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करून रेखाऩयीषण अशलाराचे अॊनतभीकयण केर ेआशे.  
       रेखाऩयीषण कारालधीभध्मे खारीर ऩदाचधकायी/ अचधकायी वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच े
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[4] 

 

I Part I : बाग  १  
 

भागीर रेखा ऩयीषण अशलार 

  
13 व्मा वलत्त आमोगाच्मा लळपायळीन वाय याज्मातीर वला भशानगयऩालरकाॊचे ल त्माॊच्मा अॊतगात 
अवरेल्मा उऩक्रभाॊचे लधैाननक रेखाऩयीषण वलत्त वलबागाच्मा ळावन ननणाम क्र.स्थाननरे1010/ 
प्र.क्र.26फ/वलभाप्रळा, हदनाॊक 31/03/2011 अन्लमे वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा वॊचारनारम 
माॊचेकड ेवोऩवलण्मात आरे आशे. त्मान वाय वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेचे रेखाऩयीषण 2011-12 
मा वलत्तीम लऴााऩावनू व रु कयण्मात आरे. भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अचधननमभाचे  करभ 
10(4) न वाय रेखाऩरयषण अशलार प्राप्त झाल्माऩावनू 4 भहशन्माच्मा आत अशलारातीर आषेऩाॊची 
ऩतूाता करून ऩतूाता अशलार स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा वॊचारनारमाव ऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
आचथाक लऴा 2011-12 त े2013-2014 ऩमतंच्मा रेखाऩयीषण अशलारातीर खारीरप्रभाणे एकूण 498 
ऩरयच्छेद प्ररॊबफत आशेत. प्ररॊबफत ऩरयच्छेदाॊचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 
रेखाऩयीषण अशलार लऴा 2011-12, 2012-13 ल 2013-2014.  
अ.क्र. रेखाऩयीषण लऴा ऩरयच्छेद क्रभाॊक एकूण 
 1. 2011-12 1 त े135, 137 त े182, 184 त े234 232 
 2. 2012-13 1 त े17, 19 त े119, 122 त े131, 133,135 

त े145, 147 त े150  
144 

 
2013-14 मा वलत्तीम लऴााच्मा रेखाऩयीषण अशलारातीर ऩरयच्छेद. (चार ूरेखाऩयीषणाचे भागीर 
वलत्तीम लऴा) 
ऩरयच्छेद 
क्रभाॊक 

लळऴाक 

 1 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाचे वलत्तीम लऴा 2013-14 चे अथावॊकल्ऩाभधीर तवेच लावऴाक 
रेख्मात आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत. 

 2 रेखऩयीषणात आढऱेल्मा वलावाधायणा अननमलभतताफाफत 
 3 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात वला वलबागातीर अचधकायी / कभाचायी / लळषक 

माॊना वन 2013-14 मा वलत्तीम लऴाात प्रदान केरेल्मा वान ग्रश अन दान ल फोनव फाफत  
 4 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकातीर लगा 3 ल 4 च्मा कभाचायी माॊना अनतकालरक बत्ता 

प्रदान केरे फाफत (2013-14)  
 5 अचगाभ यक्कभाॊचे वभामोजन हदघाकाऱाऩाव न प्ररॊबफत अवरेफाफत  
 6 कय वॊकरन वलबागीम कामाारमाकडीर न लटरेल्मा धनादेळाफाफतची कामालाशी ल 

केरेफाफत ल जभा यकभेफाफत  
 7 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा आस्थाऩनेलयीर ऩदाची वेला ननमभालरी उऩरब्ध करुन 

देणेफाफत 
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 8 प्रळावन वलबागाभापा त घयफाॊधभी अचग्रभ भमाादेऩेषा जादा भॊज य करुन प्रदान केरेफाफत 
 9 जनता वॊऩका  वलबागाभापा त जमॊती कामाक्रभालय वभायॊब प्रत्मष भमाादेऩेषा जादा खचा 

तवेच योखीने केरेल्मा ननमभफाद्म प्रदानाफाफत 
10 आचथाक लऴा 2013-14 भधीर ननवलदा जाहशयातीलय झारेल्मा जादा खचााफाफत 
11 स्थाननक वॊस्था कय वलबागाची लेतन देमक तऩावरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत 
12 भहशरा सान कौळल्मलाढ कामाक्रभ मोजनेअॊतगात भहशराॊना प्रलळषण देणेफाफत 
13 ऩळ लदै्मकीम वलबागातीर कभाचा-माॊच्मा लेतनलयीर अनठामी खचााफाफत 
14 वलत्तीम खचा 2013-14 मा लऴााच्मा कारालधीभध्मे भॊज य केरेरी वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र े

(DRC) आणण त्माॊची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन न हदरेफाफत 
15 ऩाणीऩ यलठा मोजनेफाफतची भाहशती वलहशत नभ न्मातीर वललयणऩत्रात उऩरब्ध करुन हदरी 

नवल्माफाफत 
16 भशानगयऩालरका भ ख्म रेखा ऩरयषकाॊचे रेखाऩरयषण काभकाज प्ररबफ ॊत अवल्माफाफत  
17 वलद्म त वलबागाचे कभाचायी माॊना आश्लालवत प्रगती मोजनेतॊगात राब देताना च कीच्मा 

लेतन ननग्श्चतीभ ऱे झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत 
18 भागावलगीमाॊकयीता कल्माणकायी मोजनेंतगात आचथाक तयत दीच्मा प्रभाणात केलऱ १०% 

तयत द खचा केल्माफाफत 
19 भनऩा ळाऱा ल इभायती भधीर वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा टाक्मा ळास्त्रोक्त ऩद्धतीने वाप 

कयणे मा काभावाठी ठेकेदायाव ननमभफाह्म वेलाकय अदा केल्माफाफत 
20 जरषेत्र क्र. अ/8 भधीर ननगडी गालठाण बागातीर नव्माने वलकवीत शोणा-मा 

इभायतीवाठी ऩाईऩराईन टाकणे मा काभातीर अननमलभतत ेफाफत 
21 अ प्रबागातीर वलद्म त वलऴमक काभातीर उणीला फाफत 
22 क प्रबागातीर ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभातीर उणीला फाफत 
23 क प्रबागातीर ऩाणीऩ यलठा ककयकोऱ द रुस्ती वलऴमक वलवलध काभाभध्मे भॊज य ननवलदा 

यक्कभे ऩेषा जादा प्रदान केल्माफाफत 
24 ड प्रबागातीर वलद्म त वलऴमक काभातीर उणीला फाफत 
25 ड प्रबागातीर ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभातीर उणीला फाफत 
26 ड प्रबागातीर स्थाऩत्म वलऴमक काभातीर उणीला फाफत 
27 क षेत्रीम कामाषेत्रातीर वलद्म त वलबागातीर वलवलध काभाच्मा देखबार ल द रुस्तीची काभे 

कयणे मा काभातीर अननमलभततफेाफत (2013-14)  
28 अ प्रबाग कामाारमाच्मा कामाषेत्रातीर याडायोडा उचरणे ल लाशतकू कयणे मा काॊभातीर 

अननमलभतता  
29 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा प्रबाग ल वलवलध ळाखाअॊतगात 

कामायत अचधकायी/कभाचायी माॊना हद.01.02.1997 ऩावनू शे्रणीलाढ राग ूकयणेफाफत तवेच 
ऩढीर लेतन लाढीचा हदनाॊक ननग्श्चत कयताना च कीचा केल्माने झारेल्मा अनतप्रदानाफाफत   

30 प्रबाग क्रभाॊक अ कामाषेत्रातीर कचया उचरणे ल लाशतकू कयणेफाफत 
31 फ षेत्रीम कामाषेत्रातीर आयोग्म वलबागातीर नारे वापवपाई गाऱ लाशत कीच्मा काभातीर 

अननमलभमतफेाफत    
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32 क षेत्रीम कामाषेत्रातीर आयेग्म वलबागातीर लेगलेगळ्मा काभातीर उणीला फाफत  
33 आयोग्म वलबागाच्मा आस्थाऩनेलय वपाई काभगायाॊची वलवलध ऩदे भॊजूय अवताना 

प्रबागातीर वापवपाईची वला काभे खाजगी ठेकदायाभापा त केल्माने भनऩालय अनतरयक्त 
दामीत्लाफाफत 

34 आयोग्म वलबागाच्मा आस्थाऩनेलय वपाई काभगायाॊची वललध ऩदे भॊजूय अवताना 
प्रबागातीर वापवपाईची वला काभे खाजगी ठेकेदायाभापा त केल्माने भनऩालय ऩडरेल्मा 
अनतरयक्त दामीत्लाफाफत 

35 आयोग्म वलबागाच्मा आस्थाऩनेलय वपाई काभगायाॊची वलवलध ऩदे भॊज य अवताना 
प्रबागातीर वापवपाईची वला काभे खाजगी ठेकेदायाभापा त केल्माने भनऩालय ऩडरेल्मा 
अनतयीक्त दामीत्लाफाफत 

36 क षेत्रीम कामाषेत्रातीर ऩाणीऩ यलठा वलबागातीर लेगलेगळ्मा काभातीर उणीलाफाफत 
37 फाॊधकाभ ऩयलानगी वलबागातीर वलवलध काभातीर अननमलभततफेाफत 
38 भौजे चचॊचलड व.न. 269/1 लव.व.नॊ. 4187 मेथीर जागेलय शॉस्ऩीटर इभायतीचे 

फाॊधकाभाव ऩयलाना प्रकयणातीर अननमलभततफेाफत. 
39 काभगाय कल्माण उऩकय कभी लव र केरेफाफत  
40 वलकाव ळ ल्क कभी लव र केरेफाफत 
41 फाॊधकाभ ऩयलाना वलबागाकडीर वलकाव ळ ल्क लव रीतीर अननमलभततफेाफत 
42 क षेत्रीम कामाषेत्रातीर स्थाऩत्म वलबागातीर लेगलेगळ्मा काभातीर उणील फाफत. मा 

काभातीर अननमलभततफेाफत.  
43 अ षेत्रीम कामाषेत्रातीर स्थाऩत्म वलबागातीर प्र.क्र. 16 भध्मे आक डी फरेश्लय भॊहदयाजलऱ 

वी.डी.लकवा फाॊधणे मा काभातीर अननमलभततफेाफत.. 
44 ड षेत्रीम कामाषेत्रातीर स्थाऩत्म वलबागातीर प्रघाफ क्र. 73 वऩ ॊऩयी लाघेये नधीर भनऩा 

इभायतीची व,डाव ब्रटक, भ ता-माची स्थाऩत्म वलऴमक द रुस्तीची काभे कयणे मा 
काभातीर अननमलभततफेाफत. 

45 प्रबाग क्र. 10 अॊजठानगय ल आक डी मेथे स्थाऩत्म वलऴमक काभे कयणे काभातीर 
अननमलभततफेाफत  

46 प्रबाग क्र. 9 वॊबाजीनगय भध्मे वाईभॊहदय वऩोद्मानाजलऱीर यस्त्मारगत तवेच इतय 
ऩरयवयात शॉटलभक्व ऩध्दतीने डाॊफयीकयणे कयणे. 

47 लॉडा क्र.21, व.नॊ. 1 भधीर 24 भीटय यस्त्माचे डाॊफयीकयणे कयणे माकाभतीवॉर 
अननमलभतता  

48 कभाचायी/अचधकाय-्मॊना लाशन प्रनतऩ ती बत्ता (ऩेरोर बत्ता) ननमभफाह्म प्रदान केरेफाफत. 
49 अ प्रबाग ल भ ख्मारमातीर यस्तमाॊचे डाॊफयीकयण कयणे मा काभातीर अननमलभतता  
50 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩा वलकाव आयाखड्मात चचॊचलडकड न वऩ ॊऩयी ओव्शय बिजऩमतं 12 

लभटय रुॊ दीचा यस्ता डाॊफयीकयणे कयणे मा काभातीर अननमभतता  
51 लॉडा क्र.96 गजानन भशायाज नगय मेथीर आयषण क्र 344 भोकळ्मा जागेरा वीभालब ॊत 

फाॊधणे ल खेऱाचे भदैान वलकलवत कयणे मा काभातीर अननमलभतता 
52 ड षेत्रीम कामाषेत्रातीर वलद्म त वलबागातीर वलवलध काभाच्मा देखबार ल द रुस्तीची काभे 
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कयणे मा काभातीर अननमलभततफेाफत.. 
53 अ प्रबाग अॊतगात आकडी एभ आमडीवी उऩवलबागातीर आलश्मक त्माहठकाणी 

हदलाफत्तीची व्मलस्था कयणे ल अन ळऴचग ॊक काभे कयणे मा काभातीर अननमलभततफेाफत. 
54 वलद्म त वलबाग (भ ख्मारम) अॊतगात  मेणा-मा वलवलधा काभातीर उणील फाफत...  
55 ड प्रबाग अॊतगात लाकड उऩ वलबागातीर प्रकाळ व्मलस्थेचे न तनीकयण कयणे मा 

काभातीर अननमलभतता 
56 ड प्रबाग अॊतगात भॉडरे लॉडा अतॊगात वप्रमदळानगय गल्री क्र.1 त े5 ज नी वाॊगली मेथे 

वलद्म त वलऴमक काभे कयणे मा काभातीर अननमलभतता 
57 लाकड मेथीर म्शातोफानगय त ेलाकड गालठाण ऩतय़ंच्मा 24 भी. यस्ता रुॊ दीकयणाव 

अडथरा ठयणाये भनावलभ भॊडऱाचे उच्चादाफ ल रघ दालर ऩोर ल ताया शरवलणे मा 
काभातीर अननमलभतता  

58 तारेया शॉस्ऩीटर वलस्तायीकयण इभायतीचे वलद्म त वलऴमक ककाभे कयणे मा काभातीर 
अननमलभतता 

59 वलदम त वलबागचे फ प्रबागाॊतगात लाडा क्रभाॊक 33 खयाऱलाडी मेचथर लकउल्प वोवामटी ल 
खयाऱआई भॊदीयाजलऱ उच्च दाफ लाहशनीचे खाॊफ ल ताया बलूभगत केफर टाकून 
शरवलणेफाफत.  

60 ड षेबत्रम कामाषेत्रातीर ऩाणीऩ यलठा वलबागातीर वऩ ॊऩयी फाघेये ऩरयवयात फोअयलेर घेणे ल 
देखबार गयतीचेमा काभातीर अननमभततफेाफत. 

61 फ प्रबागाणॊतगात तानाजीनगय बागात ऩाणीऩ यलठा व्मलस्थेत व धायणा  कयणेवाठी 
डी.आम. जरलाहशनी ऩ यवलणे मा काभातीर अननमम्तता.  

62 वेक्टय 23 जरळ ध्दीकयण कें द्र त ेवऩऩॊयी चचॊचलड ऩॉरीटेकननक ऩमतं 300 भी.भी 
व्मलवाची ऩाईऩराईन टाकणे मा काभातीर अननमलभतफेाफत. 

63 जरषेत्र क्र.अ/7 भधीर त ऱजाईलस्ती बागातीर नव्माने वलकलवत शोणा-मा इभायतीवाठी 
ऩाईऩराईन टाकणे मा काभाभधीर अननमभतफेाफत. 

64 फाॊधकाभ  ऩयलानगी  वलबातीर  लाकड बागातीर काभाच्मा अननमलभतत ेफाफत. 
65 ई-प्रबागाचा अॊतगात ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभातीर अननमलभतत ेफाफत. 
66 थेयगाल नदीऩात्रा रगत 1000 mm व्मलवाची ग रुत्लनलरका टाकणे मा काभातीर 

अननमननतता. 
67 जरळ द्धीकयण कें द्र वेक्टय क्र.23 ननगडी ऩेठ क्र.23 जरळ द्धीकयण कें द्र टप्ऩा क्र.2 खाजगी 

ठेकेदायाभापा त चालरलणे मा काभातीर अननमलभतता. 
68 फाॊधकाभ ऩयलानगी वलबागतीर भौजे चच ॊचलड लव.व.नॊ.4270 ऩ.ै मेथीर काभातीर 

अननमभततफेाफत. 
69 फाॊधकाभ ऩयलाभगी वलबागातीर भौजे बोवयी मेथीर काभातीर अननमभततफेाफत  
70 भशानगयऩालरकेच्मा भोळी कचया डऩेोलयीर कचया फ रडोझयने ऩवयलनू वऩाचीकयकण 

कयणेच्मा काभातीर अननमभततफेाफत.  
71 भध्मलती औध बाॊडाय, लदै्मकीम वलबाग माॊच्माभापा त औऴधे/वाहशत्म (वऩादॊळ प्रनतफधॊक 

वरीकयण) INJ ASV (10ML) खयेदीतीर अननमभततने वाय. 
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72 ऩाणी ऩ यलठा वलतयण व्मलस्थेतीर देखबार द रुस्तीच्मा काभातीर उणीफाफत   
73 पे्रषागशृाचे वलज देमकाभाधीर लीज ळ ल्क (इरेक्रीवीटी डम ती ) च्मा प्रदानातीर 

अननमभततफेाफत, 
74 वलत्तीम लऴा 2013-14 चे रेखाऩयीषणावाठी ब भीग्जॊदगी वलबागाकडीर भारभत्ता वलऴमक 

तवेच वेलाकय जभा यक्कभे वॊलधीची अलबरेखे उऩरब्ध भ झारेफाफत.  
75 भाध्मलभक वलद्मारमातीर ईमत्ता 5 ली त े10 लीच्मा वलध्माथााना गणलेळ ऩ यलठा 

कयणेफाफत.  
76 चचखरी कय वॊकरन वलबागीम कामाारमाकडीर भारभत्ता कय आकायणी केरे नवरेफाफत  
77 भोळी कय वॊकरन वलबागीम कामाशे्रत्राकडीर श्री वभीय अरुण खॊडाऱे ल अग्श्लनी वभीय 

खॊडाऱे माॊचे लभऱकतीलय भारभत्ता कय आकायणीभधीर अननमलभततफेाफत 
78 बोवयी कय वॊकरन वलबागाम कामाारमाकडीर कय ननधाायण प्रकयणीतीर त्र टीफाफत 

 
79 भनऩाचे भारभत्ता कयाच्मा भशव री जम्च्मा थकीत यकभा लव री कयणेफाफत   
80 कय वॊकन वलबागीम कामाारमाकडीर कयऩ ननधाायीन प्रकयणातीर त्र टीफाफत 
81 झोऩडऩट्टी ऩ नलावन मोजने अॊतगात झारेल्मा काभातीर णननमलभतता  
82 JNNURM मोजने अॊतगात ऩलना नदी ,भ ॊफई ऩ णे रोशभागा ल भशाभागा त ेआॉटोक्रस्टय 

ऩमान्तचा उड्डाणऩ र फाॊधणे मा काभातीर अननमननभतता  
83 मॊळलतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमतीर यऩग्णलाशीका लाऩयातीर अननमलभततफेाफत  
84 भध्मलती औऴधी बाॊडाय खयेदी ऩ यलठादायाकड न स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवरू न 

केल्माफाफत 
85 भध्मलती औऴध बाॊडाय खयेदी ऩ यलठादाया कढ न भ द्दतफाह्म झारेरी योल्ड फॉडजे स्लीकृत  

करुन केल्मा अननमलभॊत्तफेाफत. 
86 जैल लदै्य़कीम घनकचय ळ ल्क लव रीतीर त्र टीफाफत 
87 आचथाक लऴा 2013-14 भधीर स्थाननकत वॊस्था कयाचे प्ररॊबफत ननयधायण फाफत 
88 भोळा कचया डऩेो मेथे कचया प्रकक्रमा कयणे कयीता आण्मात मेणा-मा कच-मालय ओडफेे्रळ 

द गधंी नाळक औऴध पलायणी कयणे काभातीरची अननमलभत्ता  
89 चचखरी ल आक डी भरैा ळ ध्दीकयण मेथीर स्रजची भोळी कचया डऩेोऩमतं लाशत क कयणे 

मा काभातीर अननमलभत्ता  
90 भनऩाच्मा आयोग्म वलबागावाठी जॊत नाळके/कीटकनाळके खयेदी भधीर अननमलभत्ता  
91 भनऩाच्मा आयोग्म वलबागाने भ दत फाह्म झारेरे भरेरयमा राव्शीवाईड ऑईर लाऩय 

केल्माफाफत 
92 भनऩाचे वलवलध वलबागाकॊ यीता रोखॊडी यॎक ल स्टीर रॉकय खयेदी भधीर अननमलभतत्ता  
93 भशानगयऩालरका वलद्म त वलबागावाठी वलवलध ऩोर वाहशत्म खयेदी भधीर अननमलभतत्ता 
94 भशानगयऩालरका वलद्म त वलबागावाठी वलवलध रॎम्ऩ वाहशत्म खयेदी भधीर अननमलभतत्ता 
95 भनऩा शद्दीतीर क त्रमाॊच्मा ननफीजीकयण मोजनेच्मा कॊ त्राटी काभाभधीर अननमलभतत्ता 
96 भशानगयऩालरका षेत्रातीर भतृ जनालयाॊची वलल्शेलाट रालणे मा काभातीर अननमलभतत्ता 
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97 चचखरी नवायी ल वेक्टय क्र.27 मा हठकाणी भनऩाने ऩ यवलरेल्मा वललध वाईजच्मा 
वऩळव्माभध्मे भाती ब रुन फेडभध्मे राल न देणेकाभातीर अननमलभतत्ता 

98 मभ नानगय मेचथर उद्मानात लभनन टॉम यॉड रेन ऩ यवलणे ल कामााग्न्लत कयणेच्मा 
काभातीर अननमलभतत्ता 

99 वलधला ल घटस्पोटी भहशराॊना अथा वशाय्म मा मोजने अॊतगतं झारेरी अननमलभतत्ता 
100 भनऩातीर ऩदाचधकायी/अचधकायी ल कभाचा-य़ाॊच्मा प्रलावालयीर खचा ल प्रदेळातीर 

प्रक्षषळणालयीर खचााफाफत  
101 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका अग्ग्नळाभक दरातीर अचधकायी/कभाचायी माॊच्मा वलभा 

वॊयषणाफाफत  
102 अग्ग्नळाभक ना-शयकत दाखरा ळ ल्क लव री फाफत 
103 भनऩा शद्दीतीर वालाजननक प्रमोजनावाठी खाजगी जलभननचे न कवान बयऩाई ऩोटी ब लभ 

वॊऩादन वलबागाकड ेजभाकेरेल्मा यक्कभेफाफत 
104 वेलाननलतृ्ती लेतन प्रकयणातीर आढऱरेल्मा अननमलभतत्ता 
105 रेखा वलबागाने फॎकाभध्मे भ दत ठेली स्लरुऩात केरेल्मा ग ॊतलण काफाफत 
106 ननयननयाळ्मा ननधीचे योखलशी ल फॉक खात ेमातीर जभा खचााचा ननमलभतऩणे ताऱभेऱ 

(RECONCIIIATION) शोत नवरेफाफत.  
107 वलधी वलबागाच्मा काभकाजात आढऱून आरेल्मा अननमभततफेाफत 
108 आचथाक लऴा 2013-14 कारलधीतीर रेखा ऩयीषणावाठी अनतक्रभण वलबागावफॊधी 

वलबागस्तय ल प्रबागस्तालयीर अलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न देणे फाफत.  
109 लाशन कामाळाऱेत लाशन द रुस्ती काभातीर अननमलभततफेाफत 
110 JNNURM अॊतगात घनकचया व्मलस्थाऩन प्रकल्ऩ याफवलणेभधीर मॊत्राद्लाये यस्त ेस्लच्छ 

कयणे मा काभातीर अननमलभततफेाफत. 
111 भनऩा शद्दीतीर यस्त ेल गटवा वापवपाई कयणे काभातीर अननमलभततफेाफत  
112 जरतयण तराल ऩाणीळ द्धीकयण, ऩरयवय स्लच्छता , देखबार ल ताॊबत्रक द रुस्ती काभातीर 

अननमलभततफेाफत 
113 व लाण जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेच्मा अॊभरफजालणी अननमलभततफेाफत 
114 ब भी ग्जॊदगी वलबागाकडून खाजगी ननलाव स्थान बाड ेयक्कभ जादा प्रदानाफाफत ल घय 

बाड ेबत्ता प्रदानातीर अननमलभततफेाफत 
115 भनऩा भधीर ननलडणूक वलबागाचे वलभान प्रलाव खचााचे देमकाभधीर अननमलभततफेाफत 
116 काभगाय कल्माण वलबागाभापा त वाॊस्कृतीक कामाक्रभाॊतगात केरेल्मा खचाातीर 

अननमलभततफेाफत 
117 भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा वलवलध कामारमातीर वलत्तीम लऴा 2013-14 चे 

जभा यकभे वॊलधी अलबरेखातीर अननमभततफेाफत 
118 लाशन अचग्रभ लाटऩातीर अननमलभततफेाफत 
119 वॊगणक अचग्रभ लाटऩातीर अननमलभततफेाफत 
120 स्थाननक वॊस्था कयाची अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष जभा यक्कभ ल वलबागाकडीर जभा 

यक्कभेतीर तपालती फाफत. 
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121 भनऩा शद्दीतीर वलकाव मोजना आयषणाफाफत 
122 आयोग्म वलबागातीर अचधकायी ल कभाचायी माॊना अदा केरेरा यजा प्रलाव वलरत बत्ता 

प्रदानाभधीर त्र टीफाफत. 
 
“उऩयोक्त नभदू केरेल्मा आषेऩाॊचे वॊदबाात त्मा त्मा लऴााचे ऩ ढीर अलबप्रामाभध्मे नभदू कयण्मात 
आरेरे ऩरयच्छेद क्रभाॊक अॊनतभ वभजण्मात मालेत.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा रेख्मालयीर ऩ नवलारोकन अशलाराभध्मे वभावलष्ट्ट ऩरयच्छेदाॊचा 
तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे. 
अ.
क्र. 

रे.ऩ. लऴा ऩरयच्छेद क्रभाॊक एकूण 

 1 2011-12 13,17,29,31,32,59,71,72,73,80,100,102,120,137,140, 
155,161,189,219 

19 
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Part II 

बाग एक  

गॊबीय अननमलभतता 

करभ ९ अ,फ,क खारीर आषेऩ  
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 करभ ९ अ खारीर आषेऩ 

रेखाऩयीषकाच्मा दृष्ट्टीने जे प्रदान कामद्मावलरुद्ध आशे अवे 
प्रत्मेक प्रदान 
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[Start Para) 

1 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाच ेवलत्तीम लऴष 2014-15 च ेअथषवॊकल्ऩाभधीर तवेच लावऴषक                                                             
रेख्मात आढऱून आरेल्मा तु्रटीॊफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 12 

   

रेखा ळीऴा :अथावॊकल्ऩ    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

अथषवॊकल्ऩात जभा शोणा-मा यकभा तवेच त्मानुऴॊगाने कयालमाचा खचष शा भागीर तीन लऴाांच्मा प्रत्मष 

आकडलेायीनुवाय पलचायात घेलून अथषवॊकल्ऩ तमाय केरा अवता तय लास्तललादी झारा अवता. अॊदाजऩत्रकीम 

खचषच्मा यकभा मा मेणे अऩेक्षषत जभा तयतूदीलय अलरॊफून अवतात. अॊदाजऩत्रकीम जभा यकभा अॊदाज ेरु. 

73.00 कोटीन ेलाढपलल्माभुऱे त्माप्रभाणात खचाषच्मा मोजना/काभ ेप्रस्तापलत केल्माने दानमत्लाभध्मे लाढ शोत.े 

त्माभुऱे अॊदाजऩत्रकीम जभा यकभा ह्मा लास्तललादी अवणे आलश्मक आशे. भात्र तवे शोत नवल्माचे ददवून 

आर.े याष्ट्रीम रेखा वॊदशता 2004 भधीर प्रकयण 31 ऩरयच्छेद 31.4 ( a to d) अन्लमे स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेने 

लापऴषक रेख ेउऩर्जषत तत्लालय पलदशत नभुन्मात तमाय करुन स्थामी वलभतीवभोय भान्मतवेाठी वादय कयणे 

फॊधनकायक आशे. आचथषक लऴष 2014-15 चा ताऱेफॊद रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमांत तमाय नवल्माभुऱे 

भशानगयऩालरकेच्मा जभा, खचष ल आचथषक र्स्थतीफाफत रेखाऩयीषणात अलबप्राम देता आर ेनाशी. 
 

  

भ ॊफई भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 100 अन्लमे वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा 201 4-15 मा 
आचथाक लऴााच्मा भा. भशावबा माॊनी भान्म केरेल्मा अथावॊकल्ऩीम यक्कभ खारीरप्रभाणे आशे.  
               
                                                व धारयत अॊदाजऩत्रक 2014-15  (रु. कोटीत) 
 अॊदाजऩत्रक अ+ऩ  अॊदाजऩत्रक क अॊदाजऩत्रक अ+ऩ+क 

आयॊबीची लळल्रक 312.69 -- 312.69 

भशव री जभा 1807.42 52.69 1860.11 

बाॊडलरी जभा 37.20 -- 37.20 

एकूण 2157.21 52.69 2210.00 

एकूण खचा 1932.50 92.60 2025.10 

अखेयची लळल्रक   184.90 
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    भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 95 न वाय  वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा आचथाक 

लऴा 2014-15 कयीता रुऩमे 2210.00 कोटीचा व धारयत अथावॊकल्ऩ भा.आम क्त माॊनी हद.05/02/2015 योजी 
तमाय करुन भान्मतवेाठी स्थामी वलभतीव वादय केरा आशे. स्थामी वलभतीने अचधननमभातीर करभ 96(4) 

अन्लमे त्माव ठयाल क्र.10730 हद.18/02/2015 अन्लमे भान्मता देऊन भनऩाचे वलावाधायण वबेचे भान्मतवेाठी 
लळपायव केरी. त्माव भशावबेने ठयाल क्र.656 हद.23/03/2015 अन्लमे भान्मता हदरी. वदय अथावॊकल्ऩाच े

अलरोकन केर ेअवता खारीरप्रभाणे अननमलभतता आढऱ न आल्मा आशेत. 
 
1) आचथाक लऴा 2014-15 करयता अथावॊकग्ल्ऩम जभेची तयतदू रु.1897.31 कोटी कयण्मात आरी. ऩयॊत  
प्रत्मषात एकूण रु.1783.36 कोटी जभा झाल्माच ेअ ल क अॊदाजऩत्रकालरून हदवनू मेत.े म्शणजेच रु. 72.95 

कोटी कभी जभा झारी. तवेच एकूण खचा (अथावॊकग्ल्ऩम तयतदू) प्रभाणे रु.2025.10 कोटी तयतदू कयण्मात 

आरी. ऩण प्रत्मषात एक ण यक्कभ रु.1644.05 कोटी खचा कयण्मात आरी. म्शणजेच तयतदूीऩेषा यक्कभ रु. 

381.05 कोटी इतकी कभी खचा झारा आशे. एकूणच अथावॊकल्ऩात दळावलरेरी तयतदू शी लास्तललादी नाशी. 
अथावॊकल्ऩात जभा शोणा-मा यकभा तवेच त्मान ऴॊगाने कयालमाचा खचा शा भागीर तीन लऴांच्मा प्रत्मष 

आकडलेायीन वाय वलचायात घेलनू अॊदाजऩत्रक तमाय केरा अवता तय लास्तललादी झारा अवता भात्र तवे 

केल्माचे हदवनू मेत नाशी.  
 
2) आचथाक लऴा 2014-15 करयता ऩाणीऩट्टी इतय जभा मा भशवरूी जभेच्मा रेखालळऴााअॊतगात रु.52.68 कोटी 
जभेचे अॊदाजऩत्रक तमाय केर ेअवनू क ऩाणी ऩ यलठा अॊतगात भशवरूी ल बाॊडलरी खचाावाठी अन क्रभे रु.177.96 

कोटी ल रु.92.60 कोटी अळी एकूण रु.270.55 कोटीची तयतदू केरी आशे. ऩाणीऩट्टी लव रीच ेप्रभाण खचााऩेषा 
कभी अव ेहदव न मेत.े 
   
3) भशायाष्ट्र नागयी षेत्र झाडाॊच ेवॊयषण ल जतन अचधननमभ 1975 प्रकयण 6, करभ 15 अन्लमे एकूण जभा 
यकभेच्मा अधाा टक्का यकभेची लषृ प्राचधकयण खाती तयतदू कयणे आलश्मक आशे. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा 
भ ख्म वबेने भान्म केरेल्मा 2014-15 च्मा अॊदाजऩत्रकात रु.9.22 कोटी तयतदू कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
भनऩाने वदय फाफीवाठी यक्कभ रु.3.53 कोटी इतकी तयतदू कयण्मात आरी आशे. ऩयॊत  अॊदाजऩत्रकाभध्मे 

केरेरी तयतदू लषृ ननधी खात्माभध्मे लगा कयण्मात आरी नाशी.  
 
4) फाॊधीर खचााभध्मे लाशन खयेदीवाठी केरेरी रु.5.00 कोटी खचााची तयतदू गशृीत धयण्मात आरी आशे. 

फाॊधीर खचााभध्मे वदय फाफी वभावलष्ट्ट अवरेरेफाफत प्रचधकाय वादय कयणेत माला.   
 
5) भनऩाने घवाया ननधी ननमभालरी करुन त्मा अन्लमे घवाया ननधी यक्कभ ननग्श्चत करुन अॊदाजऩत्रकात 

तयतदू कयणे आलश्मक आशे. भनऩाने लाशन घवाया ननधी मा नालाने केलऱ भनऩाच्मा अखत्मारयतीर 
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लाशनाॊलयीर घवायाऩोटी यक्कभ रु.5.00 कोटी एलढी ककयकोऱ तयतदू केरी आशे. भनऩाकडीर वला स्थालय ल 

जॊगभ भारभत्ता जव ेकी, (भोकऱे ब खॊड वोडून) मॊत्रवाभ ग्री, इभायती, पननाचय इ. वलचायात घेऊन त्माची भ ऱ 

ककॊ भत, भारभत्तचेे अॊदाजीत लम ल त्मालयीर घवाया काढून लऴा 2014-15 करयता मेणाया घवाया वलचायात 

घेलनू घवाया ननधीच्मा (Sinking Fund) यकभेची तयतदू केरेरी नाशी.  
 
6) कजा ननलायण ननधी मा लळऴााखारी लऴाात रु.10.00 कोटी एलढी तयतदू केरी अवनू वदयची तयतदू कळाच्मा 
आधाये केरी ल कोणत्मा प्रकायच ेकजा पेडण्मावाठी यक्कभ खचा शोणाय माफाफत स्ऩष्ट्टता हदवनू मेत नाशी.  
 
7) अनाभत नोंदलशी – वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाभध्मे एकत्रीत अनाभत नोंदलशी ठेलणेत आरेरी नवनू भनऩाच्मा 
एकूण ककती अनाभती आशेत माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. तवेच भनऩाने रेखावॊहशता 1971 भधीर 

ननमभान वाय तीन लऴााऩ ढीर भागणी न कयता लळल्रक अवरेल्मा अनाभती व्मऩगत कयण्माची कामालाशी 
केरेरी नाशी.  
 
8) अग्रीभ े– रेखा वलबागाभापा त ठेकेदायाव प्रदान केरेरे  रु.1,19,05,528/- ल कभाचा-माव लदै्मकीम 

प्रतीऩ तीवाठी रु.5,69,18,564/- अव े एकूण रु.6,88,24,092/- इतक्मा अग्रीभ यकभा प्ररॊबफत अवनू त्मा 
हदघाकाऱ रेख्माफाशेय याहशल्माभ ऱे वलत्तीम लळस्तीव फाधा मेत.े भनऩाचा ऩवैा रेख्माफाशेय याश  नमे म्शणून 

ताफडतोफ अग्रीभ ेवभामोजीत करून वॊफॊधीत रेखालळऴााखारी टाकणे अथला लव र कयणे आलश्मक आशे.  
 
9) लव र न झारेरे कय – वन 2014-15 मा आचथाक लऴाा अखेयीव रु. 541.78 कोटी (भारभत्ता कय ल भोफाईर 

टॉलय) ऩमतं थकफाकी आशे हश फाफ मोग्म नाशी. एलढी भोठी थकफाकी लव र न शोण्माभ ऱे भनऩाचे दामीत्ल 

वातत्माने लाढत अवनू वतत आचथाक अडचणीॊना वाभोये जाल ेरागत आशे.  
 
10) भनऩाचे ननयननयळ्मा ननधीच ेफॉक लळल्रक ल योख नोंदलशीतीर लळल्रक माभधीर तपालतीफाफत फॉक 

ताऱभेऱऩत्रक तमाय कयणेत आरेरे नाशी. त्माभ ऱे फॉकेभध्मे लळल्रक अवणायी यकभेचा तऩळीर कळाची आशे 

माफाफत अथाफोध शोत नाशी. 
     
भनऩाच्मा आचथाक ग्स्थतीफाफत अलबप्राम  

 1)  याष्ट्रीम रेखा वॊहशता 2004 भधीर प्रकयण 31 ऩरयच्छेद 31.4 (a to d) अन्लमे स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेने 

लावऴाक रेख ेउऩग्जात तत्लालय वलहशत नभ न्मात तमाय करुन स्थामी वलभतीवभोय भान्मतवेाठी वादय कयणे 

फॊधनकायक आशे. 2014-15 चे लावऴाक रेख ेतऩावणीकरयता अधावभाव ऩत्र क्र.124 हद.15/02/2018 अन्लमे 

वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आर े शोत.े त्मान वाय रेखा वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. 

रेखा/05/कावल/2389/2018 हद.05/03/2018 योजीचे अन ऩारनाव्दाये 2014-15 मा आचथाक लऴााच्मा ताऱेफॊद 

ऩत्रकाच ेकाभकाज चार ूअवनू लावऴाक वलत्तीम वललयणऩत्राच ेरेखाऩयीषण कयणेवाठी उऩरब्ध करुन देता मेत 
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नाशी अव ेकऱवलरे आशे. त्माभ ऱे भशानगयऩालरकेच्मा जभा, खचा ल आचथाक ग्स्थतीफाफत रेखाऩयीषणात 

अलबप्राम देता आर ेनाशीत. 
 
2)  भनऩाचे ननयननयाळ्मा ननधीची फॉक खात्मातीर लळल्रक ल योख नोंदलशीतीर लळल्रक माभधीर 

तपालतीफाफत फॉक ताऱभेऱऩत्रक तमाय कयणेत मेत नाशी. त्माभ ऱे भनऩाकडीर मेणे अवरेल्मा वलवलध 

स्त्रोताच्मा वला यकभा खात्मात जभा झाल्मा ककॊ ला कव ेमाफाफत वलबागाकड ेऩरयऩ णा आकडलेायी उऩरब्ध शोत 

नाशी. त्माभ ऱे भनऩा खाती जभा न झारेल्मा यकभा रेख्माफाशेय याशून फॉकाॊव्दाये ननधीचा गयैलाऩय तवेच 

आचथाक अननमलभततचे ेप्रकाय घडण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. तवेच योख नोंदलह्माॊतीर नभदू 

व्मलशायाॊची वत्मता ऩडताऱता मेत नाशी.    
REVSRKF7701 (Ref No : 29, Hmm No : 124)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

2 रेखाऩयीषणात आढऱरेल्मा वलषवाधायण अननममभतताफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 28 

   

     भनऩा/ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भशानगयऩालरका रेखाऩयीषणात पलपलध स्तयालय आढऱून आरेल्मा अननमलभतता एकत्रत्रतयीत्मा ननदळषनाव 

आणून देण्मात मेत आशेत. उदा. भशानगयऩालरकेतीर कोणतशेी भशवूरी तवेच बाॊडलरी काभाॊना स्लतॊत्रऩणे 

ननमभानुवाय प्रळावकीम भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर करभ 

क्र.72(फ) नुवाय ऩदशर ेलऴाषखेयीज त्माऩुढीर कारालधीवाठी खचष कयाला रागणाय अवल्माने, अव ेखचाषच े

दानमत्ल ऩत्कयण्माऩूली उऩयोक्त तयतुदीनुवाय भशानगयऩालरकेची प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. 

अळा प्रकायच्मा काभाॊना  खचष कयणेऩुली करभ क्र.72(फ) नुवाय स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता घेतरी जात 

नवल्माचे ददवून आर.े भुद्ाॊक ळुल्क अचधननमभ 1958 भधीर तयतूदीनुवाय मोग्म यकभेलय बाड ेकयायाची 
दयु्मभ नन ॊफधक माॊचे कामषरमात नोंदणी कयणे फॊधनकायक अवताना फशुॊताळ लभऱकतीॊचा कयायनाभा 
नोंदणीकृत न कयता लभऱकती बाड्माने ददरेल्मा आशेत. भशानगयऩालरकेने जलभन, इभायत बाड ेनोंदलशी, 
स्थालय भारभत्ता नोंदलशी इत्मादी न ठेलल्माभुऱे भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा एकूण ककती भारभत्ता 
आशेत त्माऩकैी ककती बाड्माने ददल्मा आशेत माफाफतची एकत्रीत भादशती उऩरब्ध नाशी. काभावाठी रागणायी 
वॊऩुणष जागा भनऩाच्मा ताब्मात नवताना ननपलदा काढून स्थाऩत्मपलऴमक काभ ेकयण्मात मेत अवल्माचे ददवून 

आर.े ननपलदा र्स्लकृतीच्मा तायखेऩावून 120 ददलवाच ेआत काभाचे आदेळ देणे आलश्मक अवतना फशुताॊळी 
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काभाभध्मे ननपलदा र्स्लकृतीच ेतायखेऩावून वशा भदशनेचे कारालधीनॊतय कामाषदेळ ददरे आशेत. दयवूचीतीर 

वुचनेनुवाय 500 घ.भी.ऩेषा जास्त खोदकाभावाठी माॊत्रत्रकी दयाने आकायणी कयाली अवे अवताना 
अॊदाजऩत्रकात भानली तयतूद करुन त्मानुवाय भक्तदेायाव प्रदान कयण्मात आरेरे आशे. फाॊधकाभ पलऴमक 

काभाफाफत ऩुणष झारेल्मा बाॊडलरी पलऴमक काभाच ेभारभत्ता नोंदलशी ठेलरी जात नाशी. अॊदाजऩत्रकीम 

यकभेच्मा 10% ऩेषा कभी दयाची (उदा. 10% त े50% ऩमांत कभी) ननपलदा र्स्लकृत कयताना ठेकेदायाकडून 

दयऩथृ:कयण करुन न घेता भोघभ स्लरुऩात ऩत्र घेण्मात मेत.े अॊदाजऩत्रकाभधीर फाफीॊच्मा ऩरयभाणाभध्मे लाढ 

दळषलून आकर्स्भक ल आस्थाऩना खचाषच्मा यकभेच्मा भमाषदेऩमांत खचष कयण्मात मेतो. भशानगयऩालरकेच्मा 
पलपलध पलबागात कामषयत अवरेल्मा चतुथष शे्रणी (भजूय वॊलगाषतीर) कभषचा-माॊकडून काभ ेकरुन न घेता वदयची 
काभ ेखाजगी मॊत्रणेभापष त (कॊ त्राटी ऩध्दतीने) करुन घेतरी जातात. ळावकीम लजाती यकभा ळावनाकड ेलेऱेलय 

जभा केर ेजात नाशीत. 

