
 

    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर-28/2020 
     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  23.10.2020 

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ः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 नादेंड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 26.10.2020 रोजी सकाळ  11.30 वाजता ONLINE दारे 
आयोजीत केली आहे. 
 क रता वनंती क , ूःता वत सभेस िनधार त समयी ONLINE सभेस उप ःथत राहन सहकाय करावेू .  
 

                 ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
                             (स. अजीतपालिसंघ संधु)                                          ( तेहरा अिमतिसंह गोपालिसंह ) 
                      नगरसिचव,          सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.                ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
वषय बं. 01 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आ व/औभां/4333/2020 दनांक 14.08.2020 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका काय ेऽात कोरोना संशयीत णां या घँयातील ावाची तपासणी कर या क रता तथा उपायायेजना हणून 
Viral Transport Medium (V.T.M) Kit ची खरेद  करणे आवँयक अस याने या कामी िन वदा ू बया राब वणे क रती◌ा वेळ लागु 
शकतो सबब उपरो  नमुद एका शासक य यंऽणाने खरेद  केले या दराूमाणे ःथािनक बाजार पेठेम ये वचारपुस केली असता मे. 
युनी हसल शेडस नांदेड यांनी पये 116/- ूित नगर ूमाणे पुरवठा कर यास समंती द यामुळे संबंधीतांकडून 2000 नगर 
खरेद पोट  एकूण पये 3,32,000/- इतका खच अपे ीत अस याने सदर खच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 
67(3) (क) नसुार आयु ांने कोण याह  आ णबाणी या प र ःथतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ेसाठ  कंवा महापािलके या 
संर णासाठ  आ णबाणी या प र ःथतीम ये यास समथिनय कंवा आवँयक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  यास या 
अिधिनयमा वये दसु-या ऐखादया नगरपािलका ूिधकरणा या कंवा रा य शासना या मंजरु  मा यता कंवा ूािधकरणािशवाय 
करता येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे. 

परंतु आयु ांनी यांने केलेली कायवाह  याबाबतची कारणे आ ण या अिधिनयमा या तरतुद वये चालु अथसंक पीय 
अनुदानात समा व  नसलेला जो कोणताह  खच अशा कायवाह मकुळे झाला असेल कंवा हो याचा संभव असेल तो खच या 
वषयीचे ूितवृ  ःथायी सिमती व महानगरपािलका यां याकडे ताबडतोब पाठ वले पा हजे अशी तरतुद अस याने संबंधीत पुरवठा 
धारकाकडून कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आ व/औभां/4334/20 दनांक 14.08.2020 अ वये सदरचे मशीन या मशीनी 
खरेद  कर यात आली याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 02 

 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/आ व/औभां/4335/20 अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकानांदेड 
काय ेऽात Covid-19 अनुषांिगक उपायोजना हणून Personal Protective Equipment (P.P.E) Kit without N-95 Mask या 
3000 नगर खरेद  कर यासाठ  मा. ज हा श यिच क सक श यिच क सक कायालय नांदेड यां या तफ ई-िन वदा ू बया 
राब व यात आली असता मे. सॅृ ॉन टे नोसो यशुन ूा.ली. सुरत गुजरात या िन वदाधारकासोबत दर िन ँयचती झाली असुन 
सदर दर िन तीचे पऽ बं. E-Tender No. 2020-Nanded-583200 तोव क र  न) बं CSN/MS/Covid19/&PPPE Kit)/Tender 

Acceptance Letter/10849/20-21 Date 23.07.2020 ची ूत मुळसंिचके या मािगल बाजनु जोड यात आहेऋ ते खालील ूमाणे 
आहे. 
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अ.ब. सा ह याचे नांव दर ूित नग पुरवठा धारकाचे नांव 
01 Personal Protective Equipment (PPE) Kit without   

N-95 Mask Each PPE Kit Contain: 
Cover All-01 
Shoe Cover-02 
Surgical Mask 03 ply-01 
Gloves-01 pair 
Goggle 01 
Dispo. Waste Nag-01 

367.50 M/s. Saffron 
Technosolution Pvt. Ltd. 
Surat (Gujarat) 

 उ  तक यातील मंजरु दराूमाणे संबंधीत पुरवठाधारकाकडून ज हा श चिच क सक नांदेड यांनी Personal Protective 

Equipment (PPE) Kit without    N-95 Mask खरेद  केली आहे. 
 कोरोना रोगा या ूादभाव रोख यासाठ  व णां या तपासणीसाठ  सदर खरेद  ता काु ळ करणे आवँयक आहे या कामी 
िन वदा ू बया राबवणे क रता वेळ लागु शकतो सबब उपरो  नमुद एकाच शासक य यंऽणाने खरेद  केले या दराम ये व 
उपल ध असले या पुरवठा धारकाकडून खरेद स मा यता ूदान करणे यो य या खरेद पोट  एकूण पये 11,02,500/- इतक खच 
अपे ीत आहे. 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम 67(3) (क) नुसार आयु ांने कोण याह  आ णबाणी या प र ःथतीत 
जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ेसाठ  कंवा महापािलके या संर णासाठ  आ णबाणी या प र ःथतीम ये यास समथिनय कंवा 
आवँयक वाटेल अशी तातड ची कायवाह  यास या अिधिनयमा वये दसु-या ऐखादया नगरपािलका ूिधकरणा या कंवा रा य 
शासना या मंजरु  मा यता कंवा ूािधकरणािशवाय करता येत नसली तर ह  अशी कायवाह  केली पा हजे. 

परंतु आयु ांनी यांने केलेली कायवाह  याबाबतची कारणे आ ण या अिधिनयमा या तरतुद वये चालु अथसंक पीय 
अनुदानात समा व  नसलेला जो कोणताह  खच अशा कायवाह मकुळे झाला असेल कंवा हो याचा संभव असेल तो खच या 
वषयीचे ूितवृ  ःथायी सिमती व महानगरपािलका यां याकडे ताबडतोब पाठ वले पा हजे अशी तरतुद आहे.  क रता Personal 

Protective Equipment (P.P.E) Kit without N-95 Mask या खचास ूशास कय व आथ क मा यता उ  आदेशा वये दे यात 
आलेली असुन याची न द घेणे बाबत. 
वषय बं. 03 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/6099/2020 दनांक 24.09.2020 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत व वध ठकाणी पावरपंप देखभाल द ःतीचे कामे कर यासाठ  उप अिभयंता यांनी सादर केलेले ु
अदंाजपऽक दनांक 29.07.20 नुसार सदर या कामावर झालेला खच पये 22,82,996/- (अ र  पये बावीस ल  बयांशी 
हजार नऊशे छया वे फ ) सादर केलेले असुन यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73(ड) अ वये ूा  
अिधकारानुसार ूशासक य व आथ क मंजरु  ूदान कर यात आलेली असुन सदर ल आदेशी न द घेणे बाबत. 
 या कामी होणारा खच महानगरपािलका अदंाजपऽक सालसन 2020-21 या मनपा अथसंक पातुन पाणी पुरवठा 
देखभाल द ःतीु  या लेखा िशषातुन कर यात येते. 
वषय बं. 04 
 कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/6847/2020 दनांक 15.10.2020 अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलका ह ीत पाणी पुरवठा वभागा अतंगत सव WTP व  WPS  येथील शा सफामरची द ःती करणे या कामासाठ  ु दर 
पऽक मंजरु  आदेश बं. 7454/2019 दनांक 21.09.2019 अ वये सवात कमी दराचे दर पऽक कंऽाटदार उझेर इंटरूायजेस नांदेड 
यांचे असुन िन वदा दर मंजरु कर यात आले आहेत.  कायारंभ आदेश बं. 7455/2019 दनांक 21.09.2019 अ वये सदर 
कंऽाटदारास पुढ ल तीन वषा क रता कायारंभ आदेश दे यात आलेले आहे या अनुषंगाने सदर कंऽाटदाराने नावाशमनपाके या सव 
WTP व  WPS  येथील शा सफामरची द ःती केलेली असुन याचा खच पये ु 11,14,640/- (अ र  पये अकरा ल  चौदा 
हजार सहाशे चाळ स फ ) चे देयके अदाईसाठ  उप अिभयंता वधुत यानंी सादर केलेले आहे खचास ूशासक य व आथ क 
मा यता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे कलम 73(ड) अ वये दे यात आलेली असुन सदर ल आदेशची न द घेणे 
बाबत. 
 या कामी होणारा खच महानगरपािलका अदंाजपऽक सालसन 2020-21 चे आथ क तरतुद तील पाणी पुरवठा देखभाल 
द ःती या लेखा िशषकातुन कर यात येतेु . 
वषय बं. 05 

 नांदेड वाघाळा शहरा महानगरपािलके या ौी गु  गो वंदिसघंजी ःटेड यम प रसरात ए सूेस फडर बस व यासाठ  मा. 
ज हािधकार  तथा सदःय सिचव ज हा िनयोजन सिमती नादेंड यांचे आदेश बं. िनयोजन/जीवायो/िन व/का-1/2012-13/ 
3926 नुसार पये 30 ल ात ूशास कय व आथ क मा यता ूदान कर यात आली होती.  तसेच सदर िनधी पये 30 ल  हे 
महापािलकेस ूा  झाला आहे.  तथापी ूा  िनधीतुन सदरचे काम पुण होत नस याने या कामा ऐवजी कै. शांतीराम सगणे 
जलतरणीकेत 350 HP या न वन स श फयुगल पंप बस वणे आवँयक अस याने फेर ूःताव मा. ज हा िनयोजन अिधकार  
नांदेड यां याकडे सादा कर यात आलेला आहे यास अ ाप मा यता ूापत झाली नाह . 
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 कै. शांताराम सगणे जलतरणीका हे मनपाकेचे ोत असुन सदरचे काम करणे आवँयक अस यामळेु सदर काम मनपा 
िनधीतुन ूःतावीत कर यात येईल या अट वर सदर कामास ूशास कय आथ क मा यतेःतव ूःताव ःथायील सिमती सभे समोर 
मंजरु कर ता सादर. 
वषय बं. 06    
 वषय :- ःव छ महारा  अिभयान अतंगत ूभाग बं. 07 म ये जयभीमनगर भागात मोकळया जागेत 10 िसटचे  

