
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ÆüÖŸÖ�ú�ÖÓ�Ö»Öê
Ã¾Ö“”û ³ÖÖ¸üŸÖ ×´Ö¿ÖÖ (�ÖÏÖ´Öß�Ö)

�ा.प.कबनुर 



�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú²ÖÖã¸ü 



अ.�. पातळ� �. िनकष िनकष पूत�ता 
कालावधी

१ १. हागणदार� िनमु�लन उ�सव  
( 15 ऑग�ट २०१५ ) 

९०% कुटंुबाकडे शौचालय उपल�धता 15 जुलै ते 10 ऑग�ट 

उघ�यावर मानवी �व�ा न आढळणे 15 जुलै ते 10 ऑग�ट 

अंगणवाड�, �ामपंचायत,शाळा, आरो�य 
क� � इ. साव�जिनक �ठकाणी 
�व�छतागहृाची उपल�धता

15 जुलै ते 10 ऑग�ट 

२ २. हागणदार�मु� �ामपंचायत 
घोषणा ( २ ऑ�टोबर २०१५ ) 

�कशोरवयीन मुली व म�हला यांचे �ित�ा 
जपणारे व वापरायो�य शौचालय 

१ स�टेबर ते 30 स�टेबर

सव� शौचालयाशेजार� पा�याची व साबणाची 
उपल�धता

१ स�टेबर ते 30 स�टेबर

कुटंुबातील सव� �य��कडून मह�वाचे वेळ� 
साबणाने हात धुतले जाणे 

१ स�टेबर ते 30 स�टेबर

लहान मुलां�या �व�ेचे सुयो�य �यव�थापन १ स�टेबर ते 30 स�टेबर

घनकचरा संकलन व �यव�थापन 
�यव�थेची उपल�धता

16 ऑग�ट ते 31 स�टेबर

३ ३. हागणदार�मु� 
+(ODF+)(१८+२४ म�हन)े      
( 20 �डस�बर २०१५ ) 

घनकच�यासाठ� वग�करण �यव�था व 
�वघटनशील घन कच�यासाठ� ��कया क� � 
उपल�ध

10 ऑ�टोबर ते 10 �डस�बर 

१ स�टेबर ते 10 �डस�बर 
�प�या�या पा�याची यो�य साठवण व 
हाताळणी

आरो�यास घातक सांडपाणी साव�जिनक 
ना�यात जा�यापूव� �यावर यो�य ���या 
उपल�ध

१ नो�हेबर  ते 20 �डस�बर 



¾ÖêòµÖÛŒŸÖ�ú ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖÓ“ÖÖ 
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•ÖÖ�ÖÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ“Öê ´ÖÖÆêü •Öã»Öêò ŸÖê 10 †Öò�ÖÃ™ü ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×ÖµÖÖê•ÖÖ

1 . �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú²ÖÖã ü̧“Öê ¯ÖÖ»Ö�ú †×¬Ö�úÖ¸üß

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß, ÆüÖŸÖ�ú�ÖÓ�Ö»Öê.

Ã¾Ö“”û ³ÖÖ ü̧ŸÖ †×³ÖµÖÖÖÃÖÖšüß ( ×Ö´ÖÔ»Ö �ÖÏÖ´Ö) ¤êü�ÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß �ÖÖ¾Öê
†.�Îú. ÃÖÓ¯Ö�úÖÔÃÖÖšüß

�ÖÖ¾Ö 
×•Ö»ÆüÖÃŸÖ¸üßµÖ

¯ÖÖ»Ö�ú †×¬Ö�úÖ¸üß
×ÖµÖÓ¡Ö�Ö †×¬Ö�úÖ¸üß ÁÖß. ‹ÃÖ. ¾ÖÖµÖ. ´ÖÖôûß ü( �Ö™ü×¾Ö�úÖÃÖ †×¬Ö�úÖ¸üß (¾Ö�ÖÔ1) ̄ ÖÓ.ÃÖ.ÆüÖŸÖ�ú�ÖÓ�Ö»Öê)

ŸÖÖ»Öã�úÖÃŸÖ¸üßµÖ
¯ÖÖ»Ö�ú †×¬Ö�úÖ¸üß

†×¬Ö�úÖ-µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Æãü§üÖ �दललेी जबाबदार� ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÖÓ²Ö¸ü

1 2 4 5 6 ७ ८

1 �ú²ÖÖã¸ü ´ÖÖ. ÁÖß. †×¾ÖÖÖ¿Ö 
ÃÖã³Öê¤üÖ¸ü  ´Öã�µÖ 

�úÖµÖÔ�úÖ¸üß 
†×¬Ö�úÖ¸üß 

(¯ÖÖ.¾Ö.Ã¾Ö.)  
×•Ö.¯Ö.�úÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü      

ÁÖß. ‹.•Öê.¯ÖÖ™üß»Ö 1.ÁÖß.‹ÃÖ.‹.³ÖÖê‡Ô™êü ×¾Ö.†. (¯Ö.)

गहृभेट�तुन शौचालय उ���पुत�

9881129223
²ÖÖ»Ö ×¾Ö�úÖÃÖ

¯ÖÏ�ú»¯Ö 2.ÁÖß.œüÖê�úôû.†Ö¸ü.¾ÖÖµÖ. ×¾Ö.†.(×¿Ö�Ö�Ö) 9689125905
†×¬Ö�úÖ¸üß 3.ÁÖß.‹ÃÖ.‹ÃÖ.Ø¿Ö¤êü ×¾Ö.†. (�ÌúÂÖß ) घनकचरा �यव�थापण 9689946899

9421121968 4.ÁÖß.‹.†Ö¸ü.•ÖÖ¬Ö¾Ö ×¾Ö.†.(†Ö¸üÖê�µÖ )
गहृभेट�तुन शौचालय उ���पुत�

9657866336
5.ÁÖß.‹ÃÖ.‹ÃÖ.�ÖÖêÃÖÖ¾Öß ¿ÖÖ.†×³Ö.�ÖÏÖ¯ÖÖ¯Öã सांडपाणी �यव�थाण 7385896836

ÁÖß . ¾Æüß.‹ÃÖ. 
¯ÖÖ™üß»Ö 6. ÁÖß. ³ÖÖêÃÖ»Öê ¿ÖÖ.†×³Ö.²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Ö

