
 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ःथायी सिमती नांदेड.  

  गु वार, द. १८.१२.२०१५  रोजी दपार  ु ०४.००  वाजता नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा मनपाके या मु य कायालयाचे ूशास कय 
इमारतीतील प ह या माळयावर ल सिमती सभागहृात म ये भर व यात आली होती. उप ःथती न दणी र जःटर म ये ःवा र  क न सदर 
सभेस खालील म.न.पा. ःथाई सिमतीचे सदःय उप ःथत होते. 
                               सौ. अनुजा अिमतिसंह तेहरा, सभापती 
          सवौी  

मोरे संजय गंगाधर       अ नेवार गंगासागर सं दप 
इंदबाई िशवाजीराव घोगरेू   ू वण बालाूसाद बयाणी   

संिगता पृ  वीराज राओऽे     योती महि खेडकर         सिलमा बेगम नु ला खान   शमा पुंपाताई राजेश 

इशरत फातेमा अ. शमीम  कोकुलवार लआमीबाई तुळशीराम  

कदम गंगाबाई नारायण   च हाण उमेशिसहं अशोकिसंह  

फा ख हसेन कासीम साबु   जक या बेगम स. मुखतार       
सभापती  ःथायी सिमती सभापती पद  माझी िनवड झा यानंतर आजची प हली सभा मा या अ य तेखाली होत असून 

उप ःथत सव स.सदःय, ौी सुिशल खोडवेकर आयु , ौी ूकाश येवले, उपआयु , स. आयु  ौी वजयकुमार 
मुंडे, ौी आर.एस.कोलगणे मु  य लेखा प र क, ौी वसपुते लेखािधकार , डॉ.आिसफ ू.मु  य वै कय 
अिधकार , ौी म.साद क मु य लेखािधकार , ौी िगर ष कदम कायकार  अिभयंता, ौी सुमीव अधंारे, कायकार  
अिभयंता बएसयुपी व सव े ऽय अिधकार  व वभाग ूमूख इतर सव कमचा-याचे ःवागत क न मी आपणास 
आ ासन देते क , शहर वकास कामा या संदभात माझे व ःथायी सिमती या सव सदःयांचे  आपणास सहकाय 
राह ल तसेच आपणाकडूनह  आ हाला असेच सहकाय िमळेल अशी मी आपणाकडून अपे ा य  करते व  
आज या सभे या कामकाजास सुरवात कर यात येते. 

वषय बं.१ 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत परबु-हाणनगर, नवा म ढा, काबरा नगर, जयिभमनगर, इतवारा, िसडको, गाड पुरा ई. 
भागात एकूण (२०) नग एनज  ए फिशयंट २x२४ WT-५ पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे.  सदर ल काम अ यंत तातड ने क न 
वयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) डएसआर २०१४-१५ नुसार तयार 

कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर ौी नॅशनल इले श कल इं जिनअस नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या 
कामासाठ  पये ६६,१२०/- (अ र  पये सहास  हजार एकशे वस फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास मुंबई ूािंतक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या अनुसूची (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र 
ूशास कय व आथ क मा यतेःतव ःथायी सिमती समोर सादर. 
उमेश च हाण  या ूःतावास मा यता दे यास आमचा वरोध नाह . स या मनपातफ  मर यरु  लाईट ,इतर सा ह य खरेद  

क न ते बस वणे, व ुत लाईट देखभाव द ःतीकर याचे कामासाठ  कंऽाटदार नेम यात आलेला आहेु .परंतू आ ह  
ूभागातील व तू पोलवर मर युर  लाईट बस व याची मागणी करतो त हा मर युर  लाईट व ूत सा ह य 
उपल द नस याचे सांग यात येते. कंऽाटदारास वारंवार सांगूनह  ते काम कर यास तयार नाह .कऽाटदार काम 
कर यास तयार नसेल याचे व द गु हा दाखल करणार आहे काय ते  काम कर त नसेल तर याचे देयक 
दे यात येवू नये. सदःयांनी मलुभूत नागर  सु वधाची करकोळ कामे सांिगत यानंतर ती कामे करावयास पा हजे  
व वध कारणे देवून ते थांब व यात येवू नये. 

सभापती स.सदःयांनी याचे ूभागात मर युर  लाईट बस व याची मागणी केली असेल तर ती यांची मागणी पुण 
कर यात यावी. 

संजय मोरे  मी मागील दोन वषापासून माझे ूभागात २५ ःशट लाईट बस व यासाठ  मागणी कर त आहे अनेक लेखी अज 
दले संबिधत अिभय यास अनेक वेळा भेटलो परंतू आज पयत ःशट लाईट  बस व यात आलेले नाह त.फाईल 
मंजरु झाली नाह  असे सांग यात येत आहे. २५ लाईट बस व यासाठ  कती खच येतो. इतर कामासाठ  लाखो 
पये खच कर यात येत आहे.  

उपअिभयंता व ुत  व ुत लाईट उपल द नस यामळेू बस वता आलेले नाह . व ुत लाईट पुरवठा करणेसाठ  कामाचे आदेश दे याची 
कायवाह  कर यात येत आहे. 

उमेश च हाण  सव स.सदःयांना लेखी पऽ देवून याचेकडून  यांचे ूभागात कती  लाईट बसवावयाचे आहेत यांची मागणी 
यावी 

आयु  चार म ह यापुव  व ुत सा ह य वं ुत लाईट कर यासाठ  िन वदा मंजरु चा ूःताव दला होता यास ःथायी 
सिमतीने मा यता दली नाह , न याने महानगरपािलका ह द त समा व  झालेला मामीण भाग  
कौठा,वसरणी,असदवन,दो ह  तरोडा या भागात मोठया लोकवःती वाढत अस यामूळे लाईट बस व याची मागणी  

 



 

(२) 
जाःत असून अ टरनेटपोल वर लाईट बस व याचे िनयोजन कर यात येत आहे. व ुत वभागातील किन  
अिभयंता यांनी सव ूभागात ःथळ पाहणी क न एकूण कती व ुत बसवावे लागतील याचे िनयोजन क न 
ूाधा याने व ुत लाईट बस व याचे काम  हाती यावी..दोन तीन म ह यात २००० लाईट बस व याचा ूय  
कर यात येईल. उजा ॐवंधन दनािनिम य कि शासना या उजा वभागाकडून व  महारा  उजा वकास 
अिभकरण (महाउजा) कडून कमी वज वाप न जाःत ूकाश देणारे व ुत लाईट  बस व या संदभात काह  
मागदशक सुचना आले या असून या मागदशक सुचनेनुसार व तु लाईट बस व याचे िनयोजन कर यात येईल.  

