
जा.ब./नसका/ःथायी/CR- ११३  /2015.         
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  

                                   दनांकः- २१.१२.२०१५ 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सचूना 
मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसचूी ड चे ूकरण -2 मधील िनयम ब.3 (अ) अ वये मुबंई 

ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब 3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा 
शहर महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक २३.१२.२०१५ रोजी दपारु  ०३.०० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती 
सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनतंी. 
                ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
               नगरसिचव,                सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नांदेड.               ः थायी सिमती,   
                     नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी/ौीमती  
सदःय / सदःया ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 

वषय बं.१ 
 नांदेड वउघाळा शहर महानगरपािलका पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण म हला व बाल क याण सिमती ने ठराव बं. २ दनांक 
२०.०५.२०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या शाळेतील वग ५वी ते १०वी या व ा याना सालसन २०१५-१६ या शै णक 
वषात द राचे वाटप कर यासाठ  पये ३,००,०००/- (अ र  पये ित ल  फ ) ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यात आली असून 
अथसंक पीय अदंाजपऽकातील सालसन २०१५-१६ म ये म हला व बालक याण वकासासाठ  पये ३,००,०००/- (अ र  पये तीन ल  फ  ची 
तरतुद ठेव यात आली आहे या तरतुद  मधून वग १ली ते ४थी या व ाथ नीचे द र खरेद  कर यासाठ  पये १,७२,२७०/- चा खच कर यात 
आला असता सदरचे लेखा िशषात केवळ पये १,२७,७३०/- एवढ  तरतुद िश लक राहते आ ण वग ५वी ते १०वी या व ाथ नीसाठ  द र 
खरेद  कर याक रता पये १,९१,०४०/- (अ र  पये एक ल  ए या नव हजार चाळ स फ ) एवढा लागणारा खच जो उ  िश लक तरतुद  
पे ा जाःत होत अस याने अदंाजपऽकातील म हला व बालक याण अतंगत शालेय व ा यासाठ  गणवेश खरेद  या लेखा िशषातून जाःतीचे 
र कम पये ६३,३१०/- वळती करावी लागणार आहे. क रता सालसन २०१५-१६ या अथसंक पीय अदंाजपऽकातील म हला व बालक याण 
वकासासाठ  या लेखािशषात ठेव यात आलेली र कम अपुर  पडत अस यामुळे, म हला व बालक याण अतंगत शालेय व ा यासाठ  गणवेश 
खरेद  या लेखािशषातील र कमेतून पये ६३,३१०/- (अ र  पये ऽेस  हजार तीनशे दहा फ ) म हला व बालक याण वकासासाठ  या 
िशषाम ये पुन विनयोजन कर याचे मंजरु साठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 

ूशास कय ट पणी 
नांदेड वउघाळा शहर महानगरपािलका पुव ूाथिमक व मा यिमक िश ण म हला व बाल क याण सिमती ने ठराव बं. २ दनांक 

२०.०५.२०१५ अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या शाळेतील वग ५वी ते १०वी या व ा याना सालसन २०१५-१६ या शै णक 
वषात द राचे वाटप कर यासाठ  पये ३,००,०००/- (अ र  पये ित ल  फ ) ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यात आली असून 
अथसंक पीय अदंाजपऽकातील सालसन २०१५-१६ म ये म हला व बालक याण वकासासाठ  पये ३,००,०००/- (अ र  पये तीन ल  फ  ची 
तरतुद ठेव यात आली आहे या तरतुद  मधून वग १ली ते ४थी या व ाथ नीचे द र खरेद  कर यासाठ  पये १,७२,२७०/- चा खच कर यात 
आला असता सदरचे लेखा िशषात केवळ पये १,२७,७३०/- एवढ  तरतुद िश लक राहते आ ण वग ५वी ते १०वी या व ाथ नीसाठ  द र 
खरेद  कर याक रता पये १,९१,०४०/- (अ र  पये एक ल  ए या नव हजार चाळ स फ ) एवढा लागणारा खच जो उ  िश लक तरतुद  
पे ा जाःत होत अस याने अदंाजपऽकातील म हला व बालक याण अतंगत शालेय व ा यासाठ  गणवेश खरेद  या लेखा िशषातून जाःतीचे 
र कम पये ६३,३१०/- वळती करावी लागणार आहे.क रता सालसन २०१५-१६ या अथसंक पीय अदंाजपऽकातील म हला व बालक याण 
वकासासाठ  या लेखािशषात ठेव यात आलेली र कम अपुर  पडत अस यामुळे, म हला व बालक याण अतंगत शालेय व ा यासाठ  गणवेश 
खरेद  या लेखािशषातील र कमेतून पये ६३,३१०/- (अ र  पये ऽेस  हजार तीनशे दहा फ ) म हला व बालक याण वकासासाठ  या 
िशषाम ये पुन विनयोजन कर याचे मंजरु  देणे आवँयक आहे. 
वषय बं.२ 