 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त वलवलध वलबाग/कामाारमाच ेआचथाक लऴा 2014-15 चे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱ न आरेल्मा अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 230 हद. 27/07/2018 

अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केर े

नवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) भशायाष्ट्र ळावन नगय वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.जी.ईएन/1098/1357/प्र.क्र.166/98 भली-24 हदनाक 03/11/2003 

न वाय ळावकीम वलभा ननधीकड ेकाभाचा वलभा उतयवलणे आलश्मक आशे. अन्मथा वदय ऩरयऩत्रकातीर 

अन क्रभाॊक 3 न वाय कॊ त्राटी काभाच्मा भ ल्माच्मा 1% दयाने यक्कभ कऩात कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ 

फश ताॊळी काभाभध्मे ऩ णा कारालधीचा वलभा उतयवलरा जात नाशी. अॊनतभ देमकाच ेलेऱेव वलभा उतयवलरा जातो. 
तथावऩ काशी प्रकयणी वलभा यकभेफाफत दॊडनीम यकभेची कऩात न कयताच भक्तदेायाव प्रदान कयण्मात आर े

आशे. (वला वलबाग) 
2) भशायाष्ट्र ळावन वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.2004/प्र,क्र.109.या.भ.2 हद.23/03/2005 न वाय 
काभालयीर वाहशत्माचा चाचणी अशलार प्राप्त करुन नस्तीफध्द कयणे आलश्मक आशे. काशी प्रकयणी अळा 
प्रकायची कामालाशी केरेरी नाशी. तवेच डाॊफय काभाच्मा चाचणी अशलारात डाॊफयाची प्रत नभदू केरेरी नाशी. 
त्माभ ऱे मोग्म दजााचे डाॊफय लाऩयल्माची खात्री देता मेत नाशी. तवेच डाॊफय काभावाठी प्रॉन्टलरुन काभाच े

जागेलय आणरेल्मा वाहशत्माच्मा ऩालत्मा जोडल्मा जात नाशीत. (स्थाऩत्म/ ऩाणी ऩ यलठा/ JNNURM/वलद्म त) 
3) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ऩरयलळष्ट्ट क्र.24 ननमभ क्र.11 न वाय काभाचे भोजभाऩ े

उऩलबमॊता माॊनी 100% ल कामाकायी अलबमॊता माॊनी 5% प्रत्मष फाफननशाम तायखेवश तऩावणी केल्माच े

भोजभाऩ ऩ स्तकेलरुन हदवनू आर ेनाशी. (स्थाऩत्म/ ऩाणी ऩ यलठा/ JNNURM/वलद्म त) 
4) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ननमभान वाय जेव्शा देमक भॊज य कयण्मात मेईर तवे्शा 
भोजभाऩ ऩ स्तकातीर वॊफॊधीत नोंदीलय काट भायण्मात माली ल देमकालय आणण भोजभाऩ ऩ स्तकात त्माचा प्रती 
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वॊदबा नभदू कयण्मात माला. तथावऩ अळी कामालाशी फश ताॊळी प्रकयणी कयण्मात आरेरी नाशी. (स्थाऩत्म/ ऩाणी 
ऩ यलठा/ JNNURM/वलद्म त)  
 
5) काभाच्मा स्लरुऩान वाय 25/50/100 ऩानाॊच्मा भोजभाऩ ऩ ग्स्तकाॊचा लाऩय कयणे आलश्मक अवनू एका 
भोजभाऩ ऩ स्तकेत एकाच काभाची नोंदी घेणे आलाश्मक आशे. तथावऩ तळी कामालाशी केरी जात नाशी. तवेच 

काशी प्रकयणी भोजभाऩ ऩ ग्स्तका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारेल्मा नाशीत. (स्थाऩत्म/ ऩाणी ऩ यलठा/ 
JNNURM/वलद्म त) 
6) दयवचूीतीर व चनेन वाय 500 घ.भी.ऩेषा जास्त खोदकाभावाठी माॊबत्रकी दयाने आकायणी कयाली अव े

अवताना अॊदाजऩत्रकात भानली तयतदू करुन त्मान वाय भक्तदेायाव प्रदान कयण्मात आरेरे आशे. (स्थाऩत्म/ 

ऩाणी ऩ यलठा/ JNNURM/वलद्म त)  
7) भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावॊहशता 1971 चे ननमभ क्र.182 न वाय नभ ना नॊफय 139 भध्मे काभाची नोंद घेणे 

आलश्मक आशे. तथावऩ अळी नोंदलशी ठेलरे जात नाशी.  
8) फश ताॊळी काभ ऩ णात्लाॊच ेदाखल्मालय अन क्रभाॊक तवेच ननगालभत केल्माचा हदनाॊक नभ द केरा जात नाशी. 
काभ ऩ णात्लाॊच्मा काभी छाऩीर अन क्रभाॊक अवरेरे फाॊधीर ऩ स्तक लाऩयणे आलश्मक आशे. (स्थाऩत्म/ ऩाणी 
ऩ यलठा/ JNNURM/वलद्म त)     
9) ननवलदा ग्स्लकृतीच्मा तायखेऩावनू 120 हदलवाच ेआत काभाचे आदेळ देणे आलश्मक अवतना फश ताॊळी 
काभाभध्मे ननवलदा ग्स्लकृतीच ेतायखेऩावनू वशा भहशनेचे कारालधीनॊतय कामाादेळ हदरे आशेत. वलरॊफाने 

कामाादेळ देण्मात आल्माभ ऱे काभ ऩ णा शोणेच ेकारालधीभध्मे लाढ शोत.े ऩरयणाभी ठेकेदायाव बाललाढ द्माली 
रागत.े  
10) भनऩाभध्मे अचधकायी ल कभाचा-माॊची बयती, ऩदोन्नती देताना भनऩाचे स्लत:चे वॊलगाननशाम ननम क्ती 
ननमभालरी अवणे आलश्मक आशे. वध्मास्थीत भनऩाने अळी ननमभालरी तमाय केल्माच ेहदवनू मेत नाशी.  
11) भनऩाचे अॊदायऩत्रकातीर जभा खचा वलचायात घेता भशानगयऩालरकेचा वलस्ताय हदलवेंहदलव लाढत 

चाररेरा आशे. भशानगयऩालरकेच्मा जभा खचााच ेहशळोफ ठेलणे ल तऩावणी कयणे मा काभाकरयता रेखा 
वलऴमक प्रलळक्षषत स्लतॊत्र वॊलगा ननभााण कयणे आलश्मक आशे. जेणेकरुन रेखावलऴमक काभाभध्मे व वतू्रता 
ननभााण शोऊन भनऩाचे हशळोफ अच कऩणे ठेलण्माव भदत शोईर. (रेखा/रेखाऩयीषण / प्रळावन)  
12) भशानगयऩालरकेतीर अचधकायी/कभाचा-माॊचे लेतन ननग्श्चती, वेलाननलतृ्तीवलऴमक प्रकयणे तवेच कभाचा-
माॊना आश्लावीत प्रगती मोजने अॊतगात प्रथभ ल द वया राब भॊज य कयणे वलवलध लेतन आमोगाच्मा 
लळपयळीप्रभाणे लेतन ननग्श्चती कयणे, तवेच वेलानोंद ऩ स्तकातीर वेलावलऴमक नोंदी तऩावणे माकयीता 
वध्मास्थीत कोणतीशी मॊत्रणा भशानगयऩालरकेत कामायत नाशी. त्माभ ऱे लयीर फाफीभध्मे अनेक च का आढऱ न 

मेतात ल अचधकायी/कभाचा-माॊकडून वेलाननलतृ्तीनॊतय भोठ्मा प्रभाणात लव री कयणे बाग ऩडत.े तयी वदय 
प्रकयणाॊची ऩडताऱणी कयणेकयीता प्रलळक्षषत अचधकायी/कभााचा-माचा वभालेळ अवरेरे स्लतॊत्र लेतन 

ऩडताऱणी ऩथक ननभााण कयणे आलश्मक आशे. (प्रळावन/ रेखा) 
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13) फाॊधकाभ वलऴमक काभाफाफत ऩ णा झारेल्मा बाॊडलरी वलऴमक काभाचे भारभत्ता नोंदलशी ठेलरी जात 

नाशी. वदय नोंदलशी ठेलणे आलश्मक आशे. तवेच यस्तवेलऴमक काभाचे योड यग्जस्टय ठेलण्मात माल ेजेणेकरुन 

एकाच यस्त्माॊलय लायॊलाय द रुस्तीची काभ ेशोणाय नाशीत.  
14) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर तयतदूीप्रभाणे अॊदाजऩत्रकीम यकभेच्मा 10% ऩेषा कभी दयाची 
(उदा. 10% त े50% ऩमतं कभी) ननवलदा ग्स्लकृत कयताना ठेकेदायाकडून दयऩथृ:कयण करुन न घेता भोघभ 

स्लरुऩात ऩत्र घेण्मात मेत.े तवेच कभी दयाची ननवलदा ग्स्लकृत कयताना काभाचा दजाा कळा ऩध्दतीने याखरा 
जाईर माचा वलचाय केरा जात नाशी. तवेच अॊदाजऩत्रकीम यकभेच्मा 10% ऩेषा जास्त दयाची ननवलदा स्लीकृत 

केल्माव त्मा काभालय भ ऱ काभाच ेककॊ भतीऩेषा 10% ऩेषा जास्त खचा झाल्माव त्माव व धारयत अॊदाजऩत्रक 

तमाय करुन त्माव व धारयत प्रळावकीम ल ताॊबत्रक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तळी कामालाशी केरी जात नाशी.      
15) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयतदूीन वाय 
द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भ ऱ अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना खचााची तयतदू राग ू

नवतानादेखीर भशानगयऩालरकेभधीर देखबार ल द रुस्ती वलऴमक काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे वदय फाफीॊचा 
वयवकट वभालेळ केरा जातो ल अॊदाजऩत्रकाभधीर फाफीॊच्मा ऩरयभाणाभध्मे लाढ दळालनू आकग्स्भक ल 

आस्थाऩना खचााच्मा यकभेच्मा भमाादेऩमतं खचा कयण्मात मेतो.  
16) काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माऩ ली स्थऱ ऩशाणी अशलारावोफत काभाचे नकाळ ेल तऩलळरलाय 
भोजभाऩ ेघेतरी जात नाशीत. भोघभ स्लरुऩात अशलार जोडण्मात मेतो.  
17) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ऩरयच्छेद क्र. 132 ल 133 भधीर तयतदूीप्रभाणे काभाचे 
तऩळीरलाय आयाखड,े अॊदाजऩत्रक तमाय करुन वषभ प्राचधका-माची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलश्मक 

अवताना ननमभातीर तयतदूीप्रभाणे प्रळावकीम भॊज यी न घेता आचथाक लऴाात घ्मालमाच्मा वला काभाॊच्मा 
आचथाक तयतदूीव एकत्रीत एकच भान्मता घेण्मात मेत.े भशानगयऩालरकेतीर कोणतशेी भशवरूी तवेच बाॊडलरी 
काभाॊना स्लतॊत्रऩणे ननमभान वाय प्रळावकीम भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी. (वला वलबाग)  
18) भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध वलबागात कामायत अवरेल्मा चत था शे्रणी (भजूय वॊलगाातीर) कभाचा-माॊकडून 

काभ ेकरुन न घेता वदयची काभ ेखाजगी मॊत्रणेभापा त (कॊ त्राटी ऩध्दतीने) करुन घेतरी जातात. ऩरयणाभी 
भशानगयऩालरकेव अकायण आचथाक ब दंड वोवाला रागत आशे.    
19) ळावकीम लजाती यकभा ह्मा ळावनाकड ेदेमकाच ेप्रदान केल्मानॊतय त्लयीत जभा केल्मा जात नाशी. तयी 
ळावकीम लजाती यकभा ळावनाकड ेलेऱेलय जभा कयणेत मालेत.  
20) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ननमभ क्र.154 न वाय काभाच ेअॊदाजऩत्रक, नकाळा इ. 

तमाय कयण्माऩ ली काभाची जागा ननग्श्चत कयणे आलश्मक आशे. काभावाठी रागणायी वॊऩ णा जागा भनऩाच्मा 
ताब्मात नवताना ननवलदा काढून स्थाऩत्मवलऴमक काभे कयण्मात मेत अवल्माचे हदवनू आर.े त्माभ ऱे 

कामदेळीय अडचणी ननभााण शोतात तवेच काभ ेवलरॊफाने ऩ णा शोलनू काभाच्मा ककॊ भतीत लाढ शोत ेल भनऩालय 
नाशक आचथाक फोजा ऩडतो. 
21) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर करभ क्र.72(फ) न वाय ऩहशर ेलऴााखेयीज त्माऩ ढीर 
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कारालधीवाठी खचा कयाला रागणाय अवल्माने, अव ेखचााच ेदानमत्ल ऩत्कयण्माऩलूी उऩयोक्त तयत दीन वाय 
भशानगयऩालरकेची प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. अळा प्रकायच्मा काभाॊना  खचा कयणेऩ ली करभ 

क्र.72(फ) न वाय स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता घेतरी जात नवल्माच ेहदवनू आर.े 
22) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 73, अन व ची प्रकयण 5(2)(2) न वाय ननवलदा न भागवलता 
थेट ऩध्दतीने काभ ेहदरी जातात. ननवलदा न भागवलण्माची कायणे नभदू केरी जात नाशीत. 
23) वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगऩालरका आम क्त माॊचेकडीर आदेळ क्र.रेखा/3/कावल/603/2008 हद.20/08/2008 

अन्लमे भनऩाचे कय ल कयेत्तय उत्ऩन्न लाढवलणे वॊदबाात ननम क्त केरेल्मा वलभतीच ेअशलारान वाय कयायनाभा 
तवेच भ दत वॊऩरेल्मा कारालधीऩावनू प्रनत लऴा 12.50% बाड ेलाढ कयणेत मेऊन ऩ ढीर भ दतलाढ द्माली अव े

अवताना फश ॊताळ लभऱकतीॊच ेकयायनाम्माॊची भ दत वॊऩरेरी अवतना देखीर बलूभ ग्जॊदगी वलबागाने बाडलेाढ 

केरेरी नाशी. त्माभ ऱे भनऩाच ेभशव राचे न कवान शोत आशे. 
24) बाडकेयायाव भ दतलाढ देताना भागीर वला थकीत बाड ेएकयकभी लव र करुनच ऩ ढीर 11 भहशने 

कारालधीकरयता भ दतलाढ देणेफाफत आम क्त माॊच ेहद.20/04/2013 चे ऩरयऩत्रका अन्लमे व चचत करुन देखीर 

फश ॊताळ लभऱकतीॊच ेभागीर बाड ेथकीत अवताना ननमभफाह्मऩणे भ दतलाढ देण्माची कामालाशी केरी आशे.  
25) 11 भहशने कारालधीऩमतं लभऱकती बाड्माने देताना वॊऩ णा बाड ेयक्कभ ल वेला कय तवेच इतय भनऩा कय 
एकयकभी आगाऊ स्लरुऩात बरुन घेणे आलश्मक अवताना तळी कामालाशी केरी जात नाशी. 
26) भ द्राॊक ळ ल्क अचधननमभ 1958 भधीर तयतदूीन वाय मोग्म यकभेलय बाड ेकयायाची द य्मभ नन ॊफधक माॊच े

कामारमात नोंदणी कयणे फॊधनकायक अवताना फश ॊताळ लभऱकतीॊचा कयायनाभा नोंदणीकृत न कयता लभऱकती 
बाड्माने हदरेल्मा आशेत. 
27) भशानगयऩालरकेने जलभन, इभायत बाड ेनोंदलशी, स्थालय भारभत्ता नोंदलशी इत्मादी न ठेलल्माभ ऱे 

भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा एकूण ककती भारभत्ता आशेत त्माऩकैी ककती बाड्माने हदल्मा आशेत 

माफाफतची एकत्रीत भाहशती उऩरब्ध नाशी. 
28) हदघा भ दतीच्मा काभाॊच्मा कायायनाम्माॊची तवेच हदघा भ दतीच्मा बाड ेकयायाॊची तऩावणी केरी अवता वदय 
कयायान वाय ठेकेदाय वॊस्था तवेच बाडकेरु माॊच ेस्तयालरुन कयायनाम्मातीॊर अटीॊच ेऩारन शोत नवल्माचे 
ननदळानाव आर.े तवेच काभ ऩ णात्लाव शोणा-मा वलरॊफाभ ऱे आचथाक फोजा ऩडणे, भनऩाचे लभऱकतीॊच ेबाड े

लव र न शोणे इ. च्मा अन ऴॊगाने ठयावलक कारालधीनॊतय कयायनाम्मातीर तयतदूीॊच ेऩ नवलारोकन करुन वदय 
कयायनाभ ेचार ूठेलणे अथला खॊडीत कयणे मावलऴमी तयतदूी कयण्मात मेत नाशीत. त्माभ ऱे वॊफॊधीत वॊस्थेचा 
पामदा शोतो ल भनऩाच ेआचथाक न कवान शोत.े माकरयता कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीभध्मे फदर कयणेफाफतच े

अचधकाय भनऩा आम क्त माॊना याशतीर माफाफतची अट कयायनाम्मात नभ द कयणे आलश्मक आशे. 
REVSRKF7701 (Ref No : 154, Hmm No : 230)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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3 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरका अॊतगषत वलष वलबागातीर अचधकायी / कभषचायी/ मळषक 
माॊना 2014-15 मा वलत्तीम लऴाषत प्रदान केरेल्मा वानुग्रश अनुदान ल फोनव फाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 3 

   

रेखा ळीऴा :कभाचायी लेतन ल बत्त    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 78028180.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 267084219.00/-   

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अॊतगषत वलष पलबागातीर अचधकायी /कभषचायी/ लळषक माॊना वन 2014-15 मा 
पलत्तीम लऴाषत वानुग्रश अनुदान ल फोनव प्रदान केल्माच ेदेमकालरून ददवून मेत.े ळावकीम कभषचा-माॊना 
भागीर 15 लऴाषऩावून फोनव देण्माचे ळावनाने फॊद केरे आशे. पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका 
अचधकायी/कभषचायी माॊना स्थामी वलभती ठयाल क्र.4363 दद.17.10.2013 नुवाय 8.33% फोनव ल रु.11000/- 

वानुग्रश अनुदान देणेफाफत ननणषम घेणेत आरा ल त्मानुवाय आमुक्त पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका माॊच े

आदेळ दद.9.9.2014 अन्लमे वन 2013-2014 वाठी वलष अचधकायी/ कभषचायी माॊना फोनव ल वानुग्रश अनुदान 

देणेफाफतच ेआदेळ ननगषलभत कयण्मात आर ेआशेत. पलत्तीम लऴष 2014-15 भध्मे फोनवलयीर जादा खचाषची 
यक्कभ रु. 267084219/- लवूरऩात्र आशे. तवेच वानुग्रश अनुदान मालय    रु.78028180/- एलढा खचष झारेरी 
यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अॊतगात वला वलबागातीर अचधकायी /कभाचायी/लळषक माॊना वन 2014-15 

मा वलत्तीम लऴाात वान ग्रश अन दान ल फोनव प्रदान केल्माच ेदेमकालरून हदवनू मेत.े ळावकीम कभाचा-माॊना 
भागीर 15 लऴााऩावनू फोनव देण्माचे ळावनाने फॊद केरे आशे. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका 
अचधकायी/कभाचायी माॊना स्थामी वलभती ठयाल क्र.4363 हद.17.10.2013 न वाय 8.33% दयाने फोनव ल 

रु.11000/- वान ग्रश अन दान देणेफाफत ननणाम घेणेत आरा ल त्मान वाय आम क्त  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड 

भशानगयऩालरका माॊचे आदेळ हद.9.9.2014 अन्लमे वन 2013-2014 वाठी वला अचधकायी/कभाचायी माॊना फोनव 

ल वान ग्रश अन दान देणेफाफतच ेआदेळ ननगालभत कयण्मात आर ेआशेत. Payment of  Bonus Act 1965 

भधीर तयत दीन वाय रु.10000/- ऩमतं लेतन (भऱू लेतन + भशागाई बत्ता + ग्रेड लेतन) घेणाये कभाचायी 
फोनववाठी ऩात्र ठयतात. कभाचा-माॊना भशत्तभ फोनव 8.33%  प्रभाणे रु.16600/- ल रु.7500/- ककभान लेतन 

दयाने मेणाये लेतन माऩकैी जे जास्त अवेर त्माप्रभाणे फोनव ऩयीगणणत कयालमाचा आशे. वदय फाफत 

अधावभाव ऩत्र क्र.150 हद.20.03.2018 अन्लमे फोनव ल वान ग्रश अन दान मा लयीर खचााची भाहशती 
रेखाऩरयषणाव वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आर ेशोत ेत्मान वाय वलबागाकडीर ऩत्र क्र. रेखा/37/कवल/ 

623/2018 हदनाॊक 5/04/2018 अन्लमे वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे फोनव प्रदानालय रु. 281957819/- ल वान ग्रश 

अन दान मा फाफीलय रु.78028180/- खचा झाल्माच ेकऱवलरेर ेआशे. त्मान वाय खारीरप्रभाणे आषेऩ घेण्मात 

मेत आशेत. 
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1. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेतीर कभाचा-माॊची वॊख्मा 7180 एलढी आशे. त्माऩकैी 896 एलढेच कभाचायी 
रु.10,000/- ऩेषा कभी लेतन घेत अवल्माने त ेफोनववाठी ऩात्र ठयतात. त्मान वाय भशत्तभ फोनव यक्कभ 

रु.16,600/- गशृीत धयल्माव ऩात्र कभाचा-माॊची फोनवची एकूण यक्कभ रु.14873600/- एलढीच शोत अवताना 
वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे फोनवलय रु. 281957819/- एलढा खचा झाल्माने भशाऩालरकेच ेयक्कभ 

रु.267084219/- न कवान झारेरे आशे. त्माभ ऱे वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे फोनवलय झारेरा खचा यक्कभ 

रु.267084219/- लवरूऩात्र आशे. 
 
2. फोनव प्रदानाकरयता भागीर वलत्तीम लऴांभध्मे अळाच प्रकाये ननमभफाह्म प्रदान झारेल्मा यकभेची 
ऩरयगणना कयण्मात माली. मा कारालधीत वेलाननलतृ्त झारेल्मा कभाचा-माॊचे फाफतीत फोनव ल वान ग्रश 

अन दान प्रदान यक्कभेची ऩरयगणना करून लव री कयाली. तवेच माऩ ढीर कारालधीत प्रत्मष/ अप्रत्मष 

ऩध्द्तीने ननमभफाह्म प्रदान शोणाय नाशी माफाफत दषता घेणेत माली. 
 
3. वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे अचधकायी/ कभाचा-माॊना प्रदान केरेल्मा वान गशृ अन दान मा फाफीलय रु. 

78028180/- इतकी यक्कभ खची ऩडरी आशे. अचधकायी/ कभाचा-माॊना प्रदान केरेरे वान ग्रश अन दान 

अचधननमभातीर कोणत्मा तयत दी/करभान्लमे प्रदान कयण्मात मेत ेमाफाफत वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
भात्र त्माफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी तवेच वदय प्राधीकायाची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी 
नाशी, त्माभ ऱे वान ग्रश अन दानालयीर खचााची यक्कभ रु.78028180/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
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[End Para) 

[Start Para) 

4 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा अचधनस्त कामषयत अचधकायी/कभषचायी माॊना दद. 
1.02.1997 ऩावून शे्रणीलाढ रागू कयणे तवेच ऩुढीर लेतन लाढीचा ददनाॊक ननश्चचत 
कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :लेतन ल बत्त े   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा पलपलध प्रबागा अॊतगषत अचधकायी ल कभषचायी माॊना 
भशायाष्ट्र ळावन नगय पलकाव पलबाग ळावन ननणषम क्र. 131/2000/नली-22 दद.23.03.2001 तवेच ळावन 

ननणषम क्र.ऩीवीभएभवी 3006/प्र.क्र.205/06/नली-22 दद.02.03.2007 अन्लमे शे्रणीलाढ रागू केरेरी आशे. वदय 
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वुधायीत लेतनशे्रणीचा राब दद.1.02.1997 ऩावून अनुसेम केरा अवून त्माचा प्रत्मष राब दद.1.04.2000 ऩावून 

ददरेरा आशे. वुधायीत लेतनशे्रणीत लेतन ननर्श्चती कयताना भशायाष्ट्र नागयी वेला (लेतन) ननमभ 1981 भधीर 

ननमभ 11(2) ल ननमभ 39 नुवाय न कयता वुधायीत लेतनशे्रणीत जुन्मा लेतनाच्मा रगत नॊतयच्मा टप्पप्पमालय 

लेतन ननर्श्चती करून तवेच अनतरयक्त लेतनलाढी देऊन ऩुन्शा लेतन लाढीचा ददनाॊक जुन्मा लेतनशे्रणीतीरच 

ठेलण्मात आरा आशे. ऩुढीर लेतन लाढ अशषताकायी वेला ऩूणष शोण्माऩूली अदा केरेरी अवल्माने अनतप्रदान 

झारेरे आशे. तवेच दद.1.02.1997 च्मा लेतन ननर्श्चती नुवाय ऩुढीर 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननर्श्चती 
वदयच्मा लेतनालय कयण्मात आरी त्माभुऱे 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननर्श्चती देखखर चुकीच्मा ऩद्धतीने 

झारेरी आशे. मा वॊदबाषत भशायाष्ट्र ळावन नगय पलकाव पलबाग ळावन ननणषम क्र.वॊकीणष 1009/प्र.क्र.355/नपल 

26 ददनाॊक 10 ऑगस्ट 2009 भधीर तयतुदीॊच ेउल्रॊघन झारेरे आशे. लयीर ळावन ननणषमानुवाय 

भशानगयऩालरके भध्मे ळावनाप्रभाणेच लेतनशे्रणी रागू शोतीर आखण त्माभध्मे कोणतीशी लाढ केरी जाणाय 

नाशी अळी तयतूद आशे. त्माभुऱे ळावनाचे वेलापलऴमक ननमभ भशाऩालरकेव रागू आशेत. भशानगयऩालरका 
अचधनस्त अचधकायी/कभषचा-माॊना 10% लेतन लाढीवश ऩुढीर लेतनलाढी/लेतनशे्रणी नुवाय लेतन ननर्श्चत करून 

त्मानुवाय 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननर्श्चती केरेरी आशे. लयीर फाफीॊचा पलचाय कयता बपलष्ट्मात 

भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर खचाषची भमाषदा 35% च्मा पलदशत भमाषदेऩेषा जास्त शोण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. त्माभुऱे मा करयता भशानगयऩालरकेतीर वलषच ऩदाॊच्मा लेतनशे्रण्माॊच ेळावन स्तयालरून 

ऩुनपलषरोकन शोऊन त्मानुवाय कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा वलवलध प्रबागा अॊतगात अचधकायी ल कभाचायी 
माॊना भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणाम क्र. 131/2000/नली-22 हद.23.03.2001 
तवेच ळावन ननणाम क्र.ऩीवीभएभवी 3006/प्र.क्र.205/06/नली-22 हद.02.03.2007 अन्लमे शे्रणीलाढ 
राग ूकेरेरी आशे. वदय व धायीत लेतनशे्रणीचा राब हद.1.02.1997 ऩावनू अन सेम केरा अवनू 
त्माचा प्रत्मष राब हद.1.04.2000 ऩावनू हदरेरा आशे. वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका 
कामाषेत्रातीर ऩरयलळष्ट्ट क्र.3 भधीर यकाना क्र.2 भधीर अचधकायी ल कभाचायी माॊना स्तॊब क्र.3 
भधीर लेतन शे्रणीभधून स्तॊब क्र.4 प्रभाणे हदनाॊक 1.02.1997 ऩावनू व धायीत लेतन शे्रणी राग ू
कयण्मात आरी. त्मान वाय त्माॊचे ज न्मा लेतन शे्रणीभधून व धायीत लेतनशे्रणीभध्मे लेतन ननग्श्चत 
कयण्मात आरे आशे. त्माचा तऩलळर मा वोफत जोडरेल्मा ऩरयलळष्ट्ठ क्र. 3 प्रभाणे आशे. वदय लेतन 
ननग्श्चतीभध्मे आढऱून आरेल्मा त्र टीॊफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.40 हद 7/08/2017 ,क्र. 59 
हद.22/09/2017, ल क्र.151,152,153,154,155 हद.20.03.2018 अन्लमे कऱवलण्मात आरे शोत.े 
तथावऩ वॊफॊचधत वलबागाॊनी रेखाऩयीषणाव ख रावा वादय केरेरा नवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ 
कामभ कयण्मात मेत आशेत.  
 
अ) स्थामी वलभतीने ठयाल क्र.8 हदनाॊक 04.01.1983 न वाय लेतन, बत्त ेल इतय फाफीवाठी 
भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ राग ूकयण्माव भान्मता हदरी आशे. त्माचप्रभाणे ळावन नगयवलकाव 
वलबाग ळा.नन.क्र.वॊकीणा 1009/प्र.क्र355/नवल 26 हदनाॊक 10.08.2009 न वाय भशानगयऩालरके भध्मे 
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ळावनाप्रभाणेच लेतनशे्रणी राग ूशोतीर आणण त्माभध्मे कोणतीशी लाढ केरी जाणाय नाशी अळी 
तयतदू आशे. त्माभ ऱे ळावनाचे वेलावलऴमक ननमभ भशाऩालरकेव राग ूआशेत. मा वोफत जोडरेल्मा 
ऩरयलळष्ट्ठ 3 भधीर उदाशयणा दाखर नभदू कभाचा-माॊना 10% लेतन लाढीवश ऩ ढीर 
लेतनलाढी/लेतनशे्रणी न वाय लेतन ननग्श्चत करून त्मान वाय 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननग्श्चती 
केरेरी आशे. त्माचप्रभाणे ऩदोन्नतीची वॊधी उऩरब्ध नवरेल्मा लाशन चारक ऩदाव आश्लालवत 
प्रगती मोजनेचा ऩहशरा राब देताना रु.4200/- ल 24 लऴााचा द वया राब देताना रु.4800/- ग्रेड 
लेतन राग ूकेरेरे आशे. ळावन अचधवचूना वलत्त वलबाग भशायाष्ट्र नागयी वेला (व धारयत लेतन) 
ननमभ 2009 भधीर ननमभ 18 न वाय अचधवचूनेतीर कोणत्माशी तयत दीॊच्मा ननलाचनावॊफॊधी 
कोणताशी प्रश्न उऩग्स्थत झाल्माव तो भशायाष्ट्र ळावनाचे वलत्त वलबागाकड ेननहदाष्ट्ट कयण्मात मेईर 
आणण वलत्त वलबागाचा त्मालयीर ननणाम अॊनतभ याशीर अळी तयतदू आशे. लयीर फाफीॊचा वलचाय 
कयता बवलष्ट्मात भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर खचााची भमाादा 35% च्मा वलहशत भमाादेऩेषा 
जास्त शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. त्माभ ऱे मा करयता भशानगयऩालरकेतीर वलाच ऩदाॊच्मा 
लेतनशे्रण्माचे ळावन स्तयालरून ऩ नवलारोकन शोऊन त्मान वाय कामालाशी कयणे आलश्मक आशे. 

फ) 1. भशायाष्ट्र नागयी वेला (लेतन) 1981 भधीर ननमभ 11(2) ल ननमभ 39 न वाय व धायीत 
लेतनशे्रणीन वाय लेतनननग्श्चती कयताना ज न्मा ऩदाच्मा लेतनशे्रणीभध्मे वभान लेतन टप्ऩा नलीन 
लेतनशे्रणीभध्मे अवेर तय त्मा वभान टप्प्मालय वॊफॊचधताॊचे लेतन ननग्श्चत कयाले ल वॊफॊचधताॊव त्माची 
ऩ ढीर लेतनलाढ ज न्मा ऩदालयीर लेतन लाढीच्मा हदनाॊकारा दमाली ककॊ ला अवा वभान लेतन टप्ऩा 
नलीन लेतनशे्रणीभध्मे नवेर तय नलीन लेतन शे्रणीतीर जो लेतन टप्ऩा ज न्मा लेतनाच्मा रगत 
नॊतयचा अवेर त्मा टप्प्मालय वॊफॊचधताॊचे लेतन ननग्श्चत कयाले ल मा प्रभाणे लेतन ननग्श्चत केल्मालय 
वॊफॊचधताॊची नलीन ऩदालयीर ऩ ढीर लेतनलाढ व धायीत लेतनशे्रणीत आलश्मक तो अशाताकायी 
कारालधी(एक लऴा) ऩणूा केल्मालय देण्मात माली अळी तयत द आशे. तथावऩ, ऩरयलळष्ट्ठ 3  भधीर 
उदाशयणादाखर नभ द वेलाऩ स्तकाॊची ऩडताऱणी अॊती शे्रणीलाढ न वाय व धायीत लेतनशे्रणीत लेतन 
ननग्श्चती कयताना भशायाष्ट्र नागयी वेला (लेतन) ननमभ1981 भधीर ननमभ11(2) ल ननमभ 39 
न वाय न कयता व धायीत लेतनशे्रणीत ज न्मा लेतनाच्मा रगत नॊतयच्मा टप्प्मालय लेतन ननग्श्चती 
करून तवेच अनतरयक्त लेतनलाढी देऊन ऩ न्शा लेतन लाढीचा हदनाॊक ज न्मा लेतनशे्रणीतीरच ठेलण्मात 
आरा आशे. ऩ ढीर लेतन लाढ अशाताकायी वेला ऩणूा शोण्माऩलूी अदा केरेरी अवल्माने अनतप्रदान 
झारेरे आशे. त्माचप्रभाणे ऩदोन्नतीची वॊधी उऩरब्ध नवरेल्मा लाशन चारक ऩदाव आश्लालवत प्रगती 
मोजनेचा ऩहशरा राब देताना  रु. 4200/- ल 24 लऴााचा द वया राब देताना रु.4800/- ग्रेड लेतन 
राग ूकेरेरे आशे तवेच  हद.1.02.1997 च्मा लेतन ननग्श्चती न वाय 6 व्मा लेतन आमोगातीर लेतन 
ननग्श्चती वदयच्मा लेतनालय कयण्मात आरी त्माभ ऱे 6 व्मा लेतन आमोगातीर लेतन ननग्श्चती 
देणखर च कीच्मा ऩद्धतीने झारेरी आशे. मा वॊदबाात भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन 
ननणाम क्र.वॊकीणा 1009/प्र.क्र.355/नवल 26 हदनाॊक 10 ऑगस्ट 2009 भधीर तयत दीॊचे उल्रॊघन 
झारेरे आशे. 
 
2. माच ऩद्धतीचा अलरॊफ करून भ.न.ऩा. कामाषेत्रातीर वलाच अचधकायी ल कभाचायी माॊची  लेतन 
ननग्श्चती ल लेतन लाढी राग ूकरून लेतनाचे प्रदान झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. त्माभ ऱे 
ऩरयलळष्ट्ट 03 भध्मे दळावलरेल्मा उदा. व्मनतरयक्त आणखी ककती अचधकायी ल कभाचायी माॊना हदनाॊक 
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1.02.1997 ऩावनू उऩयोक्त प्रभाणे  लेतन ननग्श्चतीभ ऱे अतीप्रदान झारेरे आशे माचा ळोध घेऊन 
अनतप्रदान यक्कभेची ऩरयगणना करून झारेल्मा अनतप्रदानाची लव री कयाली.  
 
3. त्माचप्रभाणे हद.1.02.1997 त ेरेखा ऩयीषण कारालधीऩमतं वेलाननलतृ्त झारेल्मा अचधकायी ल 
कभाचायी माॊना हदनाॊक 1.02.1997 ऩावनू च कीच्मा लेतन ननग्श्चतीभ ऱे झारेल्मा अनतप्रदान यक्कभेची 
ऩरयगणना करून झारेल्मा अनतप्रदानाची लव री कयाली. लयीरऩकैी अनतप्रदानाच्मा यकभा भ ॊफई 
वलत्तीम ननमभ 1959 चे ऩरयलळष्ट्ट 26 भधीर ननमभ क्र. 14 चे ग न वाय 14.50% व्माजावश 
लवरूऩात्र कयण्मात माली. 

DATMDSM7101 (Ref No : 136, Hmm No : 40)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

5 अचग्रभ यकभाॊच ेवभामोजन दीघषकाऱाऩावून प्ररॊबफत अवरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :रेखा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 98957772.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 98957772.00/-   

पलर्त्तम लऴष 2014-15 मा आचथषक लऴाषच ेरेखाऩयीषण अनुऴॊगाने वादय केरेल्मा अलबरेखाच ेरेखाऩयीषणाअॊती 
एकूण यकभेच्मा वाधायणत: 45 टक्के इतक्मा भोठ्मा प्रभाणालय अग्रीभाची यक्कभ प्ररॊत्रफत अवल्माचे 
आढऱरे. वदय अचग्रभ यक्कभाॊच ेत्लयीत वभामोजन कयणे आलश्मक आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच ेरेखा पलबागाच ेअचग्रभ यकभाॊची नोंदलशी ल प्रकयणे तऩावता आढऱून 
आरेल्मा त्रटुीफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 173 ददनाॊक 28/05/2018 अन्लमे खरुावा 
भागपलण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुपलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा 
केरेरा नाशी. त्माभुऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.         

1) रेखा पलबागाकडीर अचग्रभ नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता पलश्त्तम लऴष 2014-2015 अखेय 
प्ररॊबफत अचग्रभ यकभाॊचा तऩमळर खारीर प्रभाणे आशे.  

ददनाॊक 
01/04/2014 
योजीची मळल्रक 

वन 2014-2015 
मा आचथषक लऴाषत 
प्रत्मष ददरेरे 

एकूण अग्रीभ 
यक्कभ रु. 

वन 2014-2015 
भध्मे प्रत्मष 
वभामोजन केरेरी 

ददनाॊक 
31/03/2015 अखेय 
मळल्रक अग्रीभ 
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अग्रीभ यक्कभ रु. अग्रीभ रु. यक्क्भ रु. यक्क्भ रु. 
6,11,45,937 16,30,61,055 22,42,06,992 12,52,49,220 9,89,57,772 

 

पलश्त्तम लऴष 2014-15 मा आचथषक लऴाषच ेरेखाऩयीषण अनुऴॊगान ेवादय केरेल्मा अमबरेखाच े
रेखाऩयीषणाअॊती एकूण यकभेच्मा वाधायणत: 45 टक्के इतक्मा भोठ्मा प्रभाणालय अग्रीभाची यक्कभ 
प्ररॊबफत अवल्माच ेआढऱत.े 

2) वभामोश्जत न झारेल्मा अचग्रभ यकभाॊचा लऴषननशाम तऩमळर खारीर प्रभाणे- 

अ.क्र. पलश्त्तम लऴष वभामोजन न झारेरे 
लैद्मकीम अचग्रभ रु. 

वभामोजन न झारेरे 
पलबागाकडीर अचग्रभ रु. 

1 2002-2003 8,46,501 6,23,700 
2 2004-2005 -- 1,00,224 
3 2005-2008 85,35,868 -- 
4 2008-2009 64,02,096 5,000 
5 2009-2010 68,85,435 -- 
6 2010-2011 73,45,226 -- 
7 2011-12 1,10,64,536 6,26,972 
8 2012-2013 66,24,175 29,95,233 
9 2013-14 44,57,276 46,33,695 
10 2014-15 47,57,451 3,30,54,384 

एकूण 5,69,18,564 4,20,39,208 

 

अग्रीभ यकभा अवभामोश्जत अवणे माचाच अथष अग्रीभ ज्मा काभावाठी ददरे त ेकाभ ऩूणष न शोणे 
ककॊ ला कागदऩत्राअबाली यक्कभ अवभामोश्जत याशणे. ज्मा काभावाठी अग्रीभ ददरेरे आशे, त्मा काभाच े
देमक अदा कयताना अग्रीभ वभामोश्जत शोणे ल अनतरयक्त यक्कभ लवुर शोणे आलचमक आशे. अग्रीभ 
नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता वदयच्मा यकभा लऴष 1998-99 ऩावून प्ररॊबफत अवल्माच ेआढऱरे. 
अग्रीभ नोंदलशीत प्रत्मेक आचथषक लऴाषत अवभामोश्जत अवरेल्मा अग्रीभ यकभाॊची पलगतलायी देण्मात 
आरेरी नाशी. तवेच त्माफाफत दशळफेशी ठेलण्मात आरे नाशीत. लास्तपलक अग्रीभ यकभाॊच े
वभामोजनालय ननमॊत्रण ठेलण्माच्मा दृष्ट्टीने यकभाॊचा लऴषननशाम दशळफे ठेलणे आलचमक आशे.  

3) कभषचायी/अचधकाऱमाॊना ददरेल्मा अचग्रभा फाफत दाखरे घेणे आलचमक अवल्माच्मा तयतुदी आशेत. 
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तथापऩ माफाफत पलबागान ेतळी कामषलाशी केरेरी नाशी. पलश्त्तम लऴष 2014-15 ऩुलीच्मा प्ररॊबफत 
अचग्रभ यक्कभा मा कोणकोणत्मा पलबागाच्मा ककती वभामोश्जत शोणे मळल्रक आशेत, माफाफत 
वपलस्तय पलबागननशाम तऩळीर उऩरब्ध करून ददरेरा नाशी. 

4) भुॊफई पलश्त्तम ननमभ 1959 ननमभ 142 नुवाय प्रथभ घेतरेल्मा अचग्रभाच ेवभामोजन केल्माखेयीज 
दवुये अचग्रभ देण्मात मेऊ नमे, अळी ननमभात तयतुद अवताना देखीर ददनाॊक 31/03/2015 योजी 
रुऩमे 9,89,57,772/- इतकी अग्रीभ यक्कभ प्ररॊबफत ददवते. भोठ्मा प्रभाणालयीर अवभामोश्जत यक्कभ 
पलचायात घेता अग्रीभ यकभेचा गैयलाऩय शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. वदय अचग्रभ यक्कभाॊच े
त्लयीत वभामोजन कयणे आलचमक आशे. प्रस्तुत प्रकयणाच ेगाॊबीमष रषात घेऊन वलष थककत अग्रीभ 
तातडीन ेवभामोश्जत/लवुर कयणेफाफत खात ेप्रभुख ल भुख्म रेखाऩार माॊनी ठोव ननणषम घेऊन ्उचचत 
कामषलाशी कयाली. 

लवुरऩात्र यक्कभ रुऩमे 9,89,57,772/-                           
DATAMSM6401 (Ref No : 60, Hmm No : 173)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

6 भनऩाच ेवलवलध वलकाव काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता ददरी नवल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ऩरयच्छेद क्र. 132 ल 133 भधीर तयतूदीप्रभाणे काभाचे 
तऩळीरलाय आयाखड,े अॊदाजऩत्रक तमाय करुन वषभ प्राचधका-माची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलश्मक 

अवताना ननमभातीर तयतूदीप्रभाणे प्रळावकीम भॊजुयी न घेता आचथषक लऴाषत घ्मालमाच्मा वलष काभाॊच्मा 
आचथषक तयतूदीव एकत्रीत एकच भान्मता घेण्मात मेत.े भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरीतीर 

ऩरयच्छेद क्र. 132 ल 133 अन्लमे तवेच भशा. ळावन, पलत्त पलबाग माॊचेकडीर ळावन ऩरयऩत्रक क्र. पलअप्र-

2014/प्र.क्र.49/14/पलननमभ दद. 05/01/2015 अन्लमे प्रत्मेक भशवूरी तवेच बाॊडलरी काभाव स्लतॊत्रऩणे 

प्रळावकीम भान्मता घेणेची कामषलाशी भनऩास्तयालय कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभुऱे ळावन ननमभाॊचा बॊग 

झारेरा आशे. ळावन ननमभालरीच ेऩारन न कयणे दश फाफ गॊबीय स्लरुऩाची आशे. त्माव ळावनाचे षभाऩन 

घेणेत माल.े 
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भशानगयऩालरकेभापा त आचथाक लऴाात याफलालमाच्मा वलवलध मोजना , कयालमाची भशव री तवेच बाॊडलरी 
स्लरुऩाची स्थाऩत्म वलऴमक काभ,े इतय वलळऴे मोजना माकरयता प्रस्तावलत केरेल्मा बाॊडलरी खचाावाठी 
कयालमाच्मा वॊऩणूा अथावॊकग्ल्ऩत तयत दीव (अॊदाजऩत्रक-3) भशाऩालरका वबा ठयाल क्र. 294 हद. 20/05/2013 

अन्लमे एकबत्रत एकच (Bulk Sanction) भान्मता हदरी आशे. लास्तवलक ऩाशता, भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र. 132 ल 133 अन्लमे प्रत्मेक काभाव प्रळावकीम भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा 
प्राचधका-माकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत प्राथलभक अशलार, काभाचा अॊदाज ेखचा 
आणण वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल, त्माची कायणे, काभाच ेहठकाण ई. 

तऩळीरलाय भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे. काभाचा खचा रु. 10,000/- अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल 

अॊदाजऩत्रक तमाय करुन वषभ प्राचधका-माची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. 

स्थाऩत्म, ऩाणीऩ यलठा, ल वलद्म त वलबागाकडीर आचथाक लऴा 2014-15 भधीर बाॊडलरी तवेच भशव री काभाची 
ननलडक प्रकयणे तऩावरी अवता उऩयोक्त कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता भशानगयऩालरकेद्लाये प्रस्तावलत 

वॊऩणूा अथावॊकल्ऩीम खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. ननमभान वाय प्रत्मेक काभाव 

स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता न घेता वलाच काभाॊच्मा ननवलदा प्रकक्रमा करून काभ ेकेल्माच ेआढऱून आर.े 

माफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 156 हद. 28/03/2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. स्थाऩत्म 

वलबागाकडीर ऩत्र क्र. स्था/रेखा/7/कावल/21/2018 हद. 20/04/2018 अन्लमे खारीरप्रभाणे ख रावा केरा आशे. 
वालाजननक फाॊधकाभ वलबागाच ेननमभ ऩ स्तकेतीर करभ 132 प्रभाणे त्मा काभावाठी मेणा-मा अॊदाग्जत 

खचाावती  यक्कभ ननग्श्चत करून टी त्मा काभाचे नालावभोय अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ म्शणून लरशून त्माव 

भशाऩालरका वबेची प्रळावकीम भान्मता घेण्मात मेत.े एकबत्रत प्रळावकीम भान्मता घेतरी अवरी तयी वला 
नलीन काभाॊच्मा ननवलदा भागवलताना भा. आम क्त माॊची ऩ न्शा स्लतॊत्ररयत्मा भान्मता घेणेत मेत अवत.े 

भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र. 132 ल 133 अन्लमे प्रत्मेक काभाव भशाऩालरका 
वबेची प्रळावकीम भान्मता घेतरी जात नवल्माच ेवलबागाने भान्म केर ेआशे. भशा. ळावन, वलत्त वलबाग 

माॊचेकडीर ळावन ऩरयऩत्रक क्र. वलअप्र-2014/प्र.क्र.49/14/वलननमभ हद. 05/01/2015 अन्लमे प्रळावकीम 

भान्मतचे्मा आदेळावाठी नभ ना वलहशत कयणेत आरा आशे. मा ऩरयऩत्रकावोफतच्मा ऩरयलळष्ट्ट- अ भधीर 

नभ न्मातच प्रळावकीम भान्मता देण्मात माव्मात अव े स्ऩष्ट्ट केर ेआशे. भात्र भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र. 132 ल 133 अन्लमे तवेच उऩयोक्त ळावन ऩरयऩत्रकान वाय प्रत्मेक भशवरूी तवेच 

बाॊडलरी काभाव स्लतॊत्रऩणे प्रळावकीम भान्मता घेणेची कामालाशी भनऩास्तयालय कयण्मात आरेरी नाशी. 
त्माभ ऱे ळावन ननमभाॊचा बॊग झारेरा आशे. ळावन ननमभालरीचे ऩारन न कयणे हश फाफ गॊबीय स्लरुऩाची आशे.  

तयी, अळाप्रकाये ननमभान वाय प्रत्मेक भशवरूी तवेच बाॊडलरी काभाव स्लतॊत्रऩणे प्रळावकीम भान्मता घेणेची 
कामालाशी भनऩास्तयालय झारेरी नवल्माने त्माव ळावनाचे षभाऩन घेणेत माल.े  

REVSRKF7701 (Ref No : 33, Hmm No : 156)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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7 बूमभ आणण श्जॊदगी वलबागाने बाड्माने ददरेल्मा जमभनी, इभायती, गाऱे इ. मभऱकतीॊच े
थककत बाड ेल वेला कय आणण इतय अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 15 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ता    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 84512811.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 15921513.00/-  

भारभत्तचेे भुऱ बाड ेल त्मालयीर वेला कय अळी एकूण यक्कभ रु.10.04 कोटी थककत आशे. भशायाष्ट्र 

भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 81(फ) नुवाय बाड ेयक्कभ 2 भदशनेऩेषा जास्त कारालधीवाठी थककत 

अवल्माव बाडकेरूव करभ 81फ(2)(अ) नुवाय कायणे दाखला नोटीव देऊन लभऱकत ताब्मात घेण्माची 
कामषलाशी कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊतु बूलभ आखण र्जॊदगी पलबागाने तवेच षेत्रत्रम कामाषरमाॊनी अचधननमभातीर 

तयतूदीनुवाय कोणतीशी कामषलाशी केरेरी नाशी. तवेच थककत बाड ेलवुरीफाफत करभ 81(क) भधीर 

तयतूदीनुवाय बाडकेरु बाड ेदेत नवेर तय बाड्माची यक्कभ भारभत्ता कय ज्मा रयतीने लवुर कयणेत मेतो 
त्मारयतीने लवुर कयणे आलश्मक आशे. तथापऩ, भनऩाने माफाफत कोणतीशी कामषलाशी केरेरी नाशी. थकीत बाड े

रु. 8,45,12,811/- ल त्मालयीर थकीत वेला कय रु. 1,59,21,513/- अळी एकुण यक्कभ रु. 10,04,34,324/- 

व्माजावश लवुर कयाली. पऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगऩालरका आमुक्त माॊचेकडीर आदेळ क्र.रेखा/3/कापल/603/2008 

दद.20/08/2008 अन्लमे भनऩाच ेकय ल कयेत्तय उत्ऩन्न लाढपलणे वॊदबाषत ननमुक्त केरेल्मा वलभतीचे 
अशलारानुवाय कयायनाभा तवेच भुदत वॊऩरेल्मा कारालधीऩावून प्रनत लऴष 12.50% बाड ेलाढ कयणेत मेऊन 

ऩुढीर भुदतलाढ द्माली अव ेअवताना फशुॊताळ लभऱकतीॊच ेकयायनाममाॊची भुदत वॊऩरेरी अवतना देखीर बूलभ 

र्जॊदगी पलबागाने बाडलेाढ केरेरी नाशी. त्माभुऱे भनऩाचे भशवुराचे नुकवान शोत आशे. भशानगयऩालरकेच्मा 
भारकीच्मा कभषचायी, अचधकायी माॊना लाटऩ केरेल्मा ल पलनालाटऩ वदननकाॊचा लगषलायीनुवाय तऩलळर 

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरेरा नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगऩालरकेच्मा भारकीच्मा वलवलध प्रकायच्मा भारभत्ता बलूभ आणण ग्जॊदगी वलबागाभापा त 

तवेच षेबत्रम कामाारमाभापा त ळावकीम कामाारमे, खाजगी वॊस्था ल व्मक्ती माॊना अल्ऩ ल हदघा भ दतीवाठी 
बाड ेतत्लालय देण्मात मेतात. वदय भारभत्ताॊची हद.31/03/2015 अखेयची बाड ेल वेला कयाची थकफाकीफाफतची 
भाहशती अधावभाव साऩन क्र. 63 हद. 20/07/2017 ल 122 हद. 30/01/18 ल अन्लमे अलबरेख ेल भाहशती 
भागवलण्मात आरी शोती. बभूी ग्जॊदगी वलबाग तवेच षेबत्रम कामाारामाॊनी वादय केरेल्मा भाहशतीचा तऩळीर 

खारीरप्रभाणे आशे.  
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अ .क्र.  कामाारमाचे नाल थकीत बाड ेरु. थकीत वेला कय रु. एक ण यक्कभ रु. 