फा ख हसेनु  बएसयुपी वभागातून काह  संिचका गायब झाले या आहेत. 
का.अिभयता बएसयुपी संिचंका गहाळ झालेली नाह , सिंचका शोध यात येईल. 
उमेश च हाण  बएसयुपी योजने अतंगत या घराचे बांधकाम कर यात आले या घरा या व न व ुत तारा गेले या आहेत 

काह  घरात व ुत पोल आलेले आहे. यामूळे हट व यात यावे.गोर णनगर नारायणनगर भागातील रः यावर 
व ुत पोल आलेले आहेत तो हट व यात यावा. तसेच गोर ण भागातील  एका नागर कां या गलॅर  (पोच)म ये 
व ुत पोल आलेला आहे तो ह  हट वणे आवँयक आहे.  पावसाचे पाणी लाग ूनये हणून यांनी गॅलर चे ३.४ 
फुट बांधकाम केलेले आहे.बांधकाम परवानगी िनयमातील तरतदू नूसार गॅलर चे बांधकाम करतो येते.  

आयु  बएसयुपी योजने अतंगत बांधकाम कर यात आले या बहतांशीु  घरात आलेले व ुत पोल हट व यात आले 
असून घराव न जात असले या व ुत तारा या हट व यात आले या आहेत. काह  तुरळक ठकाणी असतील 
उपअिभयंता व तु व.यानंी पाहणी क न व ुत पोल, तारा हट व यासाठ  कायवाह  करावी. व ुत मंडळाकडून 
खाजगी जागेवर व ुत पोल उभार यात येत नाह .  गोर ण भागातील  नागीकाने मंजरू बांधकामापे ा अिधकचे 
बांधकाम केलेले आहे कंवा कसे याची ःथळ पाहणी क न कायवाह  करावी लागेल.संबंिधत े ऽय अिधका-यांनी 
ःथळ पाहणी क न िनयमानुसार पुढ ल कायवाह  करावी. 

सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१७७      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या ह ीत परबु-हाणनगर, नवा म ढा, काबरा नगर, जयिभमनगर, इतवारा, िसडको, गाड पुरा ई. 
भागात एकूण (२०) नग एनज  ए फिशयंट २x२४ WT-५ पथ दवे पुरवठा क न बस व यात आले आहे.  सदर ल काम अ यंत तातड ने क न 
वयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) डएसआर २०१४-२०१५ नुसार तयार 

कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर ौी नॅशनल इले श कल इं जिनअस नांदेड यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या 
कामासाठ  पये ६६,१२०/- (अ र  पये सहास  हजार एकशे वस फ ) एवढा खच झालेला आहे. 
 क रता या कामास मुंबई ूािंतक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या अनुसूची (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र 
ूशास कय व आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानमुते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.२ 

 ौी दगा वसजणा या व वध घाटावर ता पुरती ूखर द यांची यवःथाु , जनरेटर टयुबप ट  यवःथा अ यंत तातड ने क न 
ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार 
कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. सोनु इले श क स नागपूर यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  
पये १,५२,८९३/- (अ र  पये एक लाख बाव न हजार आठशे ऽेअ नव फ  एवढा खच झालेला आहे. 

 क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता ूदान करणेसाठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं.१७८      ठराव 

ौी दगा वसजणा या व वध घाटावर ता पुरती ूखर द यांची यवःथाु , जनरेटर टयुबप ट  यवःथा अ यंत तातड ने क न 
ावयाचे अस याने िन वदा न माग वता महारा  शासना या सावजिनक बांधकाम ( वधुत वभागा या) ड एसआर २०१३-१४ नुसार तयार 
कर यात आले या अदंाजपऽक दरावर मे. सोनु इले श क स नागपूर यां याकडून राःत प दतीने क न घे यात आलेली आहे व या कामासाठ  
पये १,५२,८९३/- (अ र  पये एक लाख बाव न हजार आठशे ऽेअ नव फ  एवढा खच झालेला आहे. 

 क रता या कामास मुंबई ूांितक मनपा अिधिनयम १९४९ या अनुसूची (ड) ूकरण (५) कलम (२) अ वये काय र ूशास कय व 
आथ क मा यता ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.३ 

 नांदेड शहर पाणी पुरवठा पं पंग मशीनर  अतंगत दनांक १०.०४.२०१५ ते १४.०९.२०१५ पयत पाच पंप हॉ व द ःतीु , ःथािनक 
बाजारातील राःत दरा ूमाणे खालील पं पाची द ःतीु  क न घे यात आली. 

१) काबरा नगर जलशु द करण कि ३५ MLD व १७७ HP पंप 
२) असदवन WTP ३५ MLD व १५० HP चा VT पंप 

 
 



(३) 
३) असदवन MBR चा ९०० MM Gear हॉ व द ःतीु  

४) कौठा ESR चा ४५० चा िगअर द ःतीु  

५) िसडको Air blower द ःतीचीु  

  सदर ल काम तातड ने व गरजेची अस याने मे. हक म इं ज. वकस नांदेड यां याकडून क न घे यात आले यास पये ४,२२,०६०/- 
खच झालेला आहे.  यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता ूःताव मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ 
नुसार ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १७९      ठराव 

नांदेड शहर पाणी पुरवठा पं पंग मशीनर  अतंगत दनांक १०.०४.२०१५ ते १४.०९.२०१५ पयत पाच पंप हॉ व द ःतीु , ःथािनक 
बाजारातील राःत दरा ूमाणे खालील पं पाची द ःती क न घे यात आलीु . 

