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पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका, पऩॊऩयी - ४११ ०१८. 
भा.स्थामी वचभती 

काययपत्रिका क्रमाांक – ८४ 
(वबालतृ्ाॊत) 

ददनाांक – ०९/१०/२०१८          ळेल – दपुारी २.०० ळाजता 
 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा भा.स्थामी वचभतीची वाप्ताहशक वबा भॊगऱलाय, 

हदनाॊक ०९/१०/२०१८ योजी दऩुायी २.०० लाजता भशानगयऩाचरकेच्मा प्रळावकीम 
इभायतीभधीर भशाऩौय भधकुययाल याभचॊद्र ऩलऱे वबागशृात आमोजजत कयणेत आरी शोती. 
वबेव खारीर वन्भा.वदस्म उऩजस्थत शोते. 

१. भा.भभता पलनामक गामकलाड  - वबाऩती 
२. भा.याजू चभवाऱ 

३. भा.अचभत याजेंद्र गालडे 

४. भा.गालडे याजेंद्र तानाजी 
५. भा.आॊगोऱकय वागय वुचनर 

६. भा.करुणा ळेखय चचॊचलडे 

७. भा.रोंढे नम्रता मोगेळ 

८. भा.भहडगेयी पलराव शनुभॊतयाल 

९. भा.गीता वुचळर भॊचयकय 

१०. भा.खानोरकय प्रसा भशेळ 

११. भा.राॊडगे वारयका वॊतोऴ 

१२. भा.डोऱव पलकाव शरयश्चॊद्र 

१३. भा.फायणे अचचना तानाजी 
१४. भा.वाधना अॊकुळ भऱेकय 

 
माचळलाम भा.आष्टीकय – प्र.अचतरयक्त आमुक्त (१), भा.उल्शाव जगताऩ - नगयवचचल, 
भा.कुॊ बोजकय – भुख्म रेखाऩरयषक, भा.चव्शाण - ळशय अचबमॊता, भा.डॉ.यॉम - आयोग्म 
लैद्यकीम अचधकायी, भा.ठाकूय - उऩवॊचारक नगययचना, भा.कोऱॊफे – भुख्म रेखाऩार, 
भा.ऩाटीर, भा.तुऩे, भा.चनकभ – वश ळशय अचबमॊता, भा.चचतऱे, भा.खोयाटे, भा.दयुगुडे, 
भा.इॊदरकय, भा.झगडे - वशाय्मक आमुक्त, भा.रोणकय, भा.फोदडे, भा.याऊत, भा.दाॊगट 
भा.खोत, – प्र. वशाय्मक आमुक्त, भा.वाऱुॊके – भुख्म उद्यान अचधषक, भा.ऩाटीर – प्राचामच 
औ.प्र.कें द्र, भा.वलणे, भा.चव्शाण, भा.कुरकणी, भा.खाफडे, भा.जुॊधाये, भा.घोडे, भा.काॊफऱे, 
भा.ओॊबावे, भा.गट्टुलाय, भा.ऩाटीर, भा.घुफे, भा.ऩलाय, भा.वुऩेकय, भा.देळभुख, भा.धानोयकय 
- कामचकायी अचबमॊता, भा.डॉ.दगडे – ऩळुलैद्यहकम अचधकायी, भा.जगताऩ – काभगाय कल्माण 
अचधकायी, भा.गाडेकय – प्रळावन अचधकायी, भा.जयाॊडे – वुयषा अचधकायी, भा.भाने – 
रेखाचधकायी, ऩीएभऩीएभएर शे अचधकायी वबेव उऩजस्थत शोते.  

-------------------- 
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उपस्थथत शन्मा.शदथयाांचे शांमतीने खाऱीऱ ऐनळेलचे त्रळवय शभा कामकाजामध्ये 
दाखऱ करून घेणेत आऱे –  

 
पलऴम क्र.४१) घयोघयचा कचया गोऱा करुन भोळी कचया डेऩोऩमतं लाशतुक कयणेच्मा 

काभाफाफत चन.नो.क्र.11/2017-18 (उत्य बाग) – भा. पलकाव डोऱव, 
भा.पलराव भहडगेयी माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.४२) घयोघयचा कचया गोऱा करुन भोळी कचया डेऩोऩमतं लाशतुक कयणेच्मा 
काभाफाफत चन.नो.क्र.10/2017-18 (दजषण बाग) – भा. पलकाव डोऱव, 
भा.पलराव भहडगेयी माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.४३) भा. स्थामी वचभती ठयाल क्रभाॊक 3147 हदनाॊक 11/09/2018 भध्मे 
दरुुस्तीफाफत – भा.वागय आॊगोऱकय, भा.वाधना भऱेकय माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.४४) भा.स्थामी वचभती ठयाल क्रभाॊक 3193, हदनाॊक 18/09/2018 भध्मे दरुुस्ती 
कयणेफाफत, भा.वागय आॊगोऱकय, भा. वाधना भऱेकय माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.४५) भौजे लाकड मेथीर फाचधत षेत्र लाटाघाटीने खयेदीखत करुन नुकवान 
बयऩाई देणेफाफत – भा.वारयका राॊडगे, भा.प्रसा खानोरकय 

पलऴम क्र.४६) भौजे लाकड मेथीर फाचधत षेत्र लाटाघाटीने खयेदीखत करुन नुकवान 
बयऩाई देणेफाफत – भा.वारयका राॊडगे, भा.प्रसा खानोरकय 

पलऴम क्र.४७) भा. स्थामी वचभती ठयाल क्रभाॊक 3216 हदनाॊक 25/09/2018 भध्मे 
दरुुस्तीफाफत – भा.अचचना फायणे, भा.करुणा चचॊचलडे माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.४८) घॊटागाडी कभचचा-माॊना हदलाऱी वणाकरयता फजषव / वानगु्रश अनुदान 
चभऱणे – भा. अचचना फायणे, भा. करुणा चचॊचलड माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.४९) पऩॊऩयी चचॊचलड भ.न.ऩा. 36 ला लधाचऩन हदन 2018 अनुऴॊगाने पलपलध क्रीडा 
स्ऩधाच आमोजजत कयणेव ल त्माकाभी मेणा-मा खचाचव भान्मता घेणेफाफत – 
भा.पलकाव डोऱव, भा. याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.५०) आकुडी न्मामारमातीर प्रथभ लगच ल चनमुक्त कभचचायी माॊचे वन 2017-18 
चे लेतन ल बते् अदा कयणेफाफत  

पलऴम क्र.५१) वाॊगली हकलऱे यस्त्मालय उलचयीत हठकाणी डेडीकेटेड रेन तमाय कयणे ल 
जुन्मा डेडीकेटेड रेनच्मा ग्रीरची दरुुस्ती कयणे  

पलऴम क्र.५२) भा. स्थामी वचभती ठयाल क्रभाॊक 3148 हदनाॊक 11/09/2018 भध्मे 
दरुुस्तीफाफत – भा.पलकाव डोऱव, भा.याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.५३) भनऩाचे दलाखाने / रुग्णारमाॊवाठी स्लाईन फ्लल्मुच्मा आजायावाठी औऴध 
तातडीने खयेदीफाफत  

पलऴम क्र.५४) चनवगचकली फहशणाफाई चौधयी प्राजणवॊग्रशारम मेथे प्राजणवॊग्रशारम ळैषजणक 
आयाखडा फनपलणेकरयता भानधन तत्लालय नेभणूक चभऱणेफाफत – 
भा.पलकाव डोऱव, भा.याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 

पलऴम क्र.५५) टेचनव क्रे कोटच चारपलण्माव देणेफाफत, भा.याजू चभवाऱ, भा.याजेंद्र गालडे 
माॊचा प्रस्ताल 
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  ----------       
ठयाल क्रभाॊक  - ३२७३ पलऴम क्रभाॊक - १ 
हदनाॊक       - ०९/१०/२०१८ पलबाग      - भाहशती ल तॊत्रसान पलबाग 
वूचक       - भा.याजेंद्र गालडे अनुभोदक    - भा.वागय आॊगोऱकय 
वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमुक्त माॊचे ऩत्र क्र. भातॊपल/४/कापल/५७९/१८,हद २९/०९/२०१८,      
      भा.भशाऩाचरका आमुक्त माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे  
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयचरकेच्मा पलपलध पलबागाॊकडीर वॊगणक मॊत्रणा देखबार ल 
दरुुस्तीकयीता ई चनपलदा वूचना क्र.07/2018-19 प्रचवध्द केरी अवता त्माभध्मे एकुण तीन 
चनपलदा प्राप्त झाल्मा आशेत. त्माऩैकी भे.ऩोरेस्टाय कन्स्रटीॊग प्रा.चर माॊचे दय वलाचत रघुत्भ 
यक्कभ रुऩमे 57,09,350/- प्राप्त झारे आशेत. भे.ऩोरेस्टाय कन्स्रटीॊग प्रा. चर. माॊनी 
हदनाॊक 05/09/2018 चे ऩञान्लमे वदयचे दयात यक्कभ रुऩमे 9350/- कभी करुन यक्कभ 
रुऩमे 57,00,000/- भध्मे काभकाज कयणेव वॊभती दळचलरेरी आशे. वफफ वन 2018-19 
वाठी वॊगणक मॊत्रणा देखबार ल दरुुस्ती कयणेकाभी 1 लऴ ेकारालधीकयीता यक्कभ रुऩमे 
57,00,000/- अचधक जी.एव.टी कयावश मेणा-मा खचाचव ल रघुत्भ चनपलदा धायक 
भे.ऩोरस्टाय कॊ न्व. प्रा.चर. माॊचे फयोफय काभाचा कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत 
आशे.   