1 भ ख्म कामाारम (बलूभ आणण 

ग्जॊदगी वलबाग) 

2,54,68,818 70,58,703 3,25,27,521 

2 “अ” षेबत्रम कामाारम 3,76,11,779 76,96,290 4,53,08,069 

3 “फ” षेबत्रम कामाारम 57,88,889 3,15,990  61,04,879 

4 “क” षेबत्रम कामाारम 24,91,070 5,35,665 30,26,735 

5 “ड” षेबत्रम कामाारम 1,00,11,882 2,67,109 1,02,78,991 

6 “ई” षेबत्रम कामाारम 29,54,377 33,052 29,87,429 

7 “प” षेबत्रम कामाारम 1,85,996 14,704 2,00,700 

 एकूण 8,45,12,811 1,59,21,513 10,04,34,324 

  

 

 वदय भाहशती तवेच अलबरेख ेतऩावरे अवता आढऱून आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 229 

हद.27/07/18 अन्लमे वलचायणा कयणेत आरी शोती. वलबागाने ऩत्र हद. 31/07/2018 अन्लमे वादय केरेरे 

अन ऩारन वलचायात घेलनू खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) लरयरप्रभाणे भारभत्तचे ेभ ऱ बाड ेल त्मालयीर वेला कय अळी एकूण यक्कभ रु.10.04 कोटी थककत आशे. 

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 81(फ) न वाय बाड ेयक्कभ 2 भहशनेऩेषा जास्त 

कारालधीवाठी थककत अवल्माव बाडकेरूव करभ 81फ(2)(अ)न वाय कायणे दाखला नोटीव देऊन लभऱकत 

ताब्मात घेण्माची कामालाशी कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  बलूभ आणण ग्जॊदगी वलबागाने तवेच षेबत्रम कामाारमाॊनी 
अचधननमभातीर तयतदूीन वाय कोणतीशी कामालाशी केरेरी नाशी. तवेच थककत बाड ेलव रीफाफत करभ 81(क) 

भधीर तयतदूीन वाय बाडकेरु बाड ेदेत नवेर तय बाड्माची यक्कभ भारभत्ता कय ज्मा रयतीने लव र कयणेत 

मेतो त्मारयतीने लव र कयणे आलश्मक आशे. माफाफत लव रीची कामालाशी प्ररॊबफत आशे. तयी, लयीर थककत बाड े

रु. 8,45,12,811/- ल त्मालयीर थकीत वेला कय रु. 1,59,21,513/-  अळी एक ण यक्कभ रु. 10,04,34,324/- 

व्माजावश लव र कयाली.   
2) वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगऩालरका आम क्त माॊचेकडीर आदेळ क्र.रेखा/3/कावल/603/2008 हद.20/08/2008 

अन्लमे भनऩाचे कय ल कयेत्तय उत्ऩन्न लाढवलणे वॊदबाात ननम क्त केरेल्मा वलभतीच ेअशलारान वाय कयायनाभा 
तवेच भ दत वॊऩरेल्मा कारालधीऩावनू प्रनत लऴा 12.50% बाड ेलाढ कयणेत मेऊन ऩ ढीर भ दतलाढ द्माली अव े

अवताना फश ॊताळ लभऱकतीॊच ेकयायनाम्माॊची भ दत वॊऩरेरी अवतना देखीर बलूभ ग्जॊदगी वलबागाने बाडलेाढ 

केरेरी नाशी. त्माभ ऱे भनऩाच ेभशव राचे न कवान शोत आशे. अन ऩारनावोफत लभऱकतीॊच ेकयायनाम्माॊची 
भ दतलाढ भान्मता तवेच बाडलेाढ आदेळ ई. जोडर ेनवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

3) भ ख्मारम स्तयालय भारभत्ता नोंदलशी ठेलण्मात आरी नवल्माने भारभत्ताची वद्माग्स्थती काम आशे 

माफाफत खात्री कयता आरेरी नाशी.  
4) भनऩाच्मा भारकीच्मा बाजी भॊडई ळडे ल भच्छी भाकेटभधीर एकूण 418 गाऱे वलना लाऩय ऩडून अवल्माने 
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भनऩाचे आचथाक लऴा 2014-15 ऩमतं रु.6,09,03,932/- इतक्मा भशव राचे तवेच एकूण 200 व्माऩायी गाऱे 

वलना लाऩय ऩडून अवल्माने रु.92,69,464/- अव ेएकूण रु.7,01,73,396/- चे भशवरूी उत्ऩन्नाच ेआचथाक 

न कवान झार ेआशे. वदय गाऱे बाड्माने देणेफाफत लेऱेत उचचत कामालाशी न झाल्माने भनऩा वदय 
उत्ऩन्नाऩावनू लॊचचत याहशरी आशे. तयी, अळाप्रकाये वलनालाऩय ऩडून अवरेल्मा भारभत्ताॊचा आढाला घेलनू 

त्माॊचे भ ल्माॊकन करुन जाशीय ननवलदेव्दाये भारभत्ता बाड्माने देण्माची कामालाशी कयणेत माली ल त्माचा 
अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयणेत माला.   
5) भनऩाचे आयषण जागेचा वलकाव कयणेवाठी हदरेल्मा जागेच्मा फदल्मात वलकाव करुन भनऩाव शस्ताॊतय 
केरेल्मा भारभत्ताॊची भाहशती उऩरब्ध केरी नवल्माने त्माच ेरेखाऩयीषण कयता आरे नाशी.  
6) बाडकेयायाव भ दतलढ देताना भागीर वला थकीत बाड ेएकयकभी लव र करुनच ऩ ढीर 11 भहशने 

कारालधीकरयता भ दतलाढ देणेफाफत आम क्त माॊच ेहद.20/04/2013 चे ऩरयऩत्रका अन्लमे व चचत करुन देखीर 

फश ॊताळ लभऱकतीॊच ेभागीर बाड ेथकीत अवताना ननमभफाह्मऩणे भ दतलाढ देण्माची कामालाशी केरी आशे.  

7) 11 भहशने कारालधीऩमतं लभऱकत बाड्माने देताना वॊऩ णा बाड ेयक्कभ ल वेला कय तवेच इतय भनऩा कय 
एकयकभी आगाऊ स्लरुऩात बरुन घेणे आलश्मक अवताना तळी कामालाशी केरी जात नाशी. 
फ) अधषवभाव साऩन क्र. 63 दद. 20/07/2017 अन्लमे आषेऩ क्र. 6 त े13 फाफतच ेअलबरेख रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध केर ेनाशीत. त्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) बभूी ग्जन्दगी वलबागातीर जभा झारेल्मा धनाकऴा, धनादेळ इ.ची नोंद याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा 
वॊहशता ननमभ 5.7 न वाय नभ ना 9 भध्मे ठेलरेल्मा नोंदलशी भध्मे नोंद घेणे आलश्मक आशे. वदय नोंदलशी 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरेरी नाशी. 
2) याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 (bb) न वाय दैनॊहदन जभा शोणा-मा यक्कभा भनऩाने 

ननग्श्चत केरेल्मा फॉकेत त्माच हदलळी ककॊ ला  द व-मा हदलळी जभा कयणे आलश्मक आशे. त्माफाफत चा 
तऩळीर/नोंदलशी उऩरब्ध करून हदरेरी नाशी. 
3) फॉकेत दैनॊहदन बयणा केरेल्मा ल फॉकेकडून प्राप्त झारेल्मा ऩालत्माॊची नोंद नभ ना General-12 भध्मे 

नोंदलणे आलश्मक आशे. वदयची वलहशत नभ न्मातीर नोंदलशी तऩावणी करयता उऩरब्ध करून हदरेरी नाशी. 
4) याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 (hb) न वाय फॉकेत बयणा केरेल्मा यक्कभ ेफाफतची नोंद 

योख ऩ स्तकातीर फॉकेच्मा कॉरभ भध्मे घेणे आलश्मक आशे. त्माफाफतचे योखऩ स्तक तऩावणी कयीता उऩरब्ध 

करून हदररेे नाशी. 
5) याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 30.5 भध्मे नभदू केल्मान वाय दयभशा फॉकेकडून प्राप्त झारेल्मा 
ऩावफ क/ स्टेटभेंटभधीर लळल्रक यक्कभ ल योखलशीभधीर लळल्रक यक्कभ माफाफत ताऱभेऱ घेणे आलश्मक 

आशे. भाचा-2015 आखेयच ेताऱभेऱ ऩत्रक ल फॉकेच ेऩावफ क/ फॉक स्टेटभेंट तवेच जभा ल खचाा फाफतीत 2014-

15 भधीर योखलशी तऩावणी करयता उऩरब्ध करून हदरेरी नाशी. 
6) योख यक्कभ शाताऱण्माफाफत कभाचामांकडून घेतरेल्मा व यषा ठेली फाफतची नोंदलशी उऩरब्ध करून हदरेरी 
नाशी. 
7) वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर लभऱकती बाड्माऩोटी जभा यक्क्भेन वाय वेलाकय 
ळावनाव जभा केरेफाफतच ेअलबरेख ेतऩावणी करयता उऩरब्ध करून हदरेरे नाशी. 
8) वन 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा भारकीच्मा कभाचायी, अचधकायी माॊना लाटऩ केरेल्मा ल 
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वलनालाटऩ वदननकाॊचा लगालायीन वाय तऩलळर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरेरा नाशी. 
 

REVSRKF7701 (Ref No : 153, Hmm No : 229)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

8 कै. मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रुग्णारमातीर कॅथ-रॅफ (Cardiac Centre) 
वलबागाचीजागा भ.े रुफी एरकेअय वश्व्शषवेव प्रा. मर. ऩुणे माॊना बाडऩेट्टम्ाने शस्ताॊतरयत 
कयताॊना झारेरी अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :बूभी ग्जॊदगी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 33562797.00/-   

नगययचना पलबागाकडीर ऩत्र क्र.नयपल/काली/216/10, दद.21/12/2010 अन्लमे वन 2009 चे ळीघ्र लवद्ध 

गणकऩत्रकानुवाय कॎ थरॎफ पलबागाच ेजागा बाड ेरु.193/- प्रती चौ.लभ.(रु.18/- प्रनत चौ.पूट) वलष कया व्मनतरयक्त 

माप्रभाणे ननर्श्चत करून ददरेरे आशे. वदय भुल्माॊकना नुवाय भे.रुफी एरकेअय वर्व्शषवेव प्रा.लर. ऩुणे माॊना 
ददरेल्मा जागेच ेभालवक बाड े19058.97 चौ.पूट x रु.18/-= 3,43,061/- प्रभाणे लापऴषक बाॊड ेरु.41,16,738/- 

ननर्श्चत करून ददर ेअवताॊना लापऴषक रु.9,00,000/- प्रभाणे बाड ेदयाप्रभाणे लभऱकत बाड्माने ददरी आशे. 

भनऩाची भारभत्ता बाड ेतत्लालय देण्मावाठी वफॊचधत वॊस्थ ेवोफत भनऩा आमुक्त / अनतरयक्त आमुक्त माॊच े

स्लाषयीने कयायनाभा कयणे आलश्मक अवताना वदय भारभत्तचेा कयायनाभा लदै्मकीम अचधकायी माॊचे 
स्लाषयीने केरा आशे. बाड ेयक्कभ ेलयीर वेलाकय भे.रुफी एरकेअय वर्व्शषवेव प्रा.लर. ऩुणे माॊचेकडून लवूर न 

कयता भनऩाने भनऩा ननधीभधून बयणा केरा आशे. 

 

  

      वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा कै.मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमातीर कॎ थ-रॎफ (Cardiac Centre) 
वलबागाची 1771.28 चौ.भी.( 19058.97 चौ.पूट) षेत्रपऱ अवरेरी जागा बाडतेत्लालय देणेकरयता ननवलदा 
नोटीव क्रभाॊक 10/2008-09 अन्लमे प्रलवद्ध करून बाड ेदय भागवलण्मात आर.े वदय ननवलदेभध्मे खारीर दोन 

वॊस्थाॊनी वशबाग घेतरा. 
1) भे.रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर.ऩ णे 
2) डॉ डी.एव.काभत शॉस्ऩीटर, ऩ णे  
लयीर दोन वॊस्थाऩकैी भे. रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर.ऩ णे माॊनी वादय केरेरा दय जास्त  
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अवल्माने वदय वॊस्थेळी लाटाघाटी करून खारीर प्रभाणे बाड ेदय ननग्श्चत कयण्मात आर.े 
अ .क्र .  आचथाक लऴा लावऴाक बाड ेदय (रु)  
1. 2008-09 9,00,000 

2. 2009-10 10,00,000 

3. 2010-11 11,00,000 

4. 2011-12 12,00,000 

5. 2012-13 13,00,000 

6. 2013-14 14,00,000 

7. 2014-15 ऩावनू ऩ ढे प्रनत लऴी 15,00,000 

लयीर प्रभाणे 20 लऴ ेकारालधी करयता लावऴाक बाडतेत्लालय भे. रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर. ऩ णे माॊना 
देण्माफाफत आम क्त माॊच ेकडीर ऩत्र क्र.भ.वा.बाॊ/3/कावल /492/08, हद.02/12/08 अन्लमे केरेल्मा लळपायवी 
न वाय स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 6822, हद.10/12/2008 अन्लमे भॊज यी देण्मात आरी. वदय वॊस्थेवोफत 

लदै्मकीम अचधकायी, कै.मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारम, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊनी हदनाॊक 20/01/2009 

अन्लमे कयायनाभा केरा आशे.  
 लयीर बाड ेकयायनाभा नस्तीची तऩावणी केरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 220, हद.27/07/2018 अन्लमे बभूी ग्जॊदगी वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 व धायणा 2011 भधीर करभ 79 (ड) न वाय 
भशानगयऩालरकेच्मा भारकीची कोणतीशी स्थालय भारभत्ता ककॊ ला कोणताशी शक्क वलकता मेईर, बाडऩेट्टम्ाने 

देता मेईर ककॊ ला / अन्मथा शस्ताॊतय कयता मेईर तो भोफदरा, अव ेअचधभलू्म, बाड ेककॊ ला अन्म भोफदरा 
माॊच्मा चार ूफाजाय ककॊ भती ऩेषा कभी अवता काभा नमे अव ेनभदू केर ेआशे. तवेच आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड 

भनऩा माॊचे हद. 30/07/1997 चे ऩत्राभधीर भ द्दा क्रभाॊक 6(अ) न वाय भशानगयऩालरकेची कोणतीशी स्थालय 
भारभत्ता बाड्माने देण्माऩलूी नगययचना वलबागाकडून जागेच ेबाड ेठयवलणे आलश्मक आशे. अळी तयतदू 

अवताॊना वदय लभऱकतीच्मा बाड ेदयाचे भ ल्माॊकन न कयताच बाड्माचे दय ननग्श्चत केर ेआशेत.  वदय फाफ 

गॊबीय स्लरूऩाची अवनू माफाफत माफाफत बभूी ग्जॊदगी वलबागाने कोणताशी ख रावा केरा नाशी. 
2) नगययचना वलबागाकडीर ऩत्र क्र.नयवल/काली/216/10, हद.21/12/2010 अन्लमे वन 2009 चे ळीघ्र लवद्ध 

गणकऩत्रकान वाय कॎ थरॎफ वलबागाच ेजागा बाड ेरु.193/- प्रती चौ.लभ.(रु.18/- प्रनत चौ.पूट) वला कया व्मनतरयक्त 

माप्रभाणे ननग्श्चत करून हदरेरे आशे. वदय भ ल्माॊकना न वाय भे. रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर. ऩ णे माॊना 
हदरेल्मा जागेच ेभालवक बाड े19058.97 चौ.पूट x रु.18/-= 3,43,061/- प्रभाणे लावऴाक बाड ेरु. 41,16,738/- 

शोत आशे. वदय भ ल्माॊकना न वाय भनऩा ने भे.रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर. ऩ णे माॊच ेवोफत केरेल्मा 
कयायनाम्माचा पेयवलचाय करून बाड ेकयायाफाफत ऩ नश्च कामालाशी कयणे आलश्मक शोत.े कयायनाम्मातीर अट 

क्र.26 न वाय बाड ेदयाफाफत पेयननग्श्चती करून व धारयत कयायनाभा कयणे (भे.रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर. 
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ऩ णे  वदय भ ल्माॊकना प्रभाणे बाड ेप्रदान कयालमाव तमाय अवल्माव ) आलश्मक शोत.े भे.रुफी एरकेअय 

वग्व्शावेव प्रा.लर. ऩ णे शे कयायनाभा कयण्माव तमाय नवल्माव त्माॊना कयायनाम्मातीर अटी, ळती न वाय 
कयायनाभा द रुस्त करून वदय जागा बाड्माने देणेफाफत स्लतॊत्र कामालाशी कयणे आलश्मक शोत.े  भात्र,भनऩा 
स्तयालरून वदयशू कामालाशी कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे भनऩाचे खारीर प्रभाणे लभऱकतीलयीर बाडऩेोटी 
आचथाक न कवान झार ेआशे. 

अ.क्र.  आचथाक लऴा भ ल्माॊकना न वाय 
लावऴाक बाड ेदय (रु) 

लावऴाक बाड ेदय (रु) पयकाची यक्कभ (रु.) 

1. 2008-09 41,16,738 9,00,000 32,16,738 

2. 2009-10 41,16,738 10,00,000 31,16,738 

3. 2010-11 41,16,738 11,00,000 30,16,738 

4. 2011-12 41,16,738 12,00,000 29,16,738 

5. 2012-13 41,16,738 13,00,000 28,16,738 

6. 2013-14 41,16,738 14,00,000 27,16,738 

7. 2014-15 ऩावनू ऩ ढे 

प्रती लऴी  
 15,00,000 26,16,738 

 एकूण    2,04,17,166 

फाजायभ ल्माॊकना ऩेषा कभी दयाने बाड ेस्लीकृत केल्माभ ऱे रेखाऩयीषण लऴा 2014-15 ऩमतं रु.2,04,17,166/- 

चे आचथाक न कवान झार ेअवनू,  वदयची लभऱकत 20 लऴाा करयता बाड्माने हदल्माभ ऱे 2014-15 ऩावनू रेखा 
ऩयीषणाच ेहदनाॊका ऩमात रु 2616738/- मा प्रभाणे रु. 92,22,460 अळी एकूण यक्कभ रु. 2,96,39,626/-चे 
भनऩाचे आचथाक न कवान झार ेआशे. वदयची फाफ गॊबीय स्लरूऩाची अवनू वदयच्मा आचथाक न कवानीची 
जफाफदायी ननग्श्चत शोणे आलश्मक आशे. माफाफत कोणताशी ख रावा केरा नाशी. त्माभ ऱे आचथाक न कवानीची 
यक्कभ रु. 2,96,39,626/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

3) आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊचेकडीर ऩरयऩत्रक क्र.ब ग्ज/वव्शे/1/काली/90/2009, हद.25/03/2009 न वाय 
भनऩाच्मा भारभता ऩयस्ऩय कोणावशी लाऩयण्माव अथला प्रमोजनाथा बाडतेत्लालय देण्माचा अचधकाय वफॊचधत 

वलबागाव नवनू कोणतीशी भारभत्ता बभूी ग्जॊदगी वलबागाच्मा ऩयलानगी लळलाम ऩयस्ऩय कोणत्माशी व्मक्तीव 

/ खाजगी / ळावकीम भॊडऱे/ वशकायी वॊस्था बाड्माने हदल्माच ेआढऱून आल्माव भनऩाच्मा आचथाक 

न कवानीची जफाफदायी वफॊचधत वलबाग प्रभ खालय ननग्श्चत कयण्मात मेईर अव ेनभदू केर ेआशे. तथावऩ 

वदयची भारभत्ता बभूी ग्जॊदगी वलबागाची ऩयलानगी न घेता ऩयस्ऩय लदै्मकीम वाहशत्म बाॊडाय वलबागाभापा त 

बाड्माने हदरी आशे. माफाफत बभूी ग्जॊदगी वलबागाने ख रावा केरा नाशी.  
4) भनऩाची भारभत्ता बाड ेतत्लालय देण्मावाठी वफॊचधत वॊस्थ ेवोफत भनऩा आम क्त / अनतरयक्त आम क्त 

माॊचे स्लाषयीने कयायनाभा कयणे आलश्मक अवताना वदय भारभत्तचेा कयायनाभा लदै्मकीम अचधकायी माॊच े

स्लाषयीने केरा आशे, माफाफत बभूी ग्जॊदगी वलबागाने ख रावा केरा नाशी.  
5) उक्त बाड ेयक्कभेलय वेलाकय लवरू करून वदयची यक्कभ वेलाकय वलबागाकड ेजभा कयणे आलश्मक 

अवताॊना भनऩाने वलहशत भ दतीत वेलाकय बयणा न केल्माभ ऱे अचधषक (GR III), वग्व्शाव टॎक्व, ऩ णे I कलभटी 
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माॊनी न बयरेल्मा वेलाकयाच्मा यक्कभेलय रु.11,63,060/- दॊडाची आकायणी केरी आशे. वदय वेलाकय दयभशा 
लवरू करून वेलाकय वलबागाकड ेबयणा कयणेची जफाफदायी वफॊचधत वलबागाची अवल्माने वलबागाने लेऱीच 

वेलाकय बयणा न केल्माभ ऱे वेलाकय वलबागाने दॊडाची आकायणी केरी आशे. वदय दॊडाची यक्कभ वफॊचधत 

वॊस्थेकडून लवरू न कयता आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी भध्मलती वाहशत्म बाॊडाय वलबागाने त्माॊचेकडीर आदेळ 

क्र.भवाबाॊ/5/कावल/227/2016, हद.26/04/2016 अन्लमे वेलाकय दॊडाची यक्कभ मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी 
रूग्णारमाकडीर इतय खचा मा रेखाळीऴाालय खची टाकून वेलाकय वलबागाव प्रदान केरी आशे. त्माभ ऱे 

रु.11,63,060/- इतक्मा यक्कभेचा नाशक फोजा भनऩालय ऩडरा आशे. तयी वफॊचधतालय जफाफदायी ननग्श्चत 

करून वदय यक्कभ तात्काऱ लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

6) भे.रुफी एरकेअय मा वॊस्थेव आकायरेरे बाड ेइतय कय लगऱून अवल्माभ ऱे बाड ेयक्कभेलय वेलाकयाची 
आकायणी करून वेलाकय लवरू कयणे आलश्मक आशे. वदय वॊस्थेने वेलाकयाची यक्कभ बयणा न केल्माभ ऱे 

भध्मलती वाहशत्म बाॊडाय वलबागाने वदयची यक्कभ भनऩा ननधीतनू वेलाकय वलबागाव बयणा केरी. त्मानॊतय 
वेलाकय वलबागाकड ेबयणा केरेरी यक्कभ रु.27,60,111/- भे.रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर. माॊना देम 

अवरेल्मा याजील गाॊधी जीलनदामी मोजनेच्मा देमकातनू रु. 27,60,111/- लवरू केरी. तथावऩ वदयची यक्कभ 

भनऩा ननधीत जभा न कयता ऩ न:श्च भे.रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर. माॊना आदेळ क्रभाॊक 

लामवीएभएच/06/कावल/135/2016, हद.13/04/17 अन्लमे ऩयत केरी आशे. त्माभ ऱे भनऩाच ेरु. 27,60,111/- 

इतके आचथाक न कवान झारे आशे. तयी वदयची यक्कभ वफॊधीताकडून तात्काऱ लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

7) भे.रुफी एरकेअय वग्व्शावेव प्रा.लर.मा वॊस्थेवोफत केरेल्मा बाड ेकयायनाम्माची प्रत कय आकायणी ल 

कयवॊकरन वलबागाव देणे आलश्मक अवताॊना कयायनाभा प्रत हदरेरी नाशी. तवेच भारभत्ता कय बयणा 
केल्माच्मा  ऩालत्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. त्माभ ऱे वदय वॊस्थेकडून व्मालवानमक दयाने 

भारभत्ता कयाची लव री शोत ेककॊ ला नाशी माफाफतची खात्री कयता आरी नाशी. तयी वदय वॊस्थेव हदरेल्मा 
1771.28 चौ.भी.षेत्रपऱाच ेकय ननधाायण, कय लव री फाफतच ेअलबरेख ेउऩरब्ध करून द्मालेत. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 3,35,62,797/- (2,96,39,626+ 11,63,060+ 27,60,111) 

DATVCSM6501 (Ref No : 160, Hmm No : 220)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

9 मळलॊतयाल चव्शाण स्भृनत रुग्णारम कामाषरमाच्मा कभषचाऱमाॊची लेतन ननश्चचती 
कयताना झारेल्मा जादा प्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :कभाचायी लेतन ल बत्त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 
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भशायाष्ट्र नागयी वेला (वुधारयत लेतन ननमभ 2009) अचधवूचना ददनाॊक 22/04/2009 नुवाय कोणत्माशी आगाऊ 

लेतन लाढी अचधवूचना भधीर जोडऩत्र-1 भध्मे घेण्मात आरेल्मा नाशीत. त्माभुऱे श्रीभती भानवी शे. 

ऩुणताॊफेकय, ए.एन.एभ. माॊची ददनाॊक 1/01/2006 योजी रु.12190/- प्रभाणे लेतन ननर्श्चत कयण्माऐलजी 
रु.12540/- (12190+350) लेतन ननर्श्चत केल्माने रु.350/- ने लेतन जादा ददर ेआशे. त्माभुऱे लेतनाची 
पेयननर्श्चती करुन जादा प्रदानाची यक्कभ लवुर कयण्मात माली. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारम कामाारमाच्मा ननलडक कभाचाऱमाॊची वेला 
ऩ स्तके तऩावरी अवता आढऱून आरेल्मा त्र टीॊफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 157 हदनाॊक 02/05/2018 

अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने ऩत्र क्रभाॊक ननयॊक हदनाॊक 05/06/2018 अन्लमे ख रावा केरा 
अवनू त्माॊनी केरेरा ख रावा वलचायात घेता खारीर प्रभाणे अलबप्राम देण्मात मेत आशेत. 

1) मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारम कामाारमाच ेलवस्टय इनचाजा श्रीभती आळा म. लळ ॊगाड ेमाॊना कामाारमीन 

आदेळ क्र.प्रळा.2/कावल/647/2009, हदनाॊक 3/06/2009 न वाय हदनाॊक 06/06/2009 योजी लवस्टय इनचाजा मा 
ऩदालय ऩे फॉड रु.9300-34800, गे्र.ले.रु.4400/- मा लेतनशे्रणीत ऩदोन्नती देण्मात आरी आशे. ऩदोन्नतीचे 
लेतनशे्रणीत ननग्श्चत केरेरे लेतन अदा कयण्मात आर ेआशे.   

   श्रीभती आळा म. लळ ॊगाड,े लवस्टय इनचाजा माॊना ऩदोन्नतीच ेलेतनशे्रणीत ननग्श्चत केरेरे लेतन   

 

ऩदोन्नती/ 
लेतनलाढी
चा हदनाॊक 

हदरेरे लेतन, ग्रेड लेतन अन सेम लेतन, ग्रेड लेतन लेतनाती
र पयक 

(रु.) 

6/06/2009 लेतन रु.14080 + गे्र.ले. रु.4400 
(ननमलभत लेतन लाढीच्मा हदनाॊकाव 
ऩदोन्नतीफाफत वलकल्ऩ हदरा आशे. 
त्माभ ऱे पक्त ऩदोन्नतीच ेलेतन हदर े
आशे.) 

लेतनरु.14080+ गे्र.ले.रु.4400 
(ननमलभत लेतन लाढीच्मा हदनाॊकाव 
ऩदोन्नतीफाफत वलकल्ऩ हदरा आशे. 
त्माभ ऱे पक्त ऩदोन्नतीच ेलेतन हदर े
आशे.) 

ननयॊक 

1/07/2009 (1)ऩदोन्नतीची लेतन लाढ. 
14080+4300=18380*3%=551.40=5
60 

(1)ऩदोन्नतीची लेतन लाढ. 
14080+4300=18380*3%=551.40=5
60 

रु.10/- 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[37] 

14080+560=14640+4300. 

(2)लावऴाक ननमलभत लेतन लाढ. 

14640+4400=19040*3%=571.20=5
80 

14640+580=15220+4400 

14080+560=14640+4300. 

(2)लावऴाक ननमलभत लेतन लाढ. 

14640+4300=18940*3%=568.20=5
70 

14640+570=15210+4400 

 

श्रीभती आळा म. लळ ॊगाड,े लवस्टय इनचाजा माॊच ेऩदोन्नती ऩलूीचे हद.6-06-2009 रा लेतन रु.14080/- ल गे्र.लेतन 

रु.4300/- आशे.  हद.6-06-2009 रा वलकल्ऩ हदल्माभ ऱे लेतन रु.14080/- ल गे्र. लेतन रु.4400/- हदर ेआशे ल 

त्मानॊतय हद.1-07-2009 रा ऩदोन्नतीची ल लावऴाक लेतन लाढ ग्रेड लेतन रु.4300/- लय ऩरयगणणत करून 

लेतनलाढ रु.570/- देण्माऐलजी गे्र.ले. रु.4400/- लय ऩयीगणणत करून रु.580/- हदरी आशे. ळावन ननणाम क्रभाॊक 

लेतन 1109/ प्र.क्र.43/ वेला-3, भॊत्रारम, हद.31-08-2009 भधीर ऩरयच्छेद 3 भधीर (अ) न वाय लेतन लाढी 
ऩरयगणणत कयताना ऩदोन्नती ऩलूी लभऱत अवरेरे भऱू लेतन (लेतन फॉड भधीर लेतन + ग्रेड लेतन) वलचायात 

घेण्मात माल.े लावऴाक ननमलभत लेतन लाढ देताना त्माॊना हद.01-07-2009 रा लेतन रुऩमे 15210/- देणे आलश्मक 

अवताना लेतन रुऩमे 15220/- हदर ेआशे. त्माभ ऱे रु.10/- ने अचधक हदरेल्मा लेतनाची रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं ऩरयगणना करुन वदय कभाचा-माच्मा लेतनातनू जादा अदा कयणेत आरेल्मा लेतन ल बत्त्माची 
लव री कयण्मात माली.  

2) मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारम कामाारमाच ेश्रीभती भानवी शे. ऩ णताॊफेकय, ऑक्झीरयी नवा 
लभडलामपयी (ए.एन.एभ.) माॊना कामाारमीन आदेळ क्र.लदै्म/1/कावल/98/2002, हदनाॊक 18/01/2002 न वाय 
हदनाॊक 13/01/2000 योजी 12 लऴ ेवरग वेला झाल्माने ले.शे्र. रु.5500-175-9000 मा लेतनशे्रणीत आश्लालवत 

प्रगती मोजनेअॊतगात ऩदोन्नती देण्मात आरी आशे. ऩदोन्नतीच ेलेतनशे्रणीत ननग्श्चत केरेरे लेतन रु.5500/- 

देण्मात आर ेआशे. त्मान वाय हदनाॊक 01/01/2005 योजी रु.6375/- लेतन घेत शोत्मा. हदनाॊक 01/01/2006 योजी 
भशायाष्ट्र नागयी वेला (व धारयत लेतन ननमभ 2009) अचधवचूना क्र.लेऩ य 1209/प्रक्र.27/वेला-9/1125/09, 
हदनाॊक 22/04/2009 न वाय लेतन ननग्श्चती केरी अवनू 01/01/2006 योजी एक लेतन लाढ देलनू लेतन रु.6550/- 

घेऊन रु.12190/- + रु.350/- (क ट ॊफ ननमोजन ळस्त्रक्रीमा दोन लेतन लाढी) अळी रु.12540/- लय लेतन ननग्श्चती 
केरी आशे. भशायाष्ट्र नागयी वेला (व धारयत लेतन ननमभ 2009) अचधवचूना हदनाॊक 22/04/2009 न वाय 
अळाप्रकाये लेतन ननग्श्चती अन सेम नव न कोणत्माशी आगाऊ लेतन लाढी अचधवचूना भधीर जोडऩत्र-1 भध्मे 

घेण्मात आरेल्मा नाशीत. त्माभ ऱे हदनाॊक 1/01/2006 योजी रु.12190/- लेतन ननग्श्चत कयण्माऐलजी रु.12540/- 

(12190+350) लेतन ननग्श्चत केल्माने रु.350/- ने लेतन जादा हदर ेआशे. त्माभ ऱे लेतनाची पेयननग्श्चती करुन 

जादा प्रदानाची यक्कभ लव र कयण्मात माली. 
DATAMSM6401 (Ref No : 58, Hmm No : 157)                                                                  
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[End Para) 

[Start Para) 

10 मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रुग्णारमतीर स्टाप नवषच्मा भॊजूय ऩदाॊऩेषा जादा ऩदे 
बयल्माभुऱे झारेल्मा अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :लदै्मकीम    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 16103716.00/- 

 

वलष पलबागाॊभधीर कामषयत ऩदे, आलश्मक ऩदे ल भशानगयऩालरकेतीर ळावन भॊजूय ऩद वॊख्मा तवेच बयरेल्मा 
ऩदाॊचा पेयआढाला ल ताऱभेऱ घेऊन वॊफॊचधत पलबागाच्मा ऩद वॊख्मेभध्मे लाढ अथला घट कयण्मात मेऊन वलष 
फाफीॊचा वलांकऴ पलचाय करुन भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 67(3) भधीर प्राप्पत 

अचधकायानुवाय मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रुग्णारमाभध्मे स्टाप नवष ऩदाकयीता एकूण 166 ऩद वॊख्मा भॊजूय 

कयण्मात आरी आशे. भुॊफई प्राॊनतक अचधननमभ 1949 भधीर ननमभ 51(4) अन्लमे याज्म ळावनाच ेऩूलष भॊजुयी 
लळलाम भशानगयऩालरकेतीर अचधकायी/कभषचायी माॊची कोणतशेी ऩदे ननभाषण कयता मेणाय नाशीत. पलबागाने 

स्टाप नवषची 275 ऩदे बयल्माभुऱे एकूण 109 ऩदे जादा बयरी आशेत. तवेच भानधनालय बयरेल्मा स्टाप 

नवषची भूऱ नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरी नाशी. त्माभुऱे पलर्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे स्टाप नवष 
माॊच्मा लेतनालय झारेरा एकूण खचष रु.1,61,03,716/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाच्मा वलग्त्तम लऴा 2014-15 चे 
रेखाऩयीषणाभध्मे भनऩाच्मा कामायत रुगणारमाॊवाठी लदै्मकीम आस्थाऩनेलयीर वला ऩदाॊची भॊजूयऩद वॊख्मा, 
कामायत ऩदवॊख्मा ल रयक्त ऩदवॊख्मा ल त्माॊच्मा लेतनालय झारेरा खचा माची भाहशती /वॊख्मा तवेच भानधनालय 
स्टाप नवाची ऩदे बयण्मावाठी घेतरेरी भॊजूयी ठयाल ल आदेळाच्मा प्रती, भ ऱ नस्ती उऩरब्ध कयणेफाफत 

अधावभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 158 हदनाॊक 2/05/2018 अन्लमे वलचायणा कयणेत आरी शोती. वलबागाने त्माॊचे 
ऩत्र क्रभाॊक ननयॊक हदनाॊक 05/06/2018 योजी ख रावा केरा अवनू ख रावा वलचायात घेता खारीर प्रभाणे 

अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत.  

1) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 72 अन्लमे आलश्मकतने वाय उऩरब्ध कभाचाऱमाॊभध्मे 

काभाचे पेयलाटऩ करुन वलबागावाठी आकृतीफॊध ननग्श्चत कयणे आलश्मक आशे. त्मान ऴॊगाने वलबागाच्मा 
हदनाॊक 15/07/2013 च्मा भॊजूय प्रस्तालान वाय प्रळावन वलबागाकडीर आदेळ क्रभाॊक प्रळा/1अ/कावल/874/2013, 
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हदनाॊक 23/08/2013 अन्लमे वद्मग्स्थतीतीर ऩदाॊचा आढाला घेऊन रुग्णारमाभधीर वला वलबागाॊभधीर 

कामायत ऩदे, आलश्मक ऩदे ल भशानगयऩालरकेतीर ळावन भॊजूय ऩद वॊख्मा तवेच बयरेल्मा ऩदाॊचा पेयआढाला 
ल ताऱभेऱ घेऊन वॊफॊचधत वलबागाच्मा ऩद वॊख्मेभध्मे लाढ अथला घट कयण्मात मेऊन वला फाफीॊचा वलकंऴ 

वलचाय करुन भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 67(3) भधीर प्राप्त अचधकायान वाय 
मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाभध्मे स्टाप नवा ऩदाकयीता एकूण 166 ऩद वॊख्मा भॊजूय कयण्मात आरी 
आशे. अधावभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 158, हदनाॊक 2/05/2018 अन्लमे वलग्त्तम लऴा 2014-15 भध्मे भानधनालय 
स्टाप नवाची ऩदे बयण्मावाठी घेतरेरी भॊजूयी, ठयाल ल आदेळाच्मा प्रती भ ऱ नस्तीवश रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध करुन देण्माफाफत भागणी कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत ूवलबागाने भानधनालय बयरेल्मा स्टाप नवाची 
भऱू नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशी. वलबागाने हदरेल्मा भाहशती न वाय स्टाप नवाची 152 ऩदे बयरी 
अवनू भानधनालय 123 अळी एकूण 275 स्टाप नवाची ऩदे बयल्माभ ऱे 109 ऩदे जादा बयरी आशेत. भ ॊफई 

प्राॊनतक अचधननमभ 1949 भधीर ननमभ 51(4) अन्लमे याज्म ळावनाचे ऩलूा भॊज यी लळलाम भशानगयऩालरकेतीर 

अचधकायी/कभाचायी माॊची कोणतशेी ऩद ननभााण कयता मेणाय नाशीत. वलबागाने स्टाप नवाची 275 ऩदे 

बयल्माभ ऱे एकूण 109 ऩदे जादा बयरी आशेत. तवेच भानधनालय बयरेल्मा स्टाप नवाची भऱू नस्ती 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन हदरी नाशी. त्माभ ऱे वलग्त्तम लऴा 2014-15 भध्मे स्टाप नवा माॊच्मा लेतनालय 
झारेरा एकूण खचा रु.1,61,03,716/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.      

आषेऩाधीन यक्कभ रु.1,61,03,716/- 
DATAMSM6401 (Ref No : 70, Hmm No : 158)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

11 “भशायाष्ट्र अश्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी स्थाऩन कयणेफाफत” 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :अग्ग्नळभन वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भशायाष्ट्र ळावन नगय पलकाव पलबागाकडीर ळावन ननणषम क्र.अळव-2009/प्र.क्र.230/नपल-20 ददनाॊक 12 भाचष 
2010 अन्लमे अर्ग्नळभन दरातीर कभषचाऱमाॊना आऩत्कालरन भदत / अथषवशाय्म कयणेफाफत “भशायाष्ट्र 

अर्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी स्थाऩन कयणे” आखण भशायाष्ट्ट ळावनाच्मा पलधी ल न्माम पलबागाच्मा 
“भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जील वॊयषक उऩाममोजना अचधननमभ 2006 चे करभ 25 अन्लमे स्थाऩन 

केरेल्मा अर्ग्नवुयषा ननधीभध्मे जभा शोणाऱमा एकूण यक्कभेच्मा 5% तयतूद प्रनतलऴी याज्मस्तयालय स्थाऩन 
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शोणाऱमा “भशायाष्ट्र अर्ग्नळभन वेला कल्माण ननधीभध्मे” ऩाठपलणेफाफत तयतूद अवताना पलबागाने 

अद्माऩऩमांत वदयची कामषलाशी केरेरी नाशी. तयी वदयच्मा ळावन ननणषमातीर तयतुदीनुवाय आचथषक लऴष 
2011-11 त े2014-15 कारालधीतीर एकूण यक्कभेच्मा 5% यक्कभ याज्मस्तयालय स्थाऩन केरेल्मा  “भशायाष्ट्र 

अर्ग्नळभन वेला कल्माण ननधीभध्मे” लगष कयण्मात माली. 
 

  

भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबागाकडीर ळावन ननणाम क्र.अळव-2009/प्र.क्र.230/नवल-20 हदनाॊक 

12 भाचा 2010 अन्लमे अग्ग्नळभन दरातीर कभाचाऱमाॊना आऩत्कालरन भदत / अथावशाय्म 

कयणेफाफत “भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी स्थाऩन कयणे” आणण भशायाष्ट्ट ळावनाच्मा 
वलधी ल न्माम वलबागाच्मा “भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जील वॊयषक उऩाममोजना अचधननमभ 2006 

च ेकरभ 25 अन्लमे स्थाऩन केरेल्मा अग्ग्नव यषा ननधीभध्मे जभा शोणाऱमा एकूण यक्कभेच्मा 5% 

तयतूद प्रनतलऴी याज्मस्तयालय स्थाऩन केरेल्मा  “भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधीभध्मे” 
जभा कयाली अळी तयतूद आशे. भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधीतून वान ग्रश अन दान भॊजूय 

कयण्मावॊफधीच ेननकऴ ऩ ढीरप्रभाणे आशेत. 
अ) अग्ग्नळभन अचधकायी/ कभाचाऱमाॊचा कताव्म फजालताना भतृ्मू झाल्माव त्माॊच्मा क ट ॊबफमाॊना 
रु.10.00 राख वान ग्रश अन दान अन सेम आशे. 
फ) कताव्म फजालताना अग्ग्नळभन अचधकायी अथला कभाचायी कोभाभध्मे गेल्माव अथला अनतळम 

गॊबीयरयत्मा जखभी झाल्माव ककॊ ला त्माॊचा अलमल कामभस्लरूऩी ननकाभी झाल्माव त्माॊच्मा 
क ट ॊबफमाॊना रु 5.00 राख वान ग्रश अन दान अन सेम आशे. 
वदयच्मा ळावन ननणामाच ेऩारन कयण्माफाफत वलबागाव अधावभाव क्रभाॊक 214 हदनाॊक 

23.07.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) वदयच ेवान ग्रश अन दान भॊजूय कयण्माच ेअचधकाय वॊचारक, भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन वेला माॊना 
आशेत.  भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबागाकडीर ळावन ननणाम क्र.अळव-2009/प्र.क्र.230/नवल-20 

हदनाॊक 12 भाचा 2010 अन्लमे अग्ग्नळभन दरातीर कभाचाऱमाॊना आऩत्कालरन भदत / अथावशाय्म 

कयणेफाफत “भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी स्थाऩन कयणे” मा ळावन ननणामाची 
अॊभरफजालणी मा अग्ग्नळभन वलबागाभध्मे ठेलण्मात मेत अवरेल्मा अलबरेख्माची भागणी केरी 
अवता वदयच ेअलबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशीत. तवेच भ ख्म 

अग्ग्नळभन अचधकायी माॊच्माळी वलचायवलननभम केल्मानॊतय अव ेप्रकायची मोजना मा अग्ग्नळभन 

वलबागात याफवलण्मात मेत नवल्माच ेननदळानाव आरे आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा ळावनाच्मा मोजनेचा 
पामदा अग्ग्नळभन अचधकायी अथला कभाचाऱमाना शोत नवल्माच ेहदवून मेत आशे. “भशायाष्ट्र 
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अग्ग्नळभन वेला कल्माण ननधी” स्थाऩन करून वदयच्मा ळावन ननणामातीर तयत दीन वाय कामालाशी 
करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयण्मात माले. तवेच वदयच्मा अचधननमभातीर तयत दीच ेऩारन न 

केल्माफाफत ल झारेल्मा अननमलभततेफाफत ख रावा वादय कयाला.  
2) अग्ग्नळभन वलबागाच्मा आचथाक लऴा 2011-12 ऩावून वदयच्मा आग व यषा ननधी खात्माभध्मे 

जभा शोणायी यक्कभ खारीरप्रभाणे आशे. 
अ.क्र.  लऴा  आग व यषा ननधीभधीर जभा 

यक्कभ  
1. 2011-12 21,29,54,074 
2. 2012-13 22,06,12,553 
3. 2013-14 37,90,05,975 
4. 2014-15 26,63,05,191 
 एकूण जभा यक्कभ  1,07,88,77,793 

 5% प्रभाणे 
यक्कभ  

   5,39,43,889 

 
लय नभूद आग व यषा ननधीभध्मे जभा अवरेल्मा यक्कभेऩैकी प्रनत लऴााच्मा जभा यक्कभेच्मा 5% 

यक्कभ लयीर ळावन ननणामान्लमे य.रु. 5,39,43,889/- याज्मस्तयालय स्थाऩन झारेल्मा भशायाष्ट्र आग 

व यषा वेला कल्माण ननधीकडे लगा कयण्मात माली. आणण तवे केल्माफाफत अन ऩारन वादय कयाल.े 
DATBVGM6801 (Ref No : 143, Hmm No : 214)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

12 ऩाणी ऩुयलठा ल जरननव:यण वलबागाभधीर अचधकाऱमाॊना लाशन प्रनतऩूती बत्ता (ऩेरोर 
बत्ता) ननमभफाशम प्रदान केरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :कभाचायी लेतन ल बत्त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 22110.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 22110.00/-   

ळावन ननणषम क्रभाॊक लाशन 1012/प्र.क्र.1/2012/पलननमभ, ददनाॊक 29/02/2012 चे उल्रॊघॊन करुन लाशन 

प्रनतऩूती बत्ता देम नवताना पलर्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेने ददनाॊक 1/04/2014 ऩावून ऩाणी 
ऩुयलठा ल जरननव:यण पलबागातीर अचधकाऱमाॊना स्लत:च ेलाशन कामाषरमीन काभी लाऩया पप्रत्मथष लाशन 

प्रनतऩूती खचष ऩेरोर बत्त्माचे ननमभ फाशम प्रदान केर ेआशे. भाशे जुर ै2014 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा 
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अचधकाऱमाॊना ददरेरा लाशन प्रनतऩूती खचष रु.22,110/- लवूरऩात्र आशे. तवेच पलर्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे 

अळाप्रकाये अचधकायी/ कभषचायी माॊना ददरेरा लाशन (ऩेरोर बत्ता) बत्त्माची यक्कभ ऩरयगखणत करुन लवुरी 
कयणेफाफत अशलार वादय कयण्मात आरेरा नाशी. 
 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा ऩुयलठा ल जरननव:यण पलबागाच ेभाशे जुरै 2014 च ेलेतन देमक 
तऩावरे अवता आढऱून आरेल्मा त्रटुीॊफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 99 ददनाॊक 18/01/2018 
अन्लमे पलचायणा कयण्मात आरी शोती. भात्र पलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं खरुावा 
न केल्माने खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

1) पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा ऩुयलठा ल जरननव:यण पलबागाच ेजुरै 2014 च ेलेतन देमक 
तऩावता अचधकाऱमाॊना ऩेरोर बत्ता अदा केल्माच ेननदळषनाव आरे आशे. अचधकाऱमाॊना स्लत:च ेलाशन 
कामाषरमीन काभा लाऩया पप्रत्मथष लाशन प्रनतऩूती खचष अदामगी कयणेफाफत स्थामी वमभती ठयाल 
क्रभाॊक 17278, ददनाॊक 13/02/2007 नुवाय ददनाॊक 1/04/2007 ऩावून लाशन बत्ता प्रनतऩूती खचष 
भशाऩामरकेच ेअचधकायी माॊना भॊजूय कयण्मात आरेरा आशे. आदेळ क्रभाॊक प्रळा/4/कापल/729/2004, 
ददनाॊक 17/09/2004 आदेळानुवाय खारीर ऩदनाभाॊच्मा लगष 1 लगष 2 च्मा अचधकाऱमाॊना लाशन 
कामाषरमीन काभकाजावाठी लाऩयल्माव एकाच दयाने लाशन बत्ता अदा कयण्मात मेत आशे. 1) 
कामषकायी अमबमॊता 2) उऩअमबमॊता 3) उऩभुख्मरेखाऩयीषक 4) प्र.लैद्मकीम अचधकायी.  