१) काबरा नगर जलशु द करण कि ३५ MLD व १७७ HP पंप 
२) असदवन WTP ३५ MLD व १५० HP चा VT पंप 
३) असदवन MBR चा ९०० MM Gear हॉ व द ःतीु  

४) कौठा ESR चा ४५० चा िगअर द ःतीु  

५) िसडको Air blower द ःतीचीु  

  सदर ल काम तातड ने व गरजेची अस याने मे. हक म इं ज. वकस नांदेड यां याकडून क न घे यात आले यास पये ४,२२,०६०/- 
खच झालेला आहे.  यास काय र ूशास कय व आथ क मा यता देणे क रता ूःताव मुं.ूा.मनपा अिधिनयम १९४९ चे ूकरण ५ कलम २ 
नुसार ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.४ 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बीएसयुपी योजने अतंगत वेगवेगळया झोपडप ट  भागात घरकुल व मुलभूत सु वधांची 
कामे फार मोठया ूमाणात कर यात आली आहेत.  कांह  कामे पूण झालेली असुन योजना अतंीम ट याम ये अस याने झाले या कामाचा 
मा हतीपट तयार के यास महानगरपािलकेस व शासनास उपयु  ठरेल हणून ३ कमप याकडून दरपऽक मागवुन सवात कमी दराचे मे. 
पा  सवड ठेिल ह जन (इंड या) ूा.िल. मुंबई याचें . ९,२८,०००/- या दराचे दरपऽक ःथायी सिमतीने ठराव बं. २० दनांक ११.०५.२०१५ 
अ वये मंजरु केले आहे.  यानुसार सदर कंपनीकडून मा हतीपट तयार क न महानगरपािलकेकडे सादर केला आहे परंतु सदर कामासाठ  
अित र  खच झाला आहे हणून मे. पानसवड कंपनी, मुंबई यांना स ह स टॅ सची व अित र  खचाची मागणी केली आहे. 
 मे. पा सवड कंपनीस स ह स टॅ स दे यात आले नस यामुळे यानंी . १,२९,९२०/- व सदरचा मा हती पट मराठ  भाषेम ये डबीगं 
के याने अगावून कामाचे . ८३,२२०/- अशी एकूण र कम पये २,१३,१४०/- ची मागणी केली आहे सदर र कम यांना अदाई कर यासाठ  
अित र  खचास ःथायी सिमती या मा यतेःतव सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १८०      ठराव 

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बीएसयुपी योजने अतंगत वेगवेगळया झोपडप ट  भागात घरकुल व मुलभूत सु वधांची 
कामे फार मोठया ूमाणात कर यात आली आहेत.  कांह  कामे पूण झालेली असुन योजना अतंीम ट याम ये अस याने झाले या कामाचा 
मा हतीपट तयार के यास महानगरपािलकेस व शासनास उपयु  ठरेल हणून ३ कमप याकडून दरपऽक मागवुन सवात कमी दराचे मे. 
पा  सवड ठेिल ह जन (इंड या) ूा.िल. मुंबई याचें . ९,२८,०००/- या दराचे दरपऽक ःथायी सिमतीने ठराव बं. २० दनांक ११.०५.२०१५ 
अ वये मंजरु केले आहे.  यानुसार सदर कंपनीकडून मा हतीपट तयार क न महानगरपािलकेकडे सादर केला आहे परंतु सदर कामासाठ  
अित र  खच झाला आहे हणून मे. पानसवड कंपनी, मुंबई यांना स ह स टॅ सची व अित र  खचाची मागणी केली आहे. 
 मे. पा सवड कंपनीस स ह स टॅ स दे यात आले नस यामुळे यानंी . १,२९,९२०/- व सदरचा मा हती पट मराठ  भाषेम ये डबीगं 
के याने अगावून कामाचे . ८३,२२०/- अशी एकूण र कम पये २,१३,१४०/- ची मागणी केली आहे सदर र कम यांना अदाई कर यासाठ  
अित र  खचास ह नावाशमनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.५ 

 नावाशमनपाके या िशवाजीनगर येथील कःतुरबा मातसेृवा कि येथे श यिच क सक वभाग व ूसुती वभाग प ह या मज यावर 
अस याने णांना व गरोदर मातेची िसझर ूसुतीसाठ  यांना वर या मज यावर ने आण कर यासाठ  या ठकाणी तातड ने न वन िल ट 
बस वणे आवँयक आहे यामुळे िल ट Manufacting कंपनी िल ट पुरवठा क न बस वणेसाठ  कोटेशन दर माग व यात आले असता मे. जे.के. 
वॉिलटेके ूा. ज. लातुर यांची सवात कमी दराची . १२,२५,६८८/- (अ र  पये बारा लाख पंचेवीस हजार सहाशे अ ठेअशंी फ ) ची 
कोटेशन ूा  झाली आहे. 
 तर  या कामासाठ  मे. जे.के. वॉिलटेक ूा.िल. लातुर यांची . १२,२५,६८८/- ची कोटेशन मंजरु साठ  ूःताव ःथायी सिमती समोर 
सादर. 
सभापती   ूशासनाचा ूःताव मंजरु कर यात येतो व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
 
 
 