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
                  ----------                 

ठयाल क्रभाॊक - ३२७४ पलऴम क्रभाॊक - २ 
हदनाॊक  - ०९/१०/२०१८ पलबाग      -  स्थाऩत्म पलबाग 
वूचक   - भा.पलराव भहडगेयी अनुभोदक    - भा.करुणा चचॊचलडे 
वॊदबच - भा.अचत.आमकु्त(१) माॊचे ऩत्र क्र. स्था/ळ.अ./ताॊ/१/८४/२०१८, हदनाॊक २९/०९/२०१८,  
      भा.अचत.आमकु्त(१) माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 
स्थाऩत्म भुख्मारमाभापच त पऩऩॊयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका अॊतगचत कयण्मात मेणाये यस्ते, 
ऩालवाऱी ऩाण्मावाठी लाहशनी ल इतय स्थाऩत्म पलऴमक काभे, ऩूर, स्काम लॉक ल इभायती 
माॊचे काभाकरयता चन. नो. क्र. 22/1/2017-18 अन्लमे Expression of Interest चनपलदा 
प्रचवध्द कयणेत आरी शोती, त्माव अनुवरुन टप्ऩा - 1 भध्मे एकूण 25 इच्छुक 
वल्रागायाॊना वशबागी करुन घेणेत आरेरे आशे. टप्ऩा - 2 भध्मे 1 वल्रागाय माॊनी वादय 
केरेल्मा कागदऩत्राॊची छाननी केरेरी आशे. माऩैकी 1 वल्रागाय माॊची श्रणेीलाढ कयणे ल 
त्माॊच्मा काभाचे लगचलायीप्रभाणे 1 ते 4 श्रणेीभध्मे प्रऩत्र- अ (यस्ते, ऩालवाऱी ऩाण्मावाठी 
लाहशनी ल इतय स्थाऩत्म पलऴमक काभे 1 वल्रागाय श्रणेी-2) माप्रभाणे प्रऩत्र - अ तमाय 
कयणेत आरे आशे. टप्ऩा -2 भधीर प्रऩत्र – अ श्रणेी-2) प्रभाणे एकूण 1 वल्रागाय माॊना 
श्रणेीलाढ कयणेवाठी भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
                  ----------                 
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ठयाल क्रभाॊक - ३२७५ पलऴम क्रभाॊक - ३ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ पलबाग - क षेपत्रम कामाचरम  
वूचक -  भा.करुणा चचॊचलडे अनुभोदक - भा.अचचना फायणे 
वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. कषेका/स्था/कापल/६८/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
       भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे – 
क षेपत्रम कामाचरम भुख्मारमाचे वन 2018-19 च्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे काभाच्मा 
तयतूदीभध्मे प्रस्तालात नभूद केरेप्रभाणे लाढ / घट कयणेव भान्मता देणेकाभी भा. 
भशाऩाचरका वबेकडे चळपायव कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे.  वबालतृ्ाॊत कामभ 
शोण्माची लाट न ऩाशता ठयाल भा.भशाऩाचरका वबेकडे ऩाठपलण्मात माला. (लाढ/घट 
य.रु.6,59,29,000/-) 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२७६ पलऴम क्रभाॊक - ४ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ पलबाग  - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
वूचक - भा.अचचना फायणे अनुभोदक - भा.वागय आॊगोऱकय 
वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२२/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
       भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 22/5/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 कयीता 
प्रबाग क्र. 17 ऩयीवयाभध्मे शॉटचभक्व ऩध्दतीने डाॊफयीकयण कयणेकाभी भे. फहशयट ब्रदवच 
चन.य.रू. 37,76,752/- (अषयी यक्कभ रुऩमे वदोतीव राख ळह्याशत्य शजाय वातळे 
फाव्लन्न पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 35,36,903/- लय 
चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 
35,36,903/- ऩेषा 21.75% कभी म्शणजेच य.रु. 27,67,627/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 
0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 2,39,850/- = एकुण य.रु. 30,07,477/- ऩमतं काभ 
करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला 
कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ 
करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी 
लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन 
याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२७७ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ५ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२१/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
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भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 19/31/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 
कयीता प्रबाग क्र. 18 भधीर अॊतगचत यस्त्माॊची दरुुस्ती खडीभुरुभ ल फीफीएभ ऩध्दतीने चय, 
क्रॉवक्ट ल खड्डे बयणेकाभी भे. वाईप्रबा कॊ न्स्रक्ळन चन.य.रू. 34,29,376/- (अषयी 
यक्कभ रुऩमे चौतीव राख एकोणत्ीव शजाय तीनळे ळह्याशत्य पक्त) भधनु यॉमल्टी ल 
भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 33,15,673/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे 
आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 33,15,673/- ऩेषा 31.32% कभी 
म्शणजेच य.रु. 22,77,204/- + यॉमल्टी चाजवे य.रु. 63,603/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे 
य.रु. 50,100/- = एकुण य.रु. 23,90,907/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय 
ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा 
अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत 
केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ 
अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन 
घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२७८ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - ६ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.वाधना भऱेकय 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२०/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 19/20/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 
कयीता प्रबाग क्र. 17 भधीर अॊतगचत यस्त्माॊची दरुुस्ती खडीभुरुभ ल फीफीएभ ऩध्दतीने चय, 
क्रॉस्कट ल खड्डे बयणेकाभी भे. वाईप्रबा कॊ न्स्रक्ळन चन.य.रू. 31,37,365/- (अषयी 
यक्कभ रुऩमे एकतीव राख वदोतीव शजाय तीनळे ऩावष्ठ पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर 
टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 30,33,631/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. 
त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 30,33,631/- ऩेषा 34.02% कभी 
म्शणजेच य.रु. 20,01,590 /- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 3,534/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे 
य.रु. 1,00,200/- = एकुण य.रु. 21,05,324 /- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण 
चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव 
तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा 
चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय 
पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय 
कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३२७९ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ७ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४१९/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
          भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 19/11/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 कयीता 
फ प्रबागातीर रुग्णारमाॊची दरुुस्ती कयणेकाभी भे.अनुऴ एन्टयप्रामजेव चन.य.रू. 
33,38,946/- (अषयी यक्कभ रुऩमे तेशतीव राख अडोतीव शजाय नऊळे वशेचाऱीव पक्त) 
भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 32,98,929/- लय चनपलदा दय 
भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 32,98,929/- 
ऩेषा 19.92% कभी म्शणजेच य.रु. 26,41,782/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 12,117/- 
भटेरयमर टेस्टीॊग चाजेव य.रु. 27,900/- = एकुण य.रु. 26,81,799/- ऩमतं काभ करुन 
घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय 
अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय 
भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट 
दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून 
त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८० 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.अचचना फायणे 

पलऴम क्रभाॊक - ८ 
पलबाग - भुख्म रेखा ऩरयषण 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा.भखु्म रेखा ऩरयषक माॊचे ऩत्र क्र. भरुेऩ/६/कापल/१५३/२०१८,हद.२७/०९/२०१८  

           भा.भखु्म रेखा ऩरयषक माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 

भशायाष्ड भशाऩाचरका अचधचनमभ भधीर करभ 105(1) अन्लमे रेखाऩरयषण पलबागातीर 
हद.27/08/2018  ते  हद.02/09/2018 अखेय वॊऩणा-मा आठलड्माचा भा.भुख्म रेखा 
ऩरयषक माॊनी क्र.भुरेऩ/6/कापल/153/2018 हद.27/09/2018 अन्लमे ऩाठपलरेरा 
वाप्ताहशक रेखा तऩावणी काभाचा अशलार अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८१ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ९ 
पलबाग - भुख्म रेखा ऩरयषण 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा.भखु्म रेखा ऩरयषक माॊचे ऩत्र क्र. भरुेऩ/६/कापल/१५४/२०१८,हद.२७/०९/२०१८  

            भा.भखु्म रेखा ऩरयषक माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 

भशायाष्ड भशाऩाचरका अचधचनमभ भधीर करभ 105(1) अन्लमे रेखाऩरयषण पलबागातीर 
हद.03/09/2018 ते  हद.09/09/2018 अखेय वॊऩणा-मा आठलड्माचा भा.भुख्म रेखा 
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ऩरयषक माॊनी क्र.भुरेऩ/6/कापल/154/2018 हद.27/09/2018 अन्लमे ऩाठपलरेरा 
वाप्ताहशक रेखा तऩावणी काभाचा अशलार अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८२ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - १० 
पलबाग - भुख्म रेखा ऩरयषण 
अनुभोदक - भा.वागय आॊगोऱकय 

वॊदबच - भा.भखु्म रेखा ऩरयषक माॊचे ऩत्र क्र. भरुेऩ/६/कापल/१५५/२०१८,हद.२७/०९/२०१८  

            भा.भखु्म रेखा ऩरयषक माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 

भशायाष्ड भशाऩाचरका अचधचनमभ भधीर करभ 105(1) अन्लमे रेखाऩरयषण पलबागातीर 
हद.10/09/2018 ते  हद.16/09/2018 अखेय वॊऩणा-मा आठलड्माचा भा.भुख्म रेखा 
ऩरयषक माॊनी क्र.भुरेऩ/6/कापल/155/2018 हद.27/09/2018 अन्लमे ऩाठपलरेरा 
वाप्ताहशक रेखा तऩावणी काभाचा अशलार अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८३ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ११ 
पलबाग - भुख्म रेखा ऩरयषण 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा.भुख्म रेखा ऩरयषक माॊचे ऩत्र क्र. भुरेऩ/६/कापल/१५६/२०१८,हद.२७/०९/२०१८  

            भा.भुख्म रेखा ऩरयषक माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 

भशायाष्ड भशाऩाचरका अचधचनमभ भधीर करभ 105(1) अन्लमे रेखाऩरयषण पलबागातीर 
हद.17/09/2018  ते  हद.23/09/2018 अखेय वॊऩणा-मा आठलड्माचा भा.भुख्म रेखा 
ऩरयषक माॊनी क्र.भुरेऩ/6/कापल/156/2018 हद.27/09/2018 अन्लमे ऩाठपलरेरा 
वाप्ताहशक रेखा तऩावणी काभाचा अशलार अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८४ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - १२ 
पलबाग - भध्मलती बाॊडाय पलबाग 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा.वशा.आमुक्त(बाॊडाय) माॊचे ऩत्र क्र. भबाॊ/६/कापल/४६४/२०१८,हद.०१/१०/२०१८  

           भा.वशा.आमुक्त(बाॊडाय) माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे –  

पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा वुयषा पलबागावाठी आलश्मक 90’x 60’ मा वाईजचे 
याष्डध्लज खयेदी कयणे आलश्मक आशे. माकाभी, पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा वुयषा 
पलबागावाठी Giant Indian National Flag of Size 90’x60’ in 100% Knitted polyester 

with reinforced 1” Nylon tape on all 3 sides and super strong quadruple stitching 
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and “D – rings”.मा वाईजचा याष्डध्लज भशानगयऩाचरका अचधचनमभ अनुवुची ‘ ड ’ प्रकयण 
5(2) (2) नुवाय चनपलदा न भागपलता ,कयायनाभा न कयता थेट ऩद्धतीने उत्ऩाहदत कॊ ऩनी 
भे.द फ्लरॅगव ् अण्ड वाईनेज प्रा.चर. भुॊफई माॊचेकडून खयेदी कयणेकाभी मेणा-मा 
य.रु.4,20,000/- वलच कयावहशत प्रभाणे मेणा-मा प्रत्मष खचाचव तवेच, वदयची यक्कभ 
भे.द फ्लरॅगव ्अण्ड वाईनेज प्रा.चर. भुॊफई माॊना आगाऊ यक्कभ अदा कयणेव भान्मता देणेत 
मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८५ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - १३ 
पलबाग - काभगाय कल्माण 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा.अचत.आमुक्त(२) माॊचे ऩत्र क्र. काक/१/कापल/३८६/२०१८,हदनाॊक २९/०९/२०१८,  
      भा.अचत.आमुक्त(२) माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा काभगाय कल्माण पलबागाकडीर टाटा वुभो लाशन क्रॊ . MH – 