आमुक्त माॊच ेआदेळ क्रभाॊक प्रळा/4/कापल/286/2007, ददनाॊक 7/04/2007 भधीर अटीॊभधीर 
अनुक्रभाॊक 6 अन्लमे लगष 3 च्मा अन्म कभषचाऱमाव लगष 2 चा ऩदबाय ददल्माव त्माॊना चायचाकी 
लाशनबत्ता (ऩेरोर बत्ता) देम याशणाय नाशी. भाशे जुरै 2014 च ेलेतन देमक क्रभाॊक 1277, एकूण 
लेतन रु.31,33,364/- च ेदेमकाच ेरेखाऩयीषण केरे अवता अचधकाऱमाॊना ऩेरोर बत्ता अदा केल्माच े
ननदळषनाव आरे आशे. खारीर अचधकाऱमाॊना प्रनत भाश ऩेरोर बत्ता (लाशन प्रनतऩूती खचष) प्रदान 
कयण्मात आरेरा आशे.  

अ.क्र. कभषचायी 
वॊकेताॊक 

अचधकाऱमाच ेनाल, ऩदनाभ लाशतुक 
बत्ता 
रुऩमे 

ऩेरोर 
बत्ता  
रूऩमे 

1 498 श्री.वु.भा.कुदऱे, उऩ अमबमॊता  2400 3100 
2 2590 श्रीभ.अ.अ. पाटक, उऩ अमबमॊता 2400 3100 
3 7411 श्री.ज.द. जाधल, कननष्ट्ठ अमबमॊता 2400 900 
4 6452 श्री.श. प्रे. फन्वर, कननष्ट्ठ अमबमॊता 2400 1500 
5 362 श्री.फ. भ. भुराणी, कननष्ट्ठ अमबमॊता 1200 1500 
6 2627 श्री.या. ल. डूॊफये, कननष्ट्ठ अमबमॊता 1200 1500 
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7 3091 श्री.भ. भ. तालये, कननष्ट्ठ अमबमॊता 1200 1500 
8 7368 श्री.अ. अ. कुरकणी, कननष्ट्ठ अमबमॊता 1200 1500 
9 7419 श्री.व. फा. मळतोऱे, कननष्ट्ठ अमबमॊता 1200 1500 
10 10498 श्रीभ.प्री. दे. मादल, कननष्ट्ठ अमबमॊता 1200 1500 
11 393 श्री.भो. ए. फाॊदर, अमबमाॊबत्रकी वशाय्मक 400 1500 
12 454 श्री.मॊ.या.देळभुख, अमबमाॊबत्रकी वशाय्मक 400 1500 
13 1257 श्री.य.अ.शू.कयजगी, अमबमाॊबत्रकी वशाय्मक 400 1500 
                                 एकूण  22100 

 

उऩयोक्त प्रभाणे प्रनतभाश पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे वदय अचधकायी/ कभाचायी  माॊना कामाषरमीन 
काभावाठी लाशन बत्ता प्रनतऩूती खचष अदा कयण्मात आरेरा आशे. तथावऩ, खाजगी लाशन कामाषरमीन 
काभावाठी लाऩयण्माच्मा ऩमाषमाफाफत काशी त्रटुी अवल्माच ेळावनाच्मा ननदळषनाव आल्माने ळावकीम ल 
इतय कामाषरमाभध्मे लाशनाॊच्मा लाऩया वॊफधीच ेधोयणाफाफत ळावन ननणषम क्रभाॊक लाशन 
1012/प्र.क्र.1/2012/पलननमभ, ददनाॊक 29/02/2012 अन्लमे खाजगी लाशन कामाषरमीन काभावाठी 
लाऩयण्माची मोजना ऩूणषऩणे फॊद कयण्माचा ननणषम घेतरा आशे. त्मानुवाय खाजगी लाशन ळावकीम 
काभाकयीता लाऩया फाफतच्मा धोयणाच्मा अनुऴॊगाने कोणतीशी प्रनतऩूती अनुसेम यशाणाय नाशी. वदय 
ळावन ननणषमानुवाय ददनाॊक 1/04/2014 ऩावून लाशन प्रनतऩूती बत्ता देम नवताना पलश्त्तम लऴष 
2014-15 भध्मे भशानगयऩामरकेने उऩयोक्त अचधकायी माॊना ददरेल्मा लाशन प्रनतऩूती बत्त्मा फाफतच े
ळावन ननणषमाच ेउल्रॊघॊन करुन ननमभ फाशम प्रदान झारे आशे. त्माभुऱे भाशे जुरै 2014 भध्मे 
भशानगयऩामरकेच्मा वदय अचधकाऱमाॊना ददरेरा लाशन प्रनतऩूती वॊऩूणष खचष रु.22,110/- रेखाऩयीषणात 
लवूरऩात्र ठयपलण्मात मेत आशे. तवेच भशानगयऩामरकेने पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे अळाप्रकाये 
अचधकायी/ कभषचायी माॊना ददरेल्मा लाशन (ऩेरोर बत्ता) बत्त्माची यक्कभ ऩरयगणणत करुन लवुर 
करून अशलार वादय कयाला. 

लवूरऩात्र यक्कभ : ऩेरोर बत्ता ननमभफाशम प्रदान यक्कभ रु. 22,110/- 
DATAMSM6401 (Ref No : 39, Hmm No : 99)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

13 जरननवा:यण वलबागाच ेअचधकायी माॊना ऩदोन्नतीची लेतनलाढ देताना झारेल्मा जादा 
प्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 
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रेखा ळीऴा :कभाचायी लेतन ल बत्त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

ळावन ननणषम क्रभाॊक लेतन 1109/ प्र.क्र.43/ वेला-3, भॊत्रारम, दद.31-08-2009 भधीर ऩरयच्छेद 3 भधीर (अ) 

नुवाय लेतन लाढी ऩरयगखणत कयताना ऩदोन्नती ऩूली लभऱत अवरेरे भूऱ लेतन (लेतन फॉड भधीर लेतन + ग्रेड 

लेतन) पलचायात घेण्मात माले. लापऴषक ननमलभत लेतन लाढ देताना त्माॊना दद.01-07-2013 रा लेतन रुऩमे 

10800/- देणे आलश्मक अवताना लेतन रुऩमे 10900/- ददरे आशे. त्माभुऱे रु.100/- ने अचधक ददरेल्मा लेतनाची 
रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमांत ऩरयगणना करुन वदय कभषचा-माच्मा लेतनातून जादा अदा कयणेत 

आरेल्मा लेतन ल बत्त्माची लवुरी कयण्मात माली. 
 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा ऩुयलठा ल जरननव:यण पलबागाच ेभाशे जुरै 2014 च ेलेतन देमक 
तऩावरे अवता आढऱून आरेल्मा त्रटुीॊफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 98 ददनाॊक 18/01/2018 
अन्लमे पलचायणा कयण्मात आरी शोती. भात्र पलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं खरुावा 
न केल्माने खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

1) जरननवा:यण पलबागाच ेअचधकायी श्री. वॊजम मबला फॊडगय, कननष्ट्ठ अमबमॊता माॊना कामाषरमीन 
आदेळ क्र.प्रळा.2/कापल/1326/2013, ददनाॊक 3/06/2013 नुवाय कननष्ट्ठ अमबमॊता मा ऩदालय ऩे फॉड 
रु.9300-34800, गे्र.ल.ेरु.4400/- मा लेतनशे्रणीत ऩदोन्नती देण्मात आरी आशे. ऩदोन्नतीच ेलेतनशे्रणीत 
ननश्चचत केरेरे लेतन अदा कयण्मात आरे आशे.        

      श्री.वॊजम मबला फॊडगय, कननष्ट्ठ अमबमॊता, माॊना ऩदोन्नतीच ेलेतनशे्रणीत ननश्चचत केरेरे लेतन 

श्री.वॊजम मबला फॊडगय , कननष्ट्ठ अमबमॊता , वॊगणक वॊकेताॊक 9645, ऩदोन्नतीच्मा ऩुलीच ेलेतन 
रु.10010+गे्रड ले.रु.2800. 
ऩदोन्नती/ 
लेतनलाढी
चा ददनाॊक 

ददरेरे लेतन, गे्रड लेतन अनुसेम लेतन, गे्रड लेतन लेतनाती
र पयक 
(रु.) 

3/06/201
3 

लेतन रु .10010+ गे्र.ल.ेरु.4400 
(ननममभत लेतन लाढीच्मा ददनाॊकाव 
ऩदोन्नतीफाफत पलकल्ऩ ददरा आशे . 
त्माभुऱे पक्त ऩदोन्नतीच ेलेतन ददरे 
आशे.) 

लेतन रु .9300+ गे्र.ल.ेरु.4400 
(ननममभत लेतन लाढीच्मा ददनाॊकाव 
ऩदोन्नतीफाफत पलकल्ऩ ददरा आशे . 
त्माभुऱे पक्त ऩदोन्नतीच ेलेतन ददरे 
आशे.) 

ननयॊक 
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1/07/201
3 

(1)ऩदोन्नतीची लेतन लाढ . 
10010+2800=12810*3%=384.30
=390 
10010+390=10400+2800. 
(2)लापऴषक ननममभत लेतन लाढ. 
10450+4400=14850*3%=445.50
=450 
10450+450=10900+4400 

(1)ऩदोन्नतीची लेतन लाढ . 
10010+2800=12810*3%=384.30
=390 
10010+390=10400+2800. 
(2)लापऴषक ननममभत लेतन लाढ. 
10400+2800=13200*3%=396=40
0 
10400+400=10800+4400 

रु.100/- 

1/07/201
4 

10900+4400=15300*3%=459=46
0 
10900+460=11360+4400 

10800+4400=15200*3%=456=46
0 
10800+460=11260+4400 

रु.100/- 

 

श्री.वॊजम मबला फॊडगय, कननष्ट्ठ अमबमॊता माॊच ेऩदोन्नती ऩूलीच ेदद.3-06-2013 रा लेतन रु.10010/- 
ल गे्र.लेतन रु.2800/- आशे.  दद.3-06-2013 रा पलकल्ऩ ददल्माभुऱे लेतन रु.10010/- ल गे्र. लेतन 
रु.4400/- ददरे आशे ल त्मानॊतय दद.1-07-2013 रा ऩदोन्नतीची ल लापऴषक लेतन लाढ गे्रड लेतन 
रु.2800/- लय ऩरयगणणत करून लेतनलाढ रु.400/- देण्माऐलजी गे्र.ल.े रु.4400/- लय ऩयीगणणत करून 
रु.450/- ददरी आशे. ळावन ननणषम क्रभाॊक लेतन 1109/ प्र.क्र.43/ वेला-3, भॊत्रारम, दद.31-08-2009 
भधीर ऩरयच्छेद 3 भधीर (अ) नुवाय लेतन लाढी ऩरयगणणत कयताना ऩदोन्नती ऩूली मभऱत अवरेरे 
भूऱ लेतन (लेतन फॉड भधीर लेतन + गे्रड लेतन) पलचायात घेण्मात माल.े लापऴषक ननममभत लेतन लाढ 
देताना त्माॊना दद.01-07-2013 रा लेतन रुऩमे 10800/- देणे आलचमक अवताना लेतन रुऩमे 
10900/- ददरे आशे. त्माभुऱे रु.100/- ने अचधक ददरेल्मा लेतनाची रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 
ददनाॊकाऩमतं ऩरयगणना करुन वदय कभषचा-माच्मा लेतनातून जादा अदा कयणेत आरेल्मा लेतन ल 
बत्त्माची लवुरी कयण्मात माली. 

DATAMSM6401 (Ref No : 40, Hmm No : 98)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

14 ऩाणीऩुयलठा मोजनेफाफतची भादशती वलदशत नभुन्मातीर वललयणऩत्रात उऩरब्ध करून 
देणेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 
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रेखा ळीऴा :ऩाणी ऩ यलठा    भनऩा / ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भशानगयऩालरकेतीर ऩाणीऩुयलठा पलबागाच े2014-15  मा पलत्तीम लऴाषच ेरेखाऩयीषणाकरयता 
ऩाणीऩट्टीची भागणी, लवूरी, थकफाकी, नऱजोडण्मा, ऩाणी गऱतीच ेप्रभाण, ऩाणीऩुयलठा मोजनेलयीर खचष, 
ईत्मादी फाफतची भादशती उऩरब्ध झारी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भशानगयऩालरकेतीर ऩाणीऩ यलठा वलबागाच े2014-15  मा वलत्तीम लऴााच ेरेखाऩयीषणाकरयता 
ऩाणीऩ यलठा मोजनेवॊदबाात खारीर प्रभाणे भाहशती भागवलण्मात आरी शोती.  
 
1) ऩाणीऩ यलठा वलबागाद्लाये गोऱा कयण्मात मेणायी ऩाणीऩट्टी फाफतची लऴाननशाम आकडलेायी 
लऴा  भागणी लव री थकफाकी 

आयॊबीची 
लळल्रक  

चार ूभागणी  एकूण 

भागणी  
आयॊबीची 
लळल्रक 

भधीर  

चार ूभागणी 
भधीर  

एकूण लव री  

2011-12        
2012-13        
2013-14        
2014-15        
 
2) ऩाणीऩ यलठा वलबागाद्लाये ऩाणीऩ यलठा मोजनेवॊदबाात आचथाक लऴा 2013-14 मा वलत्तीम लऴाात कयण्मात 

आरेरे अॊदाजऩत्रकीम भशव री उत्ऩन्न ल भशव री खचा ल त्मान ऴॊगाने प्रत्मषात प्राप्त झारेरे भशव री उत्ऩन्न 

ल केरेरा प्रत्मष खचा 
 
3) आचथाक लऴा 2011-12 त े 2014-15  मा वलत्तीम लऴाात लऴाननशाम ननग्श्चत कयण्मात आरेरे ऩाणीऩट्टीच ेदयाच े

ठयाल  
 
4) CPHEEO(Central Public Health & Environment Engineering Organisation) माॊचे 
भानकान वाय ऩाणी गऱतीच ेप्रभाण (NRW) 15 टक्के ऩेषा कभी अवणे आलश्मक आशे. तयी,  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  

भशानगयऩालरकेतीर ऩाणीऩ यलठा वलबागाकडीर आकडलेायीन वाय आचथाक लऴा 2012-13 त े 2014-15  मा 
वलत्तीम लऴाात लऴाननशाम ऩाणी गऱतीच ेप्रभाण ककती शोत?े 
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5) हदनाॊक 31/03/2014 ल हदनाॊक 31/03/2015 अखेय ऩाणीऩ यलठा भीटय वलबागाकडीर नऱजोडण्माॊची भाहशती 
खारीर नभ न्मात उऩरब्ध झारी नाशी. 
लऴा एकूण 

भीटय 
फॊद 

भीटय 
फॊद भीटय 
टक्केलायी  

एकूण नऱ 

जोडण्मा 
अचधकृत नऱ 

जोडण्मा  
अनचधकृत 

नऱ जोडण्मा  
लऴाबयात तोडण्मात 

आरेल्मा अनचधकृत 

नऱ जोडण्मा  
2011-12        
2012-13        
2013-14        
2014-15        
 
6) वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भशानगयऩालरकेरा वलवलध स्त्रोतातनू (MIDC/जरवॊऩदा वलबाग/भनऩा)उऩरब्ध शोणाया 
ऩाणीऩ यलठा ल त्माकरयता खचा केरेरी यक्कभ माॊचा लऴाननशाम तऩलळर खारीर नभ न्मात उऩरब्ध झारा नाशी. 
लऴा स्त्रोत  ऩा.ऩ . दय  वलहशत ऩाणीवाठा  प्रत्मष उचर  अदा केरेरी 

यक्कभ  
2011-12      
2012-13      
2013-14      
2014-15      
 
उऩयोक्त भाहशती उऩरब्ध करून देणेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 210, हद. 18/07/18 अन्लमे वलचायणा केरी 
अवता रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाकडून भाहशती प्राप्त झारी नाशी. त्माभ ऱे 

रेखाऩयीषणाकरयता ऩाणीऩट्टीची भागणी, लवरूी, थकफाकी , नऱजोडण्मा, ऩाणी गऱतीच ेप्रभाण, 
ऩाणीऩ यलठा मोजनेलयीर खचा माफाफत बाष्ट्म कयता आरे नाशी.  
 

REVSRKF7701 (Ref No : 157, Hmm No : 210)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

15 क प्रबागातीर वलद्मुत वलबागा अॊतगषत ककयकोऱ दरुुस्ती वलऴमक काभाभध्मे भॊजूय 
ननवलदा यक्कभे ऩेषा जादा प्रदान केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 
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रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 200485.00/-   

भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयतुदीनुवाय दरुुस्तीपलऴमक 

काभावाठी भूऱ अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकर्स्भक खचाषची तयतूद रागू नवताना पलबागाने ऩाणीऩुयलठा 
दरुुस्तीपलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकर्स्भक खचष ल 2% आस्थाऩना खचाषचा वभालेळ 

केरा आशे. तवेच भान्म ननपलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त यक्कभ प्रदान केरी आशे. 

 

  

     क प्रबागातीर ऩाणीऩ यलठा वलबागाच्मा 2014-15 मा आचथाक लऴाातीर ननलडक काभाच ेरेखा ऩयीषण केर े

अवता, खारीर काभाभध्मे भान्म ननवलदा यक्कभेऩेषा ठेकेदायाव जादा प्रदान केल्माच ेआढऱून आर ेआशे. 
अ.कॊ . ननवलदा 

क्र.ल हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची  
भान्म केरेरी 
ननवलदा 
यक्कभ रु. 

ठेकेदायाव 

प्रदान केरेरी 
यक्कभ  खचा 
रु.  

जादा यक्कभ  

1. 3/11/ 

2014-15 
प्रबाग क्र.59 भधीर ज न्मा 
झारेल्मा प्रकाळ व्मलस्थेची 
द रुस्ती कयणे. 

आनॊद 

येकफ्रजयेळन  

651365 653645 2280. 

2. 3/25/    

2014-15 
प्रबाग क्र.60 भधीर स्रीट राईट 

देखबार द रुस्तीची व्मलस्था 
कयणे. 

कभर 

इरेग्क्रकर 

651365 653651 2286 

3. 4/7      

2013-14 
प्रबाग क्र.59 भधीर यस्त्मालयीर 

हदलाफत्तीची देखबार 

द रुस्तीवलऴमक काभ ेकयणे  

कभर 

इरेग्क्रकर 

682856 716688 33832 

4. 3/21     

2014-15 
भनऩा बलन उऩवलबागातीर 

प्र.क्र.37 भध्मे भशात्भा प रे नगय 
भधीर स्रीट राईटच्मा 
केफर/ऩोर/जॊक्ळन फॉक्वची 
द रुस्ती कयणे  

भे.स्टाय 
इरेग्क्रकर 

वग्व्शावेव  

603183 632529 29346 

5. 3/24     

2014-15 
प्र.क्र.40 भधीर स्रीट राईटची वन 

2014-15 भध्मे देखबार द रुस्ती 
कयणे  

आनॊद 

येकफ्रजयेळन 

594116 622979 28863 
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6. 3/19      
2014-15              

कावायलाडी उऩ वलबागा अॊतगात 

भा.वदस्म माॊचे भागणी ल 

आलश्मकत ेन वाय अॊतगात 

यस्त्मालय प्रकाळ व्मलस्था कयणे  

ओॊकाय 

इरेग्क्रकर 

424419 494888 70469 

7. 4/2-2013-

14 
प्रबाग क्र.58  भधीर यस्त्मालयीर 

हदलाफत्तीची देखबार द रुस्ती 
वलऴमक काभ े 

आय.एन. 

इॊटयप्राइजेव  

669523 702932 33409 

  एकूण फेयीज -  

   

   200485 

भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयत दीन वाय द रुस्तीवलऴमक 

काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकग्स्भक खचााची तयतदू राग ूनवताना वलबागाने ऩाणीऩ यलठा 
द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना खचााचा 
वभालेळ केरा आशे.  तवेच भान्म ननवलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त यक्कभ प्रदान केरी आशे. माफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्र.16, हद.06/06/17 अन्लमे वलचायणा केरी अवता रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय 
वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे जादा प्रदान यक्कभ रु.200485/- लवरू करून भनऩा खाती 
जभा कयण्मात माली.    
लवरूऩात्र यक्कभ रु.2,00,485/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 6, Hmm No : 16)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

16 प्रळावन वलबागाभापष त घयफाॊधणी अचग्रभ भमाषदेऩेषा जादा भॊजूय करुन प्रदान 
केरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :प्रळावन वलबाग    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 1477000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1477000.00/- 

 

ळावन ननणषम क्रभाॊक घफाॊअ-10.11/प्र.क्र.56/2011/पलननमभ, भॊत्रारम, भुॊफई, ददनाॊक 27/02/2012 अन्लमे 

ळावनाच्मा घयफाॊधणी अचग्रभ देण्माच्मा धोयणानुवाय कभषचाऱमाॊना घयफाॊधणी अचग्रभ न देता ळावन ननणषमा 
पलरुध्द रु.15,00,000/- कभार भमाषदेऩेषा जादा घयफाॊधणी अचग्रभ ददरेरे आशे. त्माभुऱे जादा प्रदान अचग्रभ 

रु.14,77,000/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
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वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा कभाचाऱमाॊना देण्मात आरेल्मा घयफाॊधणी अचग्रभाच ेप्रस्ताल तऩावरे 

अवता रेखाऩयीषणाभध्मे आढऱून आरेल्मा त्र टीॊफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 79 हदनाॊक 06/12/2017 

अन्लमे ख रावा वलचायणेत आरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक प्रळा/15/कावल/603/2017, हदनाॊक 

22/12/2017 अन्लमे ख रावा केरेरा अवनू वदय ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने खारीर प्रभाणे अलबप्राम कामभ 

कयण्मात मेत आशेत.   
1) वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका आस्थाऩनेलयीर लगा 1 त े4 भधीर अचधकायी / कभाचायी माॊना ळावन 

ननणाम आणण भशाऩालरकेने ठयवलरेल्मा धोयणान वाय ऩरयऩत्रक क्रभाॊक प्रळा/11/कावल/012013, हदनाॊक 

01/01/2013 अन्लमे घयफाॊधणी/ब खॊड/ घयद रुस्ती/याशत्मा घयाच ेनलीन फाॊधकाभ करुन वलस्ताय कयणेकाभी 
घयफाॊधणी अचग्रभ भॊजूय कयण्मात मेतो. स्थामी वलभती वबा ठयाल क्र.849, हद.31/07/2012 तवेच स्थामी 
वलभती वबा ठयाल क्र.80, हद.1/09/2012 अन्लमे घयफाॊधणी अचग्रभाची कभार भमाादा रु.20,00,000/- तवेच 

घयफाॊधणी ल इतय अचग्रभावाठी वचूवलरेल्मा धोयणाव ल अटीव भान्मता हदरेरी आशे. त्माअन ऴॊगाने भनऩा 
धोयणान वाय तमाय घय खयेदी कयणे ककॊ ला जभीन खयेदी करुन त्मालय वलहशत कारालधीत घयफाॊधणे (घयफाॊधणी 
अचग्रभ) भमाादा कभाचाऱमाच ेभऱू लेतन + ग्रेड लेतन + भशागाई बत्ता माॊचे 100 ऩट ककॊ ला रु. 20,00,000/- ककॊ ला 
घयाची ककॊ भत ककॊ ला अचग्रभ ऩयतपेडीची षभता माऩकैी कभी अवेर ती यक्कभ आणण कभार भमाादा 
रु.20,00,000/- आशे. तवेच स्थामी वलभती वबा ठयाल क्र.9014, हद.5/11/2014 ल भा.भशाऩालरका वबा ठयाल 

क्र.598, हद.20/11/2014 अन्लमे घयफाॊधणी अचग्रभाची कभार भमाादा रु.25,00,000/- तवेच घयफाॊधणी ल इतय 
अचग्रभावाठी वचूवलरेल्मा धोयणाव ल अटीव भान्मता हदरेरी आशे. ऩयॊत ूळावन ननणाम क्रभाॊक घफाॊअ-

10.11/प्र.क्र.56/2011/वलननमभ, भॊत्रारम, भ ॊफई, हदनाॊक 27/02/2012 अन्लमे वदय घयफाॊधणी अचग्रभ भमाादा 
लेतन फॉड भधीर भऱू लेतन + ग्रेड लेतन माॊचे 50 ऩट ककॊ ला रु.15,00,000/- ककॊ ला घयाची ककॊ भत ककॊ ला अचग्रभ 

ऩयतपेडीची षभता माऩकैी कभी अवेर ती यक्कभ आणण कभार भमाादा रु.15,00,000/- अळी आशे. 

कभाचाऱमाॊना देण्मात आरेल्मा घयफाॊधणी अचग्रभाच ेप्रस्ताल तऩावरे अवता कभाचाऱमाॊना घयफाॊधणी अचग्रभ 

कभार भमाादेऩेषा जादा हदरेरे आशे, म्शणजे ळावन ननणामान वाय घयफाॊधणी अचग्रभ कभार भमाादा 
रु.15,00,000/- अवताना भशानगयऩालरकेने ळावन ननणामा वलरुध्द घयफाॊधणी अचग्रभ रु.15,00,000/- ऩेषा 
जादा देलनू अननमलभतता केरेरी आशे. उदाशयणादाखर खारीर कभाचाऱमाॊना घयफाॊधणी अचग्रभ रु.15,00,000/- 

कभार भमाादेऩेषा जादा हदरेरे आशे- 
अ.क्र. कभाचायी 

वॊगणक 
क्रभाॊक 

कभाचायी / अचधकायी 
माॊचे नाल ल ऩदनाभ  

घयफाॊधणी 
अचग्रभाची 
कभार भमाादा 
रु. 

प्रदान केरेरे 
अचग्रभ रु. 

ननमभान वाय 
कभार 
भमाादेऩेषा जादा 
प्रदान केरेरे 
घयफाॊधणी 
अचग्रभ रु. 
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1 9633 श्रीभ. व लणाा वॊ. गोये, 

आमा. 

15,00,000 1668000 168000 

2 7484 श्री वॊतोऴ गॊ. कटकभ, 

वपाई वेलक. 

15,00,000 1586000 86000 

3 7820 श्री हदरीऩ त . आॊि,े   3 7820 

4 8304 श्री याश र या. चालयीमा,   4 8304 

5 9849 श्रीभती लळतर यो. 
चतलेूदी, लभटय ननरयषक. 

15,00,000 2123000 623000 

                                        एक ण  1477000 

 
ळावनाच्मा धोयणा वलरुध्द/ वलवॊगत अव ेकोणतशेी धोयण याफवलणे मोग्म नवनू ऩरयग्स्थतीन वाय धोयणात फदर 

कयालमाचा अवल्माव त्माव ळावनाची भान्मता घेणे आलश्मक आशे. घयफाॊधणी अचग्रभाची भमाादा 
लाढवलल्माफाफत त्माव ळावन भान्मता घेतल्माचे हदवनू मेत नाशी. ळावन ननणाम क्रभाॊक घफाॊअ-10.11/ 

प्र.क्र.56/2011/वलननमभ, भॊत्रारम, भ ॊफई, हदनाॊक 27/02/2012 अन्लमे ळावनाच्मा घयफाॊधणी अचग्रभ 

देण्माच्मा धोयणान वाय कभाचाऱमाॊना घयफाॊधणी अचग्रभ न देता ळावन ननणामा वलरुध्द रु.15,00,000/- कभार 

भमाादेऩेषा जादा घयफाॊधणी अचग्रभ हदरेरे आशे. त्माभ ऱे जादा प्रदान अचग्रभ रु.14,77,000/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.14,77,000/- 

DATAMSM6401 (Ref No : 37, Hmm No : 79)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

17 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा आस्थाऩनेलयीर ऩदोन्नतीच्मा अनुऴॊगाने वेलाज्मेष्ट्ठता 
मादीभधीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :प्रळावन वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

स्थाऩत्म अलबमाॊत्रत्रकी वशाय्मक मा ऩदालयीर कभषचाऱमाॊना ळावन ननणषम वाभान्म प्रळावन पलबाग क्र. 

एवआयव्शी-1088/109/फाया, ददनाॊक 25.08.1988 आखण वभक्रभाॊकाच ेळावन ननणषम वाभान्म प्रळावन पलबाग 
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क्र. एवआयव्शी-2005/प्र.क्र.1/2005/12, ददनाॊक 25.02.2005 भधीर अटी ल ळतीनुवाय लरयष्ट्ठ ऩदालय 

ऩदोन्नतीव ऩात्र शोण्मावाठी ननकटतभ ननमन ऩदालय ककभान 3 लऴाषची वेला आलश्मक आशे. त्मानुवाय नभूद 

कभषचायी माॊची वेला 1 लऴष 2 भदशन्माभध्मे त्माॊना कननष्ट्ठ अलबमॊता मा ऩदालय ऩदोन्नती देण्मात आरी आशे. 

पलबागाने अनुऩारनाभध्मे वदयच्मा कभषचायी माॊची ऩदोन्नती नवून वयऱ वेलेने ननमुक्ती देण्मात आरी 
अवल्माचे नभूद केरेरे आशे. माफाफत वयऱवेलेने ननमुक्तीफाफतच्मा प्रकक्रमेची जादशयात ल अनुऴॊचगक 

कागदऩत्र ेउऩरब्ध करून ददरी नाशीत. कननष्ट्ठ अलबमॊता मा ऩदालय वयऱवेलेने ननमुक्ती कयताना कभषचायी 
ननलड वलभतीने गुणानुक्रभे ननलड्वुची तमाय केरेल्मा आशेत त्मा ननलड्वुचीच्मा प्रती प्रळावन पलबागात 

उऩरब्ध नाशीत अवा खुरावा वादय केरा आशे. त्माभुऱे वदयच्मा ननमुक्त्मा यद्द का कयण्मात मेऊ नमेत. तवेच 

कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊच्मा भनऩाभध्मे ळषैखणक अशषतनुेवाय ऩदलीधायक ल ऩदपलकाधायक अळा एकाच 

वॊलगाषतीर दोन ज्मेष्ट्ठता माद्मा तमाय केरेल्मा आशेत. दोन स्लतॊत्र ज्मेष्ट्ठता माद्मा कोणत्मा ळावन 

ननणषमान्लमे केल्मा त्माफाफत तयतुदी नभूद केरेल्मा नाशी. उऩअलबमॊता ऩदालय ऩदोन्नती करयता ननमभातीर 

तयतुदीनुवाय कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊच्मा वेलाज्मेष्ट्ठता मादीतीर कभषचायी/अचधकायी माॊची वेला पलचायात घेऊन 

ऩदोन्नती देण्मात माली रागत.े ऩयॊतु भनऩाने कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊच्मा दोन ज्मेष्ट्ठता मादीची एकत्रत्रत मादी 
तमाय करून ऩदोन्नती देण्माफाफत कामषलाशी कयणे मोग्म अवताना तळी कामषलाशी केरी जात नाशी. 
 

  

1) वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका स्थामी वलभतीचा ठयाल क्रभाॊक 08 हदनाॊक 04.01.1983 (भ ॊफई प्राॊनतक 

भ.न.ऩा अचधननमभ 1949 भधीर करभ 465 न वाय) 
2) भशानगयऩालरका वऩ ॊऩयी चच ॊचलड माॊनी ळावनाव लरहशरेर ेऩत्र क्रभाॊक प्रळा/7-अ/कावल/446/91 हदनाॊक 

23.05.1991  

3) भनऩाने प्रलवद्ध केरेरी ज्मेष्ट्ठतावचूी क्रभाॊक प्रळावन/7/कावल/1314/2004 हदनाॊक 07.10.2004  

4) वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका स्थामी वलभतीचा ठयाल क्रभाॊक 1113 हदनाॊक 18.03.2011 अन्लमे 

एकाच ऩदाच्मा दोन लेगलेगळ्मा ज्मेष्ट्ठतावचूी एक कयणेफाफतचा भान्म ठयाल. 

5) भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग क्र.ऩीवीवी-3014/प्र.क्र.519/नवल-22 हदनाॊक 18.11.2014 

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा आस्थाऩनेलयीर ऩदोन्नतीच्मा अन ऴॊगाने अलबरेख्माचे रेखाऩयीषण केर ेअवता 
त्माभधीर आढऱून आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव क्रभाॊक 85 हदनाॊक 20.12.201 7 अन्लमे ख रावा 
भागवलण्मात आरेरा शोता. त्माप्रभाणे वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक प्रळा/07/कावल/148/2018 हदनाॊक 

17.03.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे आशे. वदयच ेअन ऩारनाच ेअलरोकन केरे अवता ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे तवेच वला वॊलगााची वेलाज्मेष्ट्ठता मादी एकबत्रत केरेरी नवल्माभ ऱे ख रावा 
अभान्म कयण्मात मेत अवनू खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

अ). वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर ज्मा ऩदाॊच ेनेभण कीच ेअचधकाय 
भशानगयऩालरकेव आशेत, त्मा ऩदाॊकरयता नेभणूक कयण्मावाठी भशानगयऩालरकेच ेस्लतॊत्र वेलाननमभ 

अग्स्तत्लात नवल्माभ ऱे वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा वेलकाॊना लेतन, प्रलाव बत्ता, वेलाननमभ आदी 
फाफीवाठी भशायाष्ट्र भ रकी वेला ननमभालरी (भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ ) भधीर वेला अटी ल 

वलावाधायण ननमभ, लेतन,  रुजू लेऱ, वेलाननलतृ्ती मा वला वलऴमालयीर ळावनाचे वेलाननमभ 

भशानगयऩालरकेव जवेच्मा तवे राग ूकयण्माफाफत   भशानगयऩालरकेने हदनाॊक 04.01.1983 योजी ठयाल 
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क्रभाॊक 08 ऩारयत केरेरा आशे. त्मान वाय भशानगयऩालरकेतीर कभाचायी माॊच ेळषैणणक अशातचे ेननमभ 

तवेच वेला प्रलेळ ननमभाफाफत भनऩाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक प्रळा/7-अ/कावल/446/91 हदनाॊक 23.05.1991 

अन्लमे भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबागाकडून भागादळान भागवलण्मात आरेरे शोत.े दयम्मानच्मा 
कारालधीभध्मे (भनऩाच ेकाभकाज व यऱीऩणे चारण्माकरयता) भनऩाने “स्थाऩत्म अलबमाॊबत्रकी वशाय्मक” 

मा ऩदाॊलय त्माॊचे आदेळ क्रभाॊक प्रळा/2/1474/97 हदनाॊक 10.07.1997 योजी कभाचायी ननलड वलभतीने 

लळपायव केरेल्मा ननलड मादीभधीर एकूण 40 उभेदलायाॊना बयालमाची ऩदवॊख्मा, आयषण ल ग णान क्रभ 

आदी फाफी वलचायात घेऊन वदय ऩदाकरयता लेतनशे्रणी यक्कभ रु. 1200-30-1500-द.यो.40-2040 भध्मे 

ऩरयवलषाधीन म्शणून ननम क्ती देण्मात आरी आशे. त्मा प्रभाणे वदय ऩदालय ऩरयवलषाधीन कारालधी ऩणूा 
शोण्माऩलूीच लयीर “स्थाऩत्म अलबमाॊबत्रकी वशाय्मक” मा वॊलगाा भधीर एक ण 14 कभाचा-माॊना कननष्ट्ठ 

अलबमॊता (स्थाऩत्म) मा ऩदालय भनऩाचे कामाारमीन आदेळ क्रभाॊक प्रळा/2/1588/98 हदनाॊक 11.09.1998 

योजी लेतनशे्रणी यक्कभ रु. 1400-40-1800-द.यो.50-2300 मा लेतनशे्रणीत ऩदोन्नतीने ऩदस्थाऩना देण्मात 

आरेरी आशे. त्माॊची मादी ऩ ढीरप्रभाणे आशे.    

  

 

अ.क्र.  

कभाचायी/अचधकायी माॊच ेनाॊल प्रथभ ननम क्तीच े

ऩद (स्थाऩत्म अलब. 

वशाय्मक) हदनाॊक 

कननष्ट्ठ अलबमॊता 
(स्थाऩत्म) ऩदालयीर 

ऩदोन्नती हदनाॊक 

ऩदोन्नतीऩलूी झारेरी 
वेला. 

1. श्री.भशेळ लवॊत फरयदे 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

2 श्री.वॊजम रारचॊद आगयलार 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 
3 रक्ष्भीकाॊत ऩॊढयीनाथ कोल्शे 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 
4 फाजीयाल दादाजीॊ वमूालॊळी 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

5 शेभॊत प्रबाकय देवाई 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

6 चॊद्रकाॊत ळाभयाल भ ठाऱ 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

7 फाऩ ूकेयफा गामकलाड 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

8 शयवल ॊदयलव ॊग  फन्वर 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

9 वलजम ऩेभयाज बोवर े 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

10 हदऩक भशादेल क ॊ बाय 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

11 वॊजम दत्तात्रम भाऱी 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

12 वलजम डी. बोजने 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

13 व नीर गॊगायाभ लळ ॊदे 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

14 व नीरदत्ता रशान ूनयोटे 10.07.1997 11.09.1998 1 लऴा 2 भहशने 

 

ळावन ननणाम वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र. एवआयव्शी-1088/109/फाया, हदनाॊक 25.08.1988 आणण 

वभक्रभाॊकाचे ळावन ननणाम वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र. एवआयव्शी-2005/प्र.क्र.1/2005/12, हदनाॊक 

25.02.2005 भधीर अटी ल ळतीन वाय लरयष्ट्ठ ऩदालय ऩदोन्नतीव ऩात्र शोण्मावाठी ननकटतभ ननम्न ऩदालय 
ककभान 3 लऴााची वेला आलश्मक आशे. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेभध्मे लय नभदू अचधकाऱमाॊनी 
स्थाऩत्म अलबमाॊबत्रकी वशाय्मक (लेतन शे्रणी 1200-30-1500-द.यो.40-2040) मा ननम्न ऩदालय ककभान 

वेलेच्मा अटीची ऩतूाता केरेरी नवताना त्माॊना कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) (लेतन शे्रणी 1400-40-1800-
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द.यो.50-2300) मा लरयष्ट्ठ ऩदालय ननमभफाह्म ऩदोन्नती देण्मात आल्मा आशेत.  

वदयच्मा आषेऩान वाय वलबागाने केरेल्मा ख राश्माभध्मे लयीर 14 कभाचाऱमाॊना ऩदोन्नती देण्मात आरी 
नवल्माचे नभदू कयण्मात आर ेअवनू त्माॊची वयऱवेलेने ननम क्ती केरेरी आशे, अवे अन ऩारन वादय 
केरेरे आशे. वयऱवेलेने बयतीफाफतची प्रककमा याफवलण्मात आरेरी कागदऩत्र ेअन ऩारनावोफत वादय केरी 
नाशीत.त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

फ) 1) भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग क्र.ऩीवीवी-3014/प्र.क्र.519/नवल-22 हदनाॊक 18.11.2014 चे 
ऩत्रात नभदू केल्मान वाय कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) मा वॊलगाात वयऱवेलेने ननम क्तीची कामालाशी 
कयताॊना वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने ननम क्तीवाठी उऩरब्ध अवरेल्मा ऩदाऩकैी ऩदलीकाधायक ल 

ऩदलीधायक अळी लेगलेगऱी ळषैणणक अशाता धायण कयणाऱमावाठी लेगलेगऱे ऩदवॊख्मा ककॊ ला ग णोत्तय 
वलहशत कयण्मात आरेरे नाशीत. भा.प्रधान वचचल (2) नगयवलकाव वलबाग भ ॊफई माॊना वादय केरेरे ऩत्र 

क्रभाॊक प्रळा/12/286/2015 हदनाॊक 06.04.2015 ऩत्रातीर ख राश्मान वाय ननलडवलभतीने वदयच्मा 
ऩदाकरयता एकबत्रत ग णान वाय ननलड्व च्मा तमाय केल्मा आशेत त्मा ग णान क्रभे तमाय केरेल्मा ननलड्व ची 
(ग णावश) रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. वलबागाने वदयच्मा ननलड्व ची हदनाॊक 26.02.1996 च्मा 
वबालतृाॊताची प्रत प्रळावन वलबागाभधीर अलबरेख्माभध्मे ळोध घेऊनशी आढऱून मेत नवल्माफाफत 

ख रावा वादय केरेरा आशे.त्माभ ऱे वदयचा आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

फ) 2). उऩ अलबमॊता मा ऩदालय ऩदोन्नतीकरयता कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) माॊची वेलाज्मेष्ट्ठता मादी 
अद्मालत अवणे आलश्मक आशे. कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) माॊची हदनाॊक 31.12.2002 अखेयची अॊनतभ 

वेलाज्मेष्ट्ठता मादी भनऩाच ेऩत्र क्रभाॊक प्रळा/7/कावल/1314/2004 हदनाॊक 07.10.2004 अन्लमे प्रलवद्ध 

कयण्मात आरेरी आशे. वदयची मादी भशायाष्ट्र नागयी वेला ज्मेष्ट्ठता ननमभालरी 1982 भधीर करभ 4(3) 

अन्लमे लमाने जेष्ट्ठ ल रुज ूहदनाॊकान्लमे वेलाज्मेष्ट्ठता मादी तमाय करून प्रलवद्ध केल्माच ेहदवनू मेत.े ऩयॊत  
कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) ह्मा एकाच वॊलगाातीर ळषैणणक अशातने वाय ऩदलीधय आणण ऩदवलकाधायक 

अळा दोन ज्मेष्ट्ठतावचूी लेगलेगळ्मा तमाय कयण्मात आरेल्मा आशे. एकाच वॊलगाातीर ऩदावाठी दोन 

स्लतॊत्र ज्मेष्ट्ठतावचूी कोणत्मा ळावन ननणामान्लमे तमाय केरेल्मा आशेत माफाफत ख रावा भागवलण्मात 

आरा शोता त्मान वाय वलबागाने ख राश्माभध्मे भा.अलय वचचल, ऩाटफॊधाये वलबाग, माॊचे ऩत्र क्र.एभआमएव-

1088/(18) आ/ज्मे.हदनाॊक 01.03.1988 अन्लमे उऩअलबमॊता (लगा 2) माॊचे ळषैणणक अशातने वाय ऩदलीधय ल 

ऩदवलकाधायक माॊच ेउऩवलबागीम अलबमॊता ल उऩवलबागीम अचधकायी माॊच्मा वेलाज्मेष्ट्ठतफेाफत उदाशयण 

देण्मात आर ेआशे. वलबागाव कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊच्मा वेलाज्मेष्ट्ठतफेाफत वलचायणा केरी अवता 
उऩअलबमॊता माॊच्मा वेलाज्मेष्ट्ठतफेाफत ख रावा वादय केरेरा अवल्माभ ऱे  अन ऩारन अभान्म कयण्मात 

मेत आशे. त्माभ ऱे कननष्ट्ठ अलबमॊता ऩदलीधय ल ऩदवलकाधायक माॊच्मा वेलाज्मेष्ट्ठता मादी एकबत्रत करून 

अन ऩारन वादय कयाले. 

 

फ. 3). कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) माॊची वेलाज्मेष्ट्ठता मादीच ेअलरोकन केर ेअवता वदयच्मा ज्मेष्ट्ठता 
मादी भशायाष्ट्र नागयी वेला ज्मेष्ट्ठता वलननमभाभध्मे ळषैणणक अशातने वाय ज्मेष्ट्ठताक्रभ ननग्श्चत कयण्माची 
तयतदू नाशी अव ेनभदू करून भ.ना.वे.ननमभ 1982 भधीर करभ 4 (3) न वाय ज्मेष्ट्ठताक्रभ ननधाारयत 

केरेरी अवल्माच ेहदवनू मेत आशे. माफाफत स्लतॊत्र ख रावा केरेरा नवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात 

मेत आशे. 
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फ. 4) वॊदबा क्रभाॊक तीन अन्लमे भनऩाने त्माॊच्मा कभाचाऱमाच्मा ळषैणणक अशातचेे वेला प्रलेळ ननमभ करून 

वदयच्मा ननमभालरीव भान्मता लभऱण्मावाठी भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग,भॊत्रारम भ ॊफई माॊना 
त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक प्रळा/७अ/कावल/446/91/हदनाॊक 23.05.1991 अन्लमे (प्रत उऩरब्ध झारी नाशी) लेऱोलेऱी 
ऩत्रव्मलशाय झाल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत आशे. भशाऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर वला ऩदावाठीच्मा वेला 
प्रलेळ ननमभाॊचा एकबत्रत प्रस्ताल वलचायात घेऊन भॊज यीवाठी ळावनाकड ेवादय कयणे आलश्मक 

अवल्माफाफत भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग माॊचे ऩत्रक्रभाॊक ऩीएभवी/3091/944/ प्र.क्र.131/नवल-

22 हदनाॊक 27.07.2002 अन्लमे वला वभालेळक वला ऩदाॊचा एकबत्रत प्रस्ताल वादय कयण्माच ेननदेळ भनऩाव 

देण्मात आरेरे शोत.े त्मान वाय व धारयत प्रस्ताल हदनाॊक 30.07.2016 योजी ळावनाव वादय केल्माफाफत 

अन ऩारनात नभदू केर ेआशे. भात्र वदय प्रस्तालाची प्रत अन ऩारनावोफत   उऩरब्ध करून देण्मात आरी 
नाशी. त्माभ ऱे अन ऩारन अभान्म करून आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

फ. 5) स्थाऩत्म अलबमाॊबत्रकी वॊलगााभध्मे कननष्ट्ठ अलबमॊता मा ऩदालय कामायत अवरेल्मा अचधकायी माॊची 
ळषैणणक अशातचे्मा आधाये ऩदवलकाधायक कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊची वॊख्मा 57 आणण ऩदलीधय कननष्ट्ठ 

अलबमॊता माॊची वॊख्मा 43 अवनू मा एकाच ऩदावाठी दोन लेगलेगळ्मा वेलाज्मेष्ट्ठता माद्मा (वॊदबा क्रभाॊक 

3) तमाय करून त्माभध्मे 1:1 मा प्रभाणात उऩअलबमॊता मा ऩदालय ऩदोन्नत्मा देण्मात मेत आशेत.  त्माभ ऱे 

ऩदवलकाधायक कननष्ट्ठ अलबमॊता माॊच्मालय अन्माम झाल्माच ेननदळानाव मेत आशे. भात्र वलद्म त 

अलबमाॊबत्रकी वलबागाभध्मे ऩदवलकाधायक आणण ऩदलीधायक एकाच ऩदावाठी एकच वेलाज्मेष्ट्ठता मादी 
करून ऩदोन्नत्मा केल्मा जातात. त्माभ ऱे स्थाऩत्म अलबमाॊबत्रकीभधीर वेलाज्मेष्ट्ठ कननष्ट्ठ अलबमॊता 
माॊच्मा ऩदोन्नत्माभध्मे अननमलभतता शोत आशेत. मा वलवॊगतीफाफत स्थाऩत्म अलबमाॊबत्रकीभधीर 

अलबमॊत्माॊनी, भनऩाने केरेल्मा कामालाशी वलरुद्ध भा. आम क्त तवेच भा.नगय वचचल भशायाष्ट्र ळावन 

माॊच्माकड ेतक्रायी केरेल्मा आशेत. माफाफत वॊम ग्क्तक ख रावा वादय केरेरा नाशी. त्माभ ऱे अन ऩारन 

अभान्म करून आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

फ. 6) वॊदबा क्रभाॊक 1 ल 4 अन्लमे वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा भशाऩालरका ठयाल अन क्रभाॊक 08 हदनाॊक 

04.01.1983 न वाय भशायाष्ट्र नागयी वेला ननमभ 1982 राग ूअवल्माफाफतचा ठयाल करून तो भान्मतकेयीता 
ळावनाकड ेऩाठवलरा अवता ळावनाचे ऩत्र क्रभाॊक ऩीवीवी-3091/944/प्र.क्र.131/91/नवल-22 हदनाॊक 18 

जानेलायी 2002 अन्लमे त्माव भान्मता हदरेरी आशे. त्माचप्रभाणे ठयाल क्रभाॊक 1113 हदनाॊक 18.03.2011 

भान्म करून भनऩाच्मा ज्मेष्ट्ठतावचूीतीर झारेल्मा अननमलभततफेाफत व धायणा करून ऩदलीधायक ल 

ऩदवलकाधायक कननष्ट्ठ अलबमॊता (स्थाऩत्म) माॊच्मा एकाच ऩदाच्मा दोन लेगलेगळ्मा ज्मेष्ट्ठतावचूी एकबत्रत 

करून उऩअलबमॊता ऩदालय ऩदोन्नत्मा देण्माफाफत ठयाल क्र. 1113 हदनाॊक 18.03.2011 अन्लमे कामालाशी का 
कयण्मात आरेरी नाशी माफाफत ख रावा वादय केरेरा नाशी.  
 