(४) 
ठराव बं. १८१      ठराव 

नावाशमनपाके या िशवाजीनगर येथील कःतुरबा मातसेृवा कि येथे श यिच क सक वभाग व ूसुती वभाग प ह या मज यावर 
अस याने णांना व गरोदर मातेची िसझर ूसुतीसाठ  यांना वर या मज यावर ने आण कर यासाठ  या ठकाणी तातड ने न वन िल ट 
बस वणे आवँयक आहे यामुळे िल ट Manufacting कंपनी िल ट पुरवठा क न बस वणेसाठ  कोटेशन दर माग व यात आले असता मे. जे.के. 
वॉिलटेके ूा. ज. लातुर यांची सवात कमी दराची . १२,२५,६८८/- (अ र  पये बारा लाख पंचेवीस हजार सहाशे अ ठेअशंी फ ) ची 
कोटेशन ूा  झाली आहे. 
 तर  या कामासाठ  मे. जे.के. वॉिलटेक ूा.िल. लातुर यांची . १२,२५,६८८/- ची कोटेशन मंजुर कर या ह नावाशमनपा ःथायी 
सिमतीची सभा सवानुमते देते व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं.६      ूःताव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ी म ये जे यवसायीक दकानां या मा यमातून आपला यवसाय करतात यांना ु
महानगरपािलके माफत यवसाय परवाना / नाहरकत ूमाणपऽ द या जाते.शहराम ये असे कती यावसायीक आहेत यांनी 
महानगरपािलकेचा यवसाय परवाना घेतलेला आहे आ ण यामा यमातून महानगरपािलकेस वा षक कती उ प न ूा  होते.  तसेच जे 
यावसायीक मनपाकेचा परवाना न घेता दकानां या माु यमातून यवसाय करतात अशा यावसायीकांना ठरा वक शु क आका न परवाना 
घे यास बा य कर या क रता एक वशेष मो हम राब व यास ह  मनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते मा यता देते व हा ठराव याच सभेत 
कायम कर यात येतो. 
सुचक:- उमेशिसहं अशोकिसंह चा हाण                                                   अनुमोदक :- फा ख हसेन कासीम साबु  

आयु  े ऽय कायालय ए या ह द त  एकूण ५८३ यवसायीकांची सं या असून यापैक  २८३ यवसायीकांनी परवाने 
काढलेले आहेत ३६० यवसायीकांनी परवाना  काढलेला नाह . े ऽय कायालय बी या ह द त  एकूण १५४३ 
यवसायीकांची सं या असनू यापैक  ८१९ यवसायीकांनी परवाने काढलेले आहेत. ७२३ यवसायीकांनी परवाना  
काढलेला नाह . े ऽय कायालय सी या ह द त  एकूण ३५०४ यवसायीकांची सं या असून यापैक  १७९४ 
यवसायीकांनी परवाने काढलेले आहेत , १७१० यवसायीकांनी परवाना  काढलेला नाह . े ऽय कायालय ड  या 
ह द त  एकूण ६१२ यवसायीकांची सं या असनू यापैक  ३१५ यवसायीकांनी परवाने काढलेले आहेत, २९७ 
यवसायीकांनी परवाना  काढलेला नाह . े ऽय कायालयातील अिभले  यानूसार शहरात एकूण ६२४२ न दणीकृत 
यवसायीक असून यापेक  ३०९० यवसायीकांनी यवसायाचा परवाना काढलेला आहे.३१५२ यापा-यानी 
यवसाय परवाना काढले या नाह . यवसायासाठ  ना हरकत ूमाणपऽ,परवाना पऽ दे याचे अिधकार े ऽय 
अिधका-याना दे यात आले आहेत सव े ऽय अिधका-यांनी आप या ेऽातील  या यवसायीकांनी परवाना 
काढलेला  नाह  यांना िनयमानुसार नोट सा देवून शु क वसुल क न यांचा परवाना ावा जे परवाना 
काढणारनाह त यांचे व द महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नूसार कायवाह  करावी.  

उमेश च हाण आयु ांनी शहरात एकूण ६२४२ यवसायीक असून यापैक  फ  ३०९० यापा-यानी यवसाय परवाना काढलेला  
अस याची मा हती दलेली आहे. माझे असे हणणे आहे क  नांदेड शहरात पान टपर  चाल वणारे, हातगाडयावर 
यवसाय करणारे, करकोळ यापार  ,होलसेल यापार  असे लहान मोठे जवळपास ४० ते ४५ हजार यवसायीक 
आहेत . सव े ऽय अिधका-यानी आप या ह द तील सव यवसायीकाचा स ह क न या सव यवसायीकांची 
यवसायानुसार यापा-यांची  अ,ब,क,ड, अशी वगवार  करावी,वगवार नुसार यांना पाच हजार ,तीन हजार, दोन 
हजार, एक हजार याूमाणे  वा षक यवसाय परवानना शु क आकारणीचा ूःताव तयार क न तो मा यतेसाठ  
ःथायी सिमती/सवसाधारण सभेत ठेवावा, यावर िनणय धेता येइल. स या महानगरपािलकेची आिथक 
प र ःथती  अ यंत खराब झालेली अस यामळेू उ प न वाढ या ीक नातून या ूःतावावर िनणय घेणे 
आवँयक आहे.शासनाने जकात कर ,एलबीट  कर र द केलेला अस यामूळे  महानगरपािलका यापा-याकडून 
कोण याच ूकारच कर /शु क घेत नाह  यामूळे शहरातील सव यवसायीकांना यवसाय परवाना शु क 
बंधनकारक कर यात यावे जेणे क न यापासून महानगरपािलकेस १५ ते २० कोट चे उ प न दरवष  िमळ ू
शकेल.तसेच महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम  १२७ नसुार परवाना दे याचे अिधकार आहेत , शहरात 
जवळपास २०-२५ हजार ऍटो र ा चालतात यांचेकडून कोण याह  ूकारचे शु क आकार यात येत नाह .   
यापुव  नगरपािलका अ ःत वात असतांना शहरातील सव साईकल र ाधारकांना ूितमहा पाच . शु क 
आका न ब ले दे यात येत होते. या ूमाणे आर टओकडून मा हती घेवून शहरातील सव ऍटोधारकांनाह  
वषाला . २०० शु क आकार यात यावे व यांना महानगरपािलका हद त र ा चाल व याचा  परवाना दे यात 
यावा यामूळेह  महानगरपािलकेचे उ प न वाढ शकतेू .  या ूःतावावर आयु  साहेबांनी वचार करावा.  