14 CL 0337 मा लाशनावाठी एकुण 4 नग टामय ल ट्मफु खयेदी कयण्मावाठी भे. चवएट 
चरचभटेड, ऩुणे माॊचेकडून कोटेळन भागपलण्मात आरे आशे. माकाभी भे. चवएट चरचभटेड, ऩुणे 
माॊनी य.रु. 20,766/- (अषयी रुऩमे लीव शजाय वातळे वशावष्ट रुऩमे पक्त) चे कोटेळन वादय 
केरे आशे.  काभगाय कल्माण पलबागाकडे वन 2018-2019 मा आचथचक लऴाचवाठी टामय ल ट्मुफ 
खयेदी शे रेखाचळऴच उऩरब्ध नवून वदय रेखाचळऴाचवाठी अॊदाजऩत्रकीम तयतदु देखीर उऩरब्ध 
नाशी. तयी काभगाय कल्माण पलबागावाठी वन 2018-2019 मा आचथचक लऴाचवाठी टामय ल ट्मफु 
खयेदी शे रेखाचळऴच नव्माने चनभाचण करुन वदयीर रेखाचळऴाचलय कभचचायी प्रचळषण मा 
रेखाचळऴाचभधुन य.रु. 50,000/- इतकी तयतुद लगच कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८६ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - १४ 
पलबाग - स्थाऩत्म उद्यान 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा.अचत.आमुक्त(१) माॊचे ऩत्र क्र. स्था/उद्यान/कापल/३२७/२०१८,हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
     भा.अचत.आमकु्त(१) माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म उद्यान पलबागाकडीर प्रस्ताला वोफतच्मा प्रऩत्र अ (1 ते 28) भधीर 
चनपलदा काभाॊचे अलरोकन शोलुन चनमभानुवाय ल चनपलदा अटीळती प्रभाणे तवेच बागलाढ 
करभ रागू अवल्माव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक 
दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा / लवुर 
कयणे फॊधनकायक याहशर मा अटीव अचधन याशून वॊफॊचधत ठेकेदायाफयोफय काभाचा 
कयायनाभा करुन काभाचे आदेळ चनगचत केरे अवल्माने त्माचे अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
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ठयाल क्रभाॊक - ३२८७ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - १५ 
पलबाग - रेखा पलबाग 
अनुभोदक - भा.अचचना फायणे 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. रखेा/६/कापल/११४६४/२०१८, हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
      भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे- 
ळशय अचबमॊता, स्थाऩत्म पलबाग (क षेपत्रम कामाचरम) माॊनी हद. 07/09/2018 चे 
प्रस्तालान्लमे  वन 2018-19 चे अॊदाजऩत्रकातीर काभाॊच्मा तयतूदीभध्मे लाढ / घट करून 
लगीकयण कयणेफाफत प्रस्तापलत केरे आशे तवेच भा.भशाऩाचरका वबेने ठयाल क्र. 234 
अन्लमे प्रस्तालात नभूद प्रभाणे अळा काभाॊना य.रू. 4,47,00,000/- लगीकयणाव भान्मता 
हदरेने वदय पलऴमाचे अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८८ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.करुणा चचॊचलडे 

पलऴम क्रभाॊक - १६ 
पलबाग - रेखा पलबाग 
अनुभोदक - भा.वागय आॊगोऱकय 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. रखेा/६/कापल/११४६२/२०१८,हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
       भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरपे्रभाणे- 
वश ळशय अचबमॊता,  पलद्युत पलबाग (क षेपत्रम कामाचरम) माॊनी हद. 07/09/2018 चे 
प्रस्तालान्लमे  वन 2018-19 चे अॊदाजऩत्रकातीर काभाॊच्मा तयतूदीभध्मे लाढ / घट करून 
लगीकयण कयणेफाफत प्रस्तापलत केरे आशे तवेच भा.भशाऩाचरका वबेने ठयाल क्र. 238 
अन्लमे प्रस्तालात नभूद प्रभाणे अळा काभाॊना य.रू. 2,00,00,000/- लगीकयणाव भान्मता 
हदरेने वदय पलऴमाचे अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२८९ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलराव भहडगेयी 

पलऴम क्रभाॊक - १७ 
पलबाग - भध्मलती बाॊडाय पलबाग 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. भबाॊ/६/कापल/४६५/२०१८,हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
      भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे- 
पलऴम – भनऩाचे पलद्युत पलबागावाठी आलश्मक पलपलध जस्लचगेअवच वाहशत्म खयेदीफाफत     
        पलऴम क्रभाॊक १७ चा पलचाय ऩुढीर वबेचे लेऱी कयण्मात माला. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३२९० 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - १८ 
पलबाग - रेखा पलबाग 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. रखेा/६/कापल/११४६३/२०१८,हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
      भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे- 
वश ळशय अचबमॊता, पलद्युत पलबाग (क षेपत्रम कामाचरम) माॊनी हद.12/09/2018 चे 
प्रस्तालान्लमे वन 2018-19 चे अॊदाजऩत्रकातीर काभाॊच्मा तयतूदीभध्मे लाढ / घट करून 
लगीकयण कयणेफाफत प्रस्तापलत केरे आशे तवेच भा.भशाऩाचरका वबेने ठयाल क्र. 202 
अन्लमे प्रस्तालात नभूद प्रभाणे अळा काभाॊना य.रू. 6,80,00,000/- लगीकयणाव भान्मता 
हदरेने वदय पलऴमाचे अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९१ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - १९ 
पलबाग - स्थाऩत्म ड/ग भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/ड-भुख्म/३१९/२०१८,हदनाॊक ०३/१०/२०१८,   
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 11-74-2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र 24 भधीर 
लाकड ऩोरीव चौकी ते काऱाखडक योड ल प्रबागातीर इतय ऩरयवयातीर यस्त्माॊचे 
डाॊफयीकयण कयणे. काभी भे.श्रीगणेळ कन्स्रक्ळन  चन.य.रू. 37,55,189/- (अषयी यक्कभ 
रुऩमे वदतीव राख ऩॊचालन्न शजाय एकळे एकोणनव्लद पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर 
टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 36,92,539/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. 
त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 36,92,539/- ऩेषा 11.91% कभी 
म्शणजेच य.रु. 32,52,758/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 
62,650/- = एकुण य.रु. 33,15,408/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल 
चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा 
अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत 
केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ 
अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन 
घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३२९२ 
हदनाॊक -  ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - २० 
पलबाग - स्थाऩत्म ड/ग भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.पलराव भहडगेयी 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/ड-भुख्म/३१८/२०१८, हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 11-78-2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र 24 भधीर 
ऩाण्माच्मा टाकीचा ऩयीवय ल प्रबागातीर इतय ऩरयवयातीर यस्त्माॊचे डाॊफयीकयण कयणे 
काभी भे.श्रीगणेळ कन्स्रक्ळन  चन.य.रू. 31,31,140/- (अषयी यक्कभ रुऩमे एकतीव राख 
एकतीव शजाय एकळे चाऱीव पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 
30,68,490/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त 
ठेकेदायाकडून य.रु. 30,68,490/- ऩेषा 11.91% कभी म्शणजेच य.रु. 27,03,033/- 
+यॉमल्टी चाजवे य.रु. 0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 62,650/- = एकुण य.रु. 
27,65,683/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ 
करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे 
कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे 
फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९३ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - २१ 
पलबाग - स्थाऩत्म ड/ग भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.वाधना भऱेकय 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/ड-भुख्म/३२०/२०१८, हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
       भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 11-83-2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र 24 भधीर 
एकता कॉरनी, दगुाच कॉरोनी ल प्रबागातीर इतय ऩरयवयातीर यस्त्माॊचे डाॊफयीकयण कयणे 
काभी भे.श्रीगणेळ कन्स्रक्ळन  चन.य.रू. 37,56,354/- (अषयी यक्कभ रुऩमे वदतीव राख 
छऩन्न शजाय  चतनळे चोऩन्न पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून 
य.रु. 36,93,704/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त 
ठेकेदायाकडून य.रु. 36,93,704/- ऩेषा 11.91% कभी म्शणजेच य.रु. 32,53,784/- 
+यॉमल्टी चाजवे य.रु. 0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 62,650/- = एकुण य.रु. 
33,16,434/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ 
करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे 
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कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे 
फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९४ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - २२ 
पलबाग - स्थाऩत्म ड/ग भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.वागय आॊगोऱकय 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/ड-भुख्म/३२१/२०१८, हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 11-90-2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र 24 भधीर 
भमुयफाग कॉरनी, रोकभान्म कॉरनी,ल प्रबागातीर इतय ऩरयवयातीर यस्त्माॊचे डाॊफयीकयण 
कयणे काभी भे.श्रीगणेळ कन्स्रक्ळन  चन.य.रू. 31,26,224/- (अषयी यक्कभ रुऩमे एकतीव 
राख वव्लीव शजाय दोनळे चोलीव पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून 
य.रु. 30,63,574/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त 
ठेकेदायाकडून य.रु. 30,63,574/- ऩेषा 11.91% कभी म्शणजेच य.रु. 26,98,702/- 
+यॉमल्टी चाजवे य.रु. 0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 62,650/- = एकुण य.रु. 
27,61,352/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ 
करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे 
कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे 
फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९५ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.करुणा चचॊचलडे 

पलऴम क्रभाॊक - २३ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२३/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 22/7/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 कयीता 
प्रबाग क्र.17 ऩयीवयाभध्मे आलश्मकतेप्रभाणे खडीभुरुभाचे यस्ते कयणेकाभी भे. एभ ऩी धोञे 
कॊ न्स्रक्ळन चन.य.रू. 37,62,388/- (अषयी यक्कभ रुऩमे वदोचतव राख फावष्ठ शजाय 
तीनळे अठ्माऐॊळी पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 
36,60,775/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त 
ठेकेदायाकडून य.रु. 36,60,775/- ऩेषा 35.51% कभी म्शणजेच य.रु. 23,60,834/- 
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+यॉमल्टी चाजवे य.रु. 1,413/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 1,00,200/- = एकुण य.रु. 
24,62,447/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ 
करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे 
कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे 
फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९६ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - २४ 
पलबाग - वुयषा 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा.अचत.आमकु्त(२) माॊचे ऩत्र क्र. वुपल/४/कापल/४५६०/२०१८, हदनाॊक २९/०९/२०१८,  
      भा.अचत.आमकु्त(२) माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा वुयषा पलबागाभापच त कै.लाम.वी.एभ.एच.मेथे चनमुक्त 
केरेल्मा भे.ऩुणे जजल्शा वुयषा यषक भॊडऱा कडीर वुयषा यषक कभचचायी माॊना काभगाय 
कल्माण अचधकायी माॊनी ऩत्राद्वाये कऱपलरेनुवाय प्रस्तालात नभूद प्रभाणे हद.01/01/2018 ते 
हद.30/06/2018 च्मा भशागाई बत्ा / पलळेऴ बत्ा य.रु. 3,564/-प्रभाणे शोणायी दयलाढ 
रागू करुन प्रती कभचचायी य.रु. 17,147/- आजण हद.01/07/2018 ते हद.31/12/2018 
च्मा भशागाई बत्ा / पलळेऴ बत्ा य.रु 3,645/-प्रभाणे शोणायी दयलाढ रागू करुन प्रती 
कभचचायी य.रु.17,272/- प्रभाणे लेतनअदा कयणेव ल त्माऩोटी मेणा-मा खचाचव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९७ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - २५ 
पलबाग - जरचन:वायण भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा.वश ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. जचन/कापल/१६४१/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
      भा.वश ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे- 
भनऩाच्मा जरचन:वायण पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 3/87/2018-19 अन्लमे कावायलाडी 
भैराळुद्धीकयण कें द्राअॊतगचत प्रबाग क्र.7 भधीर अभतृ मोजना लगऱून गव्शाणेलस्ती 
ऩरयवयातीर भरचन:वायण पलऴमक काभे कयणे. काभी भे.कपऩर कन्स्रक्ळन चन.य.रू. 
37,49,197/- (अषयी य.रु.वदतीव राख एकोणऩन्नाव शजाय एकळे वत्माण्णल) भधनु 
यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 37,49,155/- लय चनपलदा दय भागपलणेत 
आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 37,49,155/- ऩेषा 23.55% 
कभी म्शणजेच य.रु. 28,66,229/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 42/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजेव 
य.रु. 0/- = एकुण य.रु. 28,66,271/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल 
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चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा 
अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत 
केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ 
अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन 
घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९८ 
हदनाॊक -  ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.अचचना फायणे 

पलऴम क्रभाॊक - २६ 
पलबाग - जरचन:वायण भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा.वश ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. जचन/कापल/१६४२/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८,  
      भा.वश ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे- 
भनऩाच्मा जरचन:वायण पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 3/134/2018-19 अन्लमे इ षेत्रीम 
कामाचरमा अॊतगचत प्रबाग क्र.4 भधीर डे्रनेज राईन ल चेंफवचची लापऴचक ठेकेदायी ऩद्धतीने 
देखबार ल दरुुस्ती कयणे. काभी भे.कपऩर कन्स्रक्ळन चन.य.रू. 37,49,746/- (अषयी 
य.रु.वदतीव राख एकोणऩन्नाव शजाय वातळे ळेशेचाऱीव) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर 
टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 37,49,704/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. 
त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 37,49,704/- ऩेषा 26.15% कभी 
म्शणजेच य.रु. 27,69,156/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 42/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 
0/- = एकुण य.रु. 27,69,198/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल 
चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा 
अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत 
केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ 
अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन 
घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३२९९ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - २७ 
पलबाग - भध्मलती बाॊडाय पलबाग 
अनुभोदक - भा.अचचना फायणे 

वॊदबच - भा.वशा.आमुक्त(बाॊडाय) माॊचे ऩत्र क्र. भबाॊ/८/कापल/१२४८/२०१८,हद.२९/०९/२०१८  

            भा.वशा.आमुक्त(बाॊडाय) माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे –  

पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगऩाचरकेच्माउद्यान पलबागाव आलश्मक प्रलेळ चतकीटे छऩाई वाहशत्म 
छऩाई करुन ऩुयलठा कयणेकाभी चनपलदा क्रॊ  52/2017-18 अन्लमे रघुत्भ चनपलदाकाय  
भे.जमगणेळ ऑपवेट ऩुणे माॊचे प्रलेळ चतहकटे छऩाई  एकुण  फाफ क्रॊ  01 ते 04 वाठी 
एकुण य.रु. 3,38,580/-(अषयी य.रु. तीन राख अडोतीव शजाय ऩाचळे ऐॊळी पक्त) इतके 
दय रघुत्भ प्राप्त झारे अवुन वदयचे दय जस्लकृत कयणेत आरे आशेत. त्मानुवाय 
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भे.जमगणेळ ऑपवेट ऩुणे माॊना आलश्मक प्रलेळ चतकीटे मा छऩाईवाहशत्माचा ऩुयलठा 
कयणेकाभी  ऩुयलठा आदेळ चनगचत कयणेत आरेरा आशे. वदय झारेल्मा खचच एकूण य.रु. 
3,38,580/-(अषयी य.रु. तीन राख अडोतीव शजाय ऩाचळे ऐॊळी पक्त) चे  खचाचचे  
अलरोकन कयणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०० 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - २८ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२४/२०१८, हदनाॊक ०३/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 19/15/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 
कयीता प्रबाग क्र.18 भधीर भनऩा भशाऩाचरका इभायतीॊची दरुुस्ती कयणे. काभी भे. अनुऴ 
एन्टयप्रामजेव चन.य.रू. 40,07,086/- (अषयी यक्कभ रुऩमे चाऱीव राख वात शजाय 
ळह्याऐळी पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 39,55,275/- लय 
चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 
39,55,275/- ऩेषा 19.92% कभी म्शणजेच य.रु. 31,67,384/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 
23,311/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 27,900/- = एकुण य.रु. 32,18,595/- ऩमतं 
काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल 
वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ 
करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी 
लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन 
याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०१ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - २९ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.पलराव भहडगेयी 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२७/२०१८, हदनाॊक ०४/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 19/13/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 
करयता प्रबाग क्र.16 भधीर भनऩा भशाऩाचरका इभायतीॊची दरुुस्ती कयणेकाभी भे.ळॊकय 
ऩाॊडुयॊग फजफऱकय चन.य.रू. 37,61,325/- (अषयी यक्कभ रुऩमे वदोतीव राख एकवष्ठ 
शजाय तीनळे ऩॊचपलव पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 
36,69,625/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त 
ठेकेदायाकडून य.रु. 36,69,625/- ऩेषा 23.85% कभी म्शणजेच य.रु. 27,94,419/- 
+यॉमल्टी चाजेव य.रु. 8,000/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 83,700/- = एकुण य.रु. 
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28,86,119/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ 
करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे 
कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे 
फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०२ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ३० 
पलबाग - स्थाऩत्म फीआयटीएव 
अनुभोदक - भा.अचचना फायणे 

वॊदबच - भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. स्था/कापल/फीआयटीएव/७७४/१८,हदनाॊक ४/१०/१८,  
      भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे  
प्रस्तालात नभूद प्रभाणे श्री.याजेंद्र ऩलाय, यषा वम्ऩदा अचधकायी ऩुणे भॊडऱ ऩुणे माॊनी त्माॊचे 
ऩत्र क्र,1/607 फोऩखेर/11/67 हद.08/09/2018 अन्लमे भा.वॊयषण भॊत्रारमाने माॊचे 
कडीर ऩत्र क्र.13015/07/2018 हद.23/08/2018 अन्लमे वदय ऩुराच्मा फाॊधकाभावाठी 
आलश्मक 16122 लगच भी. जागा पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩचरकेव शस्ताॊतरयत कयणेव In 

Principal  Approval हदरे फाफत कऱपलरे आशे. तवेच मा जागेच्मा फदल्मात Equal value 

land (EVI) भशानगयऩाचरकेने वॊयषण पलबागाव शस्ताॊतयीत कयाली अळी प्रभुख अट अवुन 
इतय स्थाऩत्म पलऴमक काभे जवे, की वॊयषण चबॊत फाॊधणे, लॉच टॉलय फाॊधणे तवेच टॉक 
योडलरुन जाणाया दचुाकी ल ऩादचा-माॊवाठी ऩुर फाॊधाला अश्मा अटी घारण्मात आरेल्मा 
आशेत. 
       अळोक कुभाय उऩ वॊचारक (वॊऩदा) माॊचे ऩत्र क्र.13015/07/2018/D(Land)  
हद.23/08/2018 भध्मे नभुद केरे प्रभाणे फोऩखेर गालावाठी कामभ स्लरुऩी ऩुर ल ऩोशच 
यस्ता फाॊधणे मा काभा व्मचतरयक्त वॊयषण चबॊत-फाॊधणे, लॉच टॉलय फाॊधणे तवेच टॉक योड 
लरुन जाणाया दचुाकी ल ऩादचा-माॊवाठी ऩुर फाॊधाणे इ. काभे कयाली रागणाय आशेत. मा 
काभाॊवाठी अॊदाजे य.रु 4,26,00,000/- इतका खचच अऩेजषत आशे. उऩयोक्त नभुद काभे 
कयणे ल त्मावाठी आलश्मक य.रु.4,26,00,000/- (अषयी यक्कभ रुऩमे चाय कोटी वव्लीव 
राख पक्त) चे खचाचव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०३ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक -  भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - ३१ 
पलबाग - भध्मलती बाॊडाय पलबाग 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. भबाॊ/१५/कापल/७५/२०१८,हदनाॊक ०४/१०/२०१८,  
      भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे  
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पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा लैद्यहकम ल भाध्मचभक चळषण पलबाग माॊचेवाठी थ्री 
वीटय चेअयच्मा खयेदीवाठी ऩुनप्रचत्ममी आदेळानवुाय रुऩमे 19,16,397/- (अषयी रुऩमे 
एकोणलीव राख वोऱा शजाय चतनळे वत्त्मान्नल पक्त) चे खचाचव ल भे. येखा इॊजजचनअरयॊग 
लक्वच, चचॊचलड माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक – ३३०४ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.अचचना फायणे 

पलऴम क्रभाॊक - ३२ 
पलबाग - लैद्यकीम भुख्म कामाचरम 
अनुभोदक - भा.वाधना भऱेकय 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. लदै्य/१/कापल/११९१/२०१८,हदनाॊक ०४/१०/२०१८,  
      भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे- 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका कामचषेत्रातीर कावायलाडी मेथे नलीन दलाखाना 
(ओ.ऩी.डी.)वुरु कयणेफाफत तवेच नलीन दलाखान्मावाठी डॉक्टय ल अन्म कभचचा-माॊची 
चनमुक्ती कयणेव भान्मता भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०५ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ३३ 
पलबाग - स्थाऩत्म भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/प-भखु्म/५०२/२०१८, हदनाॊक ०४/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 14-43-2018-2019 अन्लमे प्रबाग क्र 11 
भधीर अजजॊठानगय मेथीर MNGL ऩॊऩाळेजायीर यस्ता पलकवीत कयणे काभी भे.श्रीगणेळ 
कन्स्रक्ळन चन.य.रू. 29,96,655/- (अषयी यक्कभ रुऩमे एकोणतीव राख ळशान्नल शजाय 
वशाळे ऩॊचालन्न पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजेव लगऱून य.रु. 
29,27,155/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त 
ठेकेदायाकडून य.रु. 29,27,155/- ऩेषा 10.92% कभी म्शणजेच य.रु. 26,07,510/- 
+यॉमल्टी चाजवे य.रु. 0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 69,500/- = एकुण य.रु. 
26,77,010/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ 
करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे 
कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे 
फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता 
देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
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ठयाल क्रभाॊक - ३३०६ 
हदनाॊक -  ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - ३४ 
पलबाग - स्थाऩत्म इ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/इ-भखु्म/१२५/२०१८, हदनाॊक ०५/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 25/75/-2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र. 3 
मेथीर आऱॊदी योड ऩरयवयातीर यस्त्माॊचे खडीकयण कयणे. काभी भे. चतैारी वप्रामवच 
चन.य.रू. 29,77,425/- (अषयी यक्कभ एकाणेतीव राख वत्माशत्य शजाय चायळे ऩॊचलीव 
रुऩमे पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 28,51,260/- लय 
चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 
28,51,260/- ऩेषा 18.81% कभी म्शणजेच य.रु. 23,14,938/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 
1,26,165/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 31,750/- = एकुण य.रु. 24,72,853/- ऩमतं 
काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल 
वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ 
करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी 
लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन 
याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०७ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ३५ 
पलबाग - स्थाऩत्म श भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/क-भखु्म/३५०/२०१८, हदनाॊक ०५/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 27/17/2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र 20 मेथीर 
कावायलाडी ल कुॊ दननगय ऩरयवयात स्टॉभच लॉटय पलऴमक ल इतय अनुऴॊगीक काभे 
कयणेकाभी भे.वुमोगयाज कन्स्रक्ळन चन.य.रू. 37,46,963/- (अषयी यक्कभ रुऩमे वदोतीव 
राख ळेशचाऱीव शजाय नऊळे ते्रवष्ठ पक्त) भधुन यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे 
लगऱून य.रु. 37,09,876/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानवुाय वदय काभ 
उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 37,09,876/- ऩेषा 30.55% कभी म्शणजेच य.रु. 
25,76,509/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 5,936/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 31,150/- 
= एकुण य.रु. 26,13,595/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर 
चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय 
बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक 
दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर 
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कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव 
भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०८ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ३६ 
पलबाग - स्थाऩत्म श भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/क-भखु्म/३४९/२०१८,हदनाॊक ०५/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 27/44/2018-19 अन्लमे प्रबाग क्र २० 
भधीर वॊत तुकायाभ नगय भुख्म नाल्माचे उलचयीत काभे कयणेकाभी भे.चळलगॊगा कन्स्रक्ळन 
चन.य.रू. 37,47,649/- (अषयी यक्कभ रुऩमे वदोतीव राख वते्चाऱीव शजाय वशाळे 
एकोणऩन्नाव पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 37,08,725/- 
लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 
37,08,725/- ऩेषा 21.77% कभी म्शणजेच य.रु. 29,01,336/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 
7,774/- + भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 31,150/- = एकुण य.रु. 29,40,260/- ऩमतं 
काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल 
वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ 
करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी 
लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन 
याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३०९ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ३७ 
पलबाग - स्थाऩत्म फ भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा. ळशय अचबमॊता माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/२-फ/४२८/२०१८, हदनाॊक ०५/१०/२०१८,  
      भा. ळशय अचबमॊता माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे - 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 25/15/2018-19 अन्लमे वन 2018-19 
कयीता प्रबाग क्र.18 ऩयीवयाभध्मे पलपलध कॊ ऩन्मा / भनऩा भापच त खोदण्मात आरेरे चय 
दरुुस्त कयणेकाभी भे. एभ ऩी धोञे कॊ न्स्रक्ळन चन.य.रू. 29,99,997/- (अषयी यक्कभ 
रुऩमे एकोणत्ीव राख नौव्मानौ शजाय नऊळे वत्मानौ पक्त) भधनु यॉमल्टी ल भटेयीमर 
टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 29,30,239/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. 
त्मानुवाय वदय काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 29,30,239/- ऩेषा 26.51% कभी 
म्शणजेच य.रु. 21,53,433/- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 19,604/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे 
य.रु. 50,100/- = एकुण य.रु. 22,23,137/- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय 
ल चनपलदेतीर चनपलदा अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्तु ल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा 
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अटीॊनुवाय बाललाढ करभ रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत 
केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ 
अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन 
घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३१० 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.अचचना फायणे 

पलऴम क्रभाॊक - ३८ 
पलबाग - लाशन दरुुस्ती ल कामचळाऱा 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 

वॊदबच - भा.अचतरयक्त आमकु्त (१) माॊचे ऩत्र क्र. काळा/१/कापल/८६६/२०१८, हदनाॊक ०४/१०/२०१८,  
      भा.अचतरयक्त आमकु्त (१) माॊनी चळपायव केर ेप्रभाणे- 
भनऩाकडीर ड मा गटातीर लाशनाॊची दरुुस्ती कयणेकाभी वन 2018 ते 2019 मा एक लऴच 
कारालधीकयीता एजन्वी चनजश्चत कयणेकाभी चनपलदा वुचना क्र.4/2018-19 चनपलदा 
य.रु.1,20,00,000/- ई – टेंडरयॊगद्वाये प्रचवध्द करुन दय भागपलणेत आरे अवून भे.वाशनी 
ऑटोभोटीव्श वजव्शचवेव माॊचे दय वलाचत कभी आशेत. (चनपलदा दयाऩेषा 3.50% कभी + GST 

रेफय चाजचलय चनमभाप्रभाणे) उऩयोक्त वलच फाफी पलचायात घेता रघुत्भ चनपलदाधायक भे.वाशनी 
ऑटोभोटीव्श वव्शीवेव माॊचे दय चनपलदा दयाऩेषा 3.50% कभी + GST रेफय चाजचलय 
चनमभाप्रभाणे दयाने प्राप्त झारेरे आशेत.  वदय प्राप्त झारेल्मा रघुत्भ दयाचे चनपलदाधायक 
भे.वाशनी ऑटोभोटीव्श वव्शीवेव माॊचे दय चनपलदा दयाऩेषा 3.50% कभी दयाने + GST रेफय 
चाजचलय चनमभाप्रभाणे जस्लकृत करुन त्माॊचे वभलेतन वन 2018 ते 2019 मा एक लऴच 
कारालधीकयीता कयायनाभा करुन घेलून काभे करुन घेणेव ल त्माकाभी मेणाये 
य.रु.1,15,80,000/- GST रेफय चाजचलय चनमभाप्रभाणे अदा कयणेचे खचाचव भान्मता देणेत मेत 
आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३३११ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ३९ 
पलबाग - भुख्म रेखा ऩरयषण 
अनुभोदक - भा.पलकाव डोऱव 

वॊदबच - भा.भुख्म रेखा ऩरयषक माॊचे ऩत्र क्र. भुरेऩ/६/कापल/१६१/२०१८,हद.०४/१०/२०१८  

          भा.भुख्म रेखा ऩरयषक माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे – 

भशायाष्ड भशाऩाचरका अचधचनमभ भधीर करभ 105(1) अन्लमे रेखाऩरयषण पलबागाकडीर भाशे 
आॉगस्ट 2018 अखेय वॊऩणाया  भाचवक गोऴलाया भा.भखु्म रेखाऩरयषक माॊनी 
क्र.भुरेऩ/6/कापल/161/2018 हद.04/10/2018 अन्लमे ऩाठपलरेरा भाचवक अशलार अलरोकन 
कयणेत मेत आशे.  

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३३१२ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.करुणा चचॊचलडे 

पलऴम क्रभाॊक - ४० 
पलबाग - जरळुध्दीकयण कें द्र, वे२३ 
अनुभोदक - भा. याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. जळकेु/ऩाऩ/ु३२६/२०१८, हदनाॊक ०१/१०/२०१८  
      भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरे प्रभाणे -  
चनगडी वे. क्र.23 जरळुध्दीकयण कें द्रावाठी द्रलरुऩ क्रोयीन लामु ऩुयपलणेकाभी चनपलदा अटी ल 
ळती अन्लमे भे. जी. एव. कभचळचमर काऩो. माॊना 25% लाढील (म्शणजेच 79 भेटन) माॊव 
चनपलदा दय य.रु. 7870/- प्रती भेटन प्रभाणे य.रु. 6,21,730/- इतक्मा यक्कभेव भे. यॊग 
यवामन माॊना 25% लाढील (म्शणजेच 26 भेटन) माॊव चनपलदा दय य.रु. 7870/- प्रती भेटन 
प्रभाणे य.रु. 2,04,620/- इतक्मा यक्कभेव आजण भे. आमहडमर केचभकर (इॊ) प्रा.चर. माॊना 
25% लाढील (म्शणजेच 26 भेटन) माॊव चनपलदा दय य.रु. 7870/- प्रती भेटन प्रभाणे य.रु. 
2,04,620/- इतक्मा यक्कभेव माप्रभाणे ऩुयलठा धायकाॊकडून एकूण 131 भेटन घेणेवाठी 
चनपलदा दय य.रु. 7870/- प्रती भेटन प्रभाणे य.रु. 10,30,970/- (अषयी यक्कभ रुऩमे दशा 
राख तीव शजाय नऊळे वत्य पक्त) इतक्मा लाढील यक्कभेच्मा खचाचव भान्मता देणेत मेत 
आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

शभा कामकाजात दाखऱ करुन घेणेत आऱेऱे त्रळवय घेणेत आऱे. 
 

ठयाल क्रभाॊक - ३३१३ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ४१ 
 

अनुभोदक - भा.पलराव भहडगेयी 

वॊदबच  -  भा.पलकाव डोऱव, भा. पलराव भहडगेयी माॊचा प्रस्ताल 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा कामचषेञातीर घयोघयचा कचया गोऱा कयणे ल 

भोळी कचया डेऩो ऩमतं लाशतूक कयणे काभावाठी ८ लऴचकारालधीवाठी ठेकेदायाची नेभणूक 
कयणे काभाचे ऩुणे – भुॊफई भशाभागाचचे दोन बागात (दजषण ल उत्य बाग) पलबाजन करुन 
चनपलदा प्रचवध्द कयणेत आल्मा शोत्मा. माभध्मे उत्य बागाकरयता बी.व्षी.जी.इांदिया लऱ. 
माॊचे रघुत्भ दय अवल्माभुऱे ते (L1) ठयरेरे शोते. वदय वॊस्थेव दय कभी करुन देणेफाफत 
लेऱोलेऱी केरेल्मा पलचायणा केरी अवता त्माॊनी कभी करुन हदरेरा दय स्लीकृत कयणेव 
स्थामी वचभतीकडीर ठयाल क्र.२२७९ हद.२१/०२/२०१८ अन्लमे भान्मता हदरेरी शोती. तवेच 
ठयाल क्र.२३८५ हद.२८/०२/२०१८ भध्मे नभूद प्रभाणे कामाचदेळ देण्माव भान्मता हदरेरी 
शोती. स्थामी वचभती ठयाल क्र.२५५२ हद.११/०४/२०१८ ल ठयाल क्र.२६२६ हद.०२/०५/२०१८ 
अन्लमे ठयाल क्र.२२७९ ल ठयाल क्र.२३८५ यद्द कयणेव भा. स्थामी वचभतीने भान्मता देलून 
कचया गोऱा कयणे ल लाशतूक कयणे माकाभावाठी ४ पेयचनपलदा त्लयीत काढणेव भान्मता 
हदरेरी शोती. त्मानुवाय आयोग्म भुख्म कामाचरमाभापच त ४ पेयचनपलदा हद.१७/०९/२०१८ 
योजी प्रचवध्द कयणेत आरेल्मा आशेत.  

तथाऩी चन.नो.क्र.११/२०१७-१८ (उत्य बाग) मावाठी (L1) ठयरेल्मा बी.व्षी.जी.इांदिया 
लऱ. मा वॊस्थेने स्थामी वचभतीव हद.०६/१०/२०१८ योजी केरेल्मा पलनॊती ऩञानुवाय We 
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now agree to reduce the rate and final tipping fee works out to Rs.1530/- per ton. 

This reduction has made possible with following modifications. १) It is observed 

that on mini tippers out of two Labour one Labour remain idle and hence the work 
can be handled with one Labour. Under this circumstances one Labour will be 

reduced on mini tipper Vehicles. २) In the escalation formula stated in the Tender 

(Price adjustment clause no 9.2.C Consider only for unskilled Labour component) 
The skilled and semiskilled Driver component should also be consider while 
calculation the escalation. At the rate of 70% for the Labour and 30% for the 

driver. ३) If PCMC decided to remove Supply of 5 MT Green waste Processing 

Equipment’s and its Operation and Maintenance as well as Capacity Building and 
Awareness clauses from the scope of work of tender and agreement, we also 

agree for the same. अळी पलनॊती केरेरी आशे. त्मानुवाय त्माच ेदय खारीरप्रभाणे शोत 
आशेत.  

अ.क्र. तपऴीऱ बी.व्षी.जी.इांदिया लऱ. 
१. Tipping fee (1530 per ton X 140890 

waste in 1st year) 
र.रु.२१,५५,६१,७००/-  

वदय काभाकरयता तमाय केरेल्मा अॊदाजऩञकातीर पक्त Tipping fee चे दय रषात 
घेता य.रु.२३,९५,१३,०००/- प्रचत लऴच अळी अवून चनपलदाधायकाने  हदरेरे दय 
य.रु.२१,५५,६१,७००/- शे अॊदाजऩञकीम यकभेऩेषा (लजा) -१०.००% कभी मेत आशे. 

 अ.क्र. १ लयीर प्रचतटन Tipping Feeय.रु.१५३०/- शी जस्लकृत चनपलदा यक्कभ वॊऩणुच ८ 
लऴाचकयीता कामभ अवनू वदय जस्लकृत यकभेच्मा ४०% यकभेलय  हकभान लेतन दयाभध्मे 
लाढ / घट झाल्माव त्माप्रभाणात, ३५% यकभेलय Wholesale Price Index (WPI) भध्मे 
(HSD) इॊधनाचे दयात  झारेल्मा  लाढ / घट  प्रभाणात ल १०% यकभेलय  WPI नवुाय 
miscellaneous भध्मे लाढ / घट झारेल्मा प्रभाणात मेणायी पयकाची यक्कभ 
अदा  कयण्मात मेणाय आशे. 

ऩुढीर ८ लऴाचच्मा कारालधीभध्मे प्रचत लऴी ४.९% लाढ मादयाने प्रचतहदन चनभाचण शोणाया 
अॊदाजे कचया ऩुढीर प्रभाणे 

ळवय 
२०१७ -

१८ 
२०१८ 
- १९ 

२०१९ 
-२० 

२०२० 
-२१ 

२०२१ 
-२२ 

२०२२ -
२३ 

२०२३ -
२४ 

२०२४ -
२५ 

प्रचत   हदन चनभाचण 
शोणाया अॊदाजे कचया 
(टन) 

३८६ ४०३ ४२० ४३७ ४५५ ४७२ ४८९ ५०६ 

उचरण्मात मेणाया जास्तीत जास्त कचया लगीकयण करुन गोऱा केरा जाला ल 
त्मानुवाय त्मालय प्रहक्रमा करुन कभीत कभी कचया भोळी कचया डेऩो मेथे जाला माकयीता 
खारीर प्रभाणे Incentive  देम आशे. 
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Sr.no. 
%reduction in waste 
quantity as per year 
specified 

Rate of incentive per ton of waste 
reduction corresponding to the waste 
quantity as per year specified 

1 20% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 15% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

2 21% to 30% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 17% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

3 31% to 40% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 19% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

4 41% to 50% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 25% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

5 <50 % reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 30% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

त्माअनुऴॊगाने भा.स्थामी वचभतीने भॊजूय केरेरे ठयाल क्र.२५५२ हद.११/०४/२०१८ तवेच 
ठयाल क्र.२६२६ हद.०२/०५/२०१८ यद्द करुन तवेच हद.१७/०९/२०१८ योजी प्रचवध्द केरेल्मा 
कचया गोऱा कयणे ल लाशतूक कयणे काभाच्मा ४ चनपलदा प्रहक्रमा स्थचगत कयण्मात मेत आशेत. 
बी.व्षी.जी.इांदिया लऱ. माॊनी हदरेल्मा उऩयोक्त प्रस्तालानुवाय Primary Collection लाशनालयीर १ 
काभगाय कभी करुन तवेच काभगायाॊच्मा लेतनालयीर बाललाढीफाफत माऩुली अवरेरे अकुळर 
काभगायाॊचे १००% प्रभाणाऐलजी अकुळर काभगाय ७०% ल लाशनचारक ३०% माप्रभाणे 
बाललाढीचे प्रभाण ठयलून चनपलदाधायकाव काभाॊचे आदेळाच्मा हदनाॊकाऩावून ३ भहशन्माॊचे आत 
आलश्मक अवणा-मा लाशनाॊच्मा ६०% ल त्मानॊतय ३ भहशन्माॊचे आत चनपलदेप्रभाणे आलश्मक 
अवणायी वलच लाशने ऩुयपलणे फॊधनकायक याशीर. तवेच वॊऩुणच ८ लऴे चनपलदा कारालधीकयीता 
प्रचत टन य.रु.१५३०/- शा कभी करुन हदरेरा दय चनजश्चत कयणेव भान्मता देण्मात मेत आशे. 
त्माचफयोफय चन.नो.क्र.११/२०१७-१८ भधीर 1) Supply of Green waste Processing 

Equipment य.रु.१,६०,५०,०००/-, 2) Operation and Maintenance Green waste Processing 

Facilities य.रु.३७,८०,०००/-, 3) Capacity Building and Awareness य.रु.१,४०,४०,०००/- मा 
फाफी चनपलदा ल त्माअनऴुॊगाने केरेल्मा कयायनाम्मातून लगऱून भुऱ कयायनाभा भध्मे उऩयोक्त 
नभूद केरेप्रभाणे फदर कयणेकाभी ऩुयलणी कयायनाभा करुन काभाचा आदेळ देणेव भान्मता 
देण्मात मेत आशे ल जस् लकृत केरेल्मा प्रचत टन य.रु.१५३०/- मा दयानुवाय ल ळावनाभापच त 
लेऱोलेऱी ठयपलण्मात मेणा-मा हकभान लेतन दयानुवाय काभगायाॊचे दय, WPI Index नुवाय इॊधन 
ल इतय फाफीॊचे दयातीर लाढ / घट नुवाय ऩुढीर ८ लऴे कयीता मेणा-मा प्रत्मष खचाचव 
भान्मता देण्मात मेत आशे. तवेच माफाफतची ऩुढीर मोग्म ती कामचलाशी वॊफॊचधत पलबागाने 
रलकयात रलकय कयाली. वदय ठयाल कामभ शोणेची लाट न ऩाशता ठयालाप्रभाणे त्लयीत 
अभॊरफजालणी कयण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे.  
अनुकूर – 12                                               प्रचतकूर - 02 

वदय ठयाल फशुभताने भान्म झारा. 
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ठयाल क्रभाॊक - ३३१४ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ४२ 
 
 

अनुभोदक - भा.पलराव भहडगेयी 
वॊदबच - भा.पलकाव डोऱव, भा. पलराव भहडगेयी माॊचा प्रस्ताल 

पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा कामचषेञातीर घयोघयचा कचया गोऱा कयणे ल 
भोळी कचया डेऩो ऩमतं लाशतूक कयणे काभावाठी ८ लऴचकारालधीवाठी ठेकेदायाची नेभणूक 
कयणे काभाचे ऩुणे – भुॊफई भशाभागाचचे दोन बागात (दजषण ल उत्य बाग) पलबाजन करुन 
चनपलदा प्रचवध्द कयणेत आल्मा शोत्मा. माभध्मे दजषण बागाकरयता ए.जी.इनव्षायरो इांफ्रा 
प्रोजेक्टश प्रा.लऱ. माॊचे रघुत्भ दय अवल्माभुऱे ते (L1) ठयरेरे शोते. वदय वॊस्थेव दय 
कभी करुन देणेफाफत लेऱोलेऱी केरेल्मा पलचायणा केरी अवता त्माॊनी कभी करुन हदरेरा 
दय स्लीकृत कयणेव स्थामी वचभतीकडीर ठयाल क्र.२२७८ हद.२१/०२/२०१८ अन्लमे भान्मता 
हदरेरी शोती. तवेच ठयाल क्र.२३८६ हद.२८/०२/२०१८ भध्मे नभूद प्रभाणे कामाचदेळ देण्माव 
भान्मता हदरेरी शोती. स्थामी वचभती ठयाल क्र.२५५१ हद.११/०४/२०१८ ल ठयाल क्र.२६२६ 
हद.०२/०५/२०१८ अन्लमे ठयाल क्र.२२७८ ल ठयाल क्र.२३८६ यद्द कयणेव भा. स्थामी 
वचभतीने भान्मता देलून कचया गोऱा कयणे ल लाशतूक कयणे माकाभावाठी ४ पेयचनपलदा 
त्लयीत काढणेव भान्मता हदरेरी शोती. त्मानुवाय आयोग्म भुख्म कामाचरमाभापच त ४ 
पेयचनपलदा हद.१७/०९/२०१८ योजी प्रचवध्द कयणेत आरेल्मा आशेत.  

तथाऩी चन.नो.क्र.१०/२०१७-१८ (दजषण बाग) मावाठी (L1) ठयरेल्मा 
ए.जी.इनव्शामयो इॊफ्रा प्रोजेक्टव प्रा.चर. मा वॊस्थेने स्थामी वचभतीव हद.०५/१०/२०१८ योजी 
केरेल्मा पलनॊती ऩञानुवाय We now agree to further reduce the rate to Rs.1570/- per 

ton. This reductions has been made possible with following modifications. १) It is 

observed that on mini tippers out of two labours one labour remains idle and 
hence the work can be handled with one labour, Under the circumstances one 

labour will be reduced on each mini tipper vehicle in all shifts.२) In the escalation 

formula stated in the tender, the escalation of minimum wages applicable to the 
Driver and Labour should be convered at the rate 70% for the labourer and 30% 
for the driver.  

If PCMC decides to delete Supply of5 MT Green waste Processing 
Equipment’s and its O and M as well as Capacity Building and Awareness clauses 

from the scope of work of tender and agreement, we also agree for the same. अळी 
पलनॊती केरेरी आशे. त्मानुवाय त्माच ेदय खारीरप्रभाणे शोत आशेत. 

 

अ.क्र. तपऴीऱ 
ए.जी.इनव्षायरो इांफ्रा प्रोजेक्टश 
प्रा.लऱ.याांनी शादर केऱेऱे दर 

१. Tipping fee (1570 per ton X 
140890 waste in 1st year) 

र.रु.२२,११,९७,३००/-  

वदय काभाकरयता तमाय केरेल्मा अॊदाजऩञकातीर पक्त Tipping fee चे दय रषात 
घेता य.रु.२३,९५,१३,०००/- प्रचत लऴच अळी अवून चनपलदाधायकाने  हदरेरे दय 
य.रु.२२,११,९७,३००/- शे अॊदाजऩञकीम यकभेऩेषा (लजा) -७.६४% कभी मेत आशे. 
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 अ.क्र. १ लयीर प्रचतटन Tipping Fee य.रु.१५७०/- शी जस्लकृत चनपलदा यक्कभ 
वॊऩुणच ८ लऴाचकयीता कामभ अवून वदय जस्लकृत यकभेच्मा ४०% 
यकभेलय  हकभान लेतन दयाभध्मे लाढ / घट झाल्माव त्माप्रभाणात, ३५% यकभेलय 
Wholesale Price Index (WPI) भध्मे (HSD) इॊधनाचे दयात  झारेल्मा  लाढ / 
घट  प्रभाणात ल १०% यकभेलय  WPI नुवाय miscellaneous भध्मे लाढ / घट 
झारेल्मा प्रभाणात मेणायी पयकाची यक्कभ अदा  कयण्मात मेणाय आशे. 