DATBVGM6801 (Ref No : 107, Hmm No : 85)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

18 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरका अचधनस्त वलबागातीर अचधकायी/ कभषचायी माॊच्मा 
वेलाऩुस्तकातीर आणण लेतन ननश्चचतीभधीर अननममभतता 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 12 

   

रेखा ळीऴा :लेतन ल बत्त े   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा पलपलध प्रबागा अॊतगषत अचधकायी ल कभषचायी माॊना 
भशायाष्ट्र ळावन नगय पलकाव पलबाग ळावन ननणषम क्र. 131/2000/नली-22 दद.23.03.2001 तवेच ळावन 

ननणषम क्र.ऩीवीभएभवी 3006/प्र.क्र.205/06/नली-22 दद.02.03.2007 अन्लमे शे्रणीलाढ रागू केरेरी आशे. वदय 

वुधायीत लेतनशे्रणीचा राब दद.1.02.1997 ऩावून अनुसेम केरा अवून त्माचा प्रत्मष राब दद. 1.04.2000 ऩावून 

ददरेरा आशे. वुधायीत लेतनशे्रणीत लेतन ननर्श्चती कयताना भशायाष्ट्र नागयी वेला (लेतन) ननमभ 1981 भधीर 

ननमभ 11(2) ल ननमभ 39 नुवाय न कयता वुधायीत लेतनशे्रणीत जुन्मा लेतनाच्मा रगत नॊतयच्मा टप्पप्पमालय 

लेतन ननर्श्चती करून तवेच अनतरयक्त लेतनलाढी देऊन ऩुन्शा लेतन लाढीचा ददनाॊक जुन्मा लेतनशे्रणीतीरच 

ठेलण्मात आरा आशे. ऩुढीर लेतन लाढ अशषताकायी वेला ऩूणष शोण्माऩूली अदा केरेरी अवल्माने अनतप्रदान 

झारेरे आशे. तवेच दद.1.02.1997 च्मा लेतन ननर्श्चती नुवाय ऩुढीर 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननर्श्चती 
वदयच्मा लेतनालय कयण्मात आरी त्माभुऱे 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननर्श्चती देखखर चुकीच्मा ऩद्धतीने 

झारेरी आशे. मा वॊदबाषत भशायाष्ट्र ळावन नगय पलकाव पलबाग ळावन ननणषम क्र.वॊकीणष 1009/प्र.क्र.355/नपल 

26 ददनाॊक 10 ऑगस्ट 2009 भधीर तयतुदीॊच ेउल्रॊघन झारेरे आशे. लयीर ळावन ननणषमानुवाय 

भशानगयऩालरके भध्मे ळावनाप्रभाणेच लेतनशे्रणी रागू शोतीर आखण त्माभध्मे कोणतीशी लाढ केरी जाणाय 

नाशी अळी तयतूद आशे. त्माभुऱे ळावनाचे वेलापलऴमक ननमभ भशाऩालरकेव रागू आशेत. भशानगयऩालरका 
अचधनस्त अचधकायी/कभषचा-माॊना 10% लेतन लाढीवश ऩुढीर लेतनलाढी/लेतनशे्रणी नुवाय लेतन ननर्श्चत करून 

त्मानुवाय 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननर्श्चती केरेरी आशे. लयीर फाफीॊचा पलचाय कयता बपलष्ट्मात 

भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर खचाषची भमाषदा 35% च्मा पलदशत भमाषदेऩेषा जास्त शोण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. त्माभुऱे मा करयता भशानगयऩालरकेतीर वलषच ऩदाॊच्मा लेतनशे्रण्माॊच ेळावन स्तयालरून 

ऩुनपलषरोकन शोऊन त्मानुवाय कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा वलवलध प्रबागा अॊतगात अचधकायी ल कभाचायी माॊना 
भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणाम क्र. 131/2000/नली-22 हद.23.03.2001 तवेच ळावन 

ननणाम क्र.ऩीवीभएभवी 3006/प्र.क्र.205/06/नली-22 हद.02.03.2007 अन्लमे शे्रणीलाढ राग ूकेरेरी आशे. वदय 
व धायीत लेतनशे्रणीचा राब हद.1.02.1997 ऩावनू अन सेम केरा अवनू त्माचा प्रत्मष राब हद.1.04.2000 

ऩावनू हदरेरा आशे. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका कामाषेत्रातीर हदनाॊक 1.02.1997 ऩावनू व धायीत लेतन 

शे्रणी राग ूकयण्मात आरी. त्मान वाय त्माॊचे ज न्मा लेतन शे्रणीभधून व धायीत लेतनशे्रणीभध्मे लेतन ननग्श्चत 

कयण्मात आर ेआशे. अचधकायी ल कभाचायी माॊची ननलडक वेलाऩ स्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता खारीर त्र टी 
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आढऱून आल्मा. त्माफाफत वॊफॊचधत वलबागाॊनी रेखाऩयीषणाव ख रावा वादय केरेरा नवल्माने 

खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.  
अ) स्थामी वलभतीने ठयाल क्र.8 हदनाॊक 04.01.1983 न वाय लेतन, बत्त ेल इतय फाफीवाठी भशायाष्ट्र नागयी 
वेला ननमभ राग ूकयण्माव भान्मता हदरी आशे. त्माचप्रभाणे ळावन नगयवलकाव वलबाग ळा.नन.क्र.वॊकीणा 
1009/प्र.क्र355/नवल 26 हदनाॊक 10.08.2009 न वाय भशानगयऩालरके भध्मे ळावनाप्रभाणेच लेतनशे्रणी राग ू

शोतीर आणण त्माभध्मे कोणतीशी लाढ केरी जाणाय नाशी अळी तयतदू आशे. त्माभ ऱे ळावनाच ेवेलावलऴमक 

ननमभ भशाऩालरकेव राग ूआशेत. उदाशयणा दाखर खारीर नभदू कभाचा-माॊना 10% लेतन लाढीवश ऩ ढीर 

लेतनलाढी/लेतनशे्रणी न वाय लेतन ननग्श्चत करून त्मान वाय 6 व्मा लेतन आमोगाची लेतन ननग्श्चती केरेरी 
आशे. त्माचप्रभाणे ऩदोन्नतीची वॊधी उऩरब्ध नवरेल्मा लाशन चारक ऩदाव आश्लालवत प्रगती मोजनेचा 
ऩहशरा राब देताना रु.4200/- ल 24 लऴााचा द वया राब देताना रु.4800/- ग्रेड लेतन राग ूकेरेरे आशे. ळावन 

अचधवचूना वलत्त वलबाग भशायाष्ट्र नागयी वेला (व धारयत लेतन) ननमभ 2009 भधीर ननमभ 18 न वाय 
अचधवचूनेतीर कोणत्माशी तयत दीॊच्मा ननलाचनावॊफॊधी कोणताशी प्रश्न उऩग्स्थत झाल्माव तो भशायाष्ट्र 

ळावनाचे वलत्त वलबागाकड ेननहदाष्ट्ट कयण्मात मेईर आणण वलत्त वलबागाचा त्मालयीर ननणाम अॊनतभ याशीर 

अळी तयतदू आशे. लयीर फाफीॊचा वलचाय कयता बवलष्ट्मात भशानगयऩालरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर खचााची भमाादा 
35% च्मा वलहशत भमाादेऩेषा जास्त शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. त्माभ ऱे मा करयता 
भशानगयऩालरकेतीर वलाच ऩदाॊच्मा लेतनशे्रण्माॊचे ळावन स्तयालरून ऩ नवलारोकन शोऊन त्मान वाय कामालाशी 
कयणे आलश्मक आशे. 
फ) पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगषत अर्ग्नळभन पलबागातीर अचधकायी ल कभषचायी माॊची 
ननलडक वेलाऩ स्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 

202 हदनाॊक 10.07.2018, अधावभाव क्र.201 हदनाॊक 10.07.18 आणण अधावभावक्र. 203 हदनाॊक 

10.07.18 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे नाशी. त्माभ ऱे खारीरप्रभाणे  आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
1) श्री. ऩाटीर बैयल फॊडू :– कामाारमीन अधीषक माॊची प्रथभ ननम क्ती हदनाॊक 09.02.1984 

योजी लेतनशे्रणी 950-20-1150-25-1500 भध्मे झारेरी अवून त्माॊना हदनाॊक 01.01.1996 भध्मे 5 

च्मा लेतन आमोगान वाय लेतनशे्रणी 3050-75-3950-80-4590 भध्मे लेतन य.रु. 3950 लय ननग्श्चत 

कयण्मात आरेरे आशे. ऩ ढीर लेतनलाढ हदनाॊक 01.02.1996 योजी  4030/- देण्मात आरी आशे. श्री 
ऩाटीर माॊना वेलेभध्मे वरग 12 लऴााची वेला झाल्माभ ऱे कारफद्ध ऩदोन्नती हदनाॊक 09.02.1996 

ऩावून देम झाल्माने त्माॊना लरयष्ट्ठ लेतनशे्रणी 4000-100-6000 रागू कयण्माऐलजी वलबागाने 
5000-15-7000 शी लेतनशे्रणी रागू केरेरी आशे. 
2) त्माच प्रभाणे वऩॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा धोयणान वाय श्री. ऩाटीर माॊना 01.02.1997 योजीच्मा 
भूऱ लेतनाभध्मे (भूऱ लेतन रु.4110) 10% लेतनलाढीवश ऩ ढीर लेतनशे्रणी भॊज यीन वाय य.रु. 4500-
125-7000 भध्मे लेतन य.रु. 4500/- ननग्श्चत शोत अवताना प्रत्मषात त्माॊना य.रु. 5000-150-
8000 भध्मे ककभान लेतन य.रु. 5000 देण्मात आरेरे अवल्माभ ऱे त्माॊच ेलेतनाभध्मे अनतप्रदान 
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झारेरे आशे. 
3) श्री ऩाटीर माॊना हदनाॊक 20.03.1997 योजी लरयष्ट्ठ लरवऩक ऩदालय ननमलभत ऩदोन्नती देण्मात 

आरेरी आशे. कारफद्ध ऩदोन्नती हदल्माॊनतय त्माॊची लेतन ननग्श्चत हद. 09.02.1996 योजी केरी 
अवताना ऩ न्शा त्माॊना ननमलभत ऩदोन्नती हदल्मानॊतय लेतन ननग्श्चती कयण्माची आलश्मकता 
नव्शती. ऩयॊत  लेतन ननग्श्चत कयण्मात आरी आशे. वदयफाफत त्माॊना लेतनाभध्मे अनतप्रदान झाल्माच े

हदवून मेत आशे. त्माभ ऱे श्री ऩाटीर फी.फी.कामाारमीन अधीषक माॊची व धारयत लेतन ननग्श्चती शोणे 

अऩेक्षषत आशे. तयी माफाफत हदनाॊक 09.02.1996 ऩावून लेतनलाढीच्मा अनतप्रदानाच्मा यक्कभेची 
ऩरयगनणा कयण्मात मेलून लव रीफाफत कामालाशी कयण्मात माली. ल तवे रेखाऩयीषणाव अलगत 

कयण्मात आरे नाशी.  
क) पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगषत तारेया रुग्णारमातीर अचधकायी ल कभषचायी माॊना 
भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणाम क्र.ऩीवीवी-302000/प्र.क्र.131/2000/नली-22 हद. 

23.03.2001 तवेच ळावन ननणाम क्र.ऩीवीभएभवी 3006/प्र.क्र.205/06/नली-22 हद.02.03.2007 अन्लमे 

व धायीत लेतनशे्रणीचा राब हद.1.02.1997 ऩावून अन सेम केरा अवून त्माचा प्रत्मष राब 

हद.1.04.2000 ऩावून हदरेरा आशे. श्रीभ.प्रगती एर.चव्शाण:- रॎफ टेग्क्नळीअन माॊची वदयशू लेतन 

ननग्श्चती प्रकयण तऩावरे अवता खारीर त्र टी आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभावक्रभाॊक 203 

हदनाॊक 10.07.2018 वलचायणा केरेरी शोती ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं 

अन ऩारन वादय केरेरे नाशी त्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
1) श्रीभ.चव्शाण माॊची हदनाॊक 03.10.1991 योजी रॎफ टेग्क्नळीअन मा ऩदालय प्रथभ ननम क्ती झारेरी 
अवून त्माॊची लेतनशे्रणी 1400-40-1800 द.यो. 50-2300 भध्मे झारेरी आशे. हदनाॊक 01.01.1996 योजी 
5 व्मा लेतन आमोगान वाय लेतन ननग्श्चती लेतनशे्रणी 5000-150-8000 भध्मे लेतन य.रु. 5150 

ननग्श्चत कयण्मात आरे अवून त्माॊना हदनाॊक 01.10.1996 योजी लेतनलाढ य.रु. 5300/- देण्मात आरी 
आशे. त्माचप्रभाणे हदनाॊक 01.02.1997 भध्मे 10% लेतनलाढीवश लेतनशे्रणीभध्मे लरयष्ट्ठ लेतनशे्रणी 
देण्मात आरेरी आशे. त्माभ ऱे श्रीभ.चव्शाण माॊच ेलेतनशे्रणी रु.5500-175-9000 भध्मे लेतन 

य.रु.6025/- ननग्श्चत कयण्मात आरेरे आशे. तवेच भशायाष्ट्र नागयी वेला (लेतन)1981 भधीर ननमभ 

11(2) ल ननमभ 39 न वाय व धायीत शे्रणीन वाय लेतनननग्श्चती कयताना ज न्मा ऩदाच्मा लेतनशे्रणीभध्मे 

वभान लेतन टप्ऩा नलीन लेतनशे्रणीभध्मे अवेर तय त्मा वभान टप्प्मालय वॊफॊचधताॊचे लेतन ननग्श्चती 
कयाल ेल वॊफॊचधताॊव त्माची ऩ ढीर लेतनलाढ ज न्मा ऩदालयीर लेतन लाढीच्मा हदनाॊकारा द्माली ककॊ ला 
अवा वभान लेतन टप्ऩा नलीन लेतनशे्रणीभध्मे नवेर तय नलीन लेतन शे्रणीतीर जो लेतन टप्ऩा ज न्मा 
लेतनाच्मा रगत नॊतयचा अवेर त्मा टप्प्मालय वॊफॊचधताॊचे लेतन ननग्श्चत कयाले ल मा प्रभाणे लेतन 

ननग्श्चत केल्मालय वॊफॊचधताॊची नलीन ऩदालयीर ऩ ढीर लेतनलाढ व धायीत लेतनशे्रणीत आलश्मक तो 
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अशाताकायी कारालधी(एक लऴा) ऩूणा केल्मालय देण्मात माली अळी तयत द आशे.  
      अ) उऩयोक्त नभ द वेलाऩ स्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता हदनाॊक 01.10.1995 योजीच ेलेतन य.रु. 

1640 न वाय 01.01.1996 योजीच ेलेतन य.रु. 5150/- लेतनशे्रणी रु.5000-150-8000 भध्मे ननग्श्चत 

कयण्मात आरे अवून ऩ ढीर लेतनलाढ हदनाॊक 01.10.1996 योजी रु. 5300/- लेतनलाढी नॊतयच े लेतन 

ननग्श्चत कयण्मात आरे आशे.  
      फ) वऩॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा रेखा वलबागाकडीर प्रस्ताल क्रभाॊक रेखा-1/कावल/124/2000 हदनाॊक 

17.04.2000 आणण भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग माॊच ेळावन ननणाम क्रभाॊक ऩीवीवी-
302000/ 910/प्र.क्र.131/2000/नवल-22 हदनाॊक 23 भाचा 2001 अन्लमे हदनाॊक 01.02.1997 ऩावून 

लेतन रु.5300/- च्मा लेतनालय 10% लेतनलाढीवश लेतन ननग्श्चती कयण्मात मेऊन प्रस्तावलत लरयष्ट्ठ 

लेतनशे्रणीभधीर टप्प्मालय लेतन रु. 5500-175-9000/- भध्मे 5830/- लेतन ननग्श्चत शोणे अऩेक्षषत 

अवताना वॊफधीत कभाचाऱमाचे लेतन रु. 5850/- लय च कीच ेननग्श्चत केरेरे आशे. लेतनलाढीची तायीख 

हदनाॊक 01.10.1997 देम शोत नवताना देम केरेरी आशे. माफाफत व धायीत लेतनशे्रणीत लेतन ननग्श्चती 
कयताना भशायाष्ट्र नागयी वेला (लेतन) ननमभ 1981 भधीर ननमभ 11(2) ल ननमभ 39 न वाय न कयता 
व धायीत लेतनशे्रणीत ज न्मा लेतनाच्मा रगत नॊतयच्मा टप्प्मालय  लेतन ननग्श्चती करून, अनतरयक्त 

लेतनलाढी देऊन ऩ न्शा लेतन लाढीचा हदनाॊक ज न्मा लेतनशे्रणीतीरच ठेलण्मात आरा आशे. ऩ ढीर लेतन 

लाढ अशाताकायी वेला ऩूणा शोण्माऩूली अदा केरेरी अवल्माने अनतप्रदान झारेरे आशे.  
      क) श्रीभ.चव्शाण माॊची प्रथभ ननम क्ती हदनाॊक 3.10.1991 योजीची अवून त्माॊना हदनाॊक 1.2.1997  

योजी नलीन लेतनशे्रणीभध्मे लेतन देण्मात आल्माने वदयच्मा हदनाॊकाऩावून 12 लऴााचा कारफद्ध 

ऩदोन्नतीचा राब देणे मोग्म शोते. ऩयॊत  वदयच ेऩद शे एकाकी ऩद अवल्माभ ऱे त्माॊना लरयष्ट्ठ 

लेतनशे्रणी रागू शोत नवतानाशी वदय लेतनशे्रणीचा राब हदरेरी आशे. त्माभ ऱे झारेल्मा 
अनतप्रदानाची यक्कभ ऩरयगणना करून लवूर कयण्मात माली. 
ड) पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगषत उद्मान पलबागातीर अचधकायी ल कभषचायी माॊची ननलडक 

वेलाऩ स्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 204 

हदनाॊक 10.07.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन प्राप्त झारे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.े  
1) श्री. गामकलाड प्रकाळ भोगर – उद्मान अधीषक माॊची प्रथभ ननम क्ती हद. 21.03.1990 योजी 
लेतनशे्रणी 1400-40-1800-50-2300 भध्मे झारेरी अवून त्माॊना हदनाॊक 11.09.1995 योजी लेतनशे्रणी 
1640-60-2600-75-2900 भध्मे ऩदोन्नती झाल्माने लेतन य.रु. 1700/- लय ननग्श्चती कयण्मात आरे. 

त्माॊची हदनाॊक 01.01.1996 भध्मे 5 व्मा लेतन आमोगान वाय त्माॊना लेतनशे्रणी 5500-175-9000 भध्मे 

ककभान लेतन य.रु. 5500/- लय लेतन ननग्श्चती कयण्मात आरी आशे. वऩॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा 
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धोयणान वाय श्री. गामकलाड माॊना 01.02.1997 भध्मे 10% लाढीवश ऩ ढीर लेतनशे्रणी भॊज यीन वाय य.रु. 

6500-200-10500/- भध्मे लेतन ककभान लेतनालय य.रु.6500/- लय ननग्श्चत शोणे अऩेक्षषत शोते. ऩयॊत  
वलबागाने वदयच्मा हदनाॊकाव हदनाॊक 01.01.1996 योजी लेतनशे्रणी य.रु. 6500-200-10500/- भॊजूय 

करून हदनाॊक 01.02.1997 योजीच ेलेतन 7500/- ननग्श्चत केरेरे आशे. माफाफत ख रावा कयण्मात 

माला.  
2) 6 व्मा लेतन आमोगान वाय त्माॊना हदनाॊक 01.01.2006 योजी व धारयत लेतनशे्रणी य.रु. 9300-34800 

गे्रड ऩे 4400 भध्मे लेतन ननग्श्चती कयताना हदनाॊक 31.12.2005 योजीच ेलेतन रु.8100/- न वाय 

ननग्श्चत कयणे आलश्मक शोते ऩयॊत  रु. 9300/- च्मा लेतनालय केल्माभ ऱे त्माॊना भूऱ लेतनाभध्मे 

जास्तीच ेलेतन देण्मात आरे आशे.  
3) हदनाॊक 01.01.2006 योजी लेतनशे्रणी 9300-34800 गे्रड ऩ े4400 भध्मे भूऱ लेतन य.रु. 15070 

+4400 लय ननग्श्चत झारेरे आशे. तवेच त्माॊना हदनाॊक 10.04.2006 योजी ऩदोन्नती देण्मात आरी. 
ऩयॊत  लेतनशे्रणी एकच अवल्माने (9300-34800 गे्र.ऩे.4400 भध्मे) वलकल्ऩान वाय लेतन ननग्श्चती देम 

शोत नाशी. गे्रड ऩे भध्मे फदर शोत नवल्माभ ऱे लेतन ननग्श्चती कयण्माची आलश्मकता नव्शती. हदनाॊक 

01.07.2006 योजी ननमलभत लेतनलाढ देऊन भूऱ लेतन 15660+4400 देम शोत अवताना वॊफधीताॊना 
भूऱ लेतन य.रु. 18630+4400 गे्रड ऩे लय ननग्श्चत केरेरे अवल्माभ ऱे झारेल्मा अनतप्रदानाच्मा 
यक्कभेची ऩरयगणना करून आजऩमतं लेतनाभध्मे व धायणा करून लव री कयण्मात माली.   
4) वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेतीर कामाषेत्रातीर फश ताॊळ अचधकायी ल कभाचायी माॊना देखीर 

उऩयोक्त प्रभाणे च कीच्मा लेतन ननग्श्चतीभ ऱे हदनाॊक 01.02.1997 ऩावून लेतनलाढीच ेअनतप्रदान 

झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. उदाशयणादाखर हदरेल्मा कभाचाऱमा व्मनतरयक्त आणखी 
ककती अचधकायी ल कभाचायी माॊना हदनाॊक 01.02.1997 ऩावून उऩयोक्त प्रभाणे च कीच्मा लेतन 

ननग्श्चतीभ ऱे अतीप्रदन झारेरे आशे माचा ळोध घेऊन अनतप्रदान यक्कभेची ऩरयगणना करून 

पेयलेतन ननग्श्चती करून झारेल्मा अनतप्रदानाच्मा यक्कभेची लव रीफाफत मोग्म ती कामालाशी करून 

रेखाऩयीषणाव अन ऩारन वादय केरेरे नाशी.  
5) अळाच प्रकाये हद.01.02.1997 ते रेखा ऩयीषण कारालधीऩमतं वेलाननलतृ्त झारेल्मा अचधकायी ल 

कभाचायी माॊना हदनाॊक 01.02.1997 ऩावून च कीच्मा लेतन ननग्श्चतीभ ऱे झारेल्मा अनतप्रदान 

यक्कभेची ऩरयगणना ल लव रीची कामालाशी कयाली. तवेच लयीर अनतप्रदानाच्मा यकभा भ ॊफई वलत्तीम 

ननमभ 1959 च ेऩरयलळष्ट्ट 26 भधीर ननमभ क्र. 14 च ेग न वाय 14.50% व्माजावश लवूरऩात्र कयण्मात 

माली.   
DATBVGM6801 (Ref No : 144, Hmm No : 201)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

19 जनता वॊऩकष  वलबागा भापष त जमॊती कामषक्रभाॊलय वभायॊब प्रीत्मथष भमाषदेऩेषा जादा 
खचष तवेच योखीने केरेल्मा ननमभफाह्म प्रदानाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :जनता वॊऩका     भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 3119614.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3119614.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 3194.00/-   

भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखा वॊदशता 1971 भधीर ननमभ क्रभाॊक 14 अन्लमे भशानगयऩालरकेभधून कोणतशेी 
प्रदान धनादेळाद्लाये देण्मात माल.े तवेच भशानगयऩालरका अचधननमभ, 1949 करभ 84 (2) अन्लमे रु.100/- 

ऩेषा अचधक यक्कभ भशानगयऩालरकेकडून देम अवेर तवे्शाॊ ती धनादेळाद्लाये प्रदान झारी ऩादशजे. 
भशाऩालरकेने जमॊती कामषक्रभालयीर फाफीॊवाठी वदय ननमभाच ेउरॊघन करून धनादेळाऐलजी एकूण 

रु.3,68,000/- योखीने प्रदान केल्माभुऱे वदय खचष आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. ळावन ननणषम उद्मोग उजाष ल 

काभगाय पलबाग क्र. बाखव 1093/(2635)/उद्मोग 6 दद.16 जुर ै1993 भधीर तयतुदीनुवाय खयेदी ककॊभत 

रु.5000/- ऩमांतच्मा लस्तू ननपलदा/दयऩत्रके न भागपलता थेट जागेलय खयेदी कयण्माची भुबा देण्मात आरी आशे. 

भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 भधीर करभ 75 ल प्रकयण ऩाच भधीर करभ 4 नुवाय 

तातडीची फाफ मशणून खयेदी कयालमाची अवल्माव त्माफाफतच्मा कायणाॊवश वषभ प्राचधकाऱमाची भॊजूयी घेऊन 

रु.2.00 राखा ऩमांतची खयेदी दयऩत्रके भागलून कयण्मात मेत.े जमॊती कामषक्रभालयीर यक्कभ रु.1,20,742/- चा 
खचष दयऩत्रके भागलून ककॊ ला ननपलदा प्रक्रीमा याफलून ननमभानुवाय केरा नाशी. आमकय अचधननमभ 1961 च्मा 
करभ 194 वी नुवाय देमक यकभेलय 2 टक्के आमकय कऩात कयणे आलश्मक आशे. योखीने केरेल्मा प्रदानाची 
एकूण यक्कभ रु.1,59,742/- लय 2 टक्के आमकय रु.3,194/- कऩात केरेरा नाशी. ळावन अचधवूचना क्र.1007/ 

प्र.क्र.376/नपल-26, दद.22/02/2008 अन्लमे तवेच भशानगयऩालरका अचधननमभ, 1949 चे करभ 66(41) च्मा 
तयतुदीनुवाय भशानगयऩालरकाॊना लापऴषक वभायॊबप्रीत्मथष खचाषची एकूण लापऴषक भमाषदा रु.5.00 राख अवून 

जादा खचाषफाफत ळावनाची ऩूलष वॊभती घेतरेरी नवल्माने जमॊती कामषक्रभाॊलय झारेरा एकूण लापऴषक खचष 
रु.31,19,614/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा जनता वॊऩकष  पलबागाभापष त पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे इतय 
खचष मा रेखामळऴाष अॊतगषत लापऴषक वभायॊबप्रीत्मथष खचष कयण्मात आरा अवून वदय कामषक्रभाॊच्मा 
नस्तीच ेरेखाऩयीषणाभध्मे अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 86 ददनाॊक 20/12/2017 अन्लमे खरुावा 
भागपलणेत आरा शोता. ऩयॊतु पलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा 
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केरेरा नाशी. त्माभुऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.       

अ) पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मालतीने दद.11/04/2014 ते 14/04/2014 मा कारालधीत 
क्राॊतीवूमष भशात्भा पुरे ल बायतयत्न डॉ.फाफावाशेफ आॊफेडकय जमॊती भशोत्वल वाजया कयण्मात आरा. 
जनता वॊऩकष  पलबागाभापष त क्राॊतीवूमष भशात्भा पुरे ल बायतयत्न डॉ.फाफावाशेफ आॊफेडकय जमॊती 
भशोत्वल 2014 च्मा योखीच्मा खचाषच्मा देमकाॊची तऩावणी केरी. वदय कामषक्रभाच्मा खचाषव 
कराकायाॊच े/व्माख्माते /ळाशीयाॊच ेभानधन /स्भनृतचचन्श, फॅनय,चशाऩान, बोजन, ननलाव व्मलस्था इत्मादी 
फाफीॊकयीता आदेळ क्र. भाजवॊ/5/कापल /93/2014, दद.3/04/2014 नुवाय यक्कभ रु.1161500/- आगाऊ 
काढण्मात आरी अवून देमक क्र.1(1), दद.5/04/2014 अन्लमे रु.665000/- ल देमक क्र.1(2), 
दद.5/04/2014 अन्लमे रु.228500/- अवे एकूण रु.893500/- धनादेळाने प्रदान कयण्मावाठी आणण 
तातडीच्मा योख स्लरूऩातीर खचाषवाठी श्री.ळयद दा. जाधल, कामषकायी अमबमॊता(ऩा.ऩ.ु) तथा भुख्म 
वॊमोजक माॊच ेनाले देमक क्र.1(3), दद.5/04/2014 अन्लमे रु.168000/- ल श्री. अण्णा म. फोदड,े 
प्रळावन अचधकायी माॊच ेनाले देमक क्र.(4), दद.5/04/2014 अन्लमे रु.100000/- अवे एकूण 
रु.268000/- आगाऊ काढण्मात आरे आशे. वदय योखीच्मा प्रदानाऩैकी काशी देमकाॊची तऩावणी केरी. 

                  योखीने प्रदान केरेल्मा यकभाॊचा तऩमळर खारीर प्रभाणे-       

अ.क्र. देमक क्र. ल 
हदनाॊक 

यक्कभ घेणाऱमाच े
नाल 

खचााच तऩलळर प्रदान यक्कभ 
रु. 

ळयेा 

1 676, 

10/04/2014 

भे.ट्रू ग्व्शजन, वऩ ॊऩयी कामाक्रभाकयीता 
फॎनय, शोडींग्ज खयेदी 

12650 योखीने प्रदान, 
दयऩत्रके न 
भागवलता खयेदी, 
आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

2 473, 

11/04/2014 

भे.लदैऩाठक कक्रएळन, 
ऩणेू. 

स्भनृतचचन्शे खयेदी 
काच फॉक्ववश 

35212 योखीने प्रदान, 
दयऩत्रके न 
भागवलता खयेदी, 
आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

3 446, 

11/04/2014 

भे.पाईन ऩॉईंट, 
वऩ ॊऩयी. 

छामाचचत्रण प्रदळान 
करयता पोभ फोडा ल 
त्माची वप्रटीॊग, 

30030 योखीने प्रदान, 
दयऩत्रके न 
भागवलता खयेदी, 
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रॎलभनेळनल 
डडझाईन कयणेकाभी 
खचा  

आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

4 --, 

11/04/2014 

श्री स्लाभी वभथा 
आटाव, बोवयी 

याॊगोऱी भानधन 
(भनऩा बलन) 

10000 योखीने प्रदान, 
आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

5 163, 

11/04/2014 

भे.ट्रू ग्व्शजन, वऩ ॊऩयी कामाक्रभाकयीता 
फॎनय, शोडींग्ज खयेदी 
(वऩ ॊऩयी ल नालळक 
पाटा) 

22050 योखीने प्रदान, 
दयऩत्रके न 
भागवलता खयेदी, 
आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

6 --, 

14/04/2014 

श्रीभ.ळ बाॊगी लळ ॊदे हद.11 त े14 
कामाक्रभाच े
वतू्रवॊचारन  
भानधन 

29000 योखीने प्रदान, 
आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

7 73, 

23/04/2014 

भे. दळान डडजीटर 
ग्व्शडीओग्रापी, वाॊगली 

ग्व्शडीओ चचत्रीकयण 20800 योखीने प्रदान, 
दयऩत्रके न 
भागवलता खयेदी, 
आमकय कऩात 
केरेरी नाशी. 

                  एकूण 159742  

      उऩयोक्त खचाषच्मा प्रभाणकाॊची तऩावणी केरी अवता खारीर प्रभाणे त्रटुी आढऱून आल्मा 
आशेत.  
1) भशायाष्ट्र नगयऩामरका रेखा वॊनतशा 1971 भधीर ननमभ क्रभाॊक 14 अन्लमे भशानगयऩामरकेभधनू 
कोणतेशी प्रदान धनादेळाद्लाये देण्मात माल.े तवेच भशानगयऩामरका अचधननमभ, 1949 करभ 84 (2) 
अन्लमे रु.100/- ऩेषा अचधक यक्कभ भशानगयऩामरकेकडून देम अवेर तेव्शाॊ ती धनादेळाद्लाये प्रदान 
झारी ऩादशजे. वदय ननमभाच्मा भमाषदेऩेषा जादा यकभेच ेयोखीने केरेरे प्रदान ननमभफाशम आशे. वदय 
ननमभान्लमे रु.100/- ऩेषा जादा यकभेच ेप्रदान धनादेळाने कयणे आलचमक अवताना उऩयोक्त 
फाफीॊवाठी ननमभाच ेउरॊघन करून धनादेळाऐलजी एकूण रु.2,68,000/- योखीने केरेल्मा प्रदानाफाफत 
खरुावा वादय कयण्मात आरेरा नाशी. 
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2) ळावन ननणषम उद्मोग उजाष ल काभगाय पलबाग क्र. बाखव 1093/(2635)/उद्मोग 6 दद.16 जुरै 
1993 भधीर तयतुदीनुवाय खयेदी ककॊ भत रु.5000/- ऩमतंच्मा लस्तू ननपलदा/दयऩत्रके न भागपलता थेट 
जागेलय खयेदी कयण्माची भुबा देण्मात आरी आशे. भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩामरका अचधननमभ 1949 
भधीर करभ 75 ल प्रकयण ऩाच भधीर करभ 4 नुवाय तातडीची फाफ म्शणून खयेदी कयालमाची 
अवल्माव त्माफाफतच्मा कायणाॊवश वषभ प्राचधकाऱमाची भॊजूयी घेऊन रु.2.00 राखा ऩमतंची खयेदी 
दयऩत्रके भागलून कयण्मात मेत.े वदय अचधननमभातीर तयतूदी नुवाय दयऩत्रके भागलून खयेदी कयणे 
आलचमक शोते त्माच ेऩारन न कयता खयेदी दयऩत्रके न भागपलता थेट ऩध्दतीने केरेरी आशे. वदय 
जमॊती कामषक्रभाची खयेदी दयऩत्रके न भागपलता केरी अवल्माने खयेदी दय शे फाजायबालाळी वूवॊगत 
अवल्माची खात्री कयता मेत नाशी. वदय जमॊती कामषक्रभ भशानगयऩामरकेभापष त दयलऴी आमोश्जत 
कयण्मात मेत अवल्माने तातडीची फाफ म्शणून खचष कयता मेऊ ळकत नाशी त्माभुऱे ननपलदा प्रक्रीमा 
याफपलणे आलचमक शोत.े ननपलदा प्रक्रीमा याफपलरी नवल्माने स्ऩधाषत्भक दयाचा राब शोऊ ळकरा नाशी. 
जमॊती कामषक्रभाचा खचष दयऩत्रके भागलून ककॊ ला ननपलदा प्रक्रीमा याफलून ननमभानुवाय केरा नवल्माने 
आषेऩ नोंदपलण्मात मेत अवून खचष मोग्म प्रकाये झाल्माची खात्री ऩटपलण्मात माली. उऩयोक्त योखीने 
प्रदान केरेल्मा यकभाॊचा तऩमळर तक्त्मातीर अ.क्र.1,2,3,5 ल 7 च ेएकूण यक्कभ रु.1,20,742/- दय 
ऩत्रके न भागपलता केरेल्मा खयेदीफाफत खरुावा केरेरा नाशी. 

3) पलत्त पलबाग, ळावन ऩरयऩत्रक क्र.आमकय 1007/प्र.क्र.105/कोऴा-ऩ-5, दद.22/02/2008 नुवाय 
आशयण ल वॊपलतयण अचधकाऱमाॊनी लेऱोलेऱी आमकय अचधननमभातीर तयतुदीनुवाय लेगलेगऱमा 
प्रदानावाठी पलदशत दयाने आमकय कऩात कयणे फॊधनकायक आशे. आमकय अचधननमभ 1961 च्मा 
करभ 194 वी नुवाय देमक यकभेलय 2 टक्के आमकय कऩात कयणे आलचमक आशे. उऩयोक्त योखीने 
केरेल्मा प्रदानाफाफत प्रदानाची एकूण यक्कभ रु.1,59,742/- लय 2 टक्के आमकय रु.3,194/- कऩात 
केरेरा नाशी. वदय यक्कभ लवूर करुन लवुरीच ेचरन रेखाऩयीषणाव अलगत कयाल.े 

फ) पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा जनता वॊऩकष  पलबागाभापष त इतय खचष मा रेखामळऴाष अॊतगषत 
वभायॊबप्रीत्मथष खचष कयण्मात मेत अवून इतय खचष मा रेखामळऴाषखारी रु.80 राखची तयतुद कयण्मात 
आरी आशे. उऩयोक्त तयतुदीभधनू जमॊती भशोत्वल कामषक्रभाॊलय खारीर प्रभाणे खचष कयण्मात आरा 
आशे. 

      
अ.क्र. तऩलळर वलबागाचा प्रभाणक 

क्रभाॊक ल हदनाॊक 
यक्कभ (रु.) एकूण यक्कभ 

(रु.) 

1 क्राॊती वमूा भशात्भा ज्मोनतयाल 1, 5/04/2014 1161500 1164614 
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प रे ल बायतयत्न 
डॉ.फाफावाशेफ आॊफेडकय जमॊती 
भशोत्वल  

60, 2/03/2015 3114 

2 सान ज्मोती वावलत्रीभाई प रे 
जमॊती भशोत्वल 

47, 1/01/2015 53000 53000 

3 फवलेश्लय भशायाज जमॊती 4, 28/04/2014 100000 100000 

4 याजवऴा ळाशू भशायाज जमॊती 12, 21/06/2014 286000 286000 

5 रोक ळाहशय अण्णाबाऊ वाठे 
जमॊती 

17, 30/07/2014 730000 730000 

6 जगद्ग रु भशवऴा लाग्ल्भकी 
जमॊती 

35, 30/10/2014 140000 140000 

7 लळलजमॊती व्माख्मानभारा  58, 12/02/2015 476000 476000 

                                एकूण  31,19,614 

     उऩयोक्त जमॊती कामषक्रभाॊलय भशाऩामरकेच्मा भाध्मभातून वभायॊबप्रीत्मथष भोठमाप्रभाणालय 
भमाषदेऩेषा जादा ननधी खचष केरेरा आशे. वदय ननधी जनतेच्मा वोमी वुपलधाॊवाठी ल पलकाव काभाॊलय 
खचष कयण्मावाठी जनतेकडून कय तवेच पलपलध वेलाॊच ेळुल्क म्शणून लवुर केरा जातो. उऩयोक्त 
जमॊती कामषक्रभाॊच ेआमोजन कयण्मावाठी शा पलकाव काभाॊची ननधी लऱपलरा जातो. त्माचा ऩरयणाभ 
पलकावकाभाॊलय शोतो. नागयीकाॊकडून लवुर केरेरा ननधी नागयीकाॊच्मा वोमी वुपलधाॊवाठी खचष कयणे 
अऩेक्षषत आशे. वदय ननधी भशानगयऩामरकेने तयतुद कयालमाच्मा फाफीवॊफॊधी भशायाष्ट्र भशानगयऩामरका 
अचधननमभ, 1949 अन्लमे करभ 63 ल 66 नुवाय तयतुदी पलदशत केल्मा अवून त्मानुवाय खचष कयणे 
आलचमक आशे. अचधवूचना क्र.1007/प्र.क्र.376/नपल-26, दद.22/02/2008 अन्लमे तवेच 
भशानगयऩामरका अचधननमभ, 1949 च ेकरभ 66(41) च्मा तयतुदीनुवाय भशानगयऩामरकाॊना लापऴषक 
वभायॊबप्रीत्मथष खचाषची भमाषदा रु.5 राख अवून जादा खचाषफाफत ळावनाची ऩूलष वॊभती घेणे आलचमक 
आशे. उऩयोक्त जमॊती कामषक्रभाॊलय आचथषक लऴाषत एकूण रु.31,19,614/- इतका खचष केरा आशे. 
उऩयोक्त अचधवूचना ल अचधननमभातीर करभातीर तयतुदीऩेषा (लापऴषक रु.5 राख भमाषदेऩेषा) जादा 
खचष केरेरा आशे. वदय जादा खचाषफाफत ळावनाची ऩूलष भॊजूयी घेतल्माची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव 
वादय कयण्मात माली. अन्मथा वदय जमॊती कामषक्रभाॊलय झारेरा एकूण खचष रु.31,19,614/- 
आषेऩाचधन ठेलण्मात मेईर.  
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आषेऩाचधन यक्कभ रु.31,19,614/- 
लवुरऩात्र यक्कभ रु.3,194/-                             

DATAMSM6401 (Ref No : 48, Hmm No : 86)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

20 आचथषक लऴष 2014-15 भधीर ननवलदा जादशयातीलय झारेल्मा जादा खचाषफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :जनता वॊऩका     भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 18804023.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 552230.00/-   

ळावन ननणषम क्र.जादशयात-2009/प्र.क्र/137/का-34/ददनाॊक 31.08.2009 अन्लमे भशाभॊडऱ, र्जल्शा ऩरयऴद, 

भशानगयऩालरका, नगयऩालरका प्रळावन माॊना जादशयात देताना ळावनाचे दय अलरॊफालेत अव ेआदेळ आशेत. 

भशानगयऩालरके भापष त याफपलण्मात मेत अवरेल्मा पलकाव काभ,े मोजनेची काभ ेमाॊच्मा जादशयाती भुॊफई 

भशानगयऩालरका अचधननमभ-1949 करभ 469 ल 470 अन्लमे ककभान 2 स्थाननक लतषभानऩत्रात देणे 

फॊधनकायक आशे. पलबागाकडून आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे लतषभानऩत्रात देण्मात आरेल्मा जादशयाती ककभान 

2 लतषभानऩत्रात देण्माऐलजी 5 त े6 लतषभानऩत्रात ददरेल्मा आशेत. ळावन आदेळाचे उल्रॊघॊन करुन ळावन 

ननणषमातीर आदेळानुवाय 2 स्थाननक लतषभान ऩत्रात जादशयात देण्माऐलजी 5-6 लतषभानऩत्रात जादशयाती देण्मात 

आल्माभुऱे जादशयात प्रलवध्दी रेखा लळऴाांतगषत केरेरी जादा खचाषची यक्कभ रु.1,88,04,023/- रेखाऩयीषणात 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. तवेच षेत्रीम कामाषरमाने भमाषदेऩेषा जास्त खचष केरेरा अवल्माभुऱे य.रु. 

5,52,230/- लवूर कयण्मात माली. 
 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरका माॊच े2014-15 मा पलत्तीम लऴाषच ेरेखाऩयीषण कयताना 
भशानगयऩामरके भापष त याफपलण्मात मेत अवरेल्मा पलकाव काभ,े मोजनेची काभ ेमाॊच्मा जादशयाती 
जनता वॊऩकष  पलबागाभापष त देण्मात मेतात. जादशयात प्रमवध्दीच्मा ननलडक देमकाॊची तऩावणी कयता 
आढऱून आरेल्मा त्रटुीॊफाफत अधषवभाव ऩत्र 12 हदनाॊक 17.05.2017, अधावभाव क्र.14 हदनाॊक 

31.05.2017, अधावभाव क्र.23 हदनाॊक 30.06.2017, अधावभाव क्र. 30 हदनाॊक 24.07.2017, अधावभाव क्र. 35 
ददनाॊक 31.07.2017, अधषवभाव ऩत्र 41 हदनाॊक 07.08.2017, अधषवभाव ऩत्र 64 ददनाॊक 22.09.2017 
अन्लमे आषेऩ नोंदपलण्मात आरे. अधावभाव क्र.12, 23, 41 चे अन ऩारन प्राप्त झार.े अधावभाव क्रभाॊक 14, 
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30, 35 ल 64 चे अन ऩारन रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. वदयचे 
अन ऩारन वलचायात घेता खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) भशानगयऩामरके भापष त याफपलण्मात मेत अवरेल्मा पलकाव काभे, मोजनेची काभे माॊच्मा जादशयाती 
भुॊफई भशानगयऩामरका अचधननमभ-1949 करभ 469 ल 470 अन्लमे ककभान 2 स्थाननक 
लतषभानऩत्रात देणे फॊधनकायक आशे. पलबागाकडून आचथषक लऴष 2013-14 भध्मे लतषभानऩत्रात देण्मात 
आरेल्मा जादशयाती ककभान 2 लतषभानऩत्रात देण्माऐलजी 5 त े6 लतषभानऩत्रात ददरेल्मा आशेत. 
भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन पलबाग ळावन ननणषम क्रजादशयात-2009/प्र.क्र/137/का-34/ददनाॊक 
31.08.2009 अन्लमे भशाभॊडऱ,श्जल्शा ऩरयऴद, भशानगयऩामरका,नगयऩामरका प्रळावन माॊना जादशयात 
देताना ळावनाच ेदय अलरॊफालेत अव ेआदेळ आशेत. पलपलध पलबाग उदा. आयोग्म, स्थाऩत्म, पलद्मुत 
आणण ऩाणीऩुयलठा इत्माददभापष त पलपलध काभाकरयता ननपलदा भागपलण्माफाफतच्मा जाशीय वूचना 
उऩयोक्त ळावन ननणषमातीर आदेळानुवाय 2 स्थाननक लतषभान ऩत्रात जादशयात देण्माऐलजी 5-6 
लतषभानऩत्रात जादशयाती देण्मात आरेल्मा आशेत. पलबागान ेवादय केरेल्मा अमबरेख्मानुवाय जादशयात 
प्रमवध्दी मा रेखा मळऴाषखारी पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे एकूण यक्कभ रु. 2.00 कोटी तयतुद 
कयण्मात आरी अवून वदय रेखामळऴांतगषत यक्कभ रु.1,88,04,023/- खचष कयण्मात आरा आशे. 
उऩयोक्त ळावन ननणषम ददनाॊक 31/08/2009 च ेउल्रॊघन करुन ळावन ननणषमातीर आदेळानुवाय 2 
स्थाननक लतषभान ऩत्रात जादशयात देण्माएलजी 5-6 लतषभानऩत्रात जादशयाती देण्मात आल्मा. ळावन 
ननणषमानुवाय अनतरयक्त लतषभान ऩत्राॊना जादशयाती ददल्मान ेझारेल्मा जादा खचाषची यक्कभ 
रेखाऩयीषणाव अलगत कयणेफाफत कऱलूनशी जनता वॊऩकष  कामाषरमान ेवदय यक्कभ रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध न केल्मान ेजादशयात प्रमवध्दी रेखा मळऴांतगषत केरेरा खचष रु.1,88,04,023/- रेखाऩयीषणाव 
आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  

2) 2014-15 भध्मे जादशयातीलय पलबागननशाम ल ननपलदाननशाम प्रत्मेक लतषभानऩत्राव अदा कयण्मात 
आरेल्मा जादशयातीॊच्मा खचाषची भादशती भागपलण्माच ेअधषवभाव ऩत्र क्रभाॊक 28 च्मा प्राप्त झारेल्मा 
अनुऩारनानुवाय अनतरयक्त 3 त े4 लतषभानऩत्रात जादशयाती ददल्माभुऱे खारीर प्रभाणे जादशयात 
प्रमवध्दी मा रेखामळऴाषलय जादा खचष झारा आशे. 