साव�जिनक शौचालय व शाळा 
अंगणवाड� द�ु�ती 

´ÖÖãÂµÖ²Öôû ×¾Ö�úÖÃÖ
ÃÖ»»ÖÖ�ÖÖ¸ü 7.ÁÖß´ÖŸÖß. ‹ÃÖ.‹ÃÖ.´Öãôêû ¯ÖµÖÔ.†ÖµÖÃÖß›üß‹ÃÖ

गहृभेट�तुन शौचालय उ���पुत�

9689258844
DWSM

×•Ö.¯Ö.�úÖê»ÆüÖ¯Öã¸ü 8.ÁÖß´Ö.‹ÃÖ.²Öß.×•Ö¸ü�Öê ¯ÖµÖÔ.†ÖµÖÃÖß›üß‹ÃÖ

9.ÁÖß´Ö.¯Ö»»Ö¾Öß ̄ ÖÖ™üß»Ö ²Öß †Ö¸ü ÃÖß
शौचालय बांधकाम ��ताव 
पडताळणी व अनुदान वाटप 9503530363



2 . †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß µÖÖÓÖÖ �ÖéÆü³Öê™üßÃÖÖšüß �ãú™ãÓü²Ö ¾ÖÖ™ü¯Ö 

†.
�Îú.

सिनयं�ण 
अिधकार� 

†×¬Ö�úÖ¸üß / �ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö पद ³ÖÖ�ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Öê´ÖãÖ
×¤ü»Öê»Öß
�ãú™ãÓü²ÖÃÖÓ�µÖÖ 

आठव�या
तील सा�य 

१

.ÁÖß.‹ÃÖ.‹.³ÖÖê‡Ô™êü  
(×¾Ö.†. ¯Ö.)

अफसाना इनामदार अ.�.११८ अगणवाड� से�वका 
को�हापूर रोड, कुलकण� 
मळा वॉड� नं.२ 

१४

२ �व�ा करोशी अं.�.२४
अगणवाड� से�वका 

को�हापूर रोड वॉड� न.ं२ १४

३ शह�दा पठाण अं.�. ७
अगणवाड� से�वका 

द�नगर वॉड� न.ं१ १४

४ सुजाता कदम अं.�. ११०
अगणवाड� से�वका 

गावभाग वॉड� नं.२ १४

५
सरवदे अं.�. १०५, कुमार �व�ामं�दर 
द�नगर, मु.कोळ�

अगणवाड� से�वका व 
िश�क द�नगर वॉड� नं.१ १४

६
मोमीन अं.�.०३, क�या �व�ामं�दर, 
मु.सूय�वंशी

अगणवाड� से�वका व 
िश�क आझादनगर वॉड� नं.५ १४

७
माया पाट�ल अं.�.०५, कबनूर हाय�कूल, 
मु.आलासे

अगणवाड� से�वका व 
िश�क झोपडप�ट� वॉड� नं.५ १४

८

 ÁÖß.œüÖê�úôû.†Ö¸ü.¾ÖÖµÖ. 
(×¾Ö.†.×¿Ö�Ö�Ö)

नोरजे अं.�. १४व क� � शाळा मु.खारगे 
अगणवाड� से�वका व 
िश�क फॅ�टर� रोड वॉड� नं.४ १४

९
मुदगल अं.�.१०६, उदू�.�व.म.जय�हंद नगर, 
मु.शेख

अगणवाड� से�वका व 
िश�क दावतनगर वॉड� नं.१ १४

१० देवाड� अं.�. २५ व क� � शाळा, मु.खारगे 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क फॅ�टर� रोड वॉड� नं.४ १४

११
�ाथ�ना कंुभार अं.�. १२२, र�द�प हाय�कूल, 
पाट�ल एस एस 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

र�द�प वसाहत वॉड� 
न.ं३

१४



१२ सुमन सुतार अं.�. ०६
अगणवाड� से�वका 

गावभाग वॉड� नं.२ १५

१३
होगाडे अं.� ०८,उदू� �व�ामं�दर 
जय�हंद नगर,मु.शेख 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

सनद� मळा वॉड� 
नं.६

१५

१४ राज�ी िशंगे अं.�.०२
अगणवाड� से�वका िभमराज भवन 

वॉड� नं.५
१५

१५

ÁÖß.‹.†Ö¸ü.•ÖÖ¬Ö¾Ö        
(×¾Ö.†.(†Ö¸üÖê�µÖ )

िशतल कांबळे अं.�.१२४, �यू 
इं��लश �कूल, मु.जाधव एस.बी.

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

धुळे�र नगर वॉड� 
नं.६ १५

१६
मंगल िशंदे अं.�.०४, क�या 
�व�ामं�दर,मु.सूय�वंशी 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

झोपडप�ट� वॉड� 
नं.५

१४

१७
गोते अं.�.१२३, कबनूर 
हाय�कूल,मु.मगदमू  

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

झोपडप�ट� वॉड� 
नं.५

१४

१८ सुिनता च�हाण अं.�.११७
अगणवाड� से�वका 

गावभाग वॉड� नं.२ १४

१९
पांडव अं.�.१८ व क� � शाळा 
मु.खारगे 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

साठेनगर वॉड� 
नं.३

१४

२०
मंगल िशंदे अं.�.०४, क�या 
�व�ामं�दर,मु.सूय�वंशी 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

झोपडप�ट� वॉड� 
नं.५

१४

२१
िशला पाट�ल अ.�.२३ व र�द�प 
हाय�कूल, मु.पाट�ल 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

र�द�प वसाहत 
वॉड� नं.३

१४

२२

ÁÖß´Ö.‹ÃÖ.²Öß.×•Ö¸ü�Öê 
(¯ÖµÖÔ.†ÖµÖÃÖß›üß‹ÃÖ)

��मता कांबळे अं.क.िमनी व क� � 
शाळा, मु.खारगे 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क गावभाग वॉड� नं.२ १५