आयु   ऍटो र ाना परवाना दे याचे अिधकार महानगरपािलकेस आहेत कंवा नाह  याबाबत कायदेिशर बाबी तपासनू 
कायवाह  कर यात येईल. महानगरपािलकेचे उ प न वाढ या ीकोनातून ौी उमेश च हाण यांनी जो ूःताव 
दलेला आहे तो अ यंत चांगला ूःताव आहे. सव  े ऽय अिधका-यांनी  आप या ह द त स ह क न  सव 
ूकार या यवसायीकाची वगवार  नूसार  याद  तयार क न सभापती महोदयाना व मा याकडे  सादर करावी.  

 



 

(५) 
महानगरपािलकेस ःथािनक संःथा करापासून जवळपास ७० ते ७५ कोट चे उ प न िमळाले असते परंत ु 
शासनाने ःथािनक संःथा कर बंद के यामूळे महानगरपािलके या उ प नात घट झालेली आहे. १०-१५ वषापासून 
शहरातील ब-याचँया नागर कांकडे मालम ा कराची व पाणी पट  कराची थकबाक  असून वशेष मो हम राबवून  
ती वसुल कर याची कायवाह  कर यात येत आहे.    

सभापती  शासनाने ःथािनक संःथा कर बंद के यामूळे महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती खराब झालेली असून  
महानगरपािलकेची आिथक प र ःथती सुधार यासाठ  आपणा सवाना ूय  करावे लागणार आहे. ौी उमेश 
च हाण यांनी उ प न वाढ या ीकोनाते जो ूःताव दला अ यंत चांगला आहे. सव े ऽय अिधका-यानी 
आप या भागाचा स ह क न सव यापा-यांना यवसाय परवाना काढ यासाठ  बधनकारक  करावे, याचे 
परवाना मुदत संपलेली आहे यांचेह  परवाना नुतनीकरण क न महानगरपािलकेचे उ प न वाढ साठ  ूय  
कर यात यावा.िन त कर यात आलेले परवाना शु क कालबाहय झालेले अस यामूळे ते वाढ व याचे संदभात 
आयु ांनी ूःताव ावा. ःथािनक संःथा करा या बाबतीत खुलासा कर यात यावा.  

आयु   रा य शासनाने जकात कर बंद क न द.१.४.२०१० पासून ःथािनक संःथा आकार याचा िनणय घेतला व नंतर  
द.३१.७.२०१५ नंतर ःथािनक संःथा करह  र द कर याचा िनणय घेतलेला आहे. ःथािनक संःथा करा या 
सालसन २०१०-२०११ पासून ते आज पयत शहरातील जवळपास ६६०० यापा-यानी अिधकृत र या न दणी केलेली 
असून ःथािनक संःथा करा या कालावधीत या यापा-यांनी ःवत:हन ःथािनक संःथा करू  भरलेला नाह  यांना 
कोण याह  ूकारची याज व दंड न आकारता  यांचेकडून िनयमानुसार लागत असलेला  ःथािनक संःथा कर 
भर यासाठ  शासनाने  अभय योजना लागू केलेली असून अदंाजे  १५०० यापा-यानी अभय योजने अतंगत 
५६३३ संिचकेत अज सादर केलेले आहेत या ूा  अजाचे द.३१ माच २०१६ पुव   कर िनधारण करणेचे काम  
ूगतीपथावर आहे. अभय योजना २०१५ अतंगत लाभ न घेतले या एकूण संिचका १७०७४ असून ३१ माच २०१६ 
नंतर अभय योजना लाभ न घेतले या यापा-यांना  िनयमानुसार नोट सा देवून  यांचेकडून िनयमानूसार 
एलबीट  करासह  याज व व दंड वसुल कर याची कायवाह  कर यात येईल.  

उमेश च हाण  अभय योजने अतंगत लाभ न धेतले या संिचका ् १७०७४ आहेत यातील  सव यापार   ३१ माच २०१६ नंतर  
एलबीट  कर, याज व दंड भरतील काय 

आयु  अभय योजने अतंगत लाभ न धेतले या संिचका ् १७०७४ सिचंकेतील संबंिधत यापा-यांनी एलबीट  कर, याज 
व दंड नाह  भरला तर  िनयमानुसार यांचे व द कायवाह  कर यात येईल. 

सभापती    ौी उमेश च हाण यांनी मांडलेला ूःताव मंजरु कर यात येतो .व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
ठराव बं. १८२      ठराव 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह द तील म ये चार े ऽय कायालया अतंगत यापा-यांची एकूण ६२४२ सं या आहेत  
यापैक  एकूण ३२११ यापा-यानी यवसाय ूमाणपऽ काढले व यापासून महानगरपािलकेस .९२६२५८/-चे उ प  न िमळाले व ३०९० यापा-
यानी यवसाय परवाने काढलेले नस यामूळे महानगरपािलकेचे आिथक नुकसान होत आहे . कर ता सव े ऽय अिधकार  यांनी आप या 
काय ेऽातील या यापा-यांनी यवसाय परवाना काढलेला नाह  यांना िनयमाूमाणे नोट सा दे यात या यात. जे यवसायीक नोट सा देवूनह  
परवाना शु क भ न यवसाय परवाना काढणार नाह  याचे व द महानगरपािलका अिधिनयमातील तरतूद नसूार कायवाह  करावी. तसेच 
बल कले टर माफत आप या काय ेऽातील पान टपर  दकाना पासून ते होलसेल यापाु - या दकानाचा पुन  स ह क न यु वसाय िनहाय 
मोठे यपार  , म यम यापार   व करकोळ यापार , पान टपर  चाल वणारे दकानदार अशा दकानाचे वग करण क न याची याद  ु ु
सभापती,ःथायी सिमती व आयु  नांवामनपा नांदेड यांचेकडे सादर करावी. महानगरपािलकेने यापुव  िन त कर यात आलेले परवाना शु काचे 
दर हे कालबाहय झालेले अस यामूळे परवाना शु कात वाढ कर याचा ूःताव सवसाधारण सभा/ःथायी सिमती यां याकडे सादर करावा. असे 
ह  नांवामनपा ःथायी सिमती सभा सवानुमते समंत करते.  

तसेच शहरात मोठया ूमाणात र ा चालतात यांचेकडून कोण याह  ूकारचे शु क आकार यात येत नाह . कर ता र ा 
चालकांनाह  िनयमाूमाणे र ा परवाना शु  क वसुल करता येतो काय याबाबत कायदेिशर बाबी तपासून व इतर महानगरपािलकेकडून मा हती 
धेवून यांनाह  शु क आका न  र ा परवाना देणेचा  ूःताव दे यात यावे असे ह  नांवामनपा ः थायी सिमतीची सभा सवानमुते संमत करते. 
व हा ठराव याच सभेत कायम कर यात येतो. 
वषय बं. ७      ूःताव 

 नांदेड शहराला या वंणुपूर  ूक पातुन पाणी पुरवठा होतो तेथील जलसाठयाची स ःथती काय आहे ?  तसेच आहे तो जलसाठा 
शहराला कती दवस पुरणार आहे याची स वःतर मा हती देणे तसेच शहरा क रता पयायी जल ोताची कांह  यवःथा कर यात आली आहे 
काय या बाबत स वःतर चचा करणे बाबतचा ूःताव सभागहृासमोर सादर 
सुचक :- संजय मोरे                                                                 अनुमोदक :- इशरत फातेमा अ. शमीम 

आयु   मागील वष  पावसाचे ूमाण जाःत अस यामूळे शकंर वंणुपर  जलाशय १०० ट के भरले होते व ऑ टोबर १४ 
पयत गोदावर  नद त पा याची आवक होती पंरंतु यावष  पावसाचे ूमाण कमी अस यामूळे द.२६.९.२०१५ पयत 
फ  ् ७० ट के भरले पाऽात पा याची आवक ह  न हती. यामूळे पाणी टंचाई िनमाण हो याची श यता  



(६) 
अस यामूळे शहरात द.२.९.२०१५ पासून दोन दवसाआड व न तीन दवसाआड पाणी पुरवठा कर याचा िनणय 
घे यात आला.  आज या तारखेस जलाशयात २९.०८ द.ल.घ.मी.पा याचा साठा िश लक आहे. यातून ूित दन 
३५ द.ल.घ.िम.पाणी उपसा कर त आहोत. पा याचा साठा व पाणी उचल याचे ूमाण पाहता वंणुपर  
धरणातील पा याचा साठा ए पल पयत पुरेल एवढा िश लक आहे. यामूळे उ व ूक पातून २० 
द.ल.घ.िम.कायम ःव पी आर त कर याची मागणी शासनाचे संबंिधत वभागास केलेली असून यातून  
प ह या आवतनात पयायी उदभव पाणी पुरवठा योजने दारे उ व ूक पातून काल या दारे पाणी घे यात आलेले 
असून ते आसना नद त बांध यात आले या सांगवी व पंपळगाव येथील बंधा-यात साठ व यात आले आ ण ते  
पाणी १४ जानेवार  पासून आपण  उचलीत आहोत.एका आवतनात  हे दो  ह  बंधारे पुणपणे भरले तर आपणास 
२० दवस पुरते. शकंर वंणुपुर  जलाशतील पाणी शेतकर  अनािधकृतपणे उपसा क  नये हणून ूक पापासून  
१९ क.िम. पयतचे असलेले १३७ व ुत शा सफामर बंद करणेसाठ  एमएसईबीला कळ व यात आलेले आहे.तर  
पण शेतकर  राऽी बेराऽी शेतीकर ता चो न पाणी उपसा कर त अस याचे िनदशनास आलेले आहे.अनािधकृत 
पाणी उपसा रोक यासाठ  बोट ने १९ क.मी.प रसरात राऽी बे राऽी फरावे लागते, यामूळे  ज हािधकार  नांदेड 
यांचेमाफत जलाशयातील पा याची चोर  न होवू दे यासाठ  वशेष पथकाची नेमणुक कर यासाठ  ूय  कर यात 
येत आहे. ए ूल म ये आपणास तीन दवसा आड ऐवजी चार दवसा आड पाणी पुरवठा कर याचा िनणय 
यावा लागेल.  

संजय मोरे  आयु ांनी साहेबांनी मागील वष  १०० ट के धरण भरले होते व या वष  ७० ट के धरण भरले अस याचे व 
धरणात आज फ  २९.०८ द.ल.ध.िम. पाणी िश लक अस याची मा हती दलेली आहे. या उपल द पा या या 
साठयातून दररोज ३५ द.ल.घ.िम.पाणी उचल यात येत असेल तर हा पा याचा साठा फ  माच पयत पुरेल 
एवढाचा आहे. नंतर पा याची काय प र ःथती रा हल.ऐन उ हाळयात पाणी कुठन िमळणार पा याचे कसे ू
िनयोजन राह ल. आता पासूनच आपणास खाजगी व हर चे अिधमहृाणाची कायवाह  करावी लागेल. ना दु ःत 
असलेले हातप प द ःत क न यावर सबमिसबल पं प बसवावे लागेलु .मोठया ूमाणात िलकेजेस अस यामूळे 
तसेच हा ह ना द ःत अस यामूळे दररोज हु जारो िलटर पाणी वाया जात आहे ते द ःत करणे आवँयक ु
आहे. वॉलमन या िनंकाळजीपणा मूळेह  पाणी पुरवठा जाःत वेळ राहन पाणी वाया जात आहे ू .याकडे 
ूशासनाने ल  ावे अशा आम या सुचना आहे. 