अ.क्र. कामाषरमाच ेनाल पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे 
केरेरा एकूण खचष रु. 

जादा झारेरा एकूण खचष 
रु. 

1. अ षेत्रीम कामाारम  80901 49384 

2. फ षेत्रीम कामाारम 129835 121727 

3. क षेत्रीम कामाारम 121014 99624 

4. ड षेत्रीम कामाारम 154826 128602 

5. ई षेत्रीम कामाारम  160248 120364 

6. प षेबत्रम कामाषरम 73100 32529 
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            एकूण  719924 552230 
 

जादशयातीलय भनऩाच्मा षेबत्रम कामाषरमाने लय नभदू केल्माप्रभाणे लऴषबयात एकूण यक्कभ रु.7,19,924/- 
इतका खचष झारा आशे.  माफाफत भनऩा स्तयालय ठयाल क्रभाॊक 7094 ददनाॊक 17.06.2014 अन्लमे 
भनऩाच्मा लतीन ेपलपलध जादशयाती स्थाननक लतृ्तऩत्रात प्रमवद्ध कयणेकरयता भनऩाच्मा मादीलय योटेळन 
ऩद्ध्तीन े50 लतृ्तऩत्राॊना जादशयाती पलतयीत कयण्माव भान्मता ददरी. वदय ठयालात एका लेऱी 
द्मालमाच्मा जादशयातीवाठी लतृ्तऩत्राची वॊख्मा नभूद नाशी तयी लय नभूद ळावन ननणषमानुवाय 
भनऩाच्मा लतीन े50 लतृ्तऩत्राॊऩैकी 2 लतषभानऩत्रात योटेळन ऩद्ध्तीन ेजादशयाती देणे आलचमक शोत.े 
भनऩान ेस्लत:च ेपलकमवत वॊकेतस्थऱ अवुन वदय वॊकेतस्थऱालय लेऱोलेऱी ननपलदाफाफत जाशीय वूचना 
प्रमवध्द केरेल्मा आशेत. त्माभुऱे त्माव जादशय प्रमवध्दी मभऱत.े उऩयोक्त ळावन ननणषमात नभूद 
केल्मानुवाय 2 स्थाननक लतषभान ऩत्रात जादशयात देण्माऐलजी 5-6 लतषभानऩत्रात जादशयाती ददल्माभुऱे 
यक्कभ रु.5,52,230/- इतका जास्तीचा खचष केल्मान ेभनऩाच ेआचथषक नुकवान शोत आशे. तवेच 
भनऩालय अनतरयक्त दानमत्ल ऩडत आशे. त्माभुऱे जादा खचाषची यक्कभ रु. 5,52,230/- लवरुऩात्र आशे. 
तवेच वॊऩूणष आचथषक लऴाषत अळाप्रकाये 2 ऩेषा जास्त (अनतरयक्त 3 त े4) लतषभानऩत्रात जादशयाती 
ददल्मान ेझारेल्मा खचाषची ऩरयगणना करुन वदयशू यक्कभ वॊफॊचधताॊकडून लवुर कयाली. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.1,88,04,023/- 
लवूरऩात्र यक्कभ रु. 5,52,230/-                         

DATAMSM6401 (Ref No : 50, Hmm No : 64)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

21 कय वॊकरन वलबागीम कामाषरमाकडीर न लटरेल्मा धनादेळाफाफतची कामषलाशी न  
कयणे तवेच जभा यकभा ताऱभेऱ न घेतरेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :कय वॊकरन    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 21082285.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 431533.00/-   

लभऱकत कय लवुरी धनादेळाद्लाये कयण्मात आरी अवून न लटरेल्मा धनादेळाफाफत आमु ु्क्त माॊचे आदेळ 

क्र.कय/भुख्म/रेऩ/कापल/438/2009, ददनाॊक 01/09/2009 भध्मे नभूद केल्मानुवाय ल भुॊफई प्राॊनतक 
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भशानगयऩालरका अचधननमभ चे करभ 149 (1) (ड) नुवाय कामषलाशी करुन दॊडात्भक ळुल्कु् आकायण्मावाठी 
स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 7141 ददनाॊक 20/01/2009 अन्लमे भान्मता देण्मात आरी आशे. अव ेअवताना 
अनादय झारेल्मा धनादेळाच्माफाफतीत ननमभाचे उरॊघ्घन झाल्माने दॊडात्भक ळुल्क आकायर ेनवल्माचे ददवून 

आर ेआशे. अनादय धनादेळाच्मा फाफतीत ननगोलळएफर इन्स्ूभेंट ॲक्ट,1881 भधीर करभ 138 च्मा 
तयतूदीनुवाय कामषलाशी झाल्माच ेददवून आर ेनाशी. कय वॊकरन पलबागीम कामाषरमाद्लाये प्राप्पत धनादेळाऩकैी 
अनादय धनादेळाची नोंदलशी पलशीत नभुन्मात ठेलण्माऐलजी वाध्मा नोंदलशीभध्मे नोंदी घेण्मात मेतात. 

नोंदलशीतीर नोंदीखारी कामाषरम प्रभुखाची स्लाषयी घेण्मात मेत नाशी. प्राप्पत धनादेळाऩकैी ककती धनादेळ 

फॉकेत लठरे आशेत ल ककती अनादय झार ेआशेत माचा गोऴलाया ननमलभतऩणे काढरा जात नाशी. कय आकायणी 
ल कय वॊकरन पलबागीम कामाषरमाकडीर अनादय धनादेळाची यक्कभ रु. 4,30,533/- ल दॊडाची यक्कभ रु.1000/- 

अळी एकूण यक्कभ रु. 4,31,533/- लवुर कयण्मात आरेरी नाशी. कय वॊकरन पलबागाभापष त दैनॊददन स्लरुऩात 

योखीने ल धनादेळ स्लरुऩात जभा केरेल्मा यकभा ह्मा फॉक खात्मात जभा झाल्माफाफत ताऱभेऱ घेतरा जात 

नाशी. कय वॊकरन पलबागाने जभा केरेल्मा यकभा रु.2,10,82,285/- शे भनऩाचे फॉक खात्माभध्मे जभा 
केल्माफाफत चरनाच्मा प्रती रेखाऩरयषणाव वादय केरेल्मा नाशीत. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा वलबागीम कामाारमाकडून लभऱकत कय लव रीकयीता धनादेळ ग्स्लकायर े

जातात. वन 2014-15 मा आचथाक लऴााकयीता भनऩाच्मा अचधनस्त चचखरी ल भोळी वलबागीम कय वॊकरन 

कामाारमाकडीर धनादेळाची नोंदलशी तऩावरी अवता रेखाऩयीषणात आढऱून आरेल्मा त्र टीॊफाफत अधावभाव 

साऩनऩत्र क्रभाॊक 100 हदनाॊक 18/01/2018, अधावभाव ऩत्र 101 हदनाॊक 18/01/2018 अन्लमे आषेऩ 

नोंदवलण्मात आर.े चचखरी कय वॊकरन कामाारमाने आषेऩ क्रभाॊक 100 चे अन ऩारन रेखाऩयीषणाच्मा 
अॊनतभ हदनाॊका ऩमतं वादय केर ेनाशी. आषेऩ क्रभाॊक 101 फाफत भोळी कय वॊकरन कामाारमाने अन ऩारन 

क्रभाॊक 36 हदनाॊक 29/01/2018 अन्लमे ख रावा वादय केरा आशे. वलबागीम कामाारमाने वादय केरेरे 

अन ऩारन वलचायात घेता ल चचखरी वलबागीम कामाारमाने अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने  आषेऩ कामभ 

करुन रेखाऩयीषणाच ेखारीरप्रभाणे अलबप्राम देण्मात मेत आशेत. 

1) लभऱकत कय लव रीकयीता ग्स्लकायरेरे धनादेळ फॉकेत न लटल्माव वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका 
आम क््त माॊच ेआदेळ क्र.कय/भ ख्म/रेऩ/कावल/438/2009, हदनाॊक 01/09/2009 भध्मे नभदू केल्मान वाय ल 

भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अचधननमभ चे करभ 149 (1) (ड) न वाय कामालाशी करुन अनादय ळ ल्क 

रु.100/- (य.रु.ऩाच शजाय ऩमतंच ेधनादेळावाठी) ल रु.200/- (य.रु.ऩाच शजाय लयीर धनादेळावाठी) इतके 

दॊडात्भक ळ ल्क आकायण्मावाठी स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 7141 हदनाॊक 20/01/2009 अन्लमे भान्मता 
देण्मात आरी आशे. अव ेअवताना अनादय झारेल्मा धनादेळाच्माफाफतीत भशानगयऩालरका आम क््त माॊचे 
उऩयोक्त ्आदेळात नभदू केल्मान वाय ल भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभाच ेकरभ 149 (1) (ड) न वाय 
कामालाशी न कयता ननमभाच ेउरॊघ्घन करुन दॊडात्भक ळ ल्क आकायर ेनवल्माच ेहदवनू आर ेआशे.  
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2) अनादय धनादेळाच्मा फाफती वदय धनादेळ अनादय झाल्माच ेफॉकेने कऱवलल्मानॊतय 30 हदलवाच्मा आत 

ज्मा लभऱकत धायकान ेधनादेळ हदरा त्मारा नोटीव काढून कऱवलरे ऩाहशज.े लभऱकत धायकान ेनोटीव प्राप्त 

झाल्मानॊतय 15 हदलवाॊत वदय अनादय धनादेळाची यक्कभ योखीने बयरी ऩाहशज.े लभऱकत धायकान ेन 

लटरेल्मा धनादेळाची यक्कभ 15 हदलवात बयरी नवल्माव ननगोलळएफर इन्स्ट्रूभेंट ॲक्ट,1881 भधीर करभ 

138 च्मा तयत दीन वाय कामालाशी करुन अनादायीत धनादेळाची यक्कभ लव र कयणे आलश्मक आशे. भात्र 

उऩयोक्त लभऱकत धायकाॊना न लटरेल्मा धनादेळाफाफत 30 हदलवात नोटीव काढरेल्मा आढऱून आर ेनाशी 
तवेच अनादय धनोदळाची यक्कभ 15 हदलवात लवरू केरेरी नाशी. त्माभ ऱे ननगोलळएफर इन्स्ट्रूभेंट ॲक्ट 

1881 भधीर करभ 138 च्मा तयतदूीन वाय कामालाशी झाल्माच ेहदवनू आर ेनाशी. 

3) धनादेळ नोंदलशी भध्मे नोंदवलरेल्मा अनादयीत धनादेळाची यक्कभ ग्स्लकायरेल्मा ऩालत्मा रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध कयण्मात आल्मा नाशीत. 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे ऩरयलळष्ट्ट क्र. 2 भध्मे नभदू केरेरे कय 
आकायणी ल कय वॊकरन वलबागीम कामाारमाकडीर 07 अनादय धनादेळाची यक्कभ रु. 4,30,533/- ल प्रत्मेक 

धनादेळावाठी रु.200/- प्रभाणे रु.1000/- दॊड लव र केरेरा नाशी. अळी एकूण यक्कभ रु.4,31,533/- लव र 

कयण्मात आरेरी नाशी. वदय कय लवरूीचा ऩालती क्रभाॊक हदनाॊकावहशत कागदोऩत्री ऩ याला वादय केरेरा नाशी. 
तयी धनादेळाची यक्कभ ल दॊडाची यक्कभ वॊफॊधीताकडून लव र करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयण्मात माली. 
अनादय झारेल्मा धनादेळाॊकरयता ग्स्लकायण्मात आरेल्मा यकभेच्मा जभा ऩालत्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झाल्मा नवल्माने वदय यकभा बयणा केल्माफाफत खात्री कयता आरी नाशी.  

4) चचखरी कय वॊकरन वलबागीम कामाारमाकडीर नोंदलशीतीर नोंदीखारी कामाारम प्रभ खाची स्लाषयी 
घेण्मात आरेरी नाशी. 

5) प्राप्त धनादेळाऩकैी ककती धनादेळ फॉकेत लठर ेआशेत ल ककती अनादय झार ेआशेत माचा गोऴलाया 
ननमलभतऩणे काढरा जात नाशी. त्माभ ऱे आचथाक लऴा 2014-15 ऩ लीचे ककती धनादेळ अनादयीत आशेत माची 
खात्री कयता आरी नाशी. 

6) कय वॊकरन वलबागाभापा त दैनॊहदन स्लरुऩात यकभा योखीने ल धनादेळ ऩध्दतीने जभा केल्मा जातात. वदय 
जभा केरेल्मा यकभा ह्मा फॉक खात्मात जभा केल्माफाफत कय वॊकरन वलबागाभापा त ताऱभेऱ घेतरा जात 

नाशी. त्माभ ऱे कय वॊकरन वलबागाभापा त जभा केरेरी वला योख यक्कभ ल धनादेळाची यक्कभ प्रत्मषात भनऩा 
खात्मात जभा झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी. 

7) कय वॊकरन वलबागाने हदरेल्मा भाशीतीन वाय कामाारमात दययोज जभा शोणा-मा यकभा ह्मा भनऩाच्मा फॉक 

खात्माभध्मे जभा कयणेवाठी भे.यामटय वेपगाडा प्रा.लर. मा वॊस्थेकड ेयोख यक्कभ, धनादेळ ल कामाारमाचे जभा 
चरन व ऩ ता केर ेजात.े वदय वॊस्था शी कय वॊकरन वलबागाकडून जभा झारेल्मा यकभा ह्मा भनऩाचे 
एच.डी.एप.वी. फॉके लर.भधीर खात ेक्र.00527620000080 भध्मे फॉकेचे बयणा चरनाने जभा करुन त्मा 
बयणा चरनाची प्रत वॊफॊधीताना हदरी जात.े भात्र कय वॊकरन वलबागाने ऩरयलळष्ट्ट क्र.2 भध्मे नभदू केरेल्मा 
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तायखेव जभा केरेल्मा यकभा ह्मा भनऩाचे फॉक खात्माभध्मे जभा केल्माच्मा चरनाच्मा प्रती तवेच कामाारमाच े

जभा चरनाच्मा प्रती वादय केल्मा नाशीत. त्माभ ऱे वदयच्मा यकभा ह्मा भनऩाच्मा फॉक खात्मात जभा केल्माची 
खात्री कयता आरी नाशी. तवेच कय वॊकरन कामाारमाच्मा जभा ऩोटककदी न वाय जभा यकभा ह्मा भनऩाच्मा 
फॉक खात्मात जभा केल्माचे फॉकेची बयणा जभा ऩालत्मा ल चरनाच्मा प्रती वादय कयाव्मात. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.2,10,82,285/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.4,31,533/-          
DATAMSM6401 (Ref No : 51, Hmm No : 100)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

22 वलत्तीम लऴष 2014-15 मा लऴाषच्मा कारालधीभध्मे भॊजूय केरेरी वलकाव शक्क 
प्रभाणऩत्र े(DRC) आणण त्माॊची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून न ददरेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

भशानगयऩालरकेच्मा नगययचना पलबागाकडून आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे एकूण 238 पलकाव शक्क प्रभाणऩत्र े

ननगषलभत केल्माच ेननदळषनाव आर ेअवून वदयची पलकाव शक्क प्रभाणऩत्र ेपलदशत नभुन्माभध्मे छऩाई करून 

घेण्मात आरेरी आशेत. ऩयॊतु पलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा कारालधीऩमांत ककती प्रभाणऩत्राॊची छऩाई केरी, 
आखण एकूण छऩाईऩकैी ककती पलकाव शक्क प्रभाणऩत्राॊचा लाऩय केरा माफाफतची वाठा नोंदलशी ठेलरेरी 
नवल्माभुऱे वदयच्मा पलकाव शक्क प्रभाणऩत्राॊचा अचधकृत लाऩय शोत आशे ककॊ ला नाशी माफाफत रेखाऩयीषणात 

खात्री कयता आरी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेभधीर नगययचना वलबागाभध्मे फाॊधकाभावलऴमी वलत्तीम लऴा 2014-15 मा 
लऴााच्मा कारालधीभध्मे भॊजूय केररेी वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र े(D.R.C.) आणण त्माॊच्मा नोंदलशीचे रेखा 
ऩयीषण केर ेअवता वदयची नोंदलशी वलहशत नभ न्माभध्मे ठेलण्मात आरेरी नवल्माच ेआढऱून आर.े  

वदयच्मा नोंदलशीभध्मे 2014-15 मा वलत्तीम लऴााभध्मे अ.क्र.1150 त ेअ.क्र.1487 अवे एकूण 238 वलकाव 

शक्क प्रभाणऩत्र ेननगालभत केल्माफाफतच्मा नोंदी आशेत.  
वलकाव शक्क प्रभाणऩत्र ेवलहशत नभ न्माभध्मे छऩाई करून घेण्मात मेत अवल्माचे रेखा ऩयीषणाभध्मे 
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हदवनू आर.े ऩयॊत  वदय फाफतची वाठा नोंदलशी रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध करून देण्मात आरी नाशी. 
त्माभ ऱे वलबागाने रेखाऩयीषण कारालधीऩमतं एकूण ककती वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राॊची छऩाई केरी ल 

त्माऩकैी ककती प्रभाणऩत्र ेलाऩयरी आणण लळल्रक वाठा ककती आशे, माफाफत रेखाऩयीषणाभध्मे खात्री 
कयता आरी नाशी.   
माफाफत अधावभाव क्रभाॊक 147 हदनाॊक 15.03.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने 

त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक नयवल/कावल/5/267/2018 हदनाॊक 22.03.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू 

वदयच्मा अन ऩारनान वाय वलबागाने वलकाव शक्क प्रभाणऩत्राची नोंदलशी ठेलरेरी नवल्माच ेनभदू केरेरे 

अवनू माऩ ढे ठेलण्मात मेईर अव ेअन ऩारन वादय केरेआशे. अन ऩारानावोफत नोंदलशी उऩरब्ध केरी 
नवल्माने वदयशू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

DATBVGM6801 (Ref No : 102, Hmm No : 147)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

23 वभालेळक आयषणाअॊतगषत (Accomodation Reservation) वलकवकाकडून भनऩाव 
देम अवणाऱमा षेत्राच्मा शस्ताॊतयणातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड ळशयाची वुधारयत पलकाव मोजना भशायाष्ट्र ळावनाच्मा ददनाॊक 18.09.1995 च्मा 
अचधवूचनेन्लमे भॊजूय अवून ददनाॊक 02.11.1995 ऩावून अॊभरात आरेरी आशे. वभालेळक आयषण क्र. 

73,74,75 ल 76 चे आयषण पलकाव ननमॊत्रण ननमभालरी 1987 नुवाय वभालेळक आयषण मशणून भॊजूय झारेरे 

आशे. वभालेळक आयषणाच्मा फदराफाफत भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ 1966 भधीर करभ 37 

(अ) अन्लमे ददनाॊक 16.09.2005 योजी प्रस्ताल ळावनाव ऩाठपलण्मात आरा अवून फाॊधकाभ पलबागाने ददनाॊक 

30.03.2007 ल 20.05.2013 योजीच्मा ददरेल्मा ऩयलानगीच्मा अनुऴॊगाने वदयच्मा आयक्षषत जागेलयीर 

फाॊधकाभाव भा. आमुक्त, पऩ ॊ.चच ॊ. भनऩा माॊनी दद. 10.12.2013 योजी तात्ऩुयती स्थचगती देऊन फाॊधकाभ 

योखण्मात आर ेशोत.े दयममानच्मा कारालधीभध्मे वदयच्मा प्रस्तालाव ळावनाकडीर नगय पलकाव पलबाग माॊचे 
ऩत्र क्रभाॊक टीऩीएव-1813/3067/प्र.क्र.492/13/भनऩा/नपल-13 ददनाॊक 02.05.2016 अन्लमे अॊनतभ भॊजुयी 
ददल्माफाफत नभूद केरेरे आशे. त्माऩूलीच भनऩाने वदयच्मा आयक्षषत जागेलय फाॊधकाभ कयण्माफाफत भूऱ 

फाॊधकाभ ऩयलानगी क्र.फीऩी/पऩ ॊऩयी/33/2010 ददनाॊक 21.06.2010 अन्लमे आखण वुधारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी 
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क्र.फीऩी/पऩ ॊऩयी/31/2014 ददनाॊक 01.07.2014 च्मा अनुऴॊगाने फाॊधकाभ पलबागाच ेबाग ऩूणषत्लाचा दाखरा ऩत्र 

क्रभाॊक 118/2017 ददनाॊक 07.04.2017 अन्लमे 7309.78 चौ.भी. रा ऩयलानगी देण्मात आरी आशे. ळावनाने 

ददनाॊक 02.05.2016 भध्मे  एभ.आय.ऩी.टी अचधननमभ 1966 भधीर करभ 37(अ) पेयफदराव भान्मता ददल्माने 

त्मानॊतय फाॊधकाभ कयण्माव ऩयलानगी देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊतु भनऩाच्मा फाॊधकाभ पलबागाने भूऱ फाॊधकाभ 

ऩयलानगी क्र.फीऩी/पऩ ॊऩयी/33/2010 ददनाॊक 21.06.2010 अन्लमे आखण वुधारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी 
क्र.फीऩी/पऩ ॊऩयी/31/2014 ददनाॊक 01.07.2014 देण्मात आरेल्मा आशेत. वदय ऩयलानगीचे आदेळ रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झार ेनाशीत. त्माभुऱे वदयच्मा फाॊधकाभ ऩयलानगी पेयफदराव ळावन भॊजुयी मेण्माऩूली ऩयलानगी 
ददल्माने वदयच्मा स्थचगतीच्मा ननमभाचे उल्रॊघन झारेरे आशे. तवेच ऩोस्ट ल तायखात ेमाॊच्माकड ेऩाठऩुयाला 
केल्माफाफतचा तऩळीर अलबरेख्मात आढऱून आरा नाशी. 
 

  

वऩॊऩयी चचॊचलड ळशयाची व धारयत वलकाव मोजना भशायाष्ट्र ळावनाच्मा हदनाॊक 18.09.1995 च्मा 
अचधवूचनेन्लमे भॊजूय अवून हदनाॊक 02.11.1995 ऩावून अॊभरात आरेरी आशे. वऩॊऩयी चचॊचलड 

भशानगयऩालरकेतीर भौजे वऩॊऩयी मेथीर वव्शे नॊ. 109 ऩ.ै, 110 ऩै. लव.व.नॊ. 6365  ते 6367, 
6370 ल 6372 ऩै. शा भॊजूय वलकाव मोजनेन वाय आयषण क्रभाॊक 73 - लाशनतऱ, आयषण क्र.74 
- ऩोस्ट ऑकपव, आयषण क्र. 75 - लाचनारम / रामियी ल आयषण क्र. 76 दलाखाना इत्मादीच े

आयषण आशे.  वदयच ेआयषण वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरी 1987 न वाय वभालेळक आयषण 

म्शणून भॊजूय झारेरे आशे. त्माफाफतचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 
आयक्षषत 
षेत्राचे व.नॊ.  

व.न.109,110 ऩ.ै  

रा.आ.  श्री.वत्मग्जत इनाभदाय वऩ ॊऩयी ऩ णे  

भऱू जलभनीचे भारक  श्री.ग राफ वशाद ूलाघेये  माॊचे 
क रभ खत्मायधायक श्री. याजभनी लव ॊश 
याभद रायलव ॊग माॊचे लतीने श्री.वॊदीऩ 
फाऱकृष्ट्ण लाघेये  

फाॊधकाभ ऩयलानगी 
क्र.  

क्र.फीऩी/वऩ ॊऩयी/26/2007 हदनाॊक 30.03.2007 

अन्लमे  

व धारयत 
फाॊ.ऩयलानगी क्र.  

क्र.फीऩी/वऩ ॊऩयी/22/2013 हदनाॊक 20.05.2013 

अन्लमे  

एभ.आय.टी.ऩी.अचधननमभ 

1966 चे करभ 37 अन्लमे 

पेयफदराचा ऩहशरा प्रस्ताल 

नगय यचना ल वलकाव वलबाग माॊचे ऩत्र क्र. 

नयवल/कावल 1अ/334/2005 हदनाॊक 16.09.2005 

अन्लमे वलकाव ननमॊत्रण ननमभालरीत 
पेयफदर कयणेफाफतचा प्रस्ताल ळावनाव 
(नगयवलकाव वलबागाव) वादय केरा आशे.  

पेयफदराचा ऩहशरा 
ठयाल.  

भशाऩालरका वबेचा भान्मता ठयाल क्र.4885 

हदनाॊक 13.06.2003  

पेयफदराचा द वया 
ठयाल.  

भशाऩालरका वबेचा भान्मता ठयाल क्र. 5494 

हद . 24.06.2005 

भऱू फाॊधकाभ ऩयलानगी क्र.फीऩी/वऩॊऩयी/33/2010 हदनाॊक 21.06.2010  

व धारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी  क्र.फीऩी/वऩॊऩयी/31/2014 हदनाॊक 01.07.2014 
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वलकवकाकडून भनऩाव शस्ताॊतरयत कयालमाच्मा आयषणाच्मा प्रकयणाची नस्ती तऩावरी अवता 
आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 228 हदनाॊक 27.07.2018 अन्लमे वलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. वलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे 

नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) वदय आयक्षषत जलभनीच ेभूऱ भारक श्री. ग राफ वशाद ूलाघेये ल इतय आशेत. आयषणाच्मा धतीलय 

भोजणी नकाळा भो.य.न. 2182/06 लरून हदवणाया शा बूखॊड वलकाव मोजनेच्मा 25 
भी.यस्त्मालबभ ख आशे.  25 भी. यस्ता बूवॊऩादनाद्लाये भनऩाच ेताब्मात आरा अवून उलारयत 

आयषणाच ेबूवॊऩादन भनऩाने ताब्मात घेण्माफाफत कामालाशी व रु आशे. वदय आयक्षषत जभीन 

टी.डी.आयच ेफदल्मात भ.न.ऩा च ेताब्मात द्माली मावाठी अजादायाव ल माऩूलीच ेक रभ खत्माय धायक 

श्री. याजभनी लवॊश माॊचळेी भनऩास्तयालय चचाा केरी. वदयच्मा झारेल्मा चचचेा वबा लतृाॊत 

अलबरेख्माभध्मे रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारा नाशी. वदयच्मा चचनेॊतय श्री.लाघेये आणण श्री. 
याजभनी लवॊश माॊनी टी.डी.आय.च ेफदल्मात जभीन भनऩाचे ताब्मात देण्माव स्ऩष्ट्ट नकाय देण्मात 

आरा अवल्माच ेनगययचना ल वलकाव वलबाग माॊची हदनाॊक 12.03.2007 च्मा हटप्ऩणीन वाय 

ननदळानाव मेत आशे. त्मान ऴॊगान ेप्रस्त त बूखॊडातीर आयषणाच ेषेत्र वलकाव मोजना अशलाराप्रभाणे 

तवेच भॊजूय वलकाव मोजना नकाळातीर आकायाप्रभाणे आणण ननमभालरीतीर तयत दीन वाय 
अजादायाॊनी भनऩाव शस्ताॊतरयत कयालमाच ेषेत्र वलनाभ ल्म देण्माफाफतचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 
 
अ.क्र. आयषणाचा 

उद्देळ 
वॊऩादन 

वॊस्था 
आयषणाच ेषेत्र 

वलकाव मोजना 
अशलाराप्रभाणे 

(D.P.) 

आयषणाच े

षेत्र वलकाव 

मोजना 
नकाळाप्रभाणे 

(D.P.Plan) 

भनऩाव 

वलनाभ ल्म 

लभऱणाये षेत्र 

बाग 

ऩणूात्लान वाय 
भनऩावदेम 

षेत्र 

1 2 3 4 5 6 7 
1. लाशनतऱ  भनऩा  8000 चौ.भी.  5225 

चौ.भी.  
5225 चौ.भी.  5267.76 

चौभी  
2. ऩोस्ट 

ऑकपव  
ऩोस्ट ल 

तायखात े
1000 चौ.भी.  1000 

चौ.भी.  
  -- - 

 
3. रामियी  भनऩा  6000 चौ.भी.  6000 

चौ.भी.  
900 चौ.भी. 1248.91 

चौभी  
4. दलाखाना  भनऩा  1000 चौ.भी.  3775 

चौ.भी.  
566.25चौ.भी   793.11 

चौभी  
  एकूण  16000 चौ.भी 16000 चौ.भी 6691.25चौभी  7309.78 

चौभी 
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लयीरप्रभाणे 16000 चौ.भी. षेत्राचा बूखॊड भनऩाने ताब्मात घेण्माऐलजी 6691.25 चौ.भी. फाॊधील 

स्लरुऩात घेण्माफाफतच्मा फदराव अन वरून वदयचा वभालेळक आयषणाच्मा फदराफाफत भशायाष्ट्र 

प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ 1966 भधीर करभ 37 (अ) अन्लमे हदनाॊक 16.09.2005 योजी 
प्रस्ताल ळावनाव ऩाठवलण्मात आरेरा अवल्माच ेहदवून मेते. फाॊधकाभ वलबागाने हदनाॊक 

30.03.2007 ल 20.05.2013 योजीच्मा हदरेल्मा ऩयलानगीच्मा अन ऴॊगाने वदयच्मा आयक्षषत 

जागेलयीर फाॊधकाभाव भा. आम क्त, वऩॊ.चचॊ. भनऩा माॊनी हद. 10.12.2013 च्मा भान्म हटप्ऩणीन वाय 

तात्ऩ यती स्थचगती देण्मात आरी. त्माभ ऱे उऩवॊचारक, नगय यचना माॊच ेऩत्र क्र. 

नयवल/कावल/15/वऩॊऩयी/80/160/2013 हदनाॊक 17.12.2013 च्मा ऩत्राच्मा अन ऴॊगाने भा.आम क्ताॊनी 
करभ 37 (अ) न वायच्मा पेयफदराव ळावनाची भान्मता लभऱेऩमतं वदयच्मा ऩयलानगीव स्थचगती 
हदरेरी आशे. वदयच्मा प्रस्तालाव ळावनाकडीर नगय वलकाव वलबाग माॊच ेऩत्र क्रभाॊक टीऩीएव-

1813/3067/प्र.क्र.492/13/भनऩा/नवल-13 हदनाॊक 02.05.2016 अन्लमे अॊनतभ भॊज यी हदल्माफाफत 

नभूद केरेरे आशे. त्माऩूलीच भनऩाने वदयच्मा आयक्षषत जागेलय फाॊधकाभ कयण्माफाफत भूऱ 

फाॊधकाभ ऩयलानगी क्र.फीऩी/वऩॊऩयी/33/2010 हदनाॊक 21.06.2010 अन्लमे आणण व धारयत फाॊधकाभ 

ऩयलानगी क्र.फीऩी/वऩॊऩयी/31/2014 हदनाॊक 01.07.2014 च्मा अन ऴॊगाने फाॊधकाभ वलबागाच ेबाग 

ऩूणात्लाचा दाखरा ऩत्र क्रभाॊक 118/2017 हदनाॊक 07.04.2017 अन्लमे 7309.78 चौ.भी. रा 
ऩयलानगी देण्मात आरी आशे. तवेच लय नभूद केरेल्मा भूऱ फाॊधकाभ ऩयलानगी हदनाॊक 21.06.2010 

ल हदनाॊक 01.07.2014 च्मा ऩयलानगीच ेआदेळ रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. 2007 ची भूऱ 

ऩयलानगी ल 2010 ची भूऱ ऩयलानगी माफाफत वॊहदग्धता आढऱून मेते. त्माभ ऱे वदय प्रकक्रमेभध्मे 

अननमलभतता झाल्माच ेहदवून मेत आशे माफाफत वलबागान ेख रावा वादय केरेरा नाशी.   
2) ऩोस्ट ऑकपववाठी वभालेळक आयषणाची वॊस्था शी भशानगयऩालरका नवून ऩोस्ट ल तायखाते 
अवल्माने वदयच्मा बूखॊडालय ऩोस्ट ऑकपवची भागणी वभालेळक आयषणाद्लाये कयण्माफाफतच े

ननमोजन काम शोते माफाफत वॊभ्रभ ननभााण शोत आशे. तवेच वदयच्मा आयषणाफाफत ऩोस्ट ल 

तायखाते माॊच्माकड ेऩाठऩ याला केल्माफाफतचा तऩळीर अलबरेख्मात आढऱून आरा नाशी. ऩोस्ट ल 

तायखाते माॊचकेड ेवदयच्मा आयषणाफाफत अद्माऩशी ऩत्रव्मलशाय झारेरा नवल्माभ ऱे वदयचा बूखॊड 

रयकाम्मा जागेच्मा स्लरूऩाभध्मे अवणे आलश्मक आशे. नगय वलकाव वलबाग माॊच ेऩत्र क्रभाॊक 

टीऩीएव-1813/3067/प्र.क्र.492/13/ भनऩा/ नवल-13 हदनाॊक 02.05.2016 अन्लमे वभालेळक 

आयषणाव अॊनतभ ळावन भॊज यीन वाय ऩोस्टाकडून ना शयकत दाखरा न घेतल्माव बवलष्ट्मात वदयचा 
बूखॊड ऩ नश्च वलकवकाव ऩयत कयणे भनऩाव फॊधनकायक शोईर. माफाफत केरेल्मा कामालाशीचा 
अशलार रेखाऩयीषणाव अलगत कयण्मात आरा नाशी.  
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3) भूऱ भॊजूय वलकाव आयाखड्माव व चवलरेल्मा पेयफदराव प्रत्मषात ळावनाने लऴा 2016 भध्मे 

भॊज यी हदरी आशे. वदय प्रकक्रमेव 20 लऴााऩेषा जास्त कारालधी रागल्माच ेहदवून मेत आशे. 

दयम्मानच्मा काऱात वदय अचधननमभातीर तयत दीॊच्मा अन ऴॊगाने व धारयत ळावन ननणाम ननगालभत 

झारे आशेत. लास्तवलक ऩाशता भूऱ भॊजूय वलकाव आयाखड्मान वाय भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना 
अचधननमभ 1966 भधीर तयत दी प्रभाणे वलहशत भ दतीत वभालेळक आयषण वलकलवत करून 

भनऩाच ेताब्मात घेण्माची कामालाशी भनऩास्तयालय कयण्मात आरी अवती तय वलकवकाव लाढील 

वलरती लाढील टी.डी.आय., लाढील एप.एव आम., construction TDR, AR देणेची आलश्मकता 
बावरी नवती. वदय प्रकयणी आयक्षषत जागेचा वलकाव कयण्माफाफत वलकवकाने तवेच भनऩास्तयालय 

झारेल्मा वलरॊफाभ ऱे भनऩाव पामदा शोण्माऐलजी वलकवकाव पामदा झाल्माचे हदवून मेत आशे. 

वदयशू आयषणान वाय भनऩाव शस्ताॊतरयत कयालमाच्मा व वलधा नागरयकाॊना 20 लऴ ेउरटूनशी वोमी 
व वलधा उऩरब्ध झारेल्मा नाशीत. त्माभ ऱे वदय प्रकयणात जाणीलऩूलाक वलरॊफ करून वलकवकाच े

आचथाक शीत जोऩावण्माचा प्रमत्न झाल्माच ेहदवून मेत आशे. माफाफत वलबागाकडून कोणताशी 
ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 

DATBVGM6801 (Ref No : 151, Hmm No : 228)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

24 भशानगयऩामरका भुख्म रेखा ऩयीषकाॊच ेरेखाऩयीषण काभकाज प्ररॊबफत    
अवल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

     भनऩा/ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

जभेच्मा भशत्लऩूणष फाफी अवरेल्मा पलबागाॊच ेरेखाऩयीषण 2010-11 ऩावून प्ररॊत्रफत आशे. भुख्म रेखा ऩयीषक 

पलबागाभापष त भशानगयऩालरके अॊतगषत 135 पलबागाऩकैी 102 पलबागाॊच ेआचथषक लऴष 2010-11 ऩावून 

रेखाऩयीषण कयण्मात आरेरे नाशी. भुख्म रेखाऩयीषकाॊनी तऩावणी केरेल्मा (1982-83 त े2015-16 चे 
कारालधीतीर) अशलारातीर आषेऩाऩकैी दद.30/11/2017 अखेय 35463 इतके आषेऩ प्ररॊत्रफत आशेत. अॊतगषत 

रेखा ऩयीषणाकरयता 1982-83 त े2014-15 मा कारालधीच ेयक्कभ रु.3649.62 कोटीच ेअलबरेख ेउऩरब्ध करुन 

देण्मात आरेरे नाशीत. अॊतगषत रेखाऩयीषण पलबागाने तऩावणीत आचथषक लऴष 1982-83 त े2014-15 चे 
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रेखाऩयीषण अशलाराभध्मे एकूण लवुरऩात्र यक्कभ रु.58,00,71,655/- इतकी दळषपलण्मात आरी आशे ती 
वॊफॊधीताॊकडून लवुरात आणाली. स्थामी वलभतीव वाप्पतादशक कारालधीत आढऱुन आरेल्मा अननमलभतता 
वादय केल्मा जात नाशी. रेखाऩयीषकाॊकड ेउऩरब्ध अवरेरा कभषचायीलनृ्द रेखा वॊलगाषतीर आशे ककॊ ला कव े

माफाफतची भाशीती उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी. 
 

  

        वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका भ ख्म रेखा ऩयीषक कामाारमाच ेकाभकाजाची तऩावणी केरी 
अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीॊफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.181 हद.08/06/2018 अन्लमे वलबागाव 
वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.भ रेऩ/गट-6/कावल/109/2018 
हद.18/06/2018 अन्लमे आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे आशे. वलबागाने वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा 
वलचाय कयता खारीरप्रभाणे रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत.   
1) भशानगयऩालरकेतीर वला वलबागाच े2010-11 ऩावनू रेखाऩयीषण कयण्मात आरेरे नाशी. त्माभध्मे 
जभेच्मा ल खचााच्मा भशत्लऩणूा फाफी अवरेल्मा वलबागाॊचे रेखाऩयीषण 2010-11 ऩावनू प्ररॊबफत 
अवल्माचे आढऱून आरे. (उदा. बभूी आणण ग्जॊदगी वलबाग, फाॊधकाभ ऩयलाना वलबाग, नागयी व वलधा 
वलबाग, उद्मान वलबाग, नगययचना वलबाग, झो.नन.ऩ ., लाम.वी.एभ. शॉस्ऩीटर, वलबागीम कामाारमे, 
षेत्रीम कामाारमे)  
   2010-11 त े2014-15 मा कारालधीतीर भनऩाचे उत्ऩन्न ल खचााच्मा दृष्ट्टीने भशत्लाचे अवरेल्मा 
33 वलबागाॊचे रेखाऩयीषण ऩ णा कयण्मात आरे. भनऩाचे जभा-खचाा ऩकैी 80% खचा मा 33 वलबागाॊचा 
आशे. उलायीत वलबागाचे रलकयच रेखाऩयीषण कयण्मात मेईर अवे अन ऩारन वादय केरे आशे.  
      आषेऩात नभ द केरेन वाय जभेच्मा वलबागाॊचे रेखाऩयीषण कयणेत मेईर अवे वलबागाने 
कऱवलल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे.  
2) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर करभ 106(3) न वाय प्रत्मेक वयकायी लऴा व रु 
झाल्मानॊतय ळक्म नततक्मा रलकय, भशानगयऩालरका भ ख्म रेखाऩयीषकाने, भशानगयऩालरकेच्मा 
भागीर वयकायी लऴााच्मा वॊऩ णा रेख्मालयीर आऩरा अशलार स्थामी वलभतीव वादय केरा ऩाहशजे अळी 
तयतदू आशे. वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात 135 वलबाग अवनू भ ख्म रेखा ऩयीषक 
वलबागाभापा त 33 वलबागाचे रेखाऩयीषण कयण्मात आरेरे आशे. उलारयत 102 वलबागाॊच ेआचथाक लऴा 
2010-11 ऩावनू रेखाऩयीषण कयण्मात आरेरे नाशी. भ ख्म रेखाऩयीषकाॊव्दाये शोणाये रेखाऩयीषण शे 
भशानगयऩालरकेच्मा अतॊगात काभकाजालय ननमॊत्रण ठेलण्माचे प्रबाली ल भशत्त्लऩणूा वाधन आशे. भात्र 
त्माची ननमभान वाय अॊभरफजालणी शोत नवल्माचे हदवनू मेत.े 
   आषेऩात नभदू केरेन वाय उलायीत वलबागाॊचे रेखाऩयीषण कयणेत मेईर अवे वलबागाने कऱवलल्माने 
आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे.  
3) भ ख्म रेखाऩयीषकाॊनी तऩावणी केरेल्मा (1982-83 त े2015-16 चे कारालधीतीर) अशलारातीर 
आषेऩाऩकैी हद.30/11/2017 अखेय 38116 इतके आषेऩ प्ररॊबफत आशेत. 
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    आषेऩात नभ द केरेन वाय प्ररॊबफत आषेऩाची ऩ ताता करुन घेणेफाफत मोग्म ती कामालाशी कयणेत 
मेत अवल्माचे कऱवलल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे.    
4) अॊतगात रेखा ऩयीषणाकरयता भशानगयऩालरकेतीर 60 वलबागाॊनी 1982-83 त े2014-15 मा 
कारालधीचे यक्कभ रु.3649.62 कोटीचे अलबरेखे उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरे नाशीत शी गॊबीय फाफ 
आशे. वदय रेख्माॊभध्मे गॊबीय स्लरुऩाच्मा अननमलभतता झारे अवल्माची तवेच अननमलभतता ऩ न्शा 
ऩ न्शा घडण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
     आषेऩाची ऩ ताता कयणेकाभी उऩभ ख्मरेखाऩार तथा अॊतगात रेखाऩयीषक मा ऩदालय लगा 1 च्मा 
अचधका-माॊची स्लतॊत्ररयत्मा नेभणूक कयण्मात आरी अवनू त्माॊचेभापा त माफाफत काभकाज कयणेत मेत 
आशे अवे वलबागाने अन ऩारन वादय केरे आशे.  
     आषेऩात नभदू केरेन वाय अन ऩारनातीर ख रावा वॊम क्तीक नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत 
मेत आशे.   
5) अॊतगात रेखाऩयीषण वलबागाने भनऩाचे वॊफॊधीत वलबागाॊच्मा तऩावणीत आचथाक लऴा 1982-83 त े
2014-15 चे रेखाऩयीषण अशलाराभध्मे एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.58,00,71,655/- इतकी 
दळावलण्मात आरी आशे ती वॊफॊधीताॊकडून लव रात आणाली. 
     आषेऩाची ऩ ताता कयणेकाभी कामालाशी चार ूअवल्माचे वलबागाने कऱवलल्माने आषेऩ कामभ 
कयणेत मेत आशे.   
6) भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ क्र.106 (1) न वाय रेखा ऩयीषकाने स्थामी 
वभीतीव वादय केरेल्मा वाप्ताहशक अशलाराची तऩावणी केरी अवता अशलारात रेखाऩयीषणाभध्मे 
भनऩाने मेणे अवरेल्मा यकभाॊच्मा लव रीच्मा फाफतीत ककॊ ला त्मावॊदबाातीर रेख्माॊच्मा फाफतीत आढऱ न 
आरेल्मा भशत्लाच्मा गॊबीय अननमलभततफेाफत अशलार वादय कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  
रेखाऩयीषकाने रेखाऩयीषण ऩथकाने दययोज काम काभ केरे उदा. वलबागाचे रेखे तऩावणी केरी, 
ज न्मा आषेऩाॊची ऩ ताताकाभी वलबागाना ऩत्राॊचे टाईऩीॊग केरे अवे थोडक्मात भोघभ स्लरुऩात अशलार 
वादय केरा आशे. त्माभ ऱे भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 105 ल 106 भध्मे नभदू 
केरेन वाय रेखाऩयीषकाने रेख्माॊचे वाप्ताहशक तऩावणी ल रेखाऩयीषा करुन त्माचा अशलार स्थामी 
वलभतीव वादय कयणेचा उद्देळ वपर शोत अवल्माचे हदवनू मेत नाशी.  
    वाप्ताहशकाभध्मे तऩावणी केरेल्मा अशलाराची ऩ ताता कयणेकाभी वॊफॊधीत वलबागाव 15 हदलवाचा 
कारालधी देण्मात मेतो. वदय कारालधीत वलबागाने ऩ ताता वादय केरेव आषेऩ ननयस्त कयण्मात मेतो 
त्माचे अशलारात रुऩाॊतय कयणेत मेत नाशी म्शणून अननमलभतत ेवॊदबाातीर फाफी भा.स्थामी वभीतीचे 
अलरोकनाथा वादय कयण्मात मेत नाशीत. वदय ऩरयच्छेदाॊचे अशलारात रुऩाॊतय झारेनॊतय करभ 
106(3) प्रभाणे ळक्म नततक्मा रलकय स्थामी वलभतीव लावऴाक अशलाराच्मा रुऩाने मा फाफी 
ननदळानाव आणून देण्मात मेतात अवे वलबागाने अन ऩारन वादय केरे आशे. 
     स्थामी वलभतीव वाप्ताहशक कारालधीत आढऱ न आरेल्मा अननमलभतता वादय न कयता लऴााने 
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वादय केरे जात अवल्माने ननमभान वाय कामालाशी शोत नवल्माचे हदवनू मेत.े वलबागाने वादय केरेरे 
अन ऩारन शे वॊम क्तीक नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे. 
7) रेखाऩयीषण ऩथकाभध्मे रेखाऩयीषक शे रेखा वॊलगाातीर प्रलळषीत कभाचायी अवणे आलश्मक आशे.  
रेखाऩयीषकाॊकड ेउऩरब्ध अवरेरा कभाचायीलनृ्द रेखा वॊलगाातीर आशे ककॊ ला कवे माफाफतची भाशीती 
उऩरब्ध कयाली. रेखाऩयीषण ऩथकातीर कभाचायी वषभ कयणेवाठी भनऩाने काम उऩाम मोजना 
केल्मा माफाफतचा अशलार वादय कयाला. 
    भनऩाच्मा आस्थाऩनेलय रेखा वॊलगा ल प्रळावकीम वॊलगा अवे दोन वॊलगा तमाय कयण्मात आरेरे 
आशेत. कभाचा-माॊचे प्रलळषणाफाफत प्रळावन ल काभगाय कल्माण वलबागाभापा त कामालाशी शोत आशे. 
रेखाऩयीषणा वॊदबाात कभाचा-माॊवाठी काभकाज वलऴमक भागादळाक व चना तमाय कयण्मात आरेल्मा 
अव न त्मान वाय रेखाऩयीषण कभाचायी रेखाऩयीषणाचे काभकाज कयतात अवे अन ऩारनात नभदू केरे 
आशे.  
    आषेऩात नभदू केरेन वाय रेखाऩयीषण ऩथकाभध्मे रेखा वॊलगाातीर कभाचायी कामायत आशेत 
ककॊ ला कवे तवेच त ेप्रलळषीत आशेत माफाफत स्ऩष्ट्टीकयण केरे नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत 
आशे.       

