îäðð÷Ü ±ððÀò±ðú, Àðù. आनदं सकेुणकर, Àðù. äðøâð÷äð çðôÚðáãðüäðó, Àðù. ¡ðòäðæð çðôÚðáãðüäðó, Àðù. 

Àðù.ãðøØðãð ÇðÃðÜü±ð÷ ãð ýáÃðÜ çðè¨îðÜó Àðù©¾Ü. 

 

रा�यातील सव$ शाखा पदा4धकार?, एन.्आय.्एम.्ए. सद!य, माझ ेकुटंुबीय �यांCया मळेु मी 

संघटनेच ेकाम अ"वरात �दवस राK क] शकलो, माझ ेसहकार? तसेच सव$ {ात अ{ात माझ ेव 

�यांची नांवे कागदावर नाह?त पण मा|या }दयात कायम !व]पी आहेत व 

राहतील aयासवाUच ेमी शतशः ऋणी आहे. 

पनु�च अनेक धLयवाद ! 

जय�हदं ! जय एन.्आय.्एम.्ए. ! 

स4चव, एन.्आय ्

� "वशषे सचुना :- 

Àðù. ¦âð. ¸ðó. ¸ððÏðãð 
Àðù. çðð÷ÑððÐð ®ðµð÷á 

Àðù. òÇÐð÷äð ±ðãðúó 
Àðù. Üð¸ðô Ãðð¾÷ãððÜ 

Àðù. ÐðÜ÷äð ÜðÚð÷ãððÜ 
Àðù. çððø £¸ãðâðð èð¨÷î 

Àðù. äðÜÇ Ñðð¾óâð, Àðù. ¡ÐðÚð òÆð±ðú÷, Àðù. ÑßçððÇ Ç÷äðÑððüÀ÷, Àðù. ÃðôæððÜ çðôÚðáãðüäðó, Àðù. Ç÷ãð÷üÍ ×ðµ¶ðãð, Àðù. 

ðù. ØðôæðÂð ãððÂðó, Àðù. ÙðòÐðæð ¸ðð÷äðó, Àðù. Üðèôâð Ñð±ððÜ, Àðù. Ñß÷ÙðÜð¸ð ®ðøÜÐððÜ, Àðù. çðð±ðÜ Ñðð¾óâð, Àðù.ÃðôæððÜ Ñðð¾óâð, Àðù. 

òãðÐððÚð¨î ®ðøÜ÷, Àðù. ¡Ùðð÷âð Ùðèð¸ðÐð, Àðù. £Ùð÷äð Ñð±ððÜ, Àðù. âðòâðÃð ¸ððÏðãð, Àðù. ãÚðü̈ î¾÷äð Ñðð¾óâð, Àðù. ÏðÐðü¸ðÚð µðãèðÂð, Àðù. ÝÑð÷äð 

. òÇÑð¨î Ñðð¾óâð, Àðù. ÇäðáÐð ±ðð÷±ðÀ, Àðù. 

Àðù. äðøâð÷äð çðôÚðáãðüäðó, Àðù. ¡ðòäðæð çðôÚðáãðüäðó, Àðù. 

माझ ेकुटंुबीय �यांCया मळेु मी 

माझ ेसहकार? तसेच सव$ {ात अ{ात माझ ेव 

�यांची नांवे कागदावर नाह?त पण मा|या }दयात कायम !व]पी आहेत व 

आपला, 

 

डॉ. शलेैश �शवाजी �नकम. 

आय.्एम.्ए., महारा+, रा�य. 
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सदर अहवालात आप'यास काह? द]ु!ती आढळ'यास कृपया स4चव, एन.्आय.्एम.्ए., महारा+, रा�य यांच े

काया$लयात फोन, SMS vकंवा email _दारे कळवावी जेणे क]न सदर द]ु!ती करता येईल. 

Website : www.nimamsb.weebly.com; Email : nimamsb@gmail.com 

 

Ê x É¨ÉÉ  ¨É ½þ É® ú É'(õ  ® úÉV ªÉ ¶É ÉJ ÉÉ  -  + vª ÉIÉ ,  º ÉÊ S É´ É ´É कोषाvªÉIÉ  E ò ÉªÉ ÇE ò Éळý 

 

EòÉ ªÉ Ç EòÉळý  +vªÉ IÉ    ºÉ ÊSÉ ´É     EòÉ äषाvªÉ IÉ  

 

1988-89  b÷Éì. {ÉÒ.{ÉÒ. EòÉä̀ öÉ®úÒ  b÷Éì. BxÉ.´½þÒ ºÉ±ÉMÉ®úEò®ú  b÷Éì. B.b÷Ò. ÊMÉ±ÉÉhÉEò®ú 

1989-90  b÷Éì. ´½þÒ.BºÉ. ¤ÉÆMÉ   b÷Éì. {ÉÒ.VÉÒ. ¦ÉÉ´Éä   b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1990-91  b÷Éì. ºÉÒ.BxÉ. VÉÉä¶ÉÒ  b÷Éì. {ÉÒ.VÉÒ. ¦ÉÉ´Éä   b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1991-92  b÷Éì. Eäò.´½þÒ. ¶É½þÉ   b÷Éì. {ÉÒ.VÉÒ. ¦ÉÉ´Éä   b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1992-93  b÷Éì. Eäò.´½þÒ. ¶É½þÉ   b÷Éì. {ÉÒ.VÉÒ. ¦ÉÉ´Éä   b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1993-94  b÷Éì. Eäò.´½þÒ. ¶É½þÉ   b÷Éì. {ÉÒ.VÉÒ. ¦ÉÉ´Éä   b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1994-95  b÷Éì. =षा¤ÉäxÉ {ÉÉ®äúJÉ  b÷Éì. {ÉÒ.VÉÒ. ¦ÉÉ´Éä   b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1995-96  b÷Éì. =षा¤ÉäxÉ {ÉÉ®äúJÉ  b÷Éì. b÷Ò.]õÒ. EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1996-97  b÷Éì. ¤ÉÒ.Eäò ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ  b÷Éì. b÷Ò.]õÒ. EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1997-98  b÷Éì. BºÉ.Eäò. Eò±ÉEòb÷Eò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1998-99  b÷Éì. BºÉ.B¨É. ¤ÉÆMÉ   b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

1999-2000  b÷Éì. ºÉÖ½þÉºÉ B¨É. {É®úSÉÖ®äú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

2000-01  b÷Éì. ºÉÖ½þÉºÉ B¨É. {É®úSÉÖ®äú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

2001-02  b÷Éì. Ê´ÉxÉÉänù bä÷½þhÉEò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ  b÷Éì. ´½þÒ.b÷Ò. {ÉÖ®úÉäÊ½þiÉ 

2002-03  b÷Éì. BºÉ.B¨É. ¤ÉÆMÉ   b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ 

2003-04  b÷Éì. SÉÆpùEòÉÆiÉ EòÉä±ÉiÉä  b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ 

2004-05  b÷Éì. SÉÆpùEòÉÆiÉ EòÉä±ÉiÉä  b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ 

2005-06  b÷Éì. SÉÆpùEòÉÆiÉ EòÉä±ÉiÉä  b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉEòhÉÔ 

2006-07  b÷Éì. ºÉÖvÉÉEò®ú ¨ÉÉäÊ½þiÉä  b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú  b÷Éì. +É¶ÉÖiÉÉäष EÖò±ÉeòhÉÔ 

2007-08  b÷Éì. Ê´ÉxÉÉªÉEò ]åõ¦ÉÖhÉÔEò®ú  b÷Éì. ®úÊ´Éxpù ¤ÉÉälÉ®úÉ   b÷Éì. +ÊVÉiÉ BºÉ. JÉÉäiÉ 

2008-09  b÷Éì. MÉVÉÉxÉxÉ {Éb÷PÉxÉ  b÷Éì. ¶ÉÉÆiÉÒ±ÉÉ±É BSÉ. ¶É¨ÉÉÇ  b÷Éì. +ÊVÉiÉ BºÉ. JÉÉäiÉ 

2009-10  b÷Éì. ºÉÖÊxÉ±É {ÉÉ]õÒ±É  b÷Éì. ¶ÉÉÆiÉÒ±ÉÉ±É BSÉ. ¶É¨ÉÉÇ  b÷Éì. ºÉÖ¦ÉÉष EòÉÆ¤Éळे 

2010-12  b÷Éì. ºÉÖÊxÉ±É {ÉÉ]õÒ±É  b÷Éì. ¶Éè±Éä¶É BºÉ. ÊxÉEò¨É  b÷Éì. ºÉÖ¦ÉÉष EòÉÆ¤Éळे 

2012-14  b÷Éì. ¨ÉxÉÉä½þ®ú VÉÖ̈ Éळे  b÷Éì. ¶Éè±Éä¶É BºÉ. ÊxÉEò¨É  b÷Éì. ®úÉVÉÉ®úÉ¨É VÉÉvÉ´É 
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ºÉÊSÉ´ÉÉiÉ¡æò +É´ÉÉ½þxÉ ... 