                सामुदाियक शौचालय बांधकाम करणे बाबत 

 संदभ :-  ूशास कय व आथ क मा यता आदेश बं. ःवमअ/255/18 दनांक 07.04.2018 

 ःव छ महारा  अिभयान (नागर ) अतंगत नांदेड शहर ह ीत ूभाग बं. 07 म ये जयभीमनगर भागात मोकळया 
जागेत 10 िसट चे सामुदायीक शौचालयाचे बांधकाम करणेसाठ चे पये 7,05,305/- या कामाचे ूशास कय व आथ क मा यता 
उपरो  संदभ य पऽा वये ूा  झा या ूमाणे सदर ल कामाची ई-िन वदा ू बया हाती घेवुन कंऽाटदार मे. ःवाःतीक क सश शन 
नांदेड यांची अदंाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु क न कायालयीन आदेश बं. ःवमअ/2284/18 दनांक 22.05.2018 अ वये 
कायारंभ आदेश दे यात आले होते. 
 सदर सामुदायीक शौचालयाचे काम अिंतम ट यात असतांना QCI सिमतीने नांदेड शहरात भेट दली असतांना ODF ++ 

दजा ूा  कर यासाठ  तसेच गुण ूा  कर यासाठ  यांनी सामदयीक ु / सावजिनक शौचालयांना केअर टेकर म आवँयक 
असते अँया सुचना द या या अनुषंगाने जयभीमनगर येथे बांध यात येत असले या शौचालयालगत केअर टेकर म बांधुन 
घे यासाठ  तसेच ODF ++  दजा ूा ीसाठ  सदर ल बाब आवँयक अस याचे सचुना द या.  याअनुषंगाने सदर ल काम होती 
घे यात आले सदर ल कामावर GST सह पये 2,48,585/- एवढा जाःतीचा खच झालेला आहे. 
 क रता सदर ल कामाची मंजरु कमंत पये 7,05,305/- +  वाढ व खच पये 2,48,585/- महानपगरपािलके या 
सालसन 2020-21 या अदंाजपऽकातील संबंधीत िशषकातुन कर याची सुधार त ूशास कय व आथ क मा यता ूदान क न 
वाढ व काम पये 2,48,585/- यास मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती या सेवेत सादर. 
वषय बं. 07 
 वषय :- नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत लेबर कॉलनी भागात अ नशमन वभागा या इमारतीचे फेस-2  

                बांधकाम करणे पये 3,27,00,000/- 
 संदभ :-  ूशास कय व आ.मं. आदेश बं. नावाशमनपा/साबां व/4695/2020 दनांक 21.08.2020 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत लेबर कॉलनी भागात अ नशमन वभागा या इमारतीचे फेस-2 बांधकाम 
करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये मा यता द यानसुार  पये 3,27,00,000/- क रता िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व 
/4933/2020 दनांक 28.08.2020 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य)/दैिनक गोदातीर नांदेड:दैिनक नवभारत टाई स 
(नवभारत ूेस िल) (रा य) या वतमान पऽातनु दनांक 31.08.2020 ई-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 13.10.2020 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तलुना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽ कय दर 
02 साई क सश शन नांदेड 21.20% जाःत दर 

 िन वदा या तलुना मक त यानुसार मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड याचंी िन वदा सवात कमी दराची असुन जी 
अदंाजपऽ कय दराची आहे. 
 क रता नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत लेबर कॉलनी भागात अ नशमन वभागा या इमारतीचे फेस-2 
बांधकाम करणेसाठ  मे. ःवान इ ृाः ार चर नांदेड यांची अदंाजपऽ कय दराने सं वदा करणेकामी पये 3,27,00,000/- GST 

सह मा यतेःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  08 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत प क चाळ  

                 पोलीस चौक  ते गंगाचाळ ते चुनाल नाका ते ःमशानभुिम ते वपँयानकि, िभमघाट बौ द वहार समोर  

                 आर.सी.सी. रोड करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 4,21,72,500/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत प क चाळ पोलीस 
चौक  ते गगंाचाळ ते चनुाल नाला ते ःमशानभमुी ते वपँयाना कि, िभमघाट बौ द वहार समोर आर.सी.सी रोड बांधणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानसुार पये 3,76,93,366/- क रता ई.िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/साबां व/ 
1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य/दैिनक लोकस ा (रा यःतर य)/दैिनक नवभात  
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टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत नादेंड / दैिनक हंदःथान टाई स या वृ पऽात दनांक ु 18.06.2020 अ वये      
इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 27.08.2020 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. गणेश इंटरूायझेस नांदेड 30.00% जाःत दर 
02 शारदा कनसश शन अ ड काप . ूा.िल. नांदेड 50.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. गणेश इंटरूायजेस नांदेड यांची असून जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 30.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 30.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.60% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नुसार दर हे 0.01% कमी येत 
आहेत. 
 क रता मे. गणेश इंटरूायजेस नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.61% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  09 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत लालवाड   

                 अडंर ॄज येथील दो ह  बाजनेु रःता करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 31,10,300/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत लालवाड  अडंर ॄज 
येथील दो ह  बाजनेु रःते वकसीत करणेसाठ  सदंभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 27,79,986/- क रता 
ई.िन वदा सचुना बं. नावाशमनपा/साबां व/1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य/दैिनक 
लोकस ा (रा यःतर य)/दैिनक नवभात टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत नांदेड / दैिनक हंदःुथान टाई स या 
वृ पऽात दनांक 18.06.2020 अ वये इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 10.09.2020 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा 
खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 29.00% जाःत दर 
02 गु  रामदास क ःश शन 30.00% जाःत दर 
03 मे. शकंर क सश शन नांदेड 35.51% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इनृाःश चर नांदेड यांची असून जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 29.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दराु पे ा 29.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.50% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नसुार दर हे 0.0138% कमी 
येत आहेत. 
 क रता अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.50% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  10 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत आबेंडकर  

                 नगर पा याची टाक  जे गणशनगर मु य रः याला जाणारा रःता आर.सी.सी. करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 95,79,500/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अंतगत आबेंडकर नगर 
पा याची टाक  ते गणेशनगर मु य रः याला जोडणारा रःता आर.सी.सी. संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानसुार 
पये 6,62,98,382/- क रता ई.िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/ 1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये दैिनक 
पु यनगर  (रा यःतर य/दैिनक लोकस ा (रा यःतर य)/दैिनक नवभात टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत नांदेड / 
दैिनक हंदःथान टाई स या वृ पऽात दनांक ु 27.08.2020 अ वये इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द  
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के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 27.08.2020 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. अजय क सश शन नांदेड 30.00% जाःत दर 
02 शारदा क सश शन अ ड काप . ूा.िल. नांदेड 50.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. अजय क सश शन नांदेड यांची असून जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 30.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 30.00% जाःत दरा ऐवजी 
7.85% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नुसार दर हे 0.023% कमी येत 
आहेत. 
 क रता मे. अजय क सश शन नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 7.85% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  11 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत पंचशील सेसेस ते तरोडा नाका  

                 पयत आर.सी.सी. रःता व नाली करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 4,57,66,200/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत पंचशील सेसेस ते 
तरोडा नाका पयत आर.सी.सी रःता व नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 
4,08,95,372/- क रता ई.िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/ 1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये दैिनक पु यनगर  
(रा यःतर य/दैिनक लोकस ा (रा यःतर य)/दैिनक नवभात टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत नांदेड / दैिनक 
हंदःथान टाई स या वृ पऽात दनांक ु 18.06.2020 अ वये इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार 
एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 31.08.2020 रोजी उघड यात आ या असता 
यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. शकंर क सश शन नांदेड 29.51% जाःत दर 
02 गु  रामदास क सश शन नांदेड 33.00% जाःत दर 
03 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 35.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. शकंर क सश शन नांदेड यांची असून जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 29.51% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 29.51% जाःत दरा ऐवजी 
9.20% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नुसार दर हे 0.03% कमी येत 
आहेत. 
 क रता मे. शकंर क सश शन नांदेड यानंी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 9.20% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  12 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत आबेंडकर  

                 नगर कौनर ते जयिभमनगर ते नागसेननगर ते राजनगर   मनपा ह  तसेच पुंपनगर, काबरानगर मु य  

                 रःताला जोडणारा रःता व नाली करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 7,41,76,800/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत आबेंडकर नगर कॉनर 
ते जयिभमनगर ते नागसेननगर ते राजनगर, मनपा ह  तसेच पुंपनगर, काबरानगर मु य रःताला जोउझारा रःता व नाली 
करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 6,62,98,382/- क रता ई.िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य/दैिनक लोकस ा (रा यःतर य) 
/दैिनक नवभात टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत नांदेड / दैिनक हंदःथान टाई स या वृ पऽात दनांक ु 18.06.2020  
 



(6) 
अ वये इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 02 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 27.08.2020 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 मे. गणेश इंटरूायजेस नांदेड 30.00% जाःत दर 
02 शारदा क सश शन नांदेड 50.00% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा गणेश इंटरूायजेस नांदेड यांची असून जी अदंाजपऽक य 
दरापे ा 30.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबंधीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले असता 
संबंधीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 30.00% जाःत दरा ऐवजी 8.00% 

जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नुसार दर हे 0.01% कमी येत आहेत. 
 क रता मे. गणेश इंटरूायजेस नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 8.00% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  13 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत आबेंडकर  

                 ूभाग बं. 14 म ये िस दाथनगर, लआमीनगर, पंचशीलनगर (ॄ हपुर ) बॉ स क हट व रटिनंग वॉल  

                 करणे व रःता/पाथवे तयार करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 2,40,00,000/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत ूभाग बं. 14 म ये 
िस दाथनगर, लआमीनगर, पंचशीलनगर (ॄ हपुर ) बॉ स क हट व रटिनंग वॉल करणे व रःता/पाथवे तयार करणेसाठ  
संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता द यानुसार पये 2,14,28,502/- क रता ई.िन वदा सुचना बं. 
नावाशमनपा/साबां व/1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य/दैिनक लोकस ा (रा यःतर य) 
/दैिनक नवभात टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत नांदेड / दैिनक हंदःथान टाई स या वृ पऽात दनांक ु 18.06.2020 
अ वये इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय 
सिमतीसमोर दनांक 01.09.2020 रोजी उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 
01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 29.00% जाःत दर 
02 गु  रामदास क सशकशन नांदेड 30.00% जाःत दर 
03 मे. शकंर क सश शन नांदेड 35.38% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असून जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 29.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सु दर काम अदंाजपऽक य दरापे ा 29.00% जाःत दरा ऐवजी 
15.40% जाःत दराने कर याची लेखी समतंी दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नुसार दर हे 0.02% कमी येत 
आहेत. 
 क रता अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 15.40% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  14 
 वषय :-  सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत नावाशमनपा ह ीत रमामाता  

                 हौिसंग सोसायट  ते महा मा फुले माकट पयत आर.सी.सी. रःता व नाली करणे 

 संदभ :-  ूशास कय मा यता बं. 2020/नपाू/टे-6/स.लो.अ.भा.सा.ना.व/मनपा/िसआर-15 दनांक 22.05.2020  

                ( पये 3,28,51,150/-) 
 नावाशमनपा ह ीत सा ह यर  लोकशाह र अ णाभाऊ साठे नागर  वःती सुधारणा योजने अतंगत रमामाता हौिसंग 
सोसायट  ते महा मा फुले माकट पयत आर.सी.सी. रःता व नाली करणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय मा यता 
द यानुसार पये 2,93,57,722/- क रता ई.िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साबां व/1762/2020 दनांक 16.06.2020 अ वये 
दैिनक पु यनगर  (रा यःतर य/दैिनक लोकस ा (रा यःतर य) /दैिनक नवभात टाई स हंद  (रा यःतर य)/दैिनक एकमत 
नांदेड / दैिनक हंदःथान टाई स या वृ पऽात दनांु क 18.06.2020 अ वये इ-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  िन वदा ूिस द 
के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  झा या ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 31.08.2020 रोजी उघड यात आ या 
असता यांचा तलुना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 



(7) 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव कंऽाटदाराने दलेला दर 

01 अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड 29.00% जाःत दर 
02 गु  रामदास क सशकशन नांदेड 30.00% जाःत दर 
03 मे. शकंर क सश शन नांदेड 35.33% जाःत दर 

 िन वदा तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांची असून जी 
अदंाजपऽक य दरापे ा 29.00% जाःत दराचे आहे.  सदरचे दर जाःत वाटत अस यामुळे संबधंीतास वाटाघाट साठ  पाचारण केले 
असता संबधंीत कंऽाटदार ू य  उप ःथत राहन लेभीपऽ देवुन सदर काम अदंाजपऽक य दरापे ा ु 29.00% जाःत दरा ऐवजी 
9.30% जाःत दराने कर याची लेखी समंती दली आहे जे क  ूचिलत ज हा दरसुची 2020-21 नुसार दर हे 0.05% कमी येत 
आहेत. 
 क रता अबचलनगर इ ृाःश चर नांदेड यांनी लेखी सहमती द यानुसार वाटाघाट  अतंी सदर कामासाठ  अदंाजपऽक य 
दरापे ा 9.30% जाःत दराने सं वदा करणेकामी मंजरु ःतव तसेच सदर काम या कामासाठ या मंजरु र कमेतुनच कर या या 
मा यतेःतवचा ूःताव मनपा ःथायी सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.  15     अ पल       दनांक 25.01.2020 ूा  द. 21.08.20 
ूित, 
मा. सभापती, 
ःथायी सिमती, 
नावाशमनपा नांदेड 

वषय :-  करकोळ ःव पाची शाःती लावून सेवेत ज ुक न घेणे बाबत 
महोदय, 
 वर ल वषयी मी अजदार ौी बालाजी देवराव देसाई महानगरपािलकेत दनांक 18.06.2011 पासुन ःव छता िनर क या 
पदावर वेतनौणेीत कायरत आहे. 
 आ. महोदय, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेने ःवतंऽ सेवा ूवेश तयार केले नस याने मी महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 56(4) नुसार स वनयपपुवक खालीलूमाणे अ पल सादर कर त आहे. 
 आ. महोदय, मा याकडून ेऽीय कायालय बं. 03 िशवाजीनगर अतंगत डॉ. राजि पुंजाराव कदम, सहयाि  हॉःपीटल, 
तु ेवार अ सीडट अडँ मेटिनट  हाःपीटल व रािधका हॉःपीटल अ ड निसग होम यांचेकडून युजर चाजस पोट  वसुल केलेली 
र कमेचा वापर क न वलंबाने मनपा बँक खा यात जमा क न ता पुरता अपहार के यामुळे तसेच युजर चाजस पोट  पावती 
पुःतका दारे वसुल केलेली र कम व मनपा िनधीम ये जमा केलेली र कम याम ये तफावत क न कायालयाची दशाभुल पये 
12600 चा ता पुरता अपहार के याचा मा यावर दोषारोप ठेवुन मला महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) िनयम 1979 चे 
कलम 8 (1) अ वये िशःतभंगाची कायवाह  आदेिशत क न मला महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) िनयम 1979 चे कलम 
4 पोट कलम 01 अ वये कायालयीन आदेश बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/5237/2019 दनांक 21 ऑगःट 2019 रोजी 
िनलंबीत कर यात आले आहे. 
 तसेच या ूकरणात कायासलयाने मा या व द िशवाजीनगर पोलीस ःटेशन नांदेड येथे गु हा बं. 345/19 अ वये 
दाखल केला आहे या ूकरणी मी मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे अटकपुव जामीनासाठ  दलेला अज बं. 1505/19 
म ये दनांक 03.12.19 रोजी मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे अपहार त र कम पये 12600/- आदेश झा या या 
तारखे पासुन 03 दवसा यात आत कायालयात भरणा कर याचे आदेश झाले होते यानुसार सदरची र कम भरणा क न यावी 
हणुन सहा यक आयु  ेऽीय कायालय बं. 03 यांना दनांक 05.12.19 रोजी वनतंी अज सादर केला होता परंतु यांनी यावर 
वचार केला नस याने मी दनांक 06.12.19 रोजी मा. आयु  यां या नावे पये 12600/- चा धनादेश जोडुन भरणा क न 
घे याची वनंती केली होती. 
 परंतु मा या वर ल दो ह  अज वचार न ढा◌ा याने व मा. उ च यायालय खडं पठ औरंगाबाद येथे दनांक 03.12.19 
रोजी झाले या आदेशाम ये सदर र कम ितन दवसा या आत भर याचे आदेश अस यामुळे मी दनांक 07.12.19 रोजी महारा  
मामीण बँक शाखा चुडावा येथील मा या नावे असले या खा यातुन उपआयु  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यां या 
नावे RTGS दारे पये 12600/- भरणा केला आहे व याबाबतचा अहवाल लेखी ःव पात ेऽीय कायालय बं. 03 यांना लेखी 
ःव पात कळ वले आहे. 
 मा या िनलंबनाचा कालावधी 159 दवस हणजेच पाच म हने 09 दवस इतर होत आहे या कालावधीत मला मा या 
िनलंबना या चौकशीपोट  कायालयाकडून ापन कंवा ज डपऽ 01 ते 04 दे यात आलेले नाह . 
 िनलं बत शास कय सेवाकाचा आढावा घे याबाबत महारा  शासन सामा य ूशासन वभाग शासन िनणय बं. िनूआ-
1111/ू.ब.86/11अ दनांक 14.10.11 या शासन िनणयतील प र छेद बं. 7-अ म ये या शास कय अिधकार  कमचार  यांना 
बे हशोबी मालम ा, नैितक अध:पतन लाच-लुचपत, खुन, खुनाचा ूय , बल कार या कारणासाठ  िनलं बत कर यात आले असेल  
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असे कमचार  वगळन केवळ महारा  नागर  सेवा ु (िशःत व अ पल) िनयम 1979 या िनयम 8 अ वये वभागीय चौकशी 
ूःता वत कंवा सु  अस याचे कारणाने िनलं बत कर यात आले असेल अशा कमचा-यां या बाबतीत िनलंबना या तारखे पासुन 
03 म ह या या आत आढावा यावा व सेवेत पुन:ःथा पत करावे अशी तरतुद आहे. 
 तसेच महारा  नागर  सेवा (िशःत व अ पल) 1979 िनलं बत शास कय सेवाकांना 90 दवसा या कालावधीत दोषारोप 
पऽ बजावणेबाबत महारा  शासन सामा य ूशासन वभागाचे शासन िनणय बं. िनूआ-1118/ू.ब.11/11अ दनांक 09.07.19 
रोजी या शासन िनणयात िनलं बत कमचा-यां या बाबतीत 90 दवसा या आत मा. सव च यायालयाने दनांक 16.02.15 रोजी 
दले या िनणयास अनुस न सदर ल शासन िनणया दारे िनलंबन ूकरणी िनलं बत के या या तारखेपासुन 90 दवसा या आत 
जोडपऽ देणे बंधनकारक केले आहे. 
 आ. महोदय कायालयाने मला िनलं बत क न िनलंबना या तारखेपासुन 05 म हने 09 दवस एवढा कालावधी उलटन ु
गे यानंतरह  दोषारोप पऽ बजावलेले नाह . 
 आ. महोदय, मा या िनयु  झा यापासुन या कालावधी पासुन ह  मा याकडून मा या दैनं दन कामा या यापामुळे 
अनावधानाने प हलीच चुक झाली असुन मी अपहार त र कम कायालयात भरणादेखील केलेली आहे. यामळेु मी मा याकडुन 
झालेली चुक कबुल करत असुन भ वंयात अशी चुक होणार नाह  याची मी द ता घेऊन यामुळे मा या अ पलावर 
सहानुभूतीपुवक वचार क न करकोळ ःव पाची शाःती लावुन सेवेत ज ुक न यावे. 
 तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 481 मधील तरतुद नुसार मा या व द दाखल कर यात 
आलेला गु हा मागे घे याची मा यता ावी अशी स वनय नॆ वनंती करतो. 

आपला, 
ःवा र त/- 

बालाजी देवराव देसाई, ःव छता िनर क 
ूशास कय ट पणी 

 ेऽीय अिधकार  े.का.बं. 03 (िशवाजीनगर) मनपा नांदेड यानंी दनांक 09.08.19 रोजी कायालयात अहवाल सादर 
क न ेऽीय कायालय बं 03 अतंगत ूभाग बं. 08 म ये ःव छता िनर क हणुन कायरत असलेले ौी बालाजी देवराव देसाई  
ःव छता िनर क यांनी काम पाहत असतांना यवसाय परवाना देणे व युजर चाजस भ न घेणे इ याद  या अतंगत संिचका बं. 
ेकाबं.03/2019-20 (1) डॉ. राजि पुंजाराव कदम, सहयाद  हॉःपीटल िशवाजीनगर नांदेड (2) तु ेवार अ सीडट अ ड मॅटिनट  

हॉःपीटल, िशवाजीनगर नांदेड यां या संिचका व यासंबंधीताचे वसुल केलेले यजुर चाजसचे पावती पुःतक याम ये (1) सहयाि  
हॉःपीटल डॉ. राजि पुजाराव कदम यांचेकडुन युजर चाजस दनांक 01.04.17 ते 31.03.20 पयत पये 16200 पावती बं. 
05/99 दनांक 30.04.19 रोजी भरणा के याचे नमुद केले आहे परंतु पावती पुःतक तपासले असता पये 10800/- ची पावती 
फाडलेली आहे. 
2) तु ेवार अ सीडट अ ड मॅटिनट  हॉःपीटल िशवाजीनगर नांदेड यांचेकडुन युजर चाजस दनांक 01.04.2019 ते 
31.03.20 पयत 7200/- पावती बं. 02/99 अ वये दनांक 30.04.19 रोजी भरणा के याचे नपमुद केले आहे परंतु ू य ात 
पावती पये 5400/- ची पावती फाड याचे िनदशनास आले आहे. 
3) रािधका हॉःपीटल अ ड निसग होम यांचेकडुन युजर चाजस दनांक 01.04.18 ते 31.03.21 पेंत पये 16200/- 
पावती बं. 90/66 अ वये दनांक 19.02.19 रोजी भरणा के याचे नमुद केले आहे.  परंतु ू य ात बुक बं. 66 पावती बं. 90 
तपासले असता पये 10800/- वसुल के याचे दसुन येत अस याचे अहवालात नमुद केले आहे 
 वर ल ित ह  संिचका व पाव या पाहता यात अपहार झा याचे ूथम दशनी िनदशनास येत अस यामुळे यां यावर 
िनयमाूमाणे कायवाह  क नप यांनी दले या परवा याबाबत सखोल चौकशी व लेखा प र ण करणे बाबत ेऽीय अिधकार  
े.का.बं. 01 यानंी अहवाल सादर केला असुन अहवाला या अनुषंगाने सबंंधह त ौी बालाजी देवराव देसाई ःव छता िनर क 

यांना का.आ. बं. नावाशमनपा(साू व/आःथा-3/5237/2019 दनांक 21.08.19 अ वये िनलं बत कर यात आले तसेच ेऽीय 
अिधकार  ेऽीय कायालय बं 03 यांना संबंधीता व द दोषारोप जोडपऽ 01 ते 04 तयार क न आःथापना वभागास सादर 
करावे असे आदेशीत केले होते. 
 ेऽीय अिधकार  ेऽीय कायालय बं 03 (िशवाजीनगर) मनपा नादेंड यांनी कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ ेकाबं.03 
/7096/20 दनांक 28.02.20 अ वये संबंधीता व द जोडपऽ 01 ते 04 सादर केले आहे ेऽीय अिधकार  ेऽीय कायालय बं. 
03 (िशवाजीनगर) मनपा नांदेड यांनी सदर ूकरणात संबंधीतां व द िशवाजीनगर पोलीस ःटेशनप नांदेड येथे गु हा बं. 
345/19 अ वये दाखल केला आहे या ूकराणी संबंधीतांचे मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे अ पुव जामीनासाठ  
दलेला अज बं. 1505/19 म ये दनांक 03.12.19 रोजी मा. उ च यायालय खंड पठ औरंगाबाद येथे अपहा रत र कम पये 
12600/- आदेश झा या या तारखे पासुन 03 दवसा या आत कायलयात भरणा कर याचे आदेश झाले होते.  यानुसार सदरची 
र कम संबंधीतानंी दनांक 07.12.19 रोजी महारा  मामीण बँक शाखा चुडावा येथून यांचे नावे असले या खा यातुन उपआयु  
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड यां या नांवे RTGS दारे पये 12600/- भरणा केला आहे व याबाबतचा लेखी 
अहवाल ेऽीय अिधकार  े.का.बं. 03 यांचेकडे सादर के याचे दनांक 28.01.20 या अजाम ये नमुद केले आहे. 
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 ेऽीय अिधकार  ेऽीय कायालय बं 03 (िशवाजीनगर) मनपा नं◌ादेड यांनी कायालयीन पऽ बं. नावाशमनपा/ े.का. 
.03/7096/20 दनांक 28.02.20 अ वये संबंधीतां व द जोडपऽ 01 ते 04 सादर केले आहे.  यानुसार संबंधीतां व द 
कायालयीन ापन बं. नावाशमनपा/साू व/आःथा-3/14349/20 दनांक 06.03.20 अ वये ापन व जोडपऽ 01 ते 04 
बजाव यतायेवुन खुलासा माग व यात आला होता.  यानुषंगाने संबंधीतानी दनाकं 11.03.20 रोजी खुलासा सादर क न यांचेवर 
ठेव यात आलेले दोषारोप मा य नस याचे नमुद केले आहे.  यामुळे संबंधीतां व द कायालयीन ओदश बं नावाशमनपा/साू व/ 
आःथा-3/12/20 दनांक 01.04.20 अ वये वभागीय चौकशी कर याक रता चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  यांची 
नेमणुक कर यात आली.  चौकशी अिधकार  यांनी दनांक 08.07.20 रोजी पऽ देवुन संबंधीता व द चौकशी चालु अस याचा 
अहवाल सादर केला आहे. 
 संबंधीतां या िनलंबन ूकरणी वधी अिधकार  मनपा नांदेड यानंी संबंधीतांने महानगरपािलके या पैँयांचा आथ क 
अपहार के यामुळे संबंधीतां व द एफ.आय.आर. बं. 345 भा.द. व. कलम 409 खाली दाखल अस याचे िनदशनास येते.  सदर 
बाब अ यंत गभंीर ःव पाची आहे.  शासन िनणय दनांक 14.10.11 मधील प र छेद बं. 03 नुसार या ूकरणी शासक य 
अिधकार  कमचा-यांवर बे हशेबी मालम ा, नैितक अध:पतन, लाच-लुचपत, खनु, खुनाचा ूय , बल कार या व या सार या 
गंभीर ूकरणात फौजदार  गु हा दाखल अस यामुळे िनलंबनाची कारवाई कर यात आली असेल अशा ूकरणी िनलंबना या 
दनांकापासुन एक वषानंतर ूकरण संबंधीत िनलंबन आढावा सिमतीसमोर वचाराथ सादर कर यात यावा असे कायदेशीर 
अिभूाय दला आहे.  यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 481 मधील तरतुद नुसार यांचा व द दाखल 
झालेला गु हा मागे घेता येत नाह .  तसेच सबंधंीतांचे िनलंबन होवुन एक वष झाले अस यामळेु शासन िनणय दनांक 14.10.11 
मधील तरतुद नसुार ूकरणी िनलंबन आढावा सिमतीसमोर ूकरण ठेवुन िनपलंबन आढावा सिमतीने दले या िनणयानुसार 
यो यती कायवाह  कर यात येईल. 
             ःवा र त/-                                                       ःवा र त/- 
       (स. अजीतपालिसंघ सधंु)                                         ( तेहरा अिमतिसंह गोपालिसंह ) 
                  नगरसिचव,              सभापती, 
              नांवाशमनपा, नांदेड.           ः थायी सिमती,  नांवाशमनपा, नांदेड. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