DGPKVSM6101 (Ref No : 109, Hmm No : 181)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

25 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरका शददीत लषृवॊलधषन ल जतन अचधननमभ,  1975 च्मा 
अॊभरफजालणी भधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :उद्मान वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 35625072.00/- 

 

भशायाष्ट्र ( नागयी षेत्र) झाडाॊच ेवयॊषण ल जतन अचधननमभ 1975 ल ननमभ 2009 भधीर ददरेल्मा 
भानकाॊप्रभाणे झाड ेरालणे ल जतन कयणे आलश्मक अवताॊना, झाडाॊचा फॎकरॉग बरुन काढणेवाठी लषृ 

प्राचधकयणान ेकोणतशेी ननमोजन केरेरे नाशी. रागलड केरेल्मा झाडाॊऩकैी ककती झाड ेर्जलॊत आशेत माफाफतची 
भादशती ठेलरी जात नाशी. पलबागाने लषृ गणना केरेरी नाशी. त्माभुऱे पलदशत नभुन्माभध्मे  भादशती उऩरब्ध 

झारी नाशी. तीन लऴाष ऩेषा जास्त कारालधीच्मा अनाभत यक्कभा जप्पत कयणे ल जप्पत केरेल्मा अनाभत 

यक्कभा ऩयत कयण्माऩूली वलषवाधायण वबेची भान्मता घेणे आलश्मक अवताना, तळी कामषलाशी केरी जात 
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नाशी. आलश्मकतऩेेषा कभी तयतूद करून केरेल्मा तयतुदीऩेषा जास्त खचष केल्माफाफत पलबागाने वॊमुर्क्तक 

खुरावा केरेरा नाशी. 
 

  

वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा उदमान वलबागातीर लषृ प्राचधकयण वलबागाने भनऩा शद्दीत 

लषृवॊलधान ल जतन अचधननमभ 1975 ल ननमभ 2009 भधीर भानकाप्रभाणे झाड ेरालणे ल जतन 

कयणे आलश्मक आशे. वदय फाफत उद्मान वलबागाने केरेल्मा कामालाशीफाफतची भाहशती 
रेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध करून देण्माफाफत अधावभाव क्रभाॊक 191 हदनाॊक 30.06.2018 अन्लमे 

वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक उद्मान /2/कावल/326/2018 हदनाॊक 

11.07.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरे आशे. वदयच्मा अन ऩारनाच ेअलरोकन केरे अवता 
अन ऩारन भान्म कयण्मामोग्म नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1. भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊच ेवयॊषण ल जतन अचधननमभ 1975 भधीर करभ 7 ल 

ननमभ:2009 च ेननमभ 8 अन वूची 1 भध्मे भशाऩालरकेने दयलऴी कोठे ल ककती झाड ेरालाली माची 
भानके हदरी आशेत. ऩमाालयण वयॊषण अचधननमभ 1986 प्रभाणे ळशयात प्रनत व्मक्ती झाडाॊच े

प्रभाण 1:4 अवाले शे प्रभाण आदळा आशे.  2011 चा जनगणनेन वाय वऩॊऩयी चचॊचलड, 
भशानगयऩालरकेची रोकवॊख्मा 17,29,359 त्माप्रभाणात 2014-15  भध्मे रोकवॊखेच्मा 4 ऩटीच्मा 
प्रभाणात एकूण 69,17,436/- झाड े अवणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  भनऩाच्मा ऩरयवयातीर लषृाॊची 
ऩरयगणना केरेरी नवल्माभ ऱे भनऩाच्मा शद्दीभध्मे ककती झाड ेअग्स्तत्लात आशेत माफाफतची 
भाहशती रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली. भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र) झाडाॊच ेवयॊषण ल जतन 

अचधननमभ 1975 ल ननमभ 2009 भधीर हदरेल्मा भानकाप्रभाणे झाड ेरालणे ल जतन कयणे 

आलश्मक आशे. अचधननमभातीर भानकाप्रभाणे झाडाॊचा फॎकरॉग बरुन काढणेवाठी लषृ 

प्राचधकयणाने कोणते ननमोजन केरेरे आशे माफाफत लषृ गणना कयण्माच ेकाभकाज चारू आशे 

अवा ख रावा केल्माने अन ऩारन अभान्म करून आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2.  लषृ प्राचधकयणाने 2008-09 त े2013-14 मा ऩाच लऴााभध्मे लषृ रागलडीची ऩरयगणना केरेरी 
नवल्माच ेरेखाऩयीषणाभध्मे ननदळानाव आरेरे आशे. तयी लषृाची गणना करून तव ेअन ऩारन 

रेखाऩयीषणाव वादय कयाले. प्रत्मेक लऴी उद्मान वलबागाभापा त लषृ रागलड कयण्मात मेत अवते. 
त्माऩैकी ककती लषृ ग्जलॊत आशेत माफाफतची भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी.  त्माभ ऱे रागलडीऩैकी 
ग्जलॊत अवरेल्मा लषृाॊची खात्री कयणे गयजेच ेअवताॊना अळी खात्री केरी जात नवल्माच ेहदवून 

मेते. माफाफत लषृ गणना कयण्माच ेकाभकाज चारू आशे अवा ख रावा केल्माने अन ऩारन 

अभान्म करून आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  
3. अचधननमभातीर करभ 7 (ख) अन्लमें लषृ प्राचधकयणाने डडवेंफय 1996 ऩूली एकदा आणण 

त्मानॊतय प्रत्मेक ऩाच लऴाातून एकदा भनऩाच्मा अचधकाय षेत्रातीर वला जलभनीलयीर वलदमभान 

झाॊडाॊची गणना कयणे ल त्माची भाहशती करभ 7 (फी) प्रऩत्र- ए भध्मे ठेलालमाची आशे. तथावऩ, 
भनऩा वऩॊऩयी चचॊचलड मेथीर लषृ प्राचधकयणाने 2004 ते 2014 मा कारालधीची लषृ गणना केरेरी 
नवल्माभ ऱे लषृ गणनाच केरेरी नवल्माभ ऱे वलहशत नभ न्मात भाहशती उऩरब्ध शोणायच नाशी. 
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त्माभ ऱे वलशीत प्रऩत्रात भाहशती ठेलरेरी आशे का? माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. 1996 

नतयच्मा लषृ गणनेफाफतची भाहशती उऩरब्ध करून देण्मात आरी नाशी. माफाफत लषृ गणना 
कयण्माच ेकाभकाज चारू आशे अवा ख रावा केल्माने अन ऩारन अभान्म करून आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे.  
4. भशायाष्ट्र (नागयी षेत्र)े लषृ वॊयषण ल जतन अचधननमभ 1975 करभ 11 अन्लमे नागयी 
षेत्रातीर झाड ेजतन कयणेवाठी जभीनीचा भारक ल बोगलटादाय जफाफदाय याशीर ल त्माने 3 लऴा 
दय वशा भहशन्माॊनी झाड ेजतन केरी अवल्माचा अशलार लषृ प्राचधकयणाव दमाला अळी तयतूद 

अवून त्मावाठी प्रनतलषृ ननधाारयत केरेरी रु.10,000 व यषा अनाभत यक्कभ बरून घेण्मात मेते. 
वलत्तीम लऴा 1997-98 ऩावून 2010-11 भध्मे लषृ जतन कयणेच्मा शभीऩोटी व यषा अनाभत 

रु.17,89,15,324/- जभा झारेरी आशे. खारीरप्रभाणे लऴाननशाम अनाभत यकभा खाती लळल्रक 

ऩडून अवरेल्मा हदवून मेत आशेत. 
 

अ.क्र.  वलत्तीम 
लऴा  

अनाभत ऩयताला न केरेरी 
य.रुऩमे.  

1. 1997-98 98500 
२.  1998-99 123500 
3. 1999-2000 2477600 
4. 2000-2001 8130550 
5. 2001-2002 6581000 
6. 2002-2003 6485100 
7. 2003-2004 11821824 
8. 2004-2005 12322250 
9. 2005-2006 12694500 
10. 2006-2007 38200500 
11. 2007-2008 12196500 
12. 2008-2009 15220500 
13. 2009-2010 20058000 
14. 2010-2011 32505000 
 एकूण  17,89,15,324 

 
भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 ननमभ 190 (3) अन्लमें तीन लऴााऩेषा जास्त ऩडून 

याहशरेल्मा ठेली भशव रात जभा कयणे आलश्मक आशे. वलबागाने उऩरब्ध करुन हदरेरी व यषा 
अनाभत नोंदलशी तऩावरी अवता उदमान वलबागाने 3 लऴााऩेषा जास्त कारालधी ऩमतं ऩडून 

अवरेल्मा ठेली व्मऩगत कयण्माफाफतच ेउद्मान वलबागाचे ऩत्र क्र. उद्मान/3/कावल/४५९/2017 

हदनाॊक 12.12.2017 अन्लमे व्मऩगत कयण्माफाफतच ेआदेळ काढरेरे अवून त्मान वाय वदयच्मा 
यक्कभा व्मऩगत केल्मानॊतय बोगलटादायाव ऩयत देण्मात मेत अवल्माच ेहदवून मेत आशे. 

भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊहशता 1971 भधीर ननमभान वाय 3 लऴााऩेषा जास्त कारालधीच्मा 
व्मऩगत कयण्मात आरेल्मा ठेलीॊ ऩयत कयणेवाठी वलावाधायण वबेची भॊजूयी घेणे आलश्मक आशे. 
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ऩयॊत  भनऩातीर लषृ प्राचधकयणाने अळी कोणतीशी भान्मता न घेता बोगलटादायाव ठेलीच्मा 
यक्क्भा ऩयत कयण्मात आल्मा आशेत. उदाशयणाथा 
अ.क्र.  अनाभत 

ठेलणायाचे 
नाॊल  

अनाभत जभा 
ऩालती क्र.  

अनाभत ठेल 
य.रु.  ऩयत केल्माचा 

तऩळीर  
1. ज्मोती स्टॎग्म्ऩॊग & 

अवेग्म्ब्रॊग  भोळी 
298261 

हद.07.02.2006  
1,26,000/- ऩयत केल्माची तायीख 

नभदू नाशी. 
2. धनॊजम ग जय, ननगडी 172220 हद. 

19.04.2008 
4,500/- ऩयत केल्माची तायीख 

नभदू नाशी. 
3. प्रीती वलठ्ठर ऩाटीर वऩ ॊऩऱे 

ननरख 
298240 हद. 

18.01.2006 
4,500/- ऩयत केल्माची तायीख 

नभदू नाशी. 
4. एक.के.गोऱशे ,चच ॊचलड 957673 हद. 7.06.2004  10,500/- हद.08.12.2014  
ननमभातीर उक्त तयत दीन वाय 2011 ऩमतंच्मा वला ठेली व्मऩगत करून भनऩा भशव रात जभा 
कयणे आलश्मक आशे. अन ऩारनावोफत व्मऩगत ठेलीॊच्मा यक्कभेची लऴाननशाम मादी जोडरेरी 
नाशी. तवेच व्मऩगत ठेली खातेदायाव प्रत कयण्माफाफत ख रावा वादय केरेरा नवल्माने आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे.  
5. अचधननमभातीर करभ 15 अन्लमे प्राचधकयणाचा वलळऴे ननधी अवेर त्माव (लषृ प्राचधकयण 

ननधी) अव ेवॊफोधण्मात मेईर वदय ननधीभध्मे स्थाननक प्राचधकयणाने फववलरेरा कय ल 

प्राचधकयणाने लव र केरेल्मा यक्कभाॊचा वभालेळ अवेर. वदय ननधी याष्ट्रीमकृत फॉकेतीर स्लतॊत्र 

खात्मात ठेलणे आलश्मक आशे. वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेतीर लषृ प्राचधकयणाचे नाॊले स्लतॊत्र 

खाते ठेलरेरे अवून त्माभध्मे लषृ प्राचधकयण ननधीत जभा झारेरा भशव री जभा यक्कभ रु. 

5,12,63,802/- ल खचा रु. 3,56,25,072/- कयण्मात आरेरा आशे. माफाफत भाहशती उऩरब्ध न 

केल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
6. भशायाष्ट्र नागयी षेत्र झाडाॊचे वॊयषण ल जतन अचधननमभ 1975 प्रकयण 6, करभ 15 अन्लमे 

एकूण जभा यकभेच्मा अधाा टक्का यकभेची लषृ प्राचधकयण खाती तयतूद कयणे आलश्मक आशे. 

वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेने वदयच्मा तयत दीप्रभाणे भनऩाच्मा भ ख्म वबेने भान्म केरेल्मा 
2014-15 च्मा अॊदाजऩत्रकात य.रु. 9,51,21,313/- तयतूद कयणे आलश्मक अवताना य.रु. 

3,53,30,176/- इतकी भनऩा भशव री ननधीतून लगा करून घेण्माची तयतूद कयण्मात आरी आशे. 

त्मान वाय भनऩाच्मा उद्मान वलबागावाठी प्रत्मष य.रु. 3,56,25,072/- खचा केरेरा आशे. त्माभ ऱे 

आलश्मकतेऩेषा कभी तयतूद करून केरेल्मा तयत दीऩेषा जास्त खचा केरा आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा 
खचााची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. अन ऩारनावोफत व धारयत लाढील तयतूद य.रु. 15 

कोटी भॊज यीच ेआदेळ जोडरे नवल्माने अन ऩारन अभान्म करून आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3,56,25,072/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 131, Hmm No : 191)                                                                  
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[Start Para) 

26 ना-शयकत दाखरा ळुल्क आकायणीभधीर ननलावी ल लाणणज्म इभायतीच्मा 
भादशतीफाफतच्मा उणणलाॊफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :अग्ग्नळभन वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 

 

नगयपलकाव पलबागाकडीर ळावन ननणषम क्र.टीऩीवी1809/287/प्र.क्र./1924/09 नपल-13 ददनाॊक 10.03.2010 

च्मा आदेळान्लमे पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाभधीर अर्ग्नळभन ना शयकत दाखरा देण्माफाफतच्मा कॎ पऩटेळन 

पी/नुतनीकयण ळुल्क आकायणीच ेदय ननर्श्चत केर ेआशेत. भनऩाभधीर  नलीन इभायतीना व्मलवानमक 

इभायती  ल लाखणज्म इभायती माॊना नाशयकत अर्ग्नळभनचा दाखरा देत ेलेऱी इभायतीच्मा उॊचीप्रभाणे 

इभायतीच्मा प्रकायानुवाय जव ेननलावी इभायत, व्मालवानमक इभायत, शॉटेल्व, ळषैखणक इभायती, वॊस्थेच्मा 
इभायती, रुग्णारमे, आयोग्मधाभ, ळुशु्रऴागृशे, गॎव गोदाभ,े ऩेरोर ऩॊऩ, र्जमनॎलळमभ, लवनेभा चथएटय, गोदाभ े

इत्मादीच्मा ऩयलाना  नुतनीकयणाची कागदऩत्र ेइत्मादीफाफतच्मा लेगलेगऱमा नोंदलह्मा पलबागाने ठेलरेल्मा 
नवल्माभुऱे  वदयच्मा इभायतीच्मा ऩयलान्माचे नूतनीकयण केल्माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. त्माभुऱे 

भनऩाच्मा शद्दीतीर इभायतीच ेऩयलाना नूतनीकयण केरेरे नवल्माभुऱे भनऩाचे आचथषक नुकवान शोत आशे. 

 

  

नगयवलकाव वलबागाकडीर ळावन ननणाम क्र.टीऩीवी1809/287/प्र.क्र./1924/09 नवल-13 हदनाॊक 

10.03.2010 च्मा आदेळान्लमे वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेतपे नलीन इभायती, (ननलावी इभायती, 
तेग्श्भका, शॉटेल्व, ळैषणणक इभायती, वॊस्थेच्मा इभायती, रुग्णारमे, आयोग्मधाभ, ळ श्र ऴागशेृ), 
व्मालवानमक इभायती, लाणणग्ज्मक इभायती इत्मादीवाठी अग्ग्नळाभन वेलेवाठी ना-शयकत दाखरा 
देणेऩ ली आकायणी कयण्मात मेणायी कॎ वऩटेळन पी/न तनीकयण ळ ल्क आकायणीच ेदय ननग्श्चत केरे 

आशेत. ना-शयकत दाखरा ळ ल्क आकायणीभधीर ननलावी ल लाणणज्म इभायतीच्मा भाहशतीफाफतच्मा 
अलबरेख्माचे रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उणणलाफाफत अधावभाव क्र.204 हदनाॊक 10.07.2018 

अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय 
केरेरे नवल्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) त्माअन ऴॊगान ेवन 2014-2015 मा लऴाावाठी ना-शयकत प्रभाणऩत्र ल न तनीकयण दाखरा ननगालभत 

केरेल्मा प्रकयणाॊच्मा नोंदलह्मा रेखा ऩयीषणा करयता उऩरब्ध करून देण्माफाफत कऱवलण्मात आरे 
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शोते. अग्ग्नळभन वलबागाभापा त नाशयकत प्रभाणऩत्र ल नूतनीकयण दाखरा ननगालभत केरेल्मा 
इभायतीॊची ववलस्तय भाहशती अग्ग्नळभन वलबागात एकबत्रत इभायतीच्मा उॊचीप्रभाणे ठेलण्मात 

आल्माच ेहदवून मेत नाशी. खारीरप्रभाणे नभूद तक्त्मात भनऩाअॊतगात अवरेल्मा इभायतीची वॊख्मा,  
न तनीकयण झारेल्मा इभायती आणण नूतनीकयण न झारेल्मा इभायतीची भाहशती रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झारी नाशी. 
अ.क्र तऩलळर एकूण 

इभायती 
न तनीकयण झारेल्मा 
इभायती 

न तनीकयण न 
झारेल्मा इभायती 

1 24 भीटय उॊचीऩमतंच्मा इभायती    
2 24 भीटय उॊचीलयीर इभायती    
 
2. तवेच ळैषणणक, लाणणज्म, शॉग्स्ऩटर ल शॉटेर मा प्रकायात भोडणाऱमा इभायतीॊकरयता ना-शयकत 

प्रभाणऩत्र देण्मात मेतात. वदयच्मा ळैषणणक, लाणणज्म, शॉग्स्ऩटर ल शॉटेर प्रकायातीर स्लतॊत्र 

अलबरेखे ठेलण्मात आल्माच ेहदवून आरे नाशी. तयी त्माॊच ेअलबरेखे इभायतीच्मा उॊचीप्रभाणे ठेलण्मात 

मेऊन भनऩाच्मा शद्दीभध्मे अवणाऱमा इभायतीची भाहशती खारी नभूद केरेल्मा तक्त्माप्रभाणे उऩरब्ध 

करून देण्मात माली. त्माच प्रभाणे वदयच्मा इभायतीॊच ेन तनीकयण झारेरे आशे ककॊ ला नाशी माफाफतची 
भाहशती उऩरब्ध झारी नाशी. 

अ.क्र तऩलळर एकूण 
इभायती 

न तनीकयण 
झारेल्मा इभायती 

न तनीकयण न 
झारेल्मा इभायती 

1 15 भीटय उॊचीऩमतंच्मा इभायती     
2 15 त े24 भीटय उॊचीऩमतंच्मा इभायती    
3 24 भीटय उॊचीलयीर इभायती    
तयी लयीर अचधव चनेतीर अन व ची “अ” च ेतयत दीन वाय न तनीकयण ळ ल्क आकायणी करुन लव री 
केल्माचा अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयाला. 
   3. लयीर भ द्दा क्रभाॊक 1 ल 2 भधीर फाफीॊव्मनतयीक्त गॎव गोदाभ,े ऩेरोर ऩॊऩ, ग्जम्नॎलळमभ, 
लवनेभा चथएटय, गोदाभे इत्मादीच्मा न तनीकयणाची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात 

आरी नाशीत.  
    इभायतीॊच ेन तनीकयणाचा लयीर तऩलळर तात्काऱ रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात माला. 
अळा  इभायतीॊना ना-शयकत प्रभाणऩत्र हदल्मानॊतय त्मा इभायतीॊना आग वलझवलण्माची मॊत्रणा कामायत 

आशे ककॊ ला कव?े माची तऩावणी वलबागाने करुन त्माॊचकेडून न तनीकयण ळ ल्क आकायणे ल लवूर 

कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ अग्ग्नळभन वलबागाकड ेवदयच ेअलबरेखे ठेलण्मात आरेरे नवल्माने 
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वदयच्मा इभायतीच्मा ऩयलान्माॊच ेनूतनीकयण झारे ककॊ ला नाशी माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. 
तवेच नूतनीकयण न झाल्माभ ऱे न तनीकयण ळ ल्काच्मा स्लरुऩात भनऩाव लभऱणाऱमा भशव राच े

भोठ्मा प्रभाणालय न कवान शोत आशे.. 
    तयी न तनीकयण न झारेल्मा वला प्रकयणात लयीर अचधव चनेच्मा तयत दीन वाय दॊडात्भक कामालाशी 
करुन ऩयीऩ णा लव रीची ऩ ताता रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली. 

DATBVGM6801 (Ref No : 133, Hmm No : 204)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

27 National Mission Mode Project for E-Governance in Municipalities मा 
प्रकल्ऩाॊतगषत (Application Software Development / Implementation) वॊगणक 
आसालरी वलकमवत करून देखबार दरुुस्ती कयणेच्मा काभातीर उणीलाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :भाहशती ल तॊत्रसान    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ल ळावन ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4175050.00/- 

 

वॊगणक आसालरी पलकलवत करून देखबार दरुुस्ती कयणेच्मा काभाफाफत कें द् ळावनाच ेनगय पलकाव 

पलबाग,ननभाषण बलन नली ददल्री माॊचे अॊतगषत National Mission Mode Project for E-Governance in 

Municipalities  मा प्रकल्ऩाॊभध्मे पऩ ॊऩयी चच ॊचलड ळशयाची ननलड झाल्माने त्मानुवाय e-Governance 

प्रकल्ऩाॊतगषत भशानगयऩालरकेच्मा पलपलध पलबागाॊच ेवॊगणकीकयण कयण्मात आर ेअवून त्मातीर कयवॊकरन 

पलबागाच्मा आसालरीभध्मे भारभत्तचेा क्रभाॊक आसालरीभध्मे ननभाषण शोत नवून तो भनऩाच्मा कयननधाषयण 

नोंदलशीलरून भारभत्ता क्रभाॊक देण्मात मेत आशे. त्माभुऱे भनऩाच्मा शद्दीतीर वॊऩूणष भारभत्तचे ेवॊगणक 

आसालरीभध्मे नोंदी शोतात ककॊ ला नाशी माॊची खात्री देता मेत नाशी. लभऱकतधायकाॊच्मा अनादय धनादेळाच्मा 
दॊडाची यक्कभ आसालरीभध्मे ऩुढीर लऴाषच्मा देमकाभध्मे वभालेळ शोत नवल्माफाफत आढऱून आर.े 

अर्ग्नळभन पलबागाच्मा पलकलवत केरेल्मा आसालरीभध्मे एकत्रत्रत इभायतीच्मा उॊचीप्रभाणे नोंदी शोत 

नवल्माफाफत ददवून मेत आशे. त्माभुऱे भनऩाच्मा शद्दीतीर नाशयकत प्रभाणऩत्र ददरेल्मा इभायतीची वॊख्मा,  
नुतनीकयण झारेल्मा इभायती आखण नूतनीकयण न झारेल्मा इभायतीची भादशती वदयच्मा आसालरीभधून 

उऩरब्ध झारी नाशी. अनुऩारनावोफत system audit report ची प्रत जोडरेरी नाशी. त्माभुऱे 2014-15 मा 
आचथषक लऴाषत वॊगणक प्रणारी देखबार दरुुस्तीलय खचष झारेरी एकूण यक्कभ रु. 41,75,050/- आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
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कें द्र ळावनाच ेनगय वलकाव वलबाग, ननभााण बलन, नली हदल्री माॊचे अॊतगात National Mission 
Mode Project for E-Governance in Municipalities  मा प्रकल्ऩाॊभध्मे वऩॊऩयी चचॊचलड 

ळशयाची ननलड झाल्माने त्मान वाय e-Governance प्रकल्ऩाॊतगात भशानगयऩालरकेच्मा वलवलध 

वलबागाॊच ेवॊगणकीकयण कयणे ल त्माकाभी आलश्मक मॊत्रणा उऩरब्ध कयणेफाफत चा अशलार कें द्र 

ळावनाच ेCSMC वबेत K-14012/2/(73)/2006-NURM हद.16.06.2009 अन्लमे भॊजूय 

कयण्मात आरेरा आशे. त्माफाफतचा बत्रऩषीम कयायनाभा शा कें द्र ळावन , याज्म ळावन ल वऩॊऩयी 
चचॊचलड भशानगयऩालरका माॊचभेध्मे हदनाॊक 27.08.2009 योजी कयण्मात आरेरा अवून त्मान वाय 

e-Governance प्रकल्ऩ Annexure II-Indicative timelines for Implementation of 
NMMP at ULB Level न वाय 16 भहशने  कारालधीत वदयची वॊगणकीकयण आसालरी वलकलवत 

कयणे फॊधनकायक शोते. त्माकरयता भनऩाने ननवलदा नोटीव क्रभाॊक 1/2009-10 जाहशयात प्रलवद्ध 

करून ननवलदा भागवलण्मात आल्मा त्मान वाय ननवलदा धायक भें.प्रोबफटी वॉफ्ट प्रा. लर.,ऩ णे माॊचकेडीर 

प्राप्त रघ त्तभ ननवलदा दयाव स्थामी वलभती वबा ठयाल क्रभाॊक 10745 हदनाॊक 26.02.2010 

अन्लमे वॊगणक आसालरी वलकलवत कयण्माफाफत भॊज यी देण्मात आरी आशे. त्माप्रभाणे 

ननवलदाधायकावोफत हदनाॊक 26.02.2010 योजी कयायनाभा कयण्मात आरा आशे. ननवलदा दय य.रु. 

4,36,15,609/- इतक्मा खचााव भान्मता देण्मात आरी. भें. प्रोबफटी वॉफ्ट प्रा. लर.,ऩ णे माॊच्माकडून 

वॊगणक आसालरी वलकलवत करून घेण्माफाफत आदेळ क्रभाॊक वॊगणक/5/कावल71/2010 हदनाॊक 

12.04.2010 अन्लमे आदेळ देण्मात आरेरे आशेत. त्मान वाय वलहशत भ दतीत वॊगणक आसालरी 
वलकलवत न केल्माव REP Document भधीर भ द्दा क्रभाॊक 2.14 भधीर अ.क्र.5 प्रभाणे दॊडात्भक 

कायलाई कयण्मात माली अळी तयतूद आशे. वदय प्रकल्ऩाॊतगात वलकलवत कयालमाच्मा वॊगणकीम 

आसालरीची नस्ती तऩावरी अवता आढऱून आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव क्रभाॊक 211 हदनाॊक 

20.07.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. त्माप्रभाणे वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक ननयॊक 

प्राप्त हदनाॊक 27.07.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरा अवून अन ऩारनाच ेअलरोकन केरे अवता 
एव.आय.एव. आणण आय.एप.ऩी.च ेअलबरेखे वी.डी.भध्मे उऩरब्ध करून देण्मात आरे आशेत. 

वदयच्मा प्राप्त अलबरेख्माच ेअलरोकन करून खारीरप्रभाणे आषेऩ घेण्मात मेत आशेत. 
1. वलबागाने system requirement specification(SRS) हदल्मानॊतय document तमाय 

करून वॊगणक आसालरी वलकलवत कयालमाची आशे. system requirement specification 

(SRS) ची प्रत आणण RFP Document ची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरे 

अवून वदयच्मा अलबरेख्माच ेअलरोकन करून भनऩाभधीर काशी आसालरीची ऩशाणी केरी अवता 
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खारीरप्रभाणे आषेऩ घेण्मात मेत आशेत. 
अ) कयननधाायण ल कयवॊकरन वलबागावाठी लाऩयात अवरेल्मा आसालरीफाफत:- i) वदयच्मा 
आसालरीभध्मे भारभत्तेचा क्रभाॊक आसालरीभध्मे ननभााण शोत नवून तो भनऩाच्मा कयननधाायण 

नोंदलशीलरून भारभत्ता क्रभाॊक देण्मात मेत आशे. त्माभ ऱे भनऩाच्मा शद्दीतीर वॊऩूणा भारभत्ताॊच े

वॊगणक आसालरीभध्मे नोंदी शोतात ककॊ ला नाशी माफाफतची खात्री देता मेत नाशी.  
ii) भारभत्ता कय आकायणीचा नभ ना Assessement form वदयच्मा आसालरीभधनू ननभााण 

शोणेवलऴमीच ेmodule वलकलवत केरेरे नाशी. त्माभ ऱे ननधाायण झारेल्मा भारभत्तेचा क्रभाॊक 

आसालरीभध्मे नोंदवलल्मानॊतय आसालरीभधनू देमके ननभााण शोतात. त्माभ ऱे वला नोंदी वदयच्मा 
आसालरीभध्मे नोंदवलल्मा जातात ककॊ ला नाशी माफाफत ळॊका ननभााण शोते. तवेच अवेवभेंट झारेल्मा 
भारभत्ता आणण ननभााण शोणायी देमके माॊची आकडलेायी तवेच ऩयस्ऩय जोडणी झारेरी नवल्माच े

हदवून मेत आशे.  
iii) भारभत्ता धायकाकडून लभऱकत कयाची यक्कभ धनादेळ/धनाकऴाभापा त बयणा केरी अवल्माव 

आणण वदयचा धनादेळ अनादय झाल्माव, वदयच्मा अनादय धनादेळाच्मा दॊडाची यक्कभ वदयच्मा 
आसालरीभध्मे ऩ ढीर लऴााच्मा देमकाभध्मे वभालेळ शोणे अऩेक्षषत अवते. ऩयॊत  वदयच्मा 
आसालरीभध्मे माफाफतची व वलधा नवल्माच ेआढऱून आरे आशे. एकूण थकफाकीच्मा यक्कभेत 

दॊडाची यक्कभ वभावलष्ट्ट नवल्माने वॊफचधत भारभत्ताधायकाकडून कभी यक्कभेची लव री शोते. 
त्माभ ऱे भनऩाच ेभशव राचे न कवान शोत आशे. 
फ) अग्ग्नळभन वलबागाची आसालरी:- अग्ग्नळभन वलबागाभापा त नाशयकत प्रभाणऩत्र ल नूतनीकयण 

दाखरा ननगालभत केरेल्मा इभायतीॊची ववलस्तय भाहशती अग्ग्नळभन वलबागाच्मा वलकलवत केरेल्मा 
आसालरीभध्मे एकबत्रत इभायतीच्मा उॊचीप्रभाणे नोंदी शोत नवल्माफाफत हदवून मेत आशे. भनऩाच्मा 
शद्दीतीर नाशयकत प्रभाणऩत्र हदरेल्मा इभायतीची वॊख्मा,  न तनीकयण झारेल्मा इभायती आणण 

नूतनीकयण न झारेल्मा इभायतीची भाहशती वदयच्मा आसालरीभधनू उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे 

अग्ग्नळभन वलबागाच्मा शद्दीभधीर इभायतीच ेलगालायीन वाय नूतनीकयण झाल्माफाफत खात्री कयता 
आरी नाशी. ऩयलाना नूतनीकयण थकफाकीची आकडलेायी उऩरब्ध शोत नवल्माने भनऩाच ेभशव राच े

न कवान शोत आशे.  
क) फाॊधकाभ ऩयलानगीच्मा आसालरीफाफत :- वदयची आसालरी शी याज्मातीर फश ताॊळ  

भशानगयऩालरकाॊकरयता याज्म ळावनाच्मा ननमॊत्रणाखारी वलकलवत केरी अवून त्माभध्मे भनऩाव 

कोणताशी फदर कयण्माव लाल नाशी. भनऩाच्मा शद्दीतीर फाॊधकाभ ऩूणात्लाचा दाखरा प्राप्त झारेल्मा 
भारभत्ताॊची भाहशती (Database) कयवॊकरन वलबाग, स्थाऩत्म वलबाग आणण बूलभ ग्जॊदगी 
वलबागाळी वॊरग्न केरेरी नाशी. त्माभ ऱे वद्मग्स्थतीत भनऩाच्मा भारकीच्मा भारभत्ता तवेच 
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भनऩा षेत्रातीर वलकलवत भारभत्ता माफाफतची भारभत्ताननशाम तऩळीरलाय भाहशती भनऩाकड े

उऩरब्ध नवल्माचे हदवून आरे आशे.  
2) वॊगणक आसालरी भशायाष्ट्र ळावन भाहशती तॊत्रसान वलबागाकडीर भागादळाक वूचना ऩत्रक DIT, 
GAD-भातॊव 075/7/2013-DIR-DIT(MH) हद. 30/09/2013 ल भागादळाक वूचना ऩत्रक DIT-13/ 
FILE/ 08/55/39 हद. 29/11/2013 न वाय वलकलवत कयणे आलश्मक आशे.  माफाफत वलबागाने 
त्माॊच्मा अन ऩारनाभध्मे वदयच ेभाहशती तॊत्रसान वलबागाकडीर ननवलदा क्रभाॊक 01/2009-10 ची 
अवून त्माॊच ेकाभाच ेआदेळ हदनाॊक 12.04.2010 अन्लमे वॊगणक आसालरी वलकलवत कयण्माच े

आदेळ अवल्माभ ऱे लय नभूद ळावन ननणाम हदनाॊक 29.11.2013 ल हदनाॊक 30.09.2013 शे दोन्शीशी 
काभकाज आदेळ ऩारयत केल्मानॊतयचे अवल्माफाफत नभूद केरे आशे. वदयच्मा ळावन ननणामानॊतय 

वलकलवत केरेल्मा आसालरीकरयता त्मान वाय वदय वॊगणक आसालरी भशायाष्ट्र ळावन भाहशती 
तॊत्रसान वलबागाच्मा भान्मतेने वलकलवत ल कामााग्न्लत केल्माची कागदऩत्रे, त्माव घेतरेरी भनऩाची 
भान्मतावलऴमक कागदऩत्र ेरेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत. 
3)  वॊगणक आसालरी वलकलवत केल्मानॊतय भशायाष्ट्र ळावन भाहशती तॊत्रसान वलबागाकडीर 

भागादळाक वूचना ऩत्रक DIT-2012/CR188/39 हद. 05/07/2012  न वाय empanelled 
security agency(CERT-In) नेभून नतच्मा भापा त ननमलभत security audit कयणे अननलामा 
केरे आशे. त्मान वाय empanelled security agency(CERT-In) नेभण कीची कागदऩत्र ेल 

agency द्लाये केरेल्मा system audit report ची प्रत रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून 

देण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते. ऩयॊत  वलबागाने अन ऩारनावोफत system audit report ची 
प्रत जोडरेरी नाशी. त्माभ ऱे 2014-15 मा आचथाक लऴाात वॊगणक प्रणारी देखबार द रुस्तीलय खचा 
झारेरी एकूण यक्कभ रु. 41,75,050/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 41,75,050/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 139, Hmm No : 211)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

28 भनऩा शद्दीतीर कुत्रमाॊच्मा ननफीजीकयण मोजनेच्मा कॊ त्राटी काभाभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :रेखा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 
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ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 3450399.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 4490627.00/-   

भे.वोवामटी पॉय ॲननभर प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय माॊना भाशे जुर ै2014 त ेनोव्शेंफय 2014 मा कारालधीत एकूण 

3165 कुत्रमाॊलय ननफीजकयणाची ळस्त्रकक्रमा केल्माफाफत यक्कभ रु.21,49,035/- अदा केरी आशे. कुत्रमाॊचे 
ननफीजीकयण कयण्माच ेकाभावाठी ननपलदा प्रक्रीमा न याफपलता, वदय लाढील काभाच ेआदेळ नवताना तवेच 

वुधारयत कयायनाभा केरेरा नवताना ददनाॊक 17/09/2014 त े29/11/2014 मा कारालधीत एकूण 1532 कुत्रमाॊलय 

ळस्त्रकक्रमा केल्माफाफत प्रनत श्लान ळस्त्रकक्रमा यक्कभ रु.679/- प्रभाणे एकूण प्रदान केरेरी यक्कभ 

रु.10,40,228/- ळावन ननणषमाच ेउरॊघ्घन करुन ननमभफाह्मरयत्मा प्रदान केरी अवल्माने लवुरऩात्र आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा ऩळुलैद्मकीम पलबागाच ेपलश्त्तम लऴष 2014-15 च्मा 
रेखाऩयीषणाभध्मे कुत्रमाॊच ेननफीजीकयण कयणेच्मा काभाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी. वदय काभाची 
नस्ती ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा त्रटुीफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 175 
ददनाॊक  28/05/2018 अन्लमे खरुावा भागपलण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुपलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा 
अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा केरेरा नाशी. त्माभुऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात 
मेत आशेत. 
  
कें द्र ळावन चलान वॊतती ननमभन ननमभ 2001 भधीर ननमभ 3 अन्लमे ळशयी बागात आढऱणाऱमा 
प्रत्मेक कुत्रमाच ेऩाऱील ल भोकाट कुत्री अवे लगीकयण कयणे आलचमक अवून त्मालय देखयेख 
ठेलण्मावाठी भशानगयऩामरका आमुक्त शे ऩदमवध्द अध्मष अवणायी वॊननमॊत्रण वमभती स्थाऩन 
कयणेपलऴमी तयतुद ननमभ 4 भध्मे पलऴद कयण्मात आरी आशे. वदय वमभतीची कामे ननमभ 5 भध्मे 
स्ऩष्ट्ट केरी अवून त्माभध्मे स्लतॊत्र मॊत्रणेभापष त 1) ळशयाच्मा शद्दीतीर कुत्रमाॊचा वव्शे कयणे, 2) कुत्री 
ऩकडणे, लाशतुक कयणे, ननलाया कयणे, ननफीजीकयण कयणे, रवीकयण कयणे ल अळा उऩचाय केरेल्मा 
कुत्रमाॊना ऩयत त्माॊच्मा जागेलय वोडणेपलऴमी वुचना देणे, 3) गॊबीय दखुाऩत अथला दधुषय आजायान े
पऩडीत ल येफीज झारेल्मा कुत्रमाॊना चचयननद्रा देणेपलऴमी ऩळुलैद्मकीम अचधकाऱमाॊना प्राचधकृत कयणे, 4) 
चलान दॊळाच ेप्रकयणी रष घारुन प्रत्मेक प्रकयणी चलान दॊळाची कायणे, त्माचा प्रबाल ल चालरेरा कुत्रा 
ऩाऱील आशे की भोकाट ल त्मानुवाय कामषलाशी कयणे ल 5) याष्ट्रीम, आॊतययाष्ट्रीम स्तयालय शोणाये 
भोकाट कुत्रमाॊच ेननमॊत्रण, व्मलस्थाऩन ल प्रबाली रवीकयण, ननफीजीकयण मालय रष ठेलणे इत्मादी 
काभे पलऴद केरी आशेत. ऩाऱील कुत्रमाॊच ेननमॊबत्रत प्रजनन, रवीकयण, ननफीजीकयण ल रामवन्वीॊगची 
जफाफदायी त्माच्मा भारकालय अवुन भोकाट कुत्रमाॊच ेपलऴमीच ेलयीर जफाफदायी भनऩा आमुक्ताॊच े
अध्मषतेखारीर वॊननमॊत्रण वमभतीकड ेवोऩपलण्मात आरेरी आशे.  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा ऩळुलैद्मकीम पलबागान ेळशयातीर बटकी कुत्री ऩकडणे, ळस्त्रकक्रमा कयणे, 
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यॅफीज प्रनतफॊधक रवीकयण कयणे, कुत्रमाॊना वाॊबाऱणे, खालटी देणे, डॉग कॅवरची स्लच्छता ठेलणे 
आणण ळस्त्रकक्रमेनॊतय त्माॊना भूऱ दठकाणी वोडणे मा वलष फाफीकरयता रागणाये वादशत्म ल 
काभकाजाकरयता रेखामळऴष कुत्रमाॊच ेननमॊबत्रत प्रजनन, रवीकयण ल ननफीजीकयण मा रेखामळऴांतगषत 
रु.50,00,000/- तयतुद केरी आशे. वदय काभावाठी ननपलदा क्रभाॊक 1/2013-14 प्रमवध्द करुन 
रु.679/- मा न्मुनतभ दयाची भ.ेपऩऩर पॉय ॲननभर, बलानी ऩेठ ल भ.ेवोवामटी पॉय ॲननभर 
प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय मा दोन ्ननपलदाकायाची ननपलदा भनऩा आमुक्त माॊनी ददनाॊक 30/07/2013 च े
भान्म दटऩणीद्लाये पलबागून काभ कयण्माव भान्मता ददरी. स्थामी वमभती ठयाल क्रभाॊक 3872, 
ददनाॊक 8/06/2013 अन्लमे वदय ननपलदा दयाव एक लऴाषकरयता भॊजूयी ददरी. भ.ेपऩऩर पॉय ॲननभर, 
बलानी ऩेठ माॊनी वदय काभ एक लऴाषकयीता कयण्मावाठी ददनाॊक 17/09/2013 योजी रु.500/- च्मा 
भुद्राॊकालय कयायनाभा केरा अवून आमुक्त माॊच ेआदेळ क्रभाॊक ऩल/ै01/कापल/98/2013, ददनाॊक 
16/09/2013 नुवाय एक लऴष कारालधीकयीता काभाच ेआदेळ देण्मात आरे ल भ.ेवोवामटी पॉय 
ॲननभर प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय माॊनी वदय काभ एक लऴाषकयीता कयण्मावाठी ददनाॊक 2/12/2013 योजी 
रु.500/- च्मा भुद्राॊकालय कयायनाभा केरा अवून आमुक्त माॊच ेआदेळ क्रभाॊक ऩल/ै01/कापल/99/2013, 
ददनाॊक 16/09/2013 नुवाय एक लऴष कारालधीकयीता काभाच ेआदेळ देण्मात आरे. त्माअनुऴॊगान े
ददनाॊक 16/09/2014 योजी एक लऴष कारालधीची काभाची भुदत वॊऩरी आशे. ऩुढे वदय काभ 6 भदशन े
कारालधीऩमतं केल्मानॊतय आमुक्त माॊच ेआदेळ क्रभाॊक ऩल/ै02/कापल/36/2015, ददनाॊक 18/03/2015 
नुवाय उऩयोक्त काभावाठी 6 भदशन ेभुदतलाढ देण्मात आरी आशे. 1) कें द्र ळावन चलान वॊतती 
ननमभन ननमभ 2001 भधीर ननमभ 5 नुवाय कुत्रमाॊच ेननफीजीकयण कयण्माच ेकाभ कयण्माचा ठेका 
देण्माऩूली ळशयातीर भोकाट ल ऩाऱील कुत्रमाॊचा वव्शे करुन घेणे आलचमक आशे. ऩयॊत ूपलबागान ेवव्शे 
करून कुत्रमाॊची लगषलायी प्रभाणे वॊख्मा ननश्चचत केरेरी नाशी. कुत्रमाॊची वॊख्मा ननश्चचत नवताना 
कळाच्मा आधाये ऩुढीर ननफीजीकयणाच ेकाभ देण्मात आरे. माफाफत खरुावा कयाला. 

2) भ.ेवोवामटी पॉय ॲननभर प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय माॊना भाशे जुर ै2014 त ेनोव्शेंफय 2014 मा 
कारालधीत एकूण 3165 कुत्रमाॊलय ननफीजकयणाची ळस्त्रकक्रमा केल्माफाफत देमक क्रभाॊक10, ददनाॊक 
19/03/2015 अन्लमे यक्कभ रु.21,49,035/- अदा केरी आशे. वदय वॊस्थेन ेकुत्रमाॊच ेननफीजीकयण 
कयण्माच ेकाभावाठी ददनाॊक 2/12/2013 योजी केरेल्मा कयायनाम्मानुवाय अट क्रभाॊक 10 नुवाय वदय 
काभाची भुदत 1 लऴष कारालधी कयीता याशीर ल भुदत वॊऩरे नॊतय काभकाज कयालमाच ेझाल्माव मा 
काभी ऩुन्शा ऩयलानगी प्राप्त कयणे आलचमक यादशर. वदय वॊस्थेने ददनाॊक 16/09/2014 योजी भुदत 
वॊऩरी अवताना तवेच काभाच ेऩुढीर कारालधीच ेआदेळ नवताना पलत्तीम लयऴ् 2014-15 भध्मे 
ददनाॊक 17/09/2014 ऩावून काभ केरे आशे. आमुक्त माॊच ेकडीर आदेळ क्रभाॊक 
आ.कष/कापल/172/2014, ददनाॊक 1/09/2014 अन्लमे काभाच ेआदेळ टेंडयमळलाम देण्मात मेऊ नमेत 
अवे आदेळ आशेत. तवेच उद्मोग उजाष ल काभगाय पलबाग, ळावन ननणषम क्र. बाखव 
1093/(2635)/उद्मोग 6 दद.16 जुर ै1993 भधीर ऩरयच्छेद 8.3 च्मा तयतुदीनुवाय रु.50,000/- लयीर 
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काभावाठी ननपलदा प्रमवश्ध्द करून ननपलदा भागपलणे फॊधनकायक आशे. ननपलदा प्रक्रीमा न याफपलता, 
वदय लाढील काभाच ेआदेळ नवताना तवेच वुधारयत कयायनाभा केरेरा नवताना ददनाॊक 17/09/2014 
त े29/11/2014 मा कारालधीत एकूण 1532 कुत्रमाॊलय ळस्त्रकक्रमा केल्माफाफत प्रनत चलान ळस्त्रकक्रमा 
यक्कभ रु.679/- प्रभाणे एकूण प्रदान केरेरी यक्कभ रु.10,40,228/- ळावन ननणषमाच ेउरॊघ्घन करुन 
ननमभफाह्मरयत्मा प्रदान केरी अवल्मान ेलवुरऩात्र आशे. 