२३
अच�ना कांबळे अं.�.११९ व �यू 
इं��लश �कूल,मु.जाधव

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

मराठ� शाळेमाग े
वॉड� नं.५

१४

२४ अ��नी रावळ अं.�.१११
अगणवाड� से�वका 

को�हापूर रोड, 
बाळासो पाट�ल 
नगर वॉड� नं.२

१४

२५
अ��मता ितकोट� अं.�.२१, र�द�प 
हाय�कूल, मु.पाट�ल 

अगणवाड� से�वका व 
िश�क 

वाकरेकर मळा 
वॉड� नं.३

१५



२६
�ाथ�ना कंुभार अं.�. 
१२२, र�द�प हाय�कूल, 
पाट�ल एस एस 

अगणवाड� से�वका 
व िश�क 

र�द�प 
वसाहत वॉड� 
नं.३

१४

२७
मंजू सुतार अं.�.१०९, 
कुमार 
�व.म.द�नगर,म.ुकोळ� 

अगणवाड� से�वका 
व िश�क 

ल�मीमाळ व 
द�नगर वॉड� 
नं.१

१४

२८

ÁÖß´ÖŸÖß. ‹ÃÖ.‹ÃÖ.´Öãôêû 
(¯ÖµÖÔ.†ÖµÖÃÖß›üß‹ÃÖ )

 

यलगु�े अं.�. १०७
अगणवाड� से�वका  मणेरे मळा 

वॉड�नं.६
१४

२९
रंजना िशदें अं.�.१५ व 
�यू इं��लश �कूल, 
मु.जाधव 

अगणवाड� से�वका 
व िश�क 

िस�दाथ� 
नगर वॉड� 
नं.५

१५

३०
रजपूत अं.�. २० व 
र�द�प हाय�कूल 
मु.पाट�ल 

अगणवाड� से�वका 
व िश�क 

केटकाळे 
नगर वॉड� 
नं.३

१४

३१
सुवणा� शटेे अं.�. १७ व 
क� � शाळा मु.खारगे 

अगणवाड� से�वका 
व िश�क 

साठेनगर 
वॉड� नं.३

१५

३२
शभुांगी पाट�ल अं.�. ११६ 
व क� � शाळा, मु.खारगे 

अगणवाड� से�वका 
व िश�क 

साठेनगर 
वॉड� नं.३

१४

µÖÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ   †ÖœüÖ¾ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ´Ö×Æü�µÖÖ“µÖÖ 10 , 20 ¾Ö 30 
ŸÖÖ¸ü�ÖêÃÖ  ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.



¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´ÖÖ“Öê  उ����यानसुार सा�य -  
कालावधी 

¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ
²ÖÖÓ¬Ö�úÖÓ´ÖÖ“Öê
ˆ×§üÂ™ü¶ 

15 ऑग�ट पय�त 
शौचालय 
बांधकामाचे उ��� 

15 ऑग�ट पय�त 
शौचालय 
बांधकामाचे सा�य 
(ट�केवार� )

२ ऑ�टोबर 
पय�त च े
उ��� 

२ ऑ�टोबर 
पय�त च े
सा�य 

३०० १७७ ९२.28 % १२३ १०० %



�Öã›ü ´ÖÖòÖâ�Ö ¯Ö£Ö�ú ×ÖµÖÖê•ÖÖ
³ÖÖ�ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Öê´ÖãÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ �ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö Öê´ÖãÖ ×¤ü»Öê»µÖÖ †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß 

ÃÖê×¾Ö�êú“Öê ÖÖ¾Ö  

को�हापूर रोड ओढा ते फुलेनगर 
(बेघर वसाहत) 

सुभाष नामदेव पोवळे , �व�ठल 
�ह�ना�पा कांबळे , महावीर गणपती 
फरांडे , संतोष सुकुमार कांबळे 

सफुरा �दलावर शेखजी ,मालुताई 
पांडुरंग कांबळे , राज�ी सुभाष िशंगे ,         
कमल गुलाब कांबळे , शहनाज युनुस 
मोमीन , शह�दा �फरोज पठाण , मंगल 
िनव�ृी िशंदे , कांचन शामराव गवरे

गावभाग व सुतार ग�ली प�रसर महेश जग�डा पाट�ल , मा�ती 
गो�वंदा वडर , अिनल सज�राव हेगडे 
, अ�दलु मुबारक सनद� , �पाबाई 
�ज�ना�पा कांबळे 

माया महादेव पाट�ल ,       िमना 
रमेश च�हाण , सुमन चं�कांत 
सुतार , मंगल आ�पासो चाफेकर , 
शा�हदा �फरोज पठाण , आशा 
म�ला�पा सुतार , सुनंदा सुरेश 
होगाडे , ल�मी दशरथ कांबळे 

कबनूर हाय�कूल प�रसर शंकर भुपाल कांबळे , अशोक 
महादेव कांबळे , िस�द ुसं�दपान 
हतीकर , िमना�ी राजु कांबळे 

सौ. सु��मता रजनीकांत नोरजे , 
आ�काताई राजाराम फराकटे , रंजना 
क�ला�पा िशंदे , सौ. सं�या मनोहर 
कुरळपे , सौ. शबाना सलीम �हाबर�
, ��साना शाबु��न नाईकवडे , सौ. 
सुवणा� भरत शेटे ,            
सौ. �पाली सुदाम पाट�ल



ˆ‘Ö›ü¶Ö¾Ö¸ü ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ •ÖÖ�µÖÖ-µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ¾Ö¸ü �úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô / ÃÖ´Ö•Ö ¤êü�Öê
• उघडयावर शौचास बस�या-यास फुल देवून समज देणे -  ( १ ते 10 ऑग�ट )  

•  उघ�यावर शौचास बस�या-यास मुबई पोलीस अिधिनयम १९५१ मधील कलम ११५ /११७ 
अंतग�त अपराध िस�द� नंतर �.१२०० चा दंड आकारणे  - ( १ ते 10 ऑग�ट )  

•  ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ²ÖÓ¤ü �ú¸ü�Öê  - ( १ ते 10 ऑग�ट ) 

• ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¯ÖÏ³ÖÖŸÖ±Ìêú¸üß ¾Ö  ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ»Öê»µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ“µÖÖ ‘Ö¸üÖÃÖ´ÖÖê ü̧ œüÖê»Ö ¾ÖÖ•Ö¾ÖãÖ ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖÃÖ 
¯ÖÏ¾Öé¢Ö �ú¸ü�Öê  - ( दर शिनवार� ) 

• ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ¯Ö£ÖÖÖ™ü¶ ¾Ö Ã¾Ö“”ûŸÖê×¾ÖÂÖµÖ�ú �ÖÖ�µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖãÖ ¯ÖÏ²ÖÖê¬ÖÖ - 
( दर शिनवार� ) 

• †×¬Ö�úÖ¸üß , �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß , �ÖÏÖ´ÖÃ£Ö µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ�ÖÖŸÖãÖ �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ÁÖ´Ö¤üÖÖ (¤ü¸ü ÃÖÖế Ö¾ÖÖ ü̧ß  )
• गहृभेट� दर�यान ह�त प��का वाटप (25 जुलै ते 31 जुल ै)

• ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ�µÖÖ-µÖÖ »ÖÖê�úÖÓ“Öê ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö �Îú´ÖÖÓ�ú ‘Öê‰úÖ  ŸµÖÖÓÖÖ  SMS  «üÖ ü̧Ö  ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ 
²ÖÖÓ¬Ö�Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êü�Öê  (25 जुलै ते 31 जुलै )

 



ÆüÖ�Ö�Ö¤üÖ¸üß´ÖãŒŸÖ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú²ÖÖã¸ü 
¯ÖÖŸÖôûß �Îú. 1  

• ×Ö�úÂÖ �Îú. 2   - †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ , ¿ÖÖôûÖ , �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ , †Ö¸üÖê�µÖ 
�ëú¦ü ‡Ô. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú ×šü�úÖ�Öß Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆüÖÓ“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ 

• ×Ö�úÂÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß - 10 †Öò�ÖÃ™ü 2015
• ×Ö�úÂÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖêÃÖÖšüß ×ÖµÖÖê•ÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Öê
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1 १४ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

2 १५ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

3 १६ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

4 १७ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

5 १८ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

6 १९ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

7 २० आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

8 २१ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

9 २२ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

10 २३ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

11 २४ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

12 २५ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

13 िमनी आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

14 ११६ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

15 ११७ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

16 ११८ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

17 ११९ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

18 १२० आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

19 १२१ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

20 १२२ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

21 १२३ आहे आहे िनरंक आहे घरमालक आहे आहे होतो

22 १२४ आहे आहे िनरंक नाह� घरमालक आहे आहे होतो

23 १ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

24 २ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

25 ३ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

26 ४ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

27 ५ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

28 ६ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

29 ७ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

30 ८ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

31 १०५ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

32 १०६ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

33 १०७ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

34 १०८ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

35 १०९ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

36 ११० आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

37 १११ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

38 ११२ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो

39 ११३ आहे आहे िनरंक आहे शेजार� आहे आहे होतो



�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú²ÖÖã¸ü †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß �ú›üß»Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆêü

†.�Îú. †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß“Öß 
ÃÖÓ�µÖÖ

Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆüÖ“Öß
ÃÖÓ�µÖÖ

×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ 

Ã¾Ö“”ûŸÖÖ
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖÓ“Öß
ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ  

1 39 39 38 39

×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ ÖÃÖ»Öê»Öß - †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß �Îú. 124    
ÃÖ¬µÖ ÛÃ£ÖŸÖßŸÖß»Ö ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ - ‘Ö¸ǘ ÖÖ»Ö�ú  
�ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ                     - �ामपचंायती कडून �पपं देणे 

• ३९  सव� अंगणवाड�ना बेबी �यान शौचालय आहे. 
• ३८ अंगणवाड�ना �प�या�या पा�याची सोय आहे. 



मलुां�याकडून �व�छतागहृाचा वापर 

• ३९ सव� अंगववाड� कडे �व�छता सा�ह�य उपल�ध आहे. 
•  सव� मुलांना �व�छता संदेश पाठ आहेत.



�ामपंचायत कबनूर  कड�ल शाळेची मा�हती 

अ.�.

शाळेचे नाव 
शाळेचा 
�कार 

एकूण �व�ाथ� सं�या मुतार� यिुनट शौचालय यिुनट 

एकूण मलेु मलुी एकूण मलेु मलुी एकूण मलेु मलुी 

१ �ज.प. उदु� �वदया मंद�र �ाथिमक 102 30 72 2 1 1 4 2 2

२
�ज.प. उदु� �वदया मंद�र 
दावतनगर 

�ाथिमक 136 54 82 4 2 2 2 1 1

३ �ज.प. �वदया मंद�र माळभाग  �ाथिमक 99 52 47 4 2 2 2 1 1

४ �ज.प. �वदया मंद�र द�नगर   �ाथिमक 249 134 115 8 4 4 4 2 2

५ �ज.प. क� ��य �वदया मंद�र �ाथिमक 255 255 _ 9 9 _ 3 3 _

६ �ज.प.क�या �वदया मंद�र �ाथिमक 194 _ 194 11 _ 11 4 _ 4

७ �य ुइं��लश �कूल मा�यिमक 122 78 44 8 4 4 2 1 1

८ कुमार �वदया मंद�र �ाथिमक 412 231 181 17 9 8 12 5 7

९
�यकंटेश �व�ा मंद�र व जुिनयर 
कॉलेज 

मा�यिमक 1466 837 641 20 10 10 60 30 30

१० र�द�प हाय�कूल मा�यिमक 1013 530 483 18 22 13 8 5 3

११
कबनरू हाय�कूल व जुिनयर 
कॉलेज 

मा�यिमक 1465 856 609 54 42 12 8 6 2

१२ �ाथिमक �व�ा मंद�र �ाथिमक 378 202 176 25 20 5 2 1 1

१३ इंडो-�कडस इं�लीश �कूल �ाथिमक 335 202 133 6 3 3 2 1 1



�ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ �ú²ÖÖã¸ü ¿ÖÖôêû �ú›üß»Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆêü 

†.�Îú. ¿ÖÖôûÖÓ“Öß ÃÖÓ�µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß
ÃÖÓ�µÖÖ  

¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß 
ÃÖÓ�µÖÖ

´ÖãŸÖÖ¸üà“Öß
ÃÖÓ�µÖÖ 

×¯Ö�µÖÖ“µÖÖ
¯ÖÖ�µÖÖ“Öß
ÃÖÖêµÖ

1 13 6226 113 186 13

• िनकषा�माणे ६० �व�ा�या�मागे १ शौचालय व २ मुतार� युिनट उपल�ध आहे.



�ामपंचायत कबनूर कड�ल साव�जिनक शौचालय मा�हती  

अ.�. साव�जिनक शौचालय असलेले �ठकाण सीटस सं�या 
वापर�यास 

यो�य 
पा�याची सोय

१ चदंरू रोड कॉन�र १० आहे आहे

२ चदंरू रोड ओढा १० आहे आहे

३ चदंरू रोड पाणीटाक�, आभारफाटा १८ आहे आहे

४ इचलकरंजी रोड, मराठ� शाळा ६ आहे आहे

५ इचलकरंजी रोड, सतुार मळा ५ आहे आहे

६ डे�कन रोड २५ आहे आहे

७ झोपडप�ट� १४ आहे आहे

८ पर�ट ग�ली ५ आहे आहे

९ साठेनगर ५ आहे आहे

१० र�द�प वसाहत ५ आहे आहे

एकूण ९७

ÃÖ¤ü ü̧“Öß ९७ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆêü  ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬Ö�µÖÖÃÖ •ÖÖ�ÖÖ ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ २९१ �ãú™ãÓü²ÖÖ�ú× ü̧ŸÖÖ
¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖ ¤êü�ÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. �यांची नावे शौचालयावर िल�ह�यात आलेली आहेत व 

�यांना कुलूप लावून �याची �क�ली संबधंीत कुटंु�बयांकडे �दलेली आहेत.



ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆêü ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖ 
¤êü�ÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.

†.�Îú. ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµµÖÖÃÖ
•ÖÖ�ÖÖ ÖÃÖ�ÖÖ¸üß
�ãú™ãÓü²ÖÃÖÓ�µÖÖ 

‹�ãú�Ö ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖß™ËüÃÖ
ÃÖÓ�µÖÖ 

¯ÖÏ×ŸÖ ÃÖß™ËüÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�ÖÖ¸üß 
�ãú™ãÓü²ÖÃÖÓ�µÖÖ 

1 291 97 3



ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×Ö�ú Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆêü ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �ãú™ãÓü²ÖÖ�ú×¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü�µÖÖÃÖ 
¤êü�ÖêŸÖ †Ö»Öê»Öß µÖÖ¤üß

�ामपंचायत कबनूर कड�ल साव�जिनक शौचालय मा�हती  

अ.�
. 

साव�जिनक शौचालय 
असलेले �ठकाण 

सीटस 
सं�या 

एकूण 
कुटंुब 
सं�या 

याद� 

१ चंदरू रोड कॉन�र १० ३० महेश िनळकंठ �वामी 

शंकर बाबग�डा पाट�ल 

महादेव बसा�पा कंुभार 

आ�णा�पा पदमा�णा 
कोले 

इरा�पा बलोळे 

मधुकर द�ा�य काळे 

मा�णक िशरगु�पी

सुिशला सुतार 

रिशद �ह�दग� 

बापु बाळु मु�लाणी 

अ.
�.

साव�जिनक 
शौचालय 

असलेले �ठकाण 

सीटस 
स�ंया 

एकूण 
कुटंुब 
स�ंया 

याद� 

१ र�द�प वसाहत ५ १५ सुभाष बाळु �वामी 

िशराज चाँदलाल गवंड� 

हुसेन महंमद गवंड� 

अ�वर मोह���न खलीफ 

आ�णा बाळू सनद� 

चंपाबाई बळवंत कांबळे 

नारायण पुंडिलक वागुकर 

िशवदास �ीधर टेके 



अ.�
.

साव�जिनक शौचालय 
असलेले �ठकाण 

सीटस 
सं�या 

एकूण कुटंुब 
सं�या 

याद� 

१ साठे नगर ५ १५ शांताबाई मा�ती झ�डे 

श�बीर इमामु��न कवे 

िनयाज ऐनु��न चमनशेख 

रामचं� बापु िनंबाळकर 

रंजना जनाद�न कांबळे 

�भाकर नारायण घ�टे 

मसु िभमा  वडर 

�ीमंती बाबु िनंबाळकर 

रामचं� मा�ती सुतार 

सोनाबाई बंडु साठे 

�वजय महादेव कंुभार 

क�ला�पा बाळु हेळवी 

शंकर संतु सोडगे 

भुपाल िभमा बोर�ग�डे 

�वठाबाई ध�ड�राम लोहार 

अ.�.
साव�जिनक 

शौचालय असलेले 
�ठकाण 

सीटस 
सं�या 

एकूण कुटंुब 
सं�या 

याद� 

१ पर�ट ग�ली ५ १५ दादासो मु�लाणी 

�जवन पांडुरंग काटे 

उ�म गणपती सुतार 

मौला मुजावर 

महंमद द�तगीर जमादार 

आ�काताई अशोक च�हाण 

पंड�त सखाराम च�हाण 

खुशालबी इमाम मुजावर 

दौलत ताजु��न मुजावर 

बाळासाहेब बाबु कांरडे 

दाद ूबाबाजी िनकम 

गोपाळ बंडु पर�ट 

गणपत नारायण चौगलेु 

सुधाकर मधुकर यादव 

सुरेश बसा�पा�णा पुजार� 



अ.
�.

साव�जिनक 
शौचालय 

असलेले �ठकाण 

सीटस 
स�ंया 

एकूण 
कुटंुब 
स�ंया 

याद� 

१ डे�कन रोड २५ ७५ ई�माईल याकुब सनद� 

साऊ एरंडुले भाऊ 

ल�मी रामचं� साठे 

सुिशला द�ा माने 

�दलीप महादेव जाधव 

अलाऊ��न बाळु मणरे 

क�हैयालाल गो�वंद यादव 

सुिनल मा�ती कांबळे 

अ.
�.

साव�जिनक 
शौचालय असलेले 

�ठकाण 

सीटस 
सं�या 

एकूण कुटंुब 
सं�या 

याद� 

१
इचलकरंजी रोड 
सुतार मळा 

५ १५ सिचन बाबासो कुरण े

सुिनल महादेव कांबळे 

िभमराव सोमा कांबळे 

अंजना िनव�ृी कांबळे 

आ�णा�पा कृ�णा कांबळे 

�भाकर रामचं� कांबळे 

बाळासो कृ�णा कांबळे 

राधाबाई बाळू सुतार 

�वमल सदािशव कांबळे 

जनाबाई भुपाल कांबळे 

लालासो दाद ुकांबळे 

दाद ुमाया�पा कांबळे 

मनोहर संतराम कांबळे 

आकाराम संतु गवरे 

कािशबाई क��डबा आवळे 



अ.
�.