ऩुढीर ८ लऴाचच्मा कारालधीभध्मे प्रचत लऴी ४.९% लाढ मादयाने प्रचतहदन चनभाचण 
शोणाया अॊदाजे कचया ऩुढीर प्रभाणे 

ळवय 
२०१७ 
-१८ 

२०१८ - 
१९ 

२०१९ -
२० 

२०२० 
-२१ 

२०२१ -
२२ 

२०२२ 
-२३ 

२०२३ 
-२४ 

२०२४ 
-२५ 

प्रचत   हदन चनभाचण 
शोणाया अॊदाजे कचया 
(टन) 

३८६ ४०३ ४२० ४३७ ४५५ ४७२ ४८९ ५०६ 

     उचरण्मात मेणाया जास्तीत जास्त कचया लगीकयण करुन गोऱा केरा जाला ल 
त्मानुवाय त्मालय प्रहक्रमा करुन कभीत कभी कचया भोळी कचया डेऩो मेथे जाला माकयीता 
खारीर प्रभाणे Incentive  देम आशे. 

Sr.no. 
%reduction in waste 
quantity as per year 

specified 

Rate of incentive per ton of waste 
reduction corresponding to the waste 
quantity as per year specified 

1 20% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 15% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

2 21% to 30% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 17% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

3 31% to 40% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 19% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

4 41% to 50% reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 25% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

5 <50 % reduction 
Rate quoted in sr.no.4 of the commercial 
proposal + 30% of the Rate quoted in 
sr.no.4 

त्माअनुऴॊगाने भा.स्थामी वचभतीने भॊजूय केरेरे ठयाल क्र.२५५१ हद.११/०४/२०१८ 
तवेच ठयाल क्र.२६२६ हद.०२/०५/२०१८ यद्द करुन तवेच हद.१७/०९/२०१८ योजी प्रचवध्द 
केरेल्मा कचया गोऱा कयणे ल लाशतूक कयणे काभाच्मा ४ चनपलदा प्रहक्रमा स्थचगत 
कयण्मात मेत आशेत. ए.जी.इनव्षायरो इांफ्रा प्रोजेक्टश प्रा.लऱ. माॊनी हदरेल्मा उऩयोक्त 
प्रस्तालानुवाय Primary Collection लाशनालयीर १ काभगाय कभी करुन तवेच काभगायाॊच्मा 
लेतनालयीर बाललाढीफाफत माऩुली अवरेरे अकुळर काभगायाॊचे १००% प्रभाणाऐलजी अकुळर 
काभगाय ७०% ल लाशनचारक ३०% माप्रभाणे बाललाढीचे प्रभाण ठयलून चनपलदाधायकाव 
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काभाॊचे आदेळाच्मा हदनाॊकाऩावून ३ भहशन्माॊचे आत आलश्मक अवणा-मा लाशनाॊच्मा ६०% 
ल त्मानॊतय ३ भहशन्माॊचे आत चनपलदेप्रभाणे आलश्मक अवणायी वलच लाशने ऩुयपलणे 
फॊधनकायक याशीर. तवेच वॊऩुणच ८ लऴ ेचनपलदा कारालधीकयीता प्रचत टन य.रु.१५७०/- शा 
कभी करुन हदरेरा दय चनजश्चत कयणेव भान्मता देण्मात मेत आशे. त्माचफयोफय 
चन.नो.क्र.१०/२०१७-१८ भधीर 1) Supply of Green waste Processing Equipment 
य.रु.१,६५,४५,०००/-, 2) Operation and Maintenance Green waste Processing 

Facilities य.रु.३०,००,०००/-, 3) Capacity Building and Awareness य.रु.१,४९,४०,०००/- 
मा फाफी चनपलदा ल त्माअनुऴॊगाने केरेल्मा कयायनाम्मातून लगऱून भुऱ कयायनाभा भध्मे 
उऩयोक्त नभूद केरेप्रभाणे फदर कयणेकाभी ऩुयलणी कयायनाभा करुन काभाचा आदेळ 
देणेव भान्मता देण्मात मेत आशे ल जस् लकृत केरेल्मा प्रचत टन य.रु.१५७०/- मा दयानुवाय 
ल ळावनाभापच त लेऱोलेऱी ठयपलण्मात मेणा-मा हकभान लेतन दयानुवाय काभगायाॊचे दय, 
WPI Index नुवाय इॊधन ल इतय फाफीॊचे दयातीर लाढ / घट नुवाय ऩुढीर ८ लऴ ेकयीता 
मेणा-मा प्रत्मष खचाचव भान्मता देण्मात मेत आशे. माफाफतची ऩुढीर मोग्म ती कामचलाशी 
वॊफॊचधत पलबागाने रलकयात रलकय कयाली. वदय ठयाल कामभ शोणेची लाट न ऩाशता 
ठयाला प्रभाणे त्लयीत अभॊरफजालणी कयण्माव भान्मता देण्मात मेत आशे. 
अनुकूर – 12                                               प्रचतकूर - 02 

वदय ठयाल फशुभताने भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३१५ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ४३ 

अनुभोदक - भा.वाधना भऱेकय 
वॊदबच - भा.वागय आॊगोऱकय, भा.वाधना भऱेकय माॊचा प्रस्ताल 
भा.स्थामी वचभती वबा ठयाल क्र.3147, हद 11/09/2018 भध्मे खारीरप्रभाणे दरुुस्ती 
कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे.  भे.एव.व्शी.एव. केचभकल्व काऩोयेळन माॊचेकडून “216 
भे.टन ऩालडय ऩॉरी ऍल्मुचभचनमभ क्रोयाईड” शा भजकूय लगऱून त्माऐलजी “219 भे.टन 
ऩालडय ऩॉरी ऍल्मुचभचनमभ क्रोयाईड” शा वभापलष्ट कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक – ३३१६ 
हदनाॊक -  ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगोऱकय 

पलऴम क्रभाॊक - ४४ 

अनुभोदक - भा.वाधना भऱेकय 
वॊदबच - भा.वागय आॊगोऱकय, भा.वाधना भऱेकय माॊचा प्रस्ताल 
भा.स्थामी वचभती वबा ठयाल क्र.3193, हद 18/09/2018 भध्मे ऩुढीरप्रभाणे दरुुस्ती 
कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे.  “कोऩा/ऩावाचे पलद्याथी, स्लमॊवेलक माॊचे भाध्मभातून” 
मा ळब्दा ऩुढीर “शाडच कॉऩी ल वॉफ्लट कॉऩीभध्मे” शा ळब्द लगऱून त्माऐलजी “शाडच कॉऩी 
अथला वॉफ्लट कॉऩीभध्मे” शा ळब्द नभूद कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
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ठयाल क्रभाॊक – ३३१७ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वारयका राॊडगे 

पलऴम क्रभाॊक - ४५ 

अनुभोदक - भा.प्रसा खानोरकय 
वॊदबच - भा.वारयका राॊडगे, भा. प्रसा खानोरकय माॊचा प्रस्ताल 
भौजे लाकड मेथीर व.नॊ.123/2/2/3, 130/1फ/1 भधीर भॊजूय पलकाव मोजनेतीर 45 भी. ल 
12 भी. यस्त्माने फाचधत षेत्र ऩाऴाणकय ऑटो व्शील्व प्रा.चर. तपे बागीदाय श्री.गौतभ पलश्वानॊद 
ऩाऴाणकय तपे कु.भु.धा.श्री.बयत चवतायाभ काटे माॊचेकडून खाजगी लाटाघाटीने खयेदीखत करुन 
नुकवान बयऩाई धनादेळाद्वाये य.रु.2,28,21,955/- अदा कयाली रागेर.  तवेच यजजस्रेळन पी 
30,000/- ल स्टॅम्ऩ ड्मुटी (भुद्राॊक ळुल्क्) 13,69,350/- अवे एकूण य.रु.2,42,21,305/- चा 
खचच तवेच खयेदीखतावाठी लकीर पी ल इतय खचच य.रु. 5,000/-अवे एकूण 
य.रु.2,42,26,305/- (अषयी य.रु. दोन कोटी फेचाऱीव राख वव्लीव शजाय तीनळे ऩाच 
पक्त)अदा कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३३१८ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वारयका राॊडगे 

पलऴम क्रभाॊक - ४६ 

अनुभोदक - भा.प्रसा खानोरकय 
वॊदबच - भा.वारयका राॊडगे, भा. प्रसा खानोरकय माॊचा प्रस्ताल 
भौजे लाकड मेथीर व.नॊ.239/2 चव.व.नॊ.720 ऩै. भॊजूय पलकाव मोजनेतीर 24 भी. यस्त्माने 
फाचधत षेत्र श्री.प्रपलण शयीबाऊ कुॊ जीय माॊचेकडून खाजगी लाटाघाटीने खयेदीखत करुन नुकवान 
बयऩाई धनादेळालाटे य.रु.1,03,00,000/- अदा कयाली रागेर. तवेच यजजस्रेळन पी 30,000/- 
ल स्टॅम्ऩ ड्मुटी (भुद्राॊक ळुल्क्) 6,18,000/- अवे एकूण य.रु.1,09,48,000/- चा खचच तवेच 
खयेदीखतावाठी लकीर पी ल इतय खचच य.रु. 5,000/-अवे एकूण य.रु.1,09,53,000/- (अषयी 
य.रु. एक कोटी नऊ राख ते्रऩन्न शजाय पक्त)अदा कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३३१९ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.अचचना फायणे 

पलऴम क्रभाॊक - ४७ 

अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 
वॊदबच  - भा.अचचना फायणे, भा.करुणा चचॊचलडे माॊचा प्रस्ताल 
भा.स्थामी वचभती वबा ठयाल क्र.3216, हद 25/09/2018 भध्मे खारीरप्रभाणे दरुुस्ती 
कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे.प्रस्तुत पलऴमाभधीर “अन्नचभत्र पाऊॊ डेळन” शा भजकूय 
लगऱून त्माऐलजी “अन्नाभतृ पाऊॊ डेळ” शा भजकूय वभापलष्ट कयणेव भान्मता देणेत मेत 
आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३३२० 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.अचचना फायणे 

पलऴम क्रभाॊक - ४८ 

अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलडे 
वॊदबच - भा.अचचना फायणे, भा.करुणा चचॊचलडे माॊचा प्रस्ताल 
भशानगयऩाचरकेच्मा घॊटागाडी काभगायाॊना आस्थाऩना काभगायाॊप्रभाणे 8.33% फोनव चभऱत 
नाशी.  त्माॊना वन 2017-18 हदलाऱी वणाकरयता पलळेऴ फाफ/फषीव म्शणून य.रु.15,000/- 
हदरे आशेत.  मॊदा वन 2018-19 वाराकरयता हदलाऱी वणाकरयता घॊटागाडी काभगायाॊना 
प्रत्मेकी पलळेऴ फाफ/फषीव यक्कभ रुऩमे 20,000/- देण्माव ल त्माकाभी मेणा-मा खचाचव 
भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३२१ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ४९ 

अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 
वॊदबच - भा.पलकाव डोऱव, भा.याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 
भा.क्रीडा, करा, वाहशत्म ल वाॊस्कृचतक वचभती वबा ठयाल क्रभाॊक 48, हदनाॊक 28/09/2018 
अन्लमे “पऩॊऩयी चचॊचलड भनऩा 36 ला लधाचऩनहदन 2018 अनुऴॊगाने स्ऩधेतीर पलजेत्मा 
/उऩपलजेत्मा खेऱाडूॊना फजषव स्लरुऩात द्यालमाचे स्लेट ळटच, टी ळटच, रॉपीज, स्भतृीचचन्शे खयेदी, 
कॅऩ, ऩी.व्शी.वी.फ्लरेक्व फॅनय, क्रीडा वाहशत्म खयेदी, स्ऩधाच प्रवॊगी अचधकायी ऩाशुणे, कभचचायी 
माॊना चशाऩान ल अल्ऩोऩशाय, हक्रकेट स्ऩधेच्मा हदलळी उऩजस्थत अचधकायी ल कभचचायी माॊना 
द्यालमाचे बोजन, हक्रकेट स्ऩधेत वशबागी (भहशरा ल ऩुरुऴ) खेऱाडूॊवाठी टी ळटच, फॅट, फॉर खयेदी 
इ.काभी अॊदाजे य.रु.५,२३,७७६/- चे खचाचव अथला प्रत्मष मेणा-मा खचाचव भान्मता ल 
स्ऩधेतीर पलजेत्मा /उऩपलजेत्मा खेऱाडूॊना फजषव स्लरुऩात द्यालमाचे स्लेट ळटच, टी ळटच, रॉपीज, 
भानचचन्शे खयेदी, कॅऩ, ऩी.व्शी.वी.फ्लरेक्व फॅनय, क्रीडा वाहशत्म, हक्रकेट स्ऩधते वशबागी (भहशरा 
ल ऩुरुऴ) खेऱाडूॊवाठी टी ळटच, फॅट, फॉर इ. ची खयेदी कोटेळन नोटीव प्रचवध्द करुन कयणेव ल 
वदयचा खचच क्रीडाचनधी भनऩातपे आमोजजत पलपलध क्रीडा स्ऩधाच, क्रीडा करा, वाहशत्म मा 
रेखाचळऴाचलय खची टाकणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

ठयाल क्रभाॊक - ३३२२ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.वागय आॊगाऱेकय 

पलऴम क्रभाॊक - ५० 
पलबाग - कामदा 
अनुभोदक - भा.अचचना फायणे 

वॊदबच - भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. काव/6/कापल/694/2018, हदनाॊक 08/10/2018,  
      भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे  
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेवाठीचे आकुडी मेथीर भा.   न्मामारमाभधीर भा. 
न्मामदॊडाचधकायी प्रथभ लगच ल चनमुक्त कभचचायी   माॊचे वन-२०१७-२०१८ चे लेतन  ल बते्  
यक्कभ रुऩमे ८०,९०,९२८/- ( अषयी यक्कभ रुऩमे ऐॊळी राख नव्लद शजाय नऊळे अठ्ठालीव 
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पक्त )  पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका माॊचेकडून प्रचतऩुतीव्दाये अदा कयणेव भान्मता देणेत 
मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 
ठयाल क्रभाॊक - ३३२३ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजेंद्र गालडे 

पलऴम क्रभाॊक - ५१ 
पलबाग - स्थाऩत्म भुख्मारम 
अनुभोदक - भा.करुणा चचॊचलड 

वॊदबच - भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र. स्था/चन/प-भखु्म/509/2018, हदनाॊक 06/10/2018,  
      भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे 
भनऩाच्मा स्थाऩत्म पलबागाकडीर चन.नो.क्र. 20-4-2018-2019 अन्लमे वागॊली हकलऱे 
यस्त्मालय उलचयीत हठकाणी डेडीकेटेड रेन तमाय कयणे ल जुन्मा डेडीकेटेड रेनच्मा ग्रीरची 
दरुुस्ती कयणे. काभी भे.वदानॊद देळभुख कन्स्रक्ळन चन.य.रू. 10714588/- (अषयी यक्कभ 
रुऩमे एक कोटी वात राख चौदा शजाय ऩाचळे अठ्ठमाऐॊळी पक्त) भधुन यॉमल्टी ल भटेयीमर 
टेस्टीॊग चाजवे लगऱून य.रु. 10709088/- लय चनपलदा दय भागपलणेत आरे आशेत. त्मानुवाय 
पलऴमाॊहकत काभ उऩयोक्त ठेकेदायाकडून य.रु. 10709088/- ऩेषा 19.00% कभी म्शणजेच य.रु. 
8674361 /- +यॉमल्टी चाजवे य.रु. 0/- भटेरयमर टेस्टीॊग चाजवे य.रु. 5500/- = एकुण 
य.रु. 8679861 /- ऩमतं काभ करुन घेणेव आजण चनमभानुवाय ल चनपलदेतीर चनपलदा 
अटीप्रभाणे त्मालयीर लस्त ुल वेला कय अदा कयणेव तवेच चनपलदा अटीॊनुवाय बाललाढ करभ 
रागू अवरेव, बाललाढ करभानुवाय भटेरयमरच्मा चनधाचरयत केरेल्मा फेचवक दयाभध्मे कॊ त्राट 
कारालधीभध्मे झारेरी लाढ/घट दयानुवाय पयकाची यक्कभ अदा/लवुर कयणे फॊधनकायक 
याशीर मा अटीव अचधन याशून त्माॊचेफयोफय कयायनाभा करुन घेणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

   
ठयाल क्रभाॊक - ३३२४ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ५२ 
 
अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 

वॊदबच - भा.पलकाव डोऱव, भा.याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 
भा. स्थामी वचभती ठयाल क्रभाॊक 3148, हदनाॊक 11/09/2018 भध्मे खारीरप्रभाणे दरुुस्ती 
कयण्माव भान्मता देत आशे.  ठयाल क्रभाॊक 3148, हदनाॊक 11/09/2018 भधीर “व्शेंडीग 
भळीन फवपलणे” शे लाक्म लगऱून त्माऐलजी “व्शेंडीग ल हडस्ऩोजेफर भळीन फवपलणे” शे 
लाक्म नभूद कयण्माची दरुुस्ती कयण्माव भान्मता देत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३३२५ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.करुणा चचॊचलडे 

पलऴम क्रभाॊक - ५३ 
पलबाग - भध्मलती औऴध बाॊडाय 
अनुभोदक - भा.वागय आॊगोऱकय 

वॊदबच - भा. भशाऩाचरका आमकु्त माॊचे ऩत्र क्र.भऔबाॊ/1/कापल/153/2018, हदनाॊक 09/10/2018  
      भा.भशाऩाचरका आमकु्त माॊनी चळपायव केरेप्रभाणे 
भनऩा ऩरयवयात स्लाईन फ्लल्मु (H1N1) च्मा आजायाचे रुग्ण्वॊख्मेत भोठमा प्रभाणात लाढ 
शोत अवल्माने वदय आजायालयीर Cap Oseltamivir 75 mg शे औऴध भे. योशीत 
एॊटयप्राईझेव माॊचेकडून ई-चनलीदा वु.क्र. 6/18-19 भधीर रघुत्भ ऩुयलठाधायक माॊचे 
दयानुवाय 20,000 गोऱमा थेट ऩध्दतीने खयेदी कयण्मात आल्मा अवल्माने भनऩा 
अचधचनमभ अनूवुची ‘ड’ प्रकयण 5(2) (2) नुवाय य.रु 7,58,000/- चे खचाचव कामोत्य 
भान्मता देणेत मेत आशे.  तवेच रुग्णाॊची गैयवोम शोऊ नमे म्शणून ल स्लाईन फ्लल्मु चे 
आजायाचा उदे्रक चनमॊत्रणात ठेलणेकाभी भा. आयोग्म लैदमहकम अचधकायी माॊची आणखी 
1,00,000 गोऱमा खयेदीची भागणी अवल्माने ल ळावनाकडून वदय औऴधे उऩरब्ध शोत 
नवल्माने वदय औऴधे ई-चनलीदा वु.क्र. 6/18-19 भधीर प्राप्त रघुत्भ चनलीदाधायक भे. 
ळळी एॊटयप्राईझेव माॊचेकडुन चनपलदेतीर दयानुवाय य.रु. 37.90 प्रतीगोऱी मा प्रभाणे 
1,00,000 गोऱमा तातडीने खयेदी कयणेव ल त्मावाठी मेणा-मा य रु 37,90,000/- चे 
खचाचव भान्मता देण्मात मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 

 

ठयाल क्रभाॊक - ३३२६ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.पलकाव डोऱव 

पलऴम क्रभाॊक - ५४ 

अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 
वॊदबच - भा.पलकाव डोऱव, भा.याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरकेच्मा चनवगच की फशीणाफाई चौधयी प्राणी वॊग्रशारम, चचॊचलड मेथे 
प्राजणवॊग्रशारम ळैषजणक आयाखडा फनपलणेकयीता बाग्मश्री भोये (शगलणे) माॊना शॊगाभी 6 भहशने 
भुदतीकयीता एकपत्रत भानधन य.रु.30,000/- (अषयी य.रु. तीव शजाय पक्त) फामोरॉजजस्ट 
तथा ळैषजणक अचधकायी मा ऩदालय नेभणूक कयणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 
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ठयाल क्रभाॊक - ३३२७ 
हदनाॊक - ०९/१०/२०१८ 
वूचक - भा.याजु चभवाऱ 

पलऴम क्रभाॊक - ५५ 

अनुभोदक - भा.याजेंद्र गालडे 
वॊदबच - भा.याजु चभवाऱ, भा.याजेंद्र गालडे माॊचा प्रस्ताल 
चचॊचलड मेथीर भोयमा गोवाली ऩरयवयातीर भशाऩाचरकेचे टेचनव क्रे कोटच शे भे.ऍडव्शेनचय ऍन्ड 
स्ऩोटच अवोचवएळन, चचॊचलड माॊना चनमभानुवाय ळुल्क आकारुन 5 लऴच कारालधीकयीता 
चारपलण्माव देणेव भान्मता देणेत मेत आशे. 

वदय ठयाल वलाचनुभते भान्म झारा. 
---------- 

 
मानॊतय भा.वबाऩती माॊनी वबा वॊऩल्माचे जाहशय केरे 

 

 

 

(ममता त्रळनायक गायकळाि) 
शभापती 

स्थामी वचभती 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका 

पऩॊऩयी - ४११ ०१८ 

 

पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका,                 

पऩॊऩयी - ४११ ०१८ नगयवचचल पलबाग,   

क्रभाॊक- नव/३/कापल/१२०३/२०१८ 

हदनाॊक -  ११/१०/२०१८   

 

                                                   
(उल्षाश बबनराळ जगताप) 

नगरशलचळ 
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩाचरका, 

पऩॊऩयी - ४११ ०१८. 
 

प्रत - वलच वॊफॊचधत ळाखाप्रभुख ल ळाखाचधकायी माॊचेकडे 

     ऩुढीर मोग्म त्मा कामचलाशीवाठी यलाना. 
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(क्र.थथा/ऴ.अ./ताां/१/कात्रळ/८४/२०१८ दद.२५/०९/२०१८ त्रळवय क्र.०२ चे ऱगत) 
 

  



33 

 

(क्र.थथा/उद्यान/कात्रळ/३२७/२०१८ दद.०३/१०/२०१८ त्रळवय क्र.१४ चे ऱगत) 
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