 कि शासना या ःव छ भारत अिभयान (नागर ) या धत वर रा याम ये ःव छ महारा  (नागर ) हे एक अिभयान हणुन 
राब व यास शासन िनणय, नगर वकास वभाग, बं. ःवभाअ/२०१५/ू.ब.२३/न व-३४, दनांक १५ मे २०१५ अ वये मा यता देऊन शासनाने,  



(२) 
शासन प रपऽक बं. राअसं/काया वयन सुचना/४२/१५१६, दनांक २८ जलुै २०१५ अ वये, रा यातील शहरामधील उघडयावर शौच कर याचे ूथा 
बंद क न शहर हे हंगदार  मु  कर या संदभात काया वयन सुचना द या आहेत.  या अतंगत ःव छ महारा  अिभयाना या 
अमलबजावणीसाठ  ःवतंऽ क  ःथापन क न, अमलबजावणी क ामाफत सव ण, माह तीचे संकलन, कृती आराखडया तयार करणे. जनजागतृी, 
अज माग वणे, ःथळ िनर ण, अज मंजरु , शौचालय बाधंकामाचे नमनेु, पयवे ण पुण व अहवाल, संकेत ःथळावर मा हती भरणे, व ूगती 
अहवाल पाठ वणे इ याद  कायवाह चे ट पे नमुद केले आहेत. वर ल शासन प रपऽकानुसार, महानगरपािलका नांदेडने महापािलका ेऽा◌ातील 
सव णाचे काम दनांक ०८.०८.२०१५ रोजी हाती घेवुन, या अतंगत एकूण ४२०४ लाभा याचे वह त जोडपऽाअ वये मा हतीचे सकंलन कर यात 
आले या नंतर ेऽीय कायालय िनहाय वसुली िलपीक यां या माफत जोडपऽ-२ तसेच तांऽीक कमचार  यांचे माफत ःथळ िनर ण कर यात 
येऊन पाऽ व अपाऽ लाभा याची याद  तयार कर यात आली आहे.  ूभागिनहाय एकूण पाऽ लाभा याची याद  अवलोकनाथ सादर. 
 शासनाने वैय क शौचालय बांधकामासाठ  कि व रा य शासना या हँयाचा िनधीचा पह ला ह ा पये २६६.१३ ल  महापािलकेस 
वतर त केला असुन सन २०११ या जनगणने नुसार शौचालयाचे सु वधा उपल ध नस याने उघडयावर शौचास जाणा-या कुटंबाची सं या ू
१२,०७३ आहे.  यानुसार प हला ट यात २१९५ वयै क शौचालय बांधकामाचे उ द  आहे. 
 रा य ःतरावर वषिनहाय असले या वैय क शौचालयाचा अनुशेष भ न काढ या या ीने तातड चे धोरण ठरवीने गरजेचे अस यामुळे 
कि शासना या शहर  वकास मंऽालय संयु  सचीव एंव िमशन िनदेशक (S.B.M) मा. ौी ूवीण ूकाश यांनी अध शासक य पऽ बं. 
१२/४०/२०१५ S.B.M दनांक १७ नो हबर २०१५ अ वये न दणीकृत व पाऽ कंऽाटदारांना एकदाच . ३०.०० ल  पयत १५० वैय क 
शौचालयाचे बांधकाम सम समान व राःत प दतीने वाटप क न जलद गतीने काम पुण कर याचे िनदश दले आहेत.  महापािलका ेऽातील 
एकूण (२४७५) पाऽ वैय क शौचालयाचे बांधकाम व यापुढ ल पाऽ होणा-या वैय क शौचालयाचे बांधकाम या आथ क वषात पणु करावयाचे 
अस यामुळे, सदर ल कामे अ प मुदतीत करावयाचे अस याने व कामाची तातड  ल ात घेता कामे िन वदा ू बया हाती घेवुन कर यासाठ  
होणारा वलंब ल ात घेता वर ल अधशासक य पऽा या संदभानुसार न दणीकृत कंऽाटदार यांना काम सम समान प दतीने वाटप क न, 
अदंाजपऽक दरावर हणजे  १७,०००/- ूित शौचालय या दराने वना िन वदा काम हाती घे यासाठ  सदरचा ूःताव ःथायी सिमती या 
मा यतेःतव सादर. दनांक १८.१२.२०१५ पयत ःव छ महारा  अिभयान अतंगत ेऽीय कायालय िनहाय ूा  झाले या पाऽ व अपाऽ 
लाभधारकांची सं या दश वणारा त ा. 

अ.ब. झोन बमांक पाऽ लाभधारकांची सं या अपाऽ लाभधारकांची सं या एकूण 

०१ अ ३१९ ५२१ ८४० 
०२ ब ५५० ५७२ ११२२ 
०३ क ८८४ ५७१ १४५५ 
०४ ड ७२२ २२५ ९४७ 

एकूण २४७५ १८८९ ४३६४ 
दनांक १८.१२.२०१५ पयत ःव छ महारा  अिभयान अतंगत वाड िनहाय ूा  झाले या पाऽ लाभधारकांची सं या दश वणारा त ा 

अ.ब. झोन बं. वाड बमांक पाऽ लाभधारकांची सं या 
१ A वाड बं. ०१ ११४ 
२ A  /  B वाड बं. ०२ ३८ 
३ A  /  B वाड बं. ०३ २०४ 
४ B वाड बं. ०४ ३६ 
५ B वाड बं. ०५ ०५ 
६ B वाड बं. ०६ ०७ 
७ A वाड बं. ०७ ५७ 
८ B वाड बं. ०८ १२ 
९ B वाड बं. ०९  
१० B वाड बं. १०  
११ B वाड बं. ११  
१२ B वाड बं. १२ ३५ 
१३ B वाड बं. १३ ७७ 
१४ B वाड बं. १४ ५१ 
१५ B वाड बं. १५ ७२ 
१६ B वाड बं. १६ ०९ 
१७ B वाड बं. १७ १९ 
१८ B वाड बं. १८ १३ 
१९ C वाड बं. १९ ४५७ 

 



(३) 
२० C वाड बं. २० १८१ 
२१ C वाड बं. २१ १३ 
२२ C वाड बं. २२ ०६ 
२३ C वाड बं. २३ ०२ 
२४ C वाड बं. २४ ६३ 
२५ C वाड बं. २५ ४८ 
२६ C वाड बं. २६  
२७ C वाड बं. २७  
२८ C वाड बं. २८ २२ 
२९ C वाड बं. २९ ०३ 
३० C वाड बं. ३० १७ 
३१ C वाड बं. ३१ १० 
३२ C वाड बं. ३२  
३३ C वाड बं. ३३ ४५ 
३४ C वाड बं. ३४ ८९ 
३५ C वाड बं. ३५ ९२ 
३६ D वाड बं. ३६ १७२ 
३७ D वाड बं. ३७ ३०१ 
३८ D वाड बं. ३८  
३९ D वाड बं. ३९ ०१ 
४० D वाड बं. ४० २०४ 
 एकूण  २४७५ 

वषय बं.३ 

 नावाशमनपा ह ीत आनंदनगर भागात ूभाग बं. ५ म ये ौी पवार यांचे घर ते ौी थेटे यां या घरा पयत सी.सी. रःता करणेसाठ  
या वभागाचे किन  अिभयंता व उपअिभयंता यांनी ू य  ःथळ पहाणी केली असता सदरचे काम करणे आवँयक असून सदर कामासाठ  
आवँयक बाबींचा समावेश क न ज हादर सुची २०१४-१५ नुसार पये ४,५६,०००/- चे अदंाजपऽक सादर क न सदर काम ौी जी.आर. देशमुख 
कंऽाटदार नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले. 
 कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता सदरचे काम वना िन वदा राःत प दतीने अदंाजपऽक दरावर ौी जी.आर. देशमुख कंऽाटदार 
नांदेड यांचेकडून क न घे यात आले यास व कामावर झालेला खच पये ४,५६,०००/- यास काय र ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव 
महारा  मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ नसुार ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.४ 

 नावाशमनपा ह ीत पाणी पुरवठा व मलिनःसारण झोन बं. िस अतंगत (वजीराबाद जनुा झोन बं.४) म ये कायकार  अिभयंता यांनी 
सादर केले या अहवालानुसार ःथािनक बाजार दराूमाणे साहेल क सशकशन नादेंड यां याकडून या भागातील २८ हातपंप द ःत क न घे यात ु
आले आहे.  यास पये १,५०,०००/- (अ र  पये एक ल  प नास हजार फ ) खच झालेला आहे सदर कामास काय र ूशास कय व 
आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.५       ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत आरो य वभागाशी सबंंधीत जनते या आरो याशी िनगड त वषयावर चचा करणे. 
सुचक :- ौी उमेश अशोकिसंह च हाण                    अनुमोदक :- ौी फा ख हसेन ु कासीम साब 

वषय बं.६       ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीतील रः यांवर नो पाक ग झोन म ये पाक ग केले या वाहनामुळे वारंवार वाहतुक ची क ड  
होत अस यामुळे यावर उपाय योजना कर यासाठ  चचा करणे. 
सुचक :- ौी उमेश अशोकिसंह च हाण                                                 अनुमोदक:- ौी फा ख हसेन कासीम साबु  

वषय बं.७       ूःताव 

 कि शासनाने शहर  भागा क रता घोषीत केले या ूधानमंऽी आवास योजनं अतंगत आप या शहराचा समावेश आहे कंवा कसे तसेच 
या योजने बाबतची परेषा कशी आहे या बाबतची मा हती सभागहृात सादर क न चचा करणे बाबत. 
सुचक :- ौी उमेश अशोकिसंह च हाण                                                अनुमोदक :- ौी फा ख हसेन कासीम साबु  

               ःवा र त/-                                   ःवा र त/- 

नगरसिचव,       सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नांदेड.            ः थायी सिमती,नांवाशमनपा, नांदेड. 