साव�जिनक 
शौचालय असलेले 

�ठकाण 

सीटस 
सं�या 

एकूण कुटंुब 
सं�या 

याद� 

१
इचलकरंजी रोड 
मराठ�  शाळा 

५ १५ अिनल ध�ड�राम िचंचवाडे 

आ�बास आनंदा फरांडे 

�काश तुकाराम िशंग़े 

�वमल रघुनाथ बावडेकर 

रायबा तुकारम कामत 

राजु शामराव माने 

शालन वसंत कांबळे 

रंजना यमाजी कांबळे 

देवका भुपाल जमदाडे 

महावीर आ�माराम 
कांबळे 

ल�मी पुंडिलक पोवार 

उ�म चं�ा�पा कांबळे 

आ�काताई संतराम 
कांबळे 

�काश पांडूरंग आद�ले 

क�ला�पा रामा कांबळे 

अ.�
.

साव�जिनक शौचालय 
असलेले �ठकाण 

सीटस 
सं�या 

एकूण कुटंुब 
सं�या 

याद� 

१ झोपडप�ट� १२ ३६ साता�पा दौलु कांबळे 
सुलोचना युवराज कांबळे 
शांता संभाजी जगताप 
हमीदा कादर �हे�े 
कृ�णात रामचं� �करवे 
�काश गणु सुतार 
�काश अजु�न मधाळे 
राजाराम द�ु थरकार 
रंजना सुभाष साठे 
आकाताई आनंदराव च�हाण 
�काश �दनकर कांबळे 
बाळासो अ�बास मु�ला 
हिसना गफार पठाण 
यशवंत �व�ठल कदम 
संतराम �ह�ना�पा कांबळे 
नौसा बुचडे व शाराबाई कुरबुणे 
िशवाजी भरमु ढाले 
अमर िभवसे 
चं�कांत लगमा�णा कांबळे 
सुरेश सदािशव घाटगे 
सुखदेव य�ला�पा कांबळे 
�व�ठल सातापा कांबळे 
सुिशला तुकाराम िशंदे 
सुधाकर कािलंगा कांबळे 
काकासो �व�ठल वंटे 
मा�ती िभमराव कांबळे 
मुरलीधर बाळु कोरवी 
�व�ास सदािशव घाटगे 
शहाजी सदािशव घाटगे 
भा�कर महादेव कदम 
सुरेश लमा�णा कांबळे 
द�ुहन गुलाब �परजादे 
सुिनल िशवराम िशंदे 
अिनल िशवराम िशंदे 
महादेव मा�ती कदम 
ईशा�द बाबु सनद� 



अ.�.
साव�जिनक शौचालय असललेे 

�ठकाण 
सीटस सं�या एकूण कुटंुब सं�या याद� 

१ चंदरु रोड आभारफाटा १८ ५४ सोनाबाई पांडुरंग िशदें 

�दपक शलैा�पा बड�कवाडे 

रामा तातोबा सनद� 

तानाजी यशवंत िशदें 

ल�मीबाई सदािशव कांबळे 

दादासो शामराव भाटे 

क�ला�पा सोना�पा कांबळे 

संभाजी रामा माने 

कृ�णा गंगाराम माने 

बापु बाबु वडर 

पोपट बाळु जाधव 

ल�मण तातोबा सनद� 

�ह�ला�पा बापु ड�गरे 

सुदश�न �दनकर जाधव 

रमजान र�फक शखे 

िमना�ी िभमा मनहाली 

िसकंदर साहेबजी मुजावर 

रजाक मौला कोलार 

आ�का य�ला�पा बचाटे 

खंडु हर�भाऊ जगदाळे 

बाजीराव पांडुरंग कांबळे 

द�तगीर गुलाब गवंड� 

लालुबाई रसुल पटेल

वलीसाब बाबासाब मोमीन 

पा�बाई ल�मण इंगवले 

अशोक ल�मण देवाड� 

नबीसाब अकबरसाब सुतार 



¶ÉÉºÉEòÒªÉ ÊxÉ¨É¶ÉÉºÉEòÒªÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ºÉtÎºlÉiÉÒ
+.Gò ¶ÉÉºÉEòÒªÉ ÊxÉ¨É¶ÉÉºÉEòÒªÉ

EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉú ={É±É¤vÉ ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ºÉÖºlÉÒiÉÒiÉ

+É½äþ/ xÉÉ½þÒ
nÖù¯ûºiÉÒ Eò®úÉ´ÉªÉÉSÉÒ 
+ºÉ±ÉäºÉ +ÆnùÉVÉä 

nÖù¯ûºiÉÒºÉ ªÉähÉÉ®úÉ JÉSÉÇ

Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ +É½äþ/ 

xÉÉ½þÒ.

{ÉÖ¯û¹É ºjÉÒ BEÖòhÉ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 OÉÉ¨É{ÉÆSÉÉªÉiÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ िनरंक िनरंक 1 आहे िनरंक आहे 
2 iÉ±ÉÉ]õÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक नाह�
3 कबनुर Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
4 शांतीनाथ पतसं�था िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक आहे 
5 वसंतदादा नागर� 

पतसं�था िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक िनरंक 
6

मराठा �ामीण �बगर 
शेती पतसं�था िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक नाह�

7 महादेव नागर� 
पतसं�था िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक नाह�

8 इं�दरा गहृिनमा�ण 
पतसं�था िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक नाह�

9 गणेश दधु डेअर� िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक नाह�
10 �ी दधु डेअर� िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक आहे 
11 M.S.E.B. EòªÉÉÇ±ÉªÉ िनरंक िनरंक १ आहे िनरंक आहे 
12 �ाथिमक आरो�य 

उपक� � िनरंक िनरंक २ नाह� १२०००/- आहे 

¿ÖÖÃÖ�úßµÖ / ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ 



¿ÖÖÃÖ�úßµÖ / ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÃÖªÛÃ£ÖŸÖß 

†.�Îú. ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ / ×Ö´Ö¿ÖÖÃÖ�úßµÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß 
ÃÖÓ�µÖÖ 

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß 
ÃÖÓ�µÖÖ 

1 12 10

†.�Îú ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê
ÖÖ¾Ö  

¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ÖÃÖ�ÖÖ-µÖÖ 
�úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß

ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•ÖÖÖ

1 iÉ±ÉÉ]õÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆü
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ 

संबंधीतांना प� देणेत येणार 
आहे.