3) वदय उऩक्रभाकरयता ॲननभर लेरपेअय फोडष ऑप इॊडडमा, चनैई माॊच ेकडून एकूण खचाषच्मा 50% 
अनुदान देम शोत अवल्मान ेत्मा वॊदबाषत आलचमक ती कामषलाशी करुन वदयच ेअनुदान प्राप्त करुन 
घेण्माफाफतची जफाफदायी भ.ेवोवामटी पॉय ॲननभर प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय ल भे.पऩऩर पॉय ॲननभर, 
बलानी ऩेठ, ऩूणे मा वॊस्थालय शोती. वदय काभावाठी पलत्तीम लऴष 2014-15 भध्मे भ.ेवोवामटी पॉय 
ॲननभर प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय माॊना एकूण यक्कभ रु.52,27,062/- ल भ.ेपऩऩर पॉय ॲननभर, बलानी 
ऩेठ, ऩूणे माॊना एकूण यक्कभ रु.16,73,735/- अळी एकूण यक्कभ रु.69,00,797/- अदा केरी अवून 
त्माऩैकी 50% यक्कभ रु.34,50,399/- अनुदान स्लरुऩात प्राप्त करुन भनऩाकड ेलगष कयण्माची 
जफाफदायी ठेकेदाॊयाची शोती. ऩयॊत ूवदयची यक्कभ जभा झाल्माच ेअमबरेख उऩरब्ध झारे नाशीत. 
त्माभुऱे भ.ेवोवामटी पॉय ॲननभर प्रोटेक्ळन, कोल्शाऩूय माॊच्मा कडून यक्कभ रु.26,13,531/- ल 
भ.ेपऩऩर पॉय ॲननभर, बलानी ऩेठ, ऩूणे माॊच्माकडून यक्कभ रु.8,36,868/- अळी एकूण यक्कभ 
रु.34,50,399/- लवुरऩात्र आशे. 

4) कें द्रळावनाकडीर अवाधायण याजऩत्र क्र.929, ददनाॊक 24 डडवेंफय 2001 च ेभागषदळषक वुचनानुवाय 
ळस्त्रकक्रमा झारेल्मा कुत्रमाॊना यॅफीज प्रनतफॊधक रवीकयण कयणे आलचमक शोत.े तथापऩ, ठेकेदायाॊना 
प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकावोफत जोडरेल्मा नोंदलशीची छामाॊकीत प्रत तऩावरी अवता रवीकयण 
केल्माफाफत नोंदलशीत फॅच क्रभाॊक नोंदपलरेरा नाशी. त्माभुऱे यॅफीज प्रनतफॊधक रवीकयण केल्माची 
खात्री कयता मेत नाशी. माफाफत खरुावा कयण्मात माला.  

लवुरऩात्र यक्कभ रु. 44,90,627/- 
DATAMSM6401 (Ref No : 61, Hmm No : 175)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

29 भशानगयऩामरका षेत्रातीर भृत जनालयाॊची वलल्शेलाट रालणे मा काभातीर 
अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 
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रेखा ळीऴा :ऩळ लदै्मकीम    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9अ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 340000.00 /- आषेऩाधीन यक्कभ रु. 816000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 408000.00/-     तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ रु. 68000.00/-     अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 

340000.00/-  

भनऩा शद्दीतीर भृत जनालयाॊची पलल्शेलाट रालणे काभी भे. ददल्रीलारा अॉड वन्व माॊना ननपलदा प्रक्रीमा न 

याफपलता लाढील काभाच ेआदेळ नवताना तवेच वुधारयत कयायनाभा केरेरा नवताना ददनाॊक 1/07/2014 त े

30/11/2014 मा कारालधीवाठी  यक्कभ रु.3,40,000/- प्रदान केरी आशे. वदय प्रदान केरेरी यक्कभ 

रु.3,40,000/- ळावन ननणषमाच ेउल्रॊघन करुन ननमभफाह्म प्रदान केरी अवल्माने लवुरऩात्र आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा ऩळुलैद्मकीम पलबागाच ेपलश्त्तम लऴष 2014-15 च्मा 
रेखाऩयीषणाभध्मे भनऩा शद्दीतीर भतृ जनालयाॊची पलल्शेलाट रालणे काभी ठेकेदाय, भ.े ददल्रीलारा अॉड 
वन्व माॊना भुदतलाढ ददरेरा कारालधी ददनाॊक 30/06/2014 योजी वॊऩल्मानॊतय नव्मान ेननपलदा न 
भागपलता वदय वॊस्थेव स्थामी वमभती ठयाल क्रभाॊक 7600, ददनाॊक 16/08/2014 अन्लमे ल 
कामाषरमीन आदेळ क्रभाॊक ऩल/ै02/कापल/560/2014, ददनाॊक 2/12/2014 नुवाय प्रनतभशा रु.68,000/- 
माप्रभाणे ददनाॊक 1/07/2014 त े31/12/2014 ऩमतं भुदतलाढ देऊन ददॊनाक 19/11/2014 योजी 
कयायनाभा केरा. वदय काभावाठी एकूण रु.10,00,000/- तयतुद कयण्मात आरी आशे. वदय 
तयतुदीभधनू पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे देमक क्रभाॊक 1, ददनाॊक 21/07/2014 यक्कभ 
रु.4,08,000/-, देमक क्रभाॊक 2, ददनाॊक 4/12/2014 यक्कभ रु.3,40,000/- ल देमक क्रभाॊक 3, 
ददनाॊक 8/01/2015 यक्कभ रु.68,000/- अवा एकूण रु.8,16,000/- खचष कयण्मात आरा अवून 
रु.1,84,000/- तयतुद मळल्रक यादशरी आशे. वदय काभाची नस्ती ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता 
आढऱून आरेल्मा त्रटुीफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 176 ददनाॊक 04/06/2018 अन्लमे खरुावा 
भागपलण्मात आरा शोता. ऩयॊत ुपलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा 
केरेरा नाशी. त्माभुऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) भनऩा शद्दीतीर भतृ जनालयाॊची पलल्शेलाट रालणे मा काभी भ.े ददल्रीलारा अॉड वन्व माॊना काभ 
देण्मात आरे अवून ददनाॊक 25/11/2011 योजी कयायनाभा केरा शोता. वदय वॊस्थेन,े ददनाॊक 
30/06/2014 योजी भुदत वॊऩरी अवताना ददनाॊक 1/07/2014 त े30/11/2014 मा कारालधीत काभ 
केरे अवून वदय वॊस्थेव त्मा कारालधीतीर देमक क्रभाॊक 2, ददनाॊक 4/12/2014 अन्लमे एकूण 
यक्कभ रु.3,40,000/- प्रदान केरी आशे. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 10 नुवाय वदय काभाची भुदत 3 
लऴष कारालधी कयीता याशीर ल भुदत वॊऩरे नॊतय काभकाज कयालमाच ेझाल्माव मा काभी ऩुन्शा 
ऩयलानगी प्राप्त कयणे आलचमक यादशर. अवे अवताना भ.े ददल्रीलारा अॉड वन्व मा वॊस्थेन,े ददनाॊक 
30/06/2014 योजी भुदत वॊऩरी अवताना तवेच काभाचे आदेळ नवताना पलत्तीम लऴष 2014-15 भध्मे 
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ददनाॊक 1/07/2014 ऩावून काभ केरे आशे. आमुक्त माॊच ेकडीर आदेळ क्रभाॊक 
आ.कष/कापल/172/2014, ददनाॊक 1/09/2014 अन्लमे काभाच ेआदेळ टेंडयमळलाम देण्मात मेऊ नमेत. 
ळावन ननणषम उद्मोग उजाष ल काभगाय पलबाग क्र. बाखव 1093/(2635) /उद्मोग 6, दद.16 जुर ै
1993 भधीर ऩरयच्छेद 8.3 च्मा तयतुदीनुवाय रु.50,000/- लयीर काभावाठी ननपलदा प्रमवश्ध्द करून 
ननपलदा भागपलणे फॊधनकायक आशे. पलबागाने ननपलदा प्रक्रीमा न याफपलता, वदय लाढील काभाच ेआदेळ 
नवताना तवेच वुधारयत कयायनाभा केरेरा नवताना ददनाॊक 1/07/2014 त े30/11/2014 मा 
कारालधीत वदय वॊस्थेने काभ केरे अवून त्माॊना यक्कभ रु.3,40,000/-प्रदान केरी आशे. वदय प्रदान 
केरेरी यक्कभ रु.3,40,000/- ळावन ननणषमाच ेउरॊघ्घन करुन ननमभफाह्म प्रदान केरी अवल्मान े
लवुरऩात्र आशे. 

2) भनऩा शद्दीतीर भतृ जनालयाॊची पलल्शेलाट रालणे काभी ददॊनाक 30/06/2014 योजी भुदतलाढ 
वॊऩल्मानॊतय कामाषरमीन आदेळ क्रभाॊक ऩल/ै02/ कापल/560/2014, ददनाॊक 2/12/2014 अन्लमे ददनाॊक 
1/07/2014 त े31/12/2014 ऩमतं ऩुन्शा भुदतलाढ देऊन भ.े ददल्रीलारा अॉड वन्व माॊच्माळी ददनाॊक 
19/11/2014 योजी कयायनाभा केरा. नव्मान ेननपलदा न भागपलता त्माच ठेकेदायाव भुदतलाढ 
देण्माफाफत खरुावा केरेरा नाशी. 

3) कयायनाम्मातीर अटीनुवाय ठेकेदायाॊकड ेभतृ जनालये उचरणे/ लाशतूक कयणे काभी ठेलण्मात आरेरे 
लाशन प्रादेमळक ऩरयलशन कामाषरमाकडीर ननमभानुवाय ठेलल्माफाफत प्रादेमळक ऩरयलशन कामाषरमाचा 
ऩयलाना वादय कयणे आलचमक आशे. तथापऩ, वदय ऩयलाना, लाशनाची कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणाव 
उऩरब्ध झारी नाशीत. भतृ जनालये उचरणे/ लाशतूक कयणे काभी ठेलण्मात आरेरे लाशन प्रादेमळक 
ऩरयलशन कामाषरमाकडीर ननमभानुवाय ठेलल्माफाफत खात्री ऩटपलणे आलचमक आशे. 

4) ळशयातीर भतृ जनालये उचरणे, लाशतूक कयणे ल पलल्शेलाट रालण्माच ेकाभ ठेकेदायाव ददरे आशे. 
ऩयॊत ुवदय काभाची नोंदलशी तऩावरी अवता नोंदलशीभध्मे जनालयाॊच्मा भारकाॊची नाल ेनभूद आशेत. 
त्माभुऱे खाजगी भारकी शक्काची भतृ जनालये उचरणे ल पलल्शेलाट रालण्माची जफाफदायी खाजगी 
भारकाॊची अवताना वदयच ेकाभ ठेकेदायान ेकेल्माच ेनाॊदलशीतीर नोंदीलरुन ददवून मेत.े भतृ जनालये 
भनऩाच्मा कोणत्मा कभषचाऱमावभोय उचरण्मात आरे आशे माफाफतचा कभषचाऱमाॊचा अशलार नोंदलशी 
भध्मे उल्रेख नाशी. भतृ जनालय उचरण्मा ऩूली त्माॊचा ऩॊचनाभा कयणे आलचमक अवताना तळी 
कामषलाशी केरेरी ददवून मेत नाशी. त्माभुऱे वदय फाफीलयीर पलश्त्तम लऴष 2014-15 भध्मे 3 
देमकाॊनुवाय केरेल्मा खचाषची यक्कभ रु.8,16,000/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

5) भ.े ददल्रीलारा अॉड वन्व माॊनी भाशे डडवेंफय 2014 भध्मे ककती भतृ जनालये उचरून पलल्शेलाट 
रालरी माच्मा नोंदी केरेरी नोंदलशी तऩावणीव उऩरब्ध झारी नाशी. तवेच देमक क्रभाॊक 3, ददनाॊक 
8/01/2015 यक्कभ रु.68,000/- च्मा देमकावोफत भाशे डडवेंफय 2014 भध्मे भतृ जनालये उचरून 
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पलल्शेलाट रालरी माच्मा नोंदी केरेरी नोंदलशीची छामाॊकीत प्रत जोडरेरी नाशी. त्माभुऱे भाशे डडवेंफय 
2014 भध्मे काभ केल्माफाफत खात्री शोत नवल्मान ेवदय काभाच ेदेमकान्लमे प्रदान केरेरी यक्कभ 
रु.68,000/- लवुरऩात्र ठेलण्मात मेत आशे.  

आषेऩाधीन यक्कभ रु.8,16,000/- 
लवुरऩात्र यक्कभ रु. 4,08,000/- 

DATAMSM6401 (Ref No : 72, Hmm No : 176)                                                                  

[End Para) 
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 करभ ९ फ खारीर आषेऩ 

रेखाऩयीषकाच्मा दृष्ट्टीने कोणत्माशी व्मक्तीच्मा अषम्म 
शमगमीभ ऱे अथला गैयलताण कीभ ऱे जी कोणतीशी त ट अथला जे 
कोणतेशी न कवान झारे आशे अळा त टीची ककॊ ला  न कवानीची 
यक्कभ तवेच कॊ त्राट देण्मात झारेल्मा अननमलभतता, 
ननणामाभ ऱे झारेरी भशवूर शानी आणण धोयणात्भक 
ननणामाभ ऱे झारेरे आचथाक न कवान 
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[Start Para) 

30 फ प्रबागाॊ अॊतगषत नारे वापवपाई ल गाऱ लाशतूक कयणे काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 3 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 468710.00/- 

 

काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयणाये क.अलबमॊता ल उऩअलबमॊता माॊनी प्रत्मष जागेलय भोजभाऩ घेलून प्रभाखणत 

कयणे आलश्मक अवताना ननयीषकाॊनी ददरेल्मा अशलाराच्मा आधाये यक्कभ प्रदान केरी आशे. नाल्माच्मा 
वापवपाईभधून ननघारेरा गाऱ लाशतूक केल्माफाफतची चरने नस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. 

 

  

 फ प्रबागातीर आयोग्म वलबागाच्मा अॊतगात अवरेल्मा नाल्माॊची वापवपाई कयणे ल त्माभधीर गाऱ 

लाशतकू कयणे मा काभाचे रु.618449/- इतक्मा खचााच ेअॊदाजऩत्रक तमाय करून ननवलदा नोटीव क्र.1/2014-
15 प्रलवद्ध कयण्मात आरी. त्माभध्मे खारीर प्रभाणे ननवलदा ल दय प्राप्र्त झार.े 

ननवलदाधायकाच ेनाल  ननवलदा दय  
1)भे.बायतीम भहशरा स्लॊम वेला वॊस्था भमााहदत  9.60% कभी दय  

2)दीन भहशरा आधाय वॊस्था  7.84% कभी दय  

 

लयीर प्राप्त ननवलदाॊभधून भे.बायतीम भहशरा स्लॊम वेला वॊस्था भमााहदत माॊचे दय न्मनूतभ अवल्माने त्माॊचे दय 
भान्म कयण्मात मेलनू आयोग्म वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक फषेका/5/काली/348/2014, हद.20/05/14 अन्लमे 

खारीर दयाप्रभाणे कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. त्माव प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 7079, हद.17/06/14 
अन्लमे  कामोतय भॊज यी देण्मात आरी. 

अ .क्र.  काभाचा तऩळीर  एकूण घ .भी  प्रती घ .भी दय रु  एकूण यक्कभ  
1 नाल्मातीर गाऱ काढणे  2350  89 209150 

2 लाशतकू कयणे  2060 126 259560 

                         एकूण यक्कभ रु. 468710 
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 लयीर काभाची नस्ती तऩावरी अवता, रेखा ऩयीषणा भध्मे आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत 

अधावभाव क्रभाॊक 3, हद.29/04/2017 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी, त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1)प्रबागातीर नार ेगटय वाप कयणे काभाकरयता प्रबागाच्मा आस्थाऩनेलय स्लतॊत्र कभाचायी कामायत अवताना 
वदयचे काभ ननवलदा भागलनू खाजगी ठेकेदायाभापा त कयण्मात आर ेमाफाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे. 

2)लयीर काभाचे अॊदाजऩत्रक कननष्ट्ठ अलबमॊता ल उऩ अलबमॊता माॊचे स्लाषयीने तमाय कयण्मात आर ेआशे. 

ऩयॊत  ठेकेदायाने केरेल्मा काभाच ेभोजभाऩ अशलार वफॊचधत आयोग्म ननयीषकाॊनी हदरा आशे. आयोग्म 

ननयीषकाॊना ताॊबत्रक काभाची भाहशती /सान नवताना नाल्मातनू काढरेल्मा गाऱाच ेल लाशतकू केरेल्मा गाऱाच े

घ.भी.भध्मे भोजभाऩ घेतल्माचा अशलार हदरा आशे. काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयणाये क.अलबमॊता ल 

उऩअलबमॊता माॊनी प्रत्मष जागेलय भोजभाऩ घेलनू प्रभाणणत कयणे आलश्मक अवताना ननयीषकाॊनी हदरेल्मा 
अशलाराच्मा आधाये यक्कभ प्रदान केरी आशे. . 

3)नाल्माच्मा वापवपाईभधून ननघारेरा गाऱ लाशतकू केल्माफाफतची चरने नस्तीभध्मे आढऱून आरी 
नाशीत. त्माभ ऱे कोणत्मा लाशनाव्दाये ककती गाऱ कोणत्मा हठकाणी लाशतकू केरी माफाफत खात्री कयता मेत 

नाशी. माफाफत वलबागाकडून रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय अन ऩारन उऩरब्ध झार ेनाशी.त्माभ ऱे 

लयीर फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.468710/-आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

आषेऩाधीन यक्कभ रु.468710/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 1, Hmm No : 03)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

31 फ प्रबागातीर वलद्मुत वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 35506.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 16562.00/-   
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काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. स्थऱऩाशणी अशलाराभध्मे 

काभाचा तऩळीर नभूद नाशी. काभाचे फाफननशाम अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माऩूली कामषकायी अलबमॊता 
माॊनीजागेची स्थऱ ऩशाणी केरेरी अवताना काभाच ेआदेळ ननगषलभत केल्मानॊतय स्ऩेळीकपकेळन भध्मे फदर 

करून जादा दयाने प्रदान कयण्माच ेकायण नभूद नाशी. 27 नग ऩोर खयेदीच ेचरन ल उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर 

टेस्ट रयऩोटष नस्तीभध्मे आढऱून आरा नाशी. 27 ऩोर कोणत्मा जागेलय फवपलण्मात आर ेमाफाफत जागेचा 
नकाळा, पोटो नस्ती भध्मे आढऱून आरेरा नाशी. 
 

  

फ प्रबागाव वलद्म त वलऴमक देखबार द रुस्तीची काभ ेमा रेखाळीऴाा अॊतगात वलद्म त वलबागाने वलत्तीम लऴा 
2014-15 भध्मे उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, 
भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माचे आढऱून 

आर ेआशे. 
अ.कॊ . ननवलदा 

क्र.ल हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 
ननवलदा 
यक्कभ रु. 

अ.कॊ . प्रभाणक क्र. ल 

हद. 

1. 2/15/  
2014-15 

प्रबाग क्र.24 प्रा.याभकृष्ट्ण 

भोये पे्रषागशृ भध्मे अॊतगाात 

यस्त्मालय वलवलध हठकाणी 
हदलाफत्तीची व्मलस्था कयणे 

अफान 

इरेग्क्रकर 

लक्वा चचखरी 
 

856228 659144 30813 /    5-
3-15 

2. 6/2/  
2014-15 

प्रबाग क्र .23 केळलनगय 
भध्मे वलवलध हठकाणी 
अॊतगात यस्त्मालय 
हदलाफत्तीची व्मलस्था कयणे. 

भे.इरेक्रो 
भॎकॎ ननक  

नेशरूनगय वऩ ॊऩयी 

799998 581559 34027 /

27.03.15 

लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊभध्मे आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव ऩत्र 

क्रभाॊक 06, हद.9/05/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा केरी अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका ऩमतं 

वलबागाकडून अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी, त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
अ)काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.24 प्रा.याभकृष्ट्ण भोये पे्रषागशृ भध्मे अॊतगाषत यस्त्मालय पलपलध दठकाणी 
ददलाफत्तीची व्मलस्था कयणे. 
1 ननवलदा क्रभाॊक  2/15/2014-15 

2. काभाचे नाल  प्रबाग क्र.24 प्रा.याभकृष्ट्ण भोये पे्रषागशृ भध्मे अॊतगाात यस्त्मालय वलवलध 

हठकाणी हदलाफत्तीची व्मलस्था कयणे. 

3. प्रळावकीम भान्मता  भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.479/20.05.14  

4. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ.) यक्कभ  रु.856228/- 
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5. रेखाळीऴा  वालाजननक व यक्षषतता  
6. ठेकेदायाच ेनाल  भे.अफान इरेग्क्रकर लक्वा,चचखरी   
7. ननवलदा दय  21.37% कभी दयाने  

8. कामाादेळ क्रभाॊक  फ/प्र/रेखा/9/काली/620/2014 

9. काभाचा कारालधी  06 भहशने  

11. काभालय झारेरा खचा  रु.659144/- 

1)  वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-

2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. वदयच ेकाभ हदनाॊक 27/11/2014 ऩावनू व रु कयण्मात 

आर ेअवनू ठेकेदायाने हदनाॊक 27/01/15 त े23/05/15 मा कारालधी भधीर काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. तवेच 

काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नाशी. नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 
1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म 

यक्कभ रु.856228/-अवनू वलभा यक्कभ रु.8562/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे 

आलश्मक आशे. 
2) काभाच ेऩलूागणन ऩत्रक तमाय कयण्माऩलूी स्थऱ ऩाशणी भध्मे आढऱून आरेल्मा नाद रुस्त फाफीॊचा उल्रेख 

कयणे गयजेच ेअवताना तवा उल्रेख न कयता वदयीर काभाचा स्थऱऩाशणी अशलार कामाकायी अलबमॊता (वल) 

माॊचे स्लाषयीने हदरेरा आशे. स्थऱऩाशणी अशलारालय हदनाॊक नभदू केरेरा नाशी.  त्माभ ऱे कामाकायी अलबमॊता 
माॊनी जागेची ऩाशणी कोणत्मा तायखेरा केरी माफाफत खात्री कयता मेत नाशी. वदयच ेकाभ प्रस्तावलत 

कयण्माऩलूी ज ने ऩोर, कपहटॊग काढण्माच/ेफदरण्माच ेकायण, ऩलूीच्मा कपहटॊग केव्शा फववलण्मात आल्मा, 
त्माॊचे आम ष्ट्मभान ककती शोत ेमाफाफतचा तऩळीर नभदू न कयता ननवलदा प्रस्तावलत कयण्मात आरी.  
3) हदनाॊक 03/06/2014 योजी क.अलबमॊता, उऩअलबमॊता माॊनी ननवलदाऩलूा भान्मतवेाठी वादय केरेल्मा 
हटऩण्णीभध्मे प्रस्तावलत काभाच ेवाईट पोटो/नकाळ,े ज ने ऩोर, कपहटॊग्ज फदल्माॊची कायणे, ऩोर कपहटॊग्ज 

फववलल्माची तायीख, आम ष्ट्मभान वॊऩल्माची तायीख इ.फाफी स्ऩष्ट्ट कयण्माफाफत उऩ अलबमॊता (वल./ता) माॊनी 
ळयेा नभदू केरा अवताना त्माफाफत कोणत्माशी फाफीॊच ेस्ऩष्ट्टीकयण /ख रावा न कयता कामाकायी अलबमॊता 
(वल.)माॊनी स्लाषयी घेलनू ननवलदा काढरी आशे. त्माभ ऱे वदय काभाची आलश्मकता अवल्माच ेस्ऩष्ट्ट शोत नाशी. 
4)अॊदाजऩत्रकातीर फाफ क्र.6 (Supplying and erecting street light braket for erection of 
single fitting – 17 No ) दयवचूी भधीर दय रु.783/-प्रती नग प्रभाणे अवताना वदय दयाचे ऩथृ:कयण करून 

Specificaton भध्मे फदर कयण्मात मेलनू ऩयी नग रु.1278/- प्रभाणे प्रदान केर ेआशे. प्रत्मषात 

स्ऩेलळकपकेळन भध्मे कोणता फदर कयण्मात आरा माफाफत उल्रेख नाशी. काभाच ेफाफननशाम अॊदाजऩत्रक 

तमाय कयण्माऩलूी कामाकायी अलबमॊता माॊनीजागेची स्थऱ ऩशाणी केरेरी अवताना काभाच ेआदेळ ननगालभत 

केल्मानॊतय स्ऩेळीकपकेळन भध्मे फदर करून जादा दयाने प्रदान कयण्माचे कायण नभदू नाशी. त्माभ ऱे वदय 
फाफीलयीर खचााची यक्कभ रु.21726/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
5)वदय काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. त्माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक 
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आशे. 
लवरूऩात्र : रु.8562/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु. 21,726/- 
फ) काभाच ेनाल फ) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.23 केळलनगय भध्मे पलपलध दठकाणी अॊतगषत यस्त्मालय 

ददलाफत्तीची व्मलस्था कयणे. 
1 ननवलदा क्रभाॊक  2/6/2014-15 

2. काभाचे नाल  प्रबाग क्र.23 केळलनगय भध्मे वलवलध हठकाणी अॊतगात यस्त्मालय 
हदलाफत्तीची व्मलस्था कयणे. 

3. प्रळावकीम भान्मता  प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 10703, हद.10.02.15 

4. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ  रु.799998/- 

5. रेखाळीऴा  वालाजननक व यक्षषतता   
6. ठेकेदायाच ेनाल  भे. भे.इरेक्रो भॎकॎ ननक  

7. ननवलदा दय  25.25% कभी दयाने  

8. कामाादेळ क्रभाॊक  फप्र/रेखा/09/कावल/46/2015, हद.22/01/15 

9. काभाचा कारालधी  06 भहशने   

10. काभालय झारेरा खचा  रु.581559/- 

 
आषेऩ : 
1)  वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-

2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे..वदयच ेकाभ हदनाॊक 22/01/2015 ऩावनू व रु कयण्मात 

आर ेअवनू ठेकेदायाने हदनाॊक 2/2/15 त े1/08/15 मा कारालधी भधीर काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. तवेच 

काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नाशी. नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 
1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म 

यक्कभ रु.799998/-अवनू, वलभा यक्कभ रु.8000/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे 

आलश्मक आशे. 
2)  प्रस्तावलत काभ शे नव्माने कयण्मात मेणाय आशे ककॊ ला नतूनीकयण कयण्मात मेणाय आशे, अवल्माव, ज ने 

ऩोर कधी फववलण्मात आर,े आम ष्ट्भान वॊऩल्माचा हदनाॊक इ.फाफीॊचा तऩळीर नभदू न कयता ननवलदा 
काढण्मात आरी, त्माभ ऱे काभाची आलश्मकता अवल्माची खात्री कयता मेत नाशी. 
3) 27 नग ऩोर फववलल्मा फाफत ठेकेदायाव प्रती नग रु.13780/- प्रभाणे प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  वदय ऩोर 

खयेदीच ेचरन ल उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर टेस्ट रयऩोटा नस्तीभध्मे आढऱून आरा नाशी. 27 ऩोर कोणत्मा जागेलय 
फववलण्मात आर ेमाफाफत जागेचा नकाळा, पोटो नस्ती भध्मे आढऱून आरेरा नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफीलयीर 

खचााची यक्कभ रु.13780/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.8000/- 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[101] 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.13,780/- 
एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु.16,562/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.35,506/- 
 

DATVCSM6501 (Ref No : 3, Hmm No : 06)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

32 फ प्रबागातीर स्थाऩत्मवलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 10 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1038797.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 37058.00/-   

काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. काभालय लाऩय केरेल्मा वादशत्माचा तऩावणी 
अशलार नस्तीभध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. काभाच्मा ननपलदा यक्कभेऩेषा काभालय जादा खचष केरा आशे. खोदाई 

भधून ननघारेरे भटेयीमर लाशतूकीची चरने उऩरब्ध झारी नाशी, ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर 

काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरा नाशी. 
 

  

      फ प्रबागातीर स्थाऩत्म वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा आचथाक 

लऴाावाठी  उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ 

ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 
ननवलदा 
यक्कभ रु. 

अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

1. 1/64 /2014-

15 
प्रबाग क्र.52 ऩ नालऱे मेथे 
ऩालवाऱी ऩाण्माचा ननचया 
कयण्मावाठी फॊद ऩाईऩ टाकणे ल 

इतय स्थाऩत्म वलऴमक काभ े

कयणे   

छोटेरार 

चव्शाण  

910270 606833 30937/ 7-3-

15 
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2. 1/52/ 2014-

15 
प्रबाग क्र.21 दऱलीनगय भध्मे 

गनतयोधकाॊची द रुस्ती कयणे, 

नलीन तमाय कयणे यॊगवलणे ल 

हदळादळाक परकाची काभ े 

भे.भोटलानी 
अॎन्ड वन्व  

910289 522623 31497/ 

11.03.15 

3. 1/10-2014-

15 
प्रबाग क्र.24 (याभकृष्ट्ण भोये) 
ऩयीवया भध्मे रेनचेव द रुस्त 

कयणे.   

भे.प्रप ल्र 

याभचॊद्र जाधल  

910183 534172 35192/ 

31.3.15 

4 1/12/ 2014-

15 
प्रबाग क्र.20 चच ॊचलडनेगय मेथ े

गनतयोधक कयणे, झेिाऩटे्ट 

यॊगवलणे ल इतय स्थाऩत्मवलऴमक 

काभ े

एव.एभ. 

कन्स्रक्ळन 

975000 690282 33021/ 

23.03.15 

5 1/63/ 2014-

15 
प्रबाग क्र.21 दऱलीनगय भध्मे 

हठकठीकाणी शॉटलभक्व ऩद्धतीने 

डाॊफयीकयण कयणे  

भे.अजलानी 
इन्फ्रास्रक्चय  

910275 926158 35271/  31-3-

15 

 
 लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊभध्मे आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 07, हद.9/05/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा केरी अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ 

हदनाॊका ऩमतं वलबागाकडून अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी, त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
अ)काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.52 ऩनुालऱे मेथे ऩालवाऱी ऩाण्माचा ननचया कयण्मावाठी फॊद ऩाईऩ टाकणे ल इतय 

स्थाऩत्म पलऴमक काभ ेकयणे – 
 
(1) वदय काभाची ननवलदा यक्कभ रु.910270/- अवनू प्राप्त झारेरे दय 35.99% कभी आशेत. त्माभ ऱे 

काभाची प्रत्मष शोणायी यक्कभ रु.582664/-एलढी मेत.े भात्र अॊनतभ बफरा अखेय ठेकेदायाव रु.606833/-इतके 

प्रदान केर ेआशे. प्राप्त ननवलदा यक्कभेऩेषा रु.24169/- जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत 

वलबागाकडून ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदयची जादा खचााची यक्कभ रु.24,169/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे. 
(2) देमकातीर फाफ क्र.6 Providing & laying C.C.Pipe of IS NP Class-3 – एकूण ऩरयभाण 

154.05 Rmt. करयता ठेकेदायाव प्रती RMT Rs.3303.46 प्रभाणे रु.508898/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  
वदयक ऩाईऩचे चरन ल टेस्ट रयऩोटा उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु.5,08,898/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
(3)  वदयचे काभ हदनाॊक 11/08/14 त े9/04/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आरे. ऩयॊत  काभाचा वलभा 
हदनाॊक 3/03/15 त े10/08/15 मा कारालधीत उतयवलण्मात आरा आशे. वलभा वॊचारनारम, भशायाष्ट्र ळावन 
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माॊचे ऩरयऩत्रकान वाय काभाच्मा कारालधीत वलभा उतयवलरा नवल्माने कॊ त्राटी यक्कभ रु.910270/-च्मा 1% 

यक्कभ रु.9103/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
फ) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.21 दऱलीनगय भध्मे गनतयोधकाॊची दरुुस्ती कयणे, नलीन तमाय कयणे यॊगपलणे ल 

ददळादळषक परकाची काभ े
1)  प्रस्त त काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्र.2570 रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. 
2)देमकातीर फाफ क्र.9(b) – Providing and fixing 80mm interlocking concrete paver blocks 
of plain finish of any size and shape having comprensive strenghth of 400kg 
/Sq.cm  (M-40 grade) एकूण ऩरयभाण 516.98 Sq.Mtr. वाठी रु.598.61 प्रभाणे रु.309469/-अदा 
केर ेआशेत. ऩयॊत  वदय वाहशत्म ऩ यलठा चरन ल SGS कडीर TEST REPORT नस्तीभध्मे आढऱून 

आरेरा नाशी. त्माभ ऱे वाहशत्माच्मा दजाा फाफत खात्री कयता आरी नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची 
यक्कभ रु.3,09,469/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
क) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.24 (याभकृष्ट्ण भोये) ऩयीवया भध्मे रेनचेव दरुुस्त कयणे.-  
 
(1)  वदयचे काभ हदनाॊक 12/09/14 त े13/03/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आरे. ऩयॊत  काभाचा वलभा 
हदनाॊक 20/10 -/14 त े20/01/15 मा कारालधीत उतयवलण्मात आरा आशे. वदयच्मा काभाचा वलभा ऩणूा 
कारालधीचा नवल्माने तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नवल्माने वॊचारक वलभा वॊचारनारम, 
भशायाष्ट्र ळावन माॊच ेऩरयऩत्रकान वाय कॊ त्राटी यक्कभ रु.910183/-च्मा 1% यक्कभ रु.9102/-लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. 
(2)  फाफ क्र.2 खोदाईभधून ननघारेरे भटेरयमर लाशतकू केल्माफाफत ठेकेदायाव रु.137.58 प्रती घ.भी प्रभाणे 

750 घ.भी लाशत कीची यक्कभ रु.103185/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  वदयच ेभटेयीमर कोठून कोठे लाशून नेर े

माफाफतचो चरने नस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.1,03,185/- 

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
ड) काभाचे नाल :प्रबाग क्र.20 चच ॊचलडनेगय मेथ ेगनतयोधक कयणे, झेब्राऩटे्ट यॊगपलणे ल इतय स्थाऩत्मपलऴमक 

काभ.े 
(1)  वदयचे काभ हदनाॊक 27/11/14 त े07/03/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आरे. ऩयॊत  काभाचा वलभा 
हदनाॊक 27/02/14 त े26/04/15 मा कारालधीत उतयवलण्मात आरा आशे. वदयच्मा काभाचा वलभा ऩणूा 
कारालधीचा नवल्माने तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नवल्माने वॊचारक वलभा वॊचारनारम, 
भशायाष्ट्र ळावन माॊच ेऩरयऩत्रकान वाय कॊ त्राटी यक्कभ रु.975000/-च्मा 1% यक्कभ रु.9750/-लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. 
(2)  प्रस्त त काभाभध्मे खारीर वाहशत्माचा लाऩय केल्माफाफत ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 
 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[104] 

फाफ क्रभाॊक  वाहशत्माचा तऩळीर  एकूण ऩरयभाण  दय (रु.) एकूण यक्कभ  
3 40MM METAL 25 घ.भी. 600.79 15020 

9 BBM 143.50 चौ.भी  236.62 33955 

    48,975 

 
लयीर वाहशत्माचे SGS मा वॊस्थेकडीर टेस्ट रयऩोटा ल चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. त्माभ ऱे 

वदयचे वाहशत्म मोग्म ग णलत्तचे ेअवल्माची खात्री कयता मेत नाशी. तयी माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त 

न झाल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.48,975/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
(इ) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.21 दऱलीनगय भध्मे दठकठीकाणी शॉटलभक्व ऩद्धतीने डाॊफयीकयण कयणे. 
(1) वदयचे काभ हदनाॊक 11/09/14 त े30/09/14 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आरे आशे. काभाचा वलभा 
हदनाॊक 16/10/14 त े15/10/15 मा कारालधीचा काढण्मात आरा आशे. काभाचा वलभा काभ ऩणूा झाल्मा 
नॊतयच्मा कारालधीचा अवल्माने तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरेरे नवल्माभ ऱे वॊचारक वलभा 
वॊचारनारम, भशायाष्ट्र ळावन माॊचे ऩरयऩत्रकान वाय कॊ त्राटी यक्कभ रु.910275/-च्मा 1% यक्कभ रु.9103/-
लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
(2) वदय काभाची ननवलदा यक्कभ रु.910275/- अवनू प्राप्त झारेरे दय 3.10% कभी आशेत. त्माभ ऱे 

काभाची प्रत्मष शोणायी यक्कभ रु.882057/-एलढी मेत.े भात्र अॊनतभ बफरा अखेय ठेकेदायाव रु.926158/- इतके 

प्रदान केर ेआशे. प्राप्त ननवलदा यक्कभेऩेषा रु.44101/- इतके जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत 

वलबागाकडून ख रावा प्राप्त न झाल्माने रु.44,101/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.37058/- 
(9103 +9102+9750+9103) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु. 10,38,797/- 
(5,08,898+24,169+3,09,469+1,03,185+48,975+44101) 

DATVCSM6501 (Ref No : 4, Hmm No : 07)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

33 क प्रबागातीर वलद्मुत वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 20 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 
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 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1025944.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 230140.00/-   

ठेकेदायाने पलदशत कारभमाषदेत काभ ऩूणष कयणे आलश्मक अवताना पलरॊफाने ऩूणष केरे त्माभुऱे ननपलदा अटी ल 

ळती नुवाय ठेकेदायाकडून दॊड लवूर कयणे आलश्मक आशे. काभालय लाऩयण्मात आरेरी केफर ळावकीम 

प्रमोगळाऱेकडून तऩावल्माफाफत अशलार उऩरब्ध झारा नाशी. स्थऱ ऩाशणी अशलारालय ददनाॊक ल तऩळीर 

नभूद नाशी. ठेकेदायाच ेदेमकातून स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवूर केरी नाशी. ठेकेदायाने 04 नग Electric 

Contractor ऩुयलठा केरेरा नवताॊना रु.28600/- जादा अदा केर ेआशेत. त्माच प्रभाणे Asto Timer –04 नग 

ऩुयलठा केरेरा नवताना देखीर रु.25236/- जादा अदा कयण्मात आरेरे आशे. ठेकेदायाने त्माभुऱे प्रत्मषात 

1691 लभटय वर्व्शषव लामयचा ऩुयलठा केरेरा नवताना रु.6764/- अदा केर ेआशेत. Air Conditioner खयेदीचा 
तऩळीर, लायॊटी कारालधी ऩूणष झाल्माचा ददनाॊक माफाफतचा तऩळीर नभूद न कयताच भेंटेनन्वची ननपलदा 
भॊजूय कयण्मात आरी. जुनी केफर dismental केल्माफाफतची नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी. ठेकेदायाने  4X16 

Sq.mm.Armoured Cable- 977 भीटय. चा ऩुयलठा केरेरा नवताॊना देखीर यक्कभ प्रदान कयण्मात आरी आशे. 

DWC ऩाईऩ चे टेर्स्टॊग न कयता काभालय लाऩयरा आशे. 

 

  

     क प्रबागातीर वलद्म त वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा आचथाक 

लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ 

ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 
ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय 

झारेरा 
एकूण खचा 
रु.  

प्रदानाचा 
प्रभाणक क्र.हद. 

1. 3/11/ 2014-

15 
प्रबाग क्र.59 भधीर ज न्मा 
झारेल्मा प्रकाळ व्मलस्थेची 
द रुस्ती कयणे  

आनॊद 

येकफ्रजयेळन  

651365 653645 21680/ 6.11.14 

2. 3/25/    

2014-15 
प्रबाग क्र.60 भधीर स्रीट राईट 

देखबार द रुस्तीची व्मलस्था 
कयणे. 

कभर 

इरेग्क्रकर 

651365 653651 21681/    

6.11.14 

3. 4/7      

2013-14 
प्रबाग क्र.59 भधीर यस्त्मालयीर 

हदलाफत्तीची देखबार 

द रुस्तीवलऴमक काभ ेकयणे  

कभर 

इरेग्क्रकर 

682856 716688 31.03.15 
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4. 4/10      

2013-14 
भनऩा उऩवलबागा अॊतगात A/C 

ची देखबार द रुस्ती कयणे. 

आनॊद 

येकफ्रजयेळन  

290875 241228 35737 

31.03.15 

5 3/21     

2014-15 
भनऩा बलन उऩवलबागातीर 

प्र.क्र.37 भध्मे भशात्भा प रे नगय 
भधीर स्रीट राईटच्मा 
केफर/ऩोर/जॊक्ळन फॉक्वची 
द रुस्ती कयणे  

भे.स्टाय 
इरेग्क्रकर 

वग्व्शावेव  

603183 632529 21656/ 6.11.14 

6. 3/24     

2014-15 
प्र.क्र.40 भधीर स्रीट राईटची 
वन 2014-15 भध्मे देखबार 

द रुस्ती कयणे  

आनॊद 

येकफ्रजयेळन 

594116 622979 31.3.15 

7. 
 

3/19     
2014-15              

कावायलाडी उऩ वलबागा अॊतगात 

भा.वदस्म माॊचे भागणी ल 

आलश्मकत ेन वाय अॊतगात 

यस्त्मालय प्रकाळ व्मलस्था कयणे 

ओॊकाय 

इरेग्क्रकर 

424419 494888 31.3.15 

 

     लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊभध्मे आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 15, हद.6/06/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा केरी अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ 

हदनाॊका ऩमतं वलबागाकडून अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी, त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
अ) काभाच ेनाल - प्रबाग क्र.59 भधीर जुन्मा झारेल्मा प्रकाळ व्मलस्थेची दरुुस्ती कयणे. 
(1) कामाादेळ ल ननवलदा भधीर अटी-ळती न वाय काभ त्लरयत व रु करून तीन भहशन्मात ऩणूा कयणे आलश्मक 

आशे. अन्मथा कयायनाम्माच्मा अटी/ळती प्रभाणे दॊड आकायण्मात मेईर अव ेनभदू केरे आशे. तथावऩ ठेकेदायाने 

वदयचे काभ हदनाॊक 11.09.14 ऩावनू व रु केर ेअवनू हद.10.12.14 ऩमतं ऩणूा कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 
वलहशत कारभमाादेत काभ ऩणूा न कयता 20/08/15 योजी ऩणूा केल्माचे कामाकायी अलबमॊता (वलद्म त) माॊनी 
प्रभाणऩत्र हदर ेआशे. तवेच वदय काभाव भ दतलाढ व द्धा हदरेरी नाशी. त्माभ ऱे ठेकेदायाकडून ननमभा प्रभाणे 

ननवलदा यक्कभेच्मा एक टक्का दॊड रु.6514/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
(2) देमकातीर फाफ क्र.53 काभालय 4x16 Sq.MM PVC Armoured Cable – 1539 mitr लाऩय 
केल्माफद्दर प्रती लभटय रु.213/-प्रभाणे रु.327807/- अदा केर ेआशेत. ऩयॊत  वदयच्मा केफर ळावकीम 

प्रमोगळाऱेतनू टेग्स्टॊग केल्माफाफत टेग्स्टॊग रयऩोटा देमकावोफत जोडरेरा नाशी. तवेच उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर 

चरन आढऱून आर ेनाशी. त्माभ ऱे केफरचा दजाा ल मोग्मत ेफाफत खात्री देता मेत नाशी. माफाफत वलबागाने 

ख रावा केरा नाशी. 
(3) प्राप्त वाहशत्म त्माच काभालय लाऩयल्माफाफत कामाकायी अलबमॊता (वलद्म त) माॊच ेप्रभाणऩत्र नाशी. 
(फ) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.60 भधीर स्रीट राईट देखबार दरुुस्तीची व्मलस्था कयणे. 
(1) काभाच ेस्थऱऩाशणी अशलारालय हदनाॊक ल तऩळीर नभदू केरेरा नाशी.  
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(2)काभाच्मा आलश्मकता प्रभाणऩत्रालय फाफननशाम तऩळीर नभदू केरेरा नाशी. 
(3)कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा देमकातनू 0.25% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ 

रु.1634/- लवरू न कयताच प्रदान केर ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून भनऩा ननधीत जभा कयणे 

आलश्मक आशे. 
(4) देमकाभध्मे  4x16 Sq.MM PVC Armoured Cable – 1870 mtr. लाऩय केल्माफद्दर प्रती लभटय 
रु.213/-प्रभाणे रु.398310/- अदा केर ेआशेत. ऩयॊत  वदयच्मा केफर ळावकीम प्रमोगळाऱेतनू टेग्स्टॊग 

केल्माफाफत टेग्स्टॊग रयऩोटा देमकावोफत जोडरेरा नाशी.  
क) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.59 भधीर यस्त्मालयीर ददलाफत्तीची देखबार दरुुस्तीपलऴमक काभ ेकयणे. 
(1) देमकातीर फाफ क्र.22273 ककरो वाहशत्माची लाशतकू केल्माफद्दर प्रती ककरो रु.4/-प्रभाणे रु.89092/- प्रदान 

केर ेआशे. ऩयॊत  लाशत कीची चरने ल लजन ऩालत्मा नस्तीभध्मे आढऱून आल्मा नाशीत. वलबागाने कोणताशी 
ख रावा केरा नवल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.89,092/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
(2) ऩ यलठादायाकडीर चरन नॊ.236/25-10-2013 अन्लमे 07 नग Electric Contractor ऩ यलठा केरेरा 
अवताना ठेकेदायाव 11 नगाची यक्कभ प्रती नग रु.7150/- प्रभाणे अदा केरी आशे.  04 नग ऩ यलठा केरेरा 
नवताना रु.28600/- जादा अदा केर ेआशेत. त्माच प्रभाणे Asto Timer – 07 नगाचा ऩ यलठा केरेरा अवताना 
12 नगाची यक्कभ प्रती नग रु.6309/- प्रभाणे अदा केर ेआशेत. म्शणजेच 04 नग ऩ यलठा केरेरा नवताना 
देखीर रु.25236/- जादा अदा कयण्मात आरेरे आशे. त्माभ ऱे वॊफॊचधताकडून यक्कभ रु.53836/- लवरूऩात्र आशे. 

लवरू करून भनऩा खाती जभा कयाली. 
(3) ऩ यलठादायाने 2X4 MM ची 500 भीटय वग्व्शाव लामय ऩ यलठा केरा आशे. भात्र ठेकेदायाव 2191 भीटय 
वग्व्शाव लामयची प्रनत भीटय रु.4/- प्रभाणे यक्कभ रु.8764/-अदा केरी आशे. त्माभ ऱे प्रत्मषात 1691 लभटय 

वग्व्शाव लामयचा ऩ यलठा झारेरा नवताना देखीर 6764/- अदा केर ेआशेत. तयी वदयीर यक्कभ वॊफॊचधताॊकडून 

लवरू करून भनऩा खाती जभा कयाली. 
(4) ठेकेदायाव 4X16 Sq.mtr.PVC Armoured cable – प्रनत भीटय रु.212/-प्रभाणे 1157 भीटयची यक्कभ 

रु.245284/-अदा केरी आशे. तथावऩ, उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर चरन ल टेग्स्टॊग रयऩोटा उऩरब्ध झारा नाशी. 
त्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  
ड) काभाचे नाॊल : भनऩा उऩपलबागा अॊतगषत A/C ची देखबार दरुुस्ती कयणे.  
(1) ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे A/C भेंटेनन्वची यक्कभ प्रदान केरी आशे. 
फाफ क्र. फाफ  ऩरयभाण  दय प्रती 

नग   
यक्कभ  

1 Annual Maint.charges for Air Conditioner  22 Nos. 1200 26400 

3..  tnemecalpeRof 1.5 Ton Compressor 15 Nos. 7550 113250 

4.  tnemecalpeRof 2 Ton Compressor 04 No. 8600 34400 

5.  tnemecalpeRCordless remote control with unit 
of 1.5/2.00 Ton 

16 Nos. 3300 52800 

9. Replacement 1 Ton Compressor wihdow type  02 No. 6900 13800 

12. Vacuumising dehydrating and gas charging of 
1.5/2.00 Ton A/c 

20 Nos  2800 56000 
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    296650 

 लयीर प्रभाणे ठेकेदायाव यक्कभ प्रदान कयण्मात आरी अवनू लयीर Air Conditioner खयेदीचा 
तऩळीर, लