
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-01/2021 
                                                 दनांकः- 15.04.2021 
 

 
 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) 
अ वये महारा  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 16.04.2021 
रोजी दपारु  03.00 वाजता ONLINE दारे आयोजीत केली आहे. 
 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय ू
करावे.  
            ःवा र त/-                                     ःवा र त/- 
      (स. अजीतपालिसंघ संधु)                      ( गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ) 
           नगरसिचव,                   सभापती, 
             नांवाशमनपा, नांदेड.                      ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं. 01 

वषय :- रमाई आवास योजनेसाठ  ूक प स लागार यांना मुदतवाढ देणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीम ये रा य शासनाचे सामा जक याय व वशेष सहा य 
वभागा या आख या रत रमाई आवास योजनेचा अमलबजावणी कर यात येत आहे.  सदर योजने अंतगत 
आजपयत 4677 घरकुल मंजुर असून आजपयत 6620 लाभाथ यांची याद स गहृिनमाण सिमतीने मा यता 
दली आहे.  यापैक  1943 घरकुलांची शासनाकडन मा यता येणे बाक  आहेू . 

 
 
 
 



 
(2) 

 सदर योजनेची कामे जसे लाभाथ यांचे सव ण करणे, देयक सादर करणे, सव झोनची एक ऽत 
मा हती संकलन क न शासनास सादर करणे, इ याद साठ  ूक प सलगार आवँयक आहे यामळेु 
लाभाथ ची कामे वेळेम ये पूण हो यास मदत होत आहे.  रमाई आवास योजना शासन िनणय म ये 
ूक प स लागार व इतर खचासाठ  5% िनधीची तरतूद आहे.  यानुसार ूक प स लागारासाठ  सव ण 
क न याद  सादर करणेसाठ  0.86%  (घरकुल कमंती या) व ूक प यवःथापण करणेसाठ  0.99% 

(घरकुल कमंती या) दर यापुव  मंजुर असून दरवाढ न करता याच दराने पुढ ल योजना संपेपयत 
मुदतवाढ देणेसाठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमतीसमोर मा यतेःतव सादर. 
वषय बं. 02 
 वषय :-  डॉ. शकंररावच हाण शासक य वै क य णालय वंणुपूर  नांदेड येथे कोरोना                 

                ूादभावा या अनुषंगाने दसरे मलशु द करण कि काय वीत करणे बाबतु ु  

डॉ. शकंरराव च हाण शासक य वै क य महा व ालय व णालय, वंणुपुर  नांदेड येथील नांदेड 
ज हयालगतचे ज हे तसेच आंीूदेश, तेलंगना व कनाटक येथील गण मोठयाूमाणात उपचारासाठ  
येत असतात.  तसेच या णालय प रसराम ये गंभीर कोरोना णासाठ  को वड सटर काया वीत 
कर यात आले आहेत.  महारा  ूदषण िनयंऽण मंडळ यां या ऽुट ची पुतता कर याकर ता णालयास ु
मलशु द करण कि काया वीत करणे अ यंत आवँयक आहे. 
 याअनुषंगाने सदर ल 150 के.एल.ड . मतेचे मलशु द करण कि काया वीत कर याकर ता 
महानगरपािलकेने सादर केले या अंदाजपऽकास मा. ज हािधकार  तथा सदःय सिचव ज हा िनयोजन 
सिमती यांनी ज हा वाष क योजना (सवसाधारण) सन 2020-21 मधील को वड-19 या अनुषंगाने पये 
79.32 ल  एवढया खचास दनांक 08.02.2021 रोजी या आदेशा वये ूशासक य मा यता ूदान केलेली 
आहे.  तसेच सदर ल मलशु द करण कि उभारणीसंदभात मा. ज हािधकार  नांदेड यां या अ य तेखाली 
बैठक घे यात आली असता सदर ल कामाबाबतची सव कायवाह  आयु , महानगरपािलका यांनी पणू 
करावी असे बठैक त िनदशीत कर यात आले होते. 
 याअनुषंगाने सदर ल िन वदा ू बया पूण क न घे यासाठ  दनांक 22.02.2021 रोजी िन वदा 
ूिस द कर यात आली.  सदर ल िन वदा ू बयेत एकूण 02 िन वदाधारकांनी सहभाग न द वलेला असुन 
ता ऽक अहता तपासली असता दो ह  िन वदाधारक पाऽ आहेत.  सदर ल िन वदा ू बयेचा पुढ ल भाग 
 हणून ूा  दरा उघड यात आले असता यांचा दरासंदभातील तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 
अ.ब. िन वदाधारक अंदाजपऽक य 

कमंत 
कंऽाटदाराने 
भरलेले दर 

% जाःत % कमी 

01 आयड यल िसःट म पुणे 4984850 4983354 -- 0.03% 

02 िशवश  इंटरूायझेस पुणे 4984850 5034698 1.00% -- 
 उपरो  ूमाणे ूा  02 िन वदाधारका पैक  सवात कमी दराचे िन वदाधारक मे. आयड यल 
िसःट म पुणे यांचे असून ते अंदाजपऽक दरापे ा 0.03% कमी दराने ूा  झाली आहे.  सदर ल कामावर 
मंजुर िन वदे नुसार लागणारा खच सालसन 2020-21 या आथ क वषात ज हा वा षक योजना 
(सवसाधारण) या लेखा िशषकातून कर यात येईल.  तर , आयड यल िसःट म पुणे या कमी दरा या 
िन वदाधारकाबरोबर सं वदा करणे या मा यतेकर ता ूःताव मनपा ःथायी सिमती या पटलावर सादर. 
 

           ःवा र त/-                                   ःवा र त/- 
     (स. अजीतपालिसंघ संधु)                      ( गाड वाले वरििसंघ जगतिसंघ ) 
              नगरसिचव,                             सभापती, 
          नांवाशमनपा, नांदेड.                    ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 