2 कबनरु Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]õÒ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“Öê Ã¾Ö“”ûŸÖÖ�ÖéÆü
¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖŸÖ 

संबंधीतांना प� देणेत येणार 
आहे.



¯ÖÖŸÖôûß ÖÓ . 2 ( 16 †Öò�ÖÃ™ü ŸÖê 2 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü )
×Ö�úÂÖ �Îú.  2    

• ÃÖ¾ÖÔ ×šü�úÖ�Öß ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖ ²ÖÖÓ¬Ö�úÖ´Öê ×Æü ¯ÖŒµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖµÖÖê�µÖ †ÖÆêüŸÖ
ŸÖÃÖê“Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö µÖã¾ÖŸÖß µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÂ™üÖ •Ö¯Ö�ÖÖ¸êü †ÖÆêüŸÖ.

×Ö�úÂÖ �Îú.  3  

• 15 •ÖÖÖê¾ÖÖ¸üß 2016 †�Öê¸ü ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖêò“ÖÖ»ÖµÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖ�µÖÖ“Öß ¾Ö ÆüÖŸÖ ¬Öã�µÖÖ“Öß
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¸ü�Öê“Öê ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ †ÖÆêü. यासाठ� शालेय �व�ा�या�माफ� त सव� 
क�न हात धु�याची �यव�था नसणा�या कुटंुबांम�ये जनजागतृी केली 
जाणार आहे.



¯ÖÖŸÖôûß ÖÓ . 2
×Ö�úÂÖ �Îú.  4 

 �ãú™ãÓü²ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ¾µÖŒŸÖà�ú›ãüÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ( ¿ÖÖêò“Ö ×¾Ö¬Öß ÖÓŸÖ¸ü , •Öê¾Ö�ÖÖ¯Öã¾Öá ,
•Öê¾Ö�Ö ¾ÖÖœü�µÖÖ¯Öã¾Öá ) ÃÖÖ²Ö�ÖÖÖê ÆüÖŸÖ ¬ÖãŸÖ»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ .

 याबाबत �व�छतेचे सहा संदेश ��येक घरावर रंग�वले / िचकट�वले 
जाणार आहे. - २६ जानेवार� २०१६



¯ÖÖŸÖôûß �Îú.  2     
×Ö�úÂÖ �Îú.  5 

० ते ३ वयोगटातील मुलां�या मातांना लहान मुलां�या �व�ेची यो�य �व�हेवाट 
लावणे

० ते ३ वयोगटातील मुलां�या मातांना लहान मुलां�या �व�ेची यो�य �व�हेवाट लावणे 

µÖÖबाबतचे �िश�ण †Ó�Ö�Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê×¾Ö�úÖ , ANM  µÖÖÓÖß µÖÖ¯Öã¾Öá मातांना ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. 

• µÖÖ¯Öãœêü ¸üÖ²Ö×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ�ÖÖ¸ü ˆ¯Ö�Îú´Ö �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß    - यासाठ� पय�वे��का माफ� त 

मातांना ४ वेळा �िश�ण �दले जाणार आहे.



¯ÖÖŸÖôûß �Îú.  2     
×Ö�úÂÖ �Îú.  6

‘ÖÖ�ú“Ö¸üÖ ÃÖÓ�ú»ÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�Ö 

†.�Îú �ÖÖ¾ÖÖ“Öê ÖÖ¾Ö »ÖÖê�úÃÖÓ�µÖÖ 
†Ó¤üÖ•Öê �ÖÖêôûÖ
ÆüÖê�ÖÖ¸üÖ �ú“Ö¸üÖ 

(�टन )

¾ÖÖÆüŸÖã�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ �ú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ

‘ÖÓ™üÖ�ÖÖ›üß ™ÒüŒ™ü¸ü
EòSÉ®úÉEÖÆòb÷Ò PÉÆ]õÉMÉÉb÷Ò xÉìbä÷{É JÉiÉJÉdä <iÉ®ú

1 �ú²ÖÖã¸ü 38146 ५.७ 1 2 (¤ü¸ü×¤ü¾Ö¿Öß 
“ÖÖ¸ü ±êú·µÖÖ) 

150 1 1 4 4

• ‘ÖÖ�ú“Ö¸üÖ ÃÖÓ�ú»ÖÖ - ‘ÖÓ™üÖ�ÖÖ›üß ¾Ö ™ÒüŒ™ü¸ü «üÖ¸êü �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ �ú“Ö¸üÖ ‹�ú¡Ö �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.  
• ‘ÖÖ�ú“Ö¸üÖ ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö - ÃÖÓ�ú»ÖßŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ �ú“Ö¸üÖ   ‘ÖÖ�ú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ÖÖ“µÖÖ ×šü�úÖ�Öß ¾ÖÖÆãüÖ †Ö�Ö»ÖÖ     

•ÖÖŸÖÖê.  ŸÖê£Öê“Ö ŸµÖÖ“Öê ŸÖßÖ ³ÖÖ�ÖÖŸÖ ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö �êú»Öê •ÖÖŸÖê. 
•



¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�Ö 
1 . †Öê»ÖÖ �ú“Ö¸üÖ       - �ÖÖÓœãüôû �ÖŸÖ , �ÖŸÖ�Öøêü  ¾Ö Öò›êü±Ìú  µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê . ±ÌúŒŸÖ

×¾Ö‘Ö™üÖ �Ö´Ö �ú“Ö¸üÖ �ÖŸÖ �Ö›Ëü›ü¶Ö ´Ö¬µÖê �ÖÖêôûÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
�ÖÖÓœãüôû �ÖŸÖ 5/- ¹ý ¯ÖÏŸÖß ×�ú»ÖÖê ¯ÖḮ ÖÖ�Öê ¿ÖêŸÖ�ú-µÖÖÓÖÖ ×¾Ö�ú»Öê
•ÖÖŸÖê .  †Ö•Ö †�Öê¸ü 550×�ú»ÖÖê �ÖÖÓœãüôû �ÖŸÖÖ“Öß ×¾Ö�Îúß �ú¸ü�ÖêŸÖ 

†Ö»Öß †ÖÆêü. µÖÖŸÖãÖ �ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖßÃÖ 2750/- ¹ý. “Öê ˆŸ¯Ö®Ö    
×´ÖôûÖ»Öê †ÖÆêü. 

2. ÃÖã�úÖ �ú“Ö¸üÖ         - ¸ü§üß , �úÖ“Ö ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›ü µÖÖ ¾ÖÃŸÖãÓ“Öß  ×¾Ö�Îúß  �êú»Öß •ÖÖŸÖê. 
³ÖÓ�ÖÖ¸ü �ÖÖêôûÖ �ú¸ü�ÖÖ¸êü »ÖÖê�ú Ã¾ÖŸÖ„ �úÖ“Ö ¾Ö »ÖÖê�ÖÓ›ü �ÖÖêôûÖ �ú¹ýÖ 
‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. 

3.  ¯»ÖòÖÃ™üß�ú            - ¯»ÖòÃ™üß�ú ¯ÖãÖÔ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß  ¯»ÖòÛÃ™ü�ú  ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ �ëú¦üÖ�ú›êü ×¤ü»Öê •ÖÖŸÖê.
�ÖÖ•Ö�Öß ¯»ÖÖòÛÃ™ü�ú ¯ÖÏ×�ÎúµÖÖ �ëú¦üÖŸÖß»Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Ã¾Ö„ �Ö“ÖÖÔÖê 

¯»ÖÖòÃ™üß�ú  ¾Öê�Öôêû �ú¹ýÖ ‘Öê‰úÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû �ÖÏÖ.¯Ö.“µÖÖ ¯»ÖÖòÛÃ™ü�ú  
¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß �Ö“ÖÖÔ“Öß ²Ö“ÖŸÖ ÆüÖêŸÖê.



‘ÖÖ�ú“Ö¸üÖ ÃÖÓ�ú»ÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�Ö 



¯ÖÖŸÖôûß �Îú.  2     
×Ö�úÂÖ �Îú.  6

आरो�यास घातक सांडपाणी साव�जिनक ना�यात जा�यापूव� �यावर यो�य ���या

ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉtÎºlÉiÉÒ
+.Gò ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ 

´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
ºÉvªÉÉ 

+ºÉ±Éä±ÉÒ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ

+É´É¶ªÉEò ={ÉÉªÉªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉMÉÉ 
={É±É¤vÉ
+É½äþ 
EòÉªÉ?
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नाह� †ÖÆêü. िनयिमत�व�छ 
केली जातात   

होय १२ 12 7
ÃÖ¾ÖÔ ×šü�úÖ�Öß

�Ö™üÖ¸üß“Öß
ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †ÖÆêü.

िनरंक 



ˆ¾ÖÔ̧ üßŸÖ 25 % ÃÖÖÓ›üü¯ÖÖ�Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ‡Ô ÃÖ¾ÖáÃÖ ÃÖë™ü¸ü µÖê£Öê †¿ÖÖ“Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü“ÖÖ
¯ÖÏ�ú»¯Ö ˆ³ÖÖ¸ü�Öê“Öê ×ÖµÖÖê×•ÖŸÖ †ÖÆêü .  

�ú²ÖÖã¸ü �ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸ü �ú²ÖÖã¸ü µÖê£Öß»Ö ´ÖÖêšü¶Ö ††Öêœü¶Ö�ú›êü †ÖÆêü.�ÖÖ¾Ö ́ ÖÖêšêü †ÃÖ»ÖêÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ‡¸ü�ÖÖë›üÖ 
¯ÖÖ™üß»Ö Ö�Ö¸ü , ‡Ó×¤ü¸üÖ �úÖò»ÖÖß , ÃÖÖšêü Ö�Ö¸ü ´Ö¬ÖãÖ ŸÖÃÖê“Ö �ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö 75% ÃÖÖ›ü¯ÖÖ�Öß  »ÖÆüÖÖ †Öêœü¶Ö»ÖÖ 
×´ÖôûŸÖê �ÖÖ¾ÖÖŸÖ •Ö»ÖÃ¾Ö¸üÖ•µÖ ̄ ÖÏ�ú»¯Ö †ÃÖ»ÖêÖê �ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ×ÖµÖ×´ÖŸÖ ̄ ÖÖ×�Ö¯Öã¸ü²ÖšüÖ ÃÖãºþ †ÖÆêü. Æêü ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ�Öß
�ÖÖ¾Ö“µÖÖ ̂ ŸÖÖ¸üÖÖê ´Æü�Ö•Öê“Ö »ÖÆüÖÖ †Öêœü¶Ö»ÖÖ ×´ÖôûŸÖê . ÃÖ¤ü¸ü †Öêœü¶Ö¾Ö¸ü †ÖòŒÃÖß•ÖÖ ¯ÖÖ�Ôú �ú´Ö �ÖÖ›ÔüÖ  
ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖ�Öß ̄ ÖÏ�ú»¯ÖÖ •Ö¾Öôû ˆ³ÖÖ �ú¸ü�ÖêŸÖ †Ö»ÖÖ.�ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖÖÖ µÖê£Öê £ÖÖÓ²ÖãÖ £ÖÖê›üÖ ¾Öêôû ×¾ÖÁÖÖÓŸÖß ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö . 
ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ�ú»¯ÖÖŸÖãÖ ¯ÖÖ�Öß 60 ŸÖê 65%  ¿Öã¬¤ü ÆüÖê‰úÖ ²ÖÖÆêü¸ü ¯Ö›üŸÖê . ¿Öã¬¤ü —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÖ�Öß ×¾Ö×Æü¸üßŸÖ ÃÖÖê›ãüÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¿ÖêŸÖßÃÖÖšüß �êú¸ü�ÖêÃÖÖšüß ¤êü�ÖêŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. 
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