आयु  ूशासना माफत संभा य पाणी टंचाई ल ात घेवून यावर उपाय योजना कर यात येत आहे.  नांदेड शहरात 
जेएनएनयुआरएम योजनेतील सुधार त पाणी पुरवठा योजने अतंगत न वन पाईप लाईनी टाक  यात आले या 
आहे. मु य जलवा हणीला न वन योजनेतील पाईप लाईन जोड यात आ यानंतर जू या योजनेतील पाईप 
लाईनचे कने शन कट करावयास पा हजे होते पंरतु तसे न के यामूळे दो ह  पाईप लाईन मधून पाणी पुरवठा 
होत अस यामूळे पाणी जाःत वेळ राहन पाणी वाया जात आहे यामूळेू  असे ःपॉट शोधून जू या पाईप लाईनचे 
कने शन कट कर याची कायवाह  सबंिधत अिभयं यांनी करावी.शहरातील सव वधंन व हर चे हातप पाची  
द ःती ु कर यासाठ  वशेष पथक ःथापन कर यात आलेले असून याचे माफत वशेष मो हम राबवून  
हातपं पाची द ःती कर यात येत आु हे. शहरात एकूण १०५७ वंधन व हर  यापैक  ७९३ व हर वर हातपंप व  
२६४ व ुत पप बस व यात आलेलेले आहे ते सतत कायरत राहतील याची द ता घे यात येत आहे.पाणी 
पुरवठा वभागाने ू येक पा या या टाक वर पाणी सोड याकर ता नेमले या वॉलमनना पाणी सोड याचा 
कालावधी िन त क न दे यासाठ  आदेिशत कर यात येत आहे.  

संजय मोरे  वसरणी हे गांव उंच टेकड वर वसलेले अस यामूळे या गावातील नागर कांना पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत 
नाह  यामूळे वसरणीम ये त कािलन मामपचंायतीची पाणी पुरवठा योजना अ ःत वात होती या योजनेतील 
काह  ठकाणी प हसी पाईप लाईन खराब झा यामूळे ते बदल यात यावे व ह  योजना काया वीत करावी अशी 
मागणी मी ब-याच दवसापासनू कर त आहे परंतु याकडे दल  करु यात येत आहे. माझी वनतंी आहे क , ह  
मामपंचायतीची योजना काया वीत करावी जेणे क न या भागातील नागर कांना पाणी टंचाई काळात पाणी 
पुरवठा होवू शकेल. 

आयु  ठरा वक वसरणी भागासाठ  दोन दोन पाणी पुरवठा योजना काया वीत ठेवणे हे महानगरपािलकेस आिथक या 
परवडणारे नाह . माम पंचायतीची पाणी पुरवठा योजना काया वीत करावयाची असेल तर महानगरपािलकेची 
पाणी पुरवठा यवःथा बंद करावी लागेल. वसरणी भागातील नागर कांनी लोकवगणी क न लोकवगणीतून जनुी 
पाणी पुरवठा काया वीत करावी यास ूशासनाचा वरोध नाह . शासनाने तातड ची उ हाळ  पाणी पुरवठा योजने 
अतंगत िनधी उपल द क न दला तर जू या योजनेतील खराब झालेली प हसी पाईप लाईन बदल याची 
कायवाह  कर यात येईल.  

उमेश च हाण  सभापती सौ.अनजुा तेहरा यांनी शकंर वंणुपुर  जलाशयातील गाळ काढ यासाठ चा ूःताव  सवसाधारण सभे  
समोर ठेवला होता सवसाधारण सभेने यास मा ता दलेली आहे ूक पातील गाळ काढ यात यावा.  

 



(७) 
आयु   सवसाधारण सभेने मा यता द यानुसार शासनास शकंर वंणुपरु  जलाशयातील गाळ काढयाची वनंती केलेली 

आहे.शकंर वंणुपुर  जलाशयाची मालक  ह  शासना या पाटंबंधारे वभागाची असून यावर ज हािधकार  यांचे 
िनयंऽण आहे. ए ूल म ये पा याची पातळ  कमी झा यानंतर ूक पाजवळ ल गाळ काढता येईल व प पींग 
ःटेशनकर ताह  जिमन अिधगहृ त करता  येईल. ज हािधकार  नांदेड यांना  महानगरपािलकेतील पदािधका-याचे 
एक िश मंडळ भेटन शासना या जलयु  िशवाय योजनेतुन जलाशयातील गाळ काढ यासाठ  वनंती कर यात ू
यावी.   

उमेश च हाण शहरातील ले आवूट मधील मोकळया जागेत उ ान वकिसत कर यासाठ  साव नक वापराकर ता ११ 
म ह या या िलजवर व वध संःथाना नागर कांना भाडेपट वर दे यात आले या आहेत परंतु असे िनदशनास आले 
आहे क . सदर ल मोकळया जागेचा वापर हा उ ान कंवा इतर सावजिनक कामासाठ  न होता जागेची ःवत: 
मालक  समजनू याचा ःवत: कामाकर ता पाक ग कर ता  गैरवापर कर त आहे.११ म ह याची िलज संपुणह  
जागा ता यात धे यात आलेल नाह  कंवा मुदतवाढ दे यात आलेली नाह .  शहरातील ले आवूट मधील मोकळया 
जागा कोणा कोणास दले या आहेत याची याद  आ हाला दे यात यावी.   

आयु  मालम ा यवःथापकाने ले आवूट मधील मोकळया जागा कोणा कोणास भाडेपट वर दले या आहेत याची 
स वःतर मा हती सभागहृात दे यात यावी. सु ूम कोटाने,व शासनाने जानेवार  २००९ नंतर शासना या व 
महानगरपािलके या जागेवर धाम क कारणाकर ता अितबमन क न यावर मं दर, मःजीद, चच आद चे 
बांधकाम केलेले असेल कंवा सावजिनक जागेवर धमाचे झडे लावलेले असतील तर ते वर त काढन  टाक याचे ू
िनदष दलेले आहे. यानुसार े ऽय अिधकार  ौी अ वनाश अटकोरे, ौी सुधार इगोले,ौी जग दश कुलकण , ौी 
जी,पी.देशमूख हे चांगले काम कर त आहेत.  

गंगासागर अ नेवार  मा या ूभागात मोठया ूमाणात अनािधकृत बांधकामे होत आहेत.नगरो था योजनेची कामेह  अधवट आहेत ती 
पुण कर यात यावी. 

आयु  मोघम ःव पाची तबार कर यात येवू नये ,अनािधकृत बांधकाम करणा-याचे ःथळािनिश नांव दे यात यावे 
िन त याचे व द कायवाह  कर यात यावी. सव े ऽय अिधका-यांनी आप या प रसरात होत असले या 
अनािधकृत बांधकामा व द व मंजरु नकाशा व द  कायवाह  करावी. झालेली अनािधकृत बांधकाम गुठेवार  
व हाडिशप ूिमयम योजने अतंगत शु क आका न िनयमानसूार ती िनयिमत कर याची कायवाह  कर यात येत 
आहे.नगरो थान योजने अतंगत शासनाचा ् ५० ट के सहभाग व महानगरपािलकेचा ५० ट के सहभाग भ न या 
योजनेतील कामे करावयाची आहेत. शासनाने आपला सहभाग हणून ७७ कोट चा िनधी दलेला आहे परंतु 
आिथक प र ःथती खराब अस यामूळे महानगरपािलकेस आपला सहभाग न द वता आलेला नस यामूळे कामे 
अधवट आहेत, ह  अधवट  कामे पुण कर यासाठ   शासनास िनधी दे याची वनंती कर यात आलेली आहे. 
ट या ट याने अधवट कामे कर याचा ूय  कर यात येईल.  

सभापती  आयु  नांवामनपा यांनी ूःतावा या अनुषंगाने मा हती दली याची न द घे यात येते.पाणी टंचाईसाठ   
करावयाचे उपाय योजना कर यासाठ चे जे काह  ूःताव ूशासनामाफत येतील यास ःथायी सिमती ूाधा याने 
मा यता देईल  

ठराव बं. १८३      ठराव 

नांदेड शहराला या वंणुपूर  ूक पातुन पाणी पुरवठा होतो तेथील जलसाठयाची स ःथती काय आहे , तसेच आहे तो जलसाठा 
शहराला कती दवस पुरणार आहे व शहरा क रता पयायी जल ोताची जी पयायी  यवःथा कर यात आली आहे याची स वःतर मा हती 
आयु ांनी दली यांची न द ह  नांवामनपा ःथायी सिमतीची सभा सवानुमते घेते. 
सभापती स.सदःयांनी ूभागातील कामाचे संदभात सबंिधत अिधका-यांना मोबाईल लावला तर सबिधत अिधकार  मोबाइल 

उचिलत नाह  अशी तबार आहे. 
आयु   या संदभात मी सवसाधारण सभेत खुलासा केलेला आहे. कोणताह  अिधकार  कोण याह  वेळ  आलेला ू येक 

मोबाईल उचलू शकत नाह . अिधका-यांना सुचना आहे क  आपण जे हा कामात असाल कंवा काह  कारणामूळे 
मोबाईल उचलता येत नाह  हे ठक आहे परंतु आपण जे हा ृ होताल यावेळ  आपणास कोणकोण या  
स.सदःयाचे मोबाइलवर िमसकॉल आले ते तपासनू यांना मोबाइल लावून यांचेशी बोलावे.  

सभापती  सव ऽय कायालयाना संबंिधत ूभागा या नगरसेवकांना मी ःवत: भेट देणार आहे. यावेळ  सव े ऽय 
अिधका-यानी  कायालयीन कामकाजाची मा हती ावी. 

आयु   सव े ऽय अिधका-यांनी यांची न द घेवून स.सभापतीना कायालयीन कामकाजाची मा हती ावी.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, शासन प रपऽक बं. राअसं/काया वयन सचुना/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  

 



 

(८) 
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 बांधकामाचे नमनेु, पयवे ण पणु व अहवाल, 
संकेत ःथळावर मा हती भरणे, व ूगती अहवाल पाठ वणे इ याद  कायवाह चे ट पे नमुद केले आहेत. सदर 
शासन प रपऽकानुसार, महानगरपािलका नांदेडने महापािलका ेऽातील सव णाचे काम दनांक ०८.०८.२०१५ 
रोजी हाती घेवुन, या अतंगत एकूण ४२०४ लाभा याचे वह त जोडपऽाअ वये मा हतीचे संकलन 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.  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.  यानसुार प हला ट यात २१९५ वैय 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 पणु 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 पुण करावयाचे अस यामुळे, सदर ल कामे अ प मदुतीत 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 संदभानसुार 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 कर यात येत आहे इतर महानगरपािलकेने शासन िनदशानूसार  
कामे सु  केलेली आहे. आपणास ३१ माच २०१६ अखेर शौचालयाचे बाधकाम कर याचे उ द  दे यात आलेले 
आहे. ूशासनाची वनंती आहे क , या ूःतावास मा यता दे यात यावी. जेणे क न माच २०१६ अखेर दे यात 
आलेले शौचालयाचे बाधकामाचे उ द   पुण करता येईल.  

सभापती  ःथायी सिमती या संदःयांची अनौपचार क बैठक त आय या वेळेसचे ूःतावावर िनणय घे यात येवू नये ू येक   
वषय वषय प ऽकेवर घे यात यावा असा िनणय घे यात आलेला आहे यामूळे आयु ांचा ूःताव वषय 
प ऽकेवर घेवून द.२३.१२.२०१६ रोजी आयो जत कर यात येणा-या ःथायी सिमतीचे सभेत मा यतेसाठ  ठेव यात 
येईल. आज या ःथायी सिमतीची  सभा शांततेत व खेळामेळ या वातावरणात पार पाड यास सव ःथायी 
सिमती या सदःयांनी अिधका-यानी सहकाय केले याबदल मी सवाना ध यवाद देते व आज या सभेचे 
कामकाज संप यामूळे आजची सभा संप याचे जा हर कर यात येते.  
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