 
1. |ÉiªÉäEò ÊxÉ¨ÉÉ ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ ÊxÉ¨ÉÉSÉä +ÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉnùºªÉ ºÉÆJªÉäiÉ ´ÉÉfø Eò°üxÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉ ¤É³ýEò]õ Eò®úÉ´ÉÒ. 

2. +ÉVÉÒ´ÉxÉ ºÉnùºªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉÎºlÉiÉ ¦É®ú±Éä±ÉÉ ¡òÉì̈ ÉÇ iÉÒxÉ |ÉiÉÒiÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÉ. 

3. +ÉVÉÒ´ÉxÉ ¡òÉì¨ÉÇ ºÉÉä¤ÉiÉ ºÉ´ÉÇ +É´É¶ªÉEò EòÉMÉnù{ÉjÉä VÉÉäb÷É´ÉÒiÉ. 

4. +Éä³ýJÉ{ÉjÉ (Identity Card) SÉÉ ¡òÉì̈ ÉÇ ´ÉäMÉ³ýÉ ¦É°üxÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÉ. 

5. ÊxÉ¨ÉÉ ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ +´É¶ªÉ ¨ªÉÖSªÉÖ+±É ¤ÉäxÉä¡òÒ]õ ºEòÒ¨ÉSÉä ºÉ¦ÉÉºÉnù ´½þÉ´Éä. 

6. |ÉiªÉäEò ÊxÉ¨ÉÉ ¶ÉÉJÉäxÉä ÊxÉ¨ÉÉ ´ÉÖ̈ ÉxºÉ ¡òÉä®ú¨É ´É ÊxÉ¨ÉÉ º]Öõb÷x]õ ¡òÉä®ú¨ÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ. 

7. ºÉ´ÉÇ ÊxÉ¨ÉÉ ºÉnùºªÉÉÆxÉÒ ÊxÉ¨ÉÉ - VÉxÉÇ±ÉSÉä ºÉ¦ÉÉºÉnù +´É¶ªÉ ´½þÉ´Éä. 

8. ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉJÉÉÆxÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÖ±É¦É ½þÉähªÉÉºÉÉ`öÒ +É{É±Éä E-Mail Address iÉªÉÉ®ú Eò°üxÉ ºÉÊSÉ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ 

Eò³ý´ÉÉ´ÉÒiÉ. iÉºÉäSÉ ºÉÆPÉ]õxÉäSªÉÉ www.nimamsb.weebly.com ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ±ÉÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ¦Éä]õ 

tÉ´ÉÒ. +É{É±ªÉÉEòb÷Ò±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ nimamsb@gmail.com ªÉÉ <Ç¨Éä±É +ÉªÉb÷Ò´É®ú {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉÒ. iÉºÉäSÉ 

+É{ÉhÉ ÊxÉ¨ÉÉSªÉÉ ºÉnùºªÉÉÆºÉÉ]õÒ ´É ¶ÉÉJÉÉÆºÉÉ`öÒ BEò Interactive Forum +É{É±ªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ºÉȪ û 

Eäò±Éä +É½äþ. iªÉÉSÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ ±ÉÉ¦É PªÉÉ´ÉÉ. iªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ {ÉÖføÒ±É |É¨ÉÉhÉä ---

www.nimamsb.activeboard.com 

9. ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉJÉÉÆxÉÒ +É{É±Éä ¨ÉÉÊºÉEò +½þ´ÉÉ±É ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ{ÉhÉä ºÉÊSÉ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉäiÉ. 

10. ºÉ´ÉÇ ={ÉºÉÊ¨ÉiÉÓxÉÒ +É{É±Éä +½þ´ÉÉ±É ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ{ÉhÉä ºÉÊSÉ´É EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ {ÉÉ`ö´ÉÉ´ÉäiÉ. 
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From, 

Dr. Shailesh S. Nikam 
8, Sai - Raj Apartment, Ashoka Marg,  

Behind Fame Cinema, Pune Road, NASHIK - 422 011 

Mob. – 9423972131; Email - drshaileshsnikam@gmail.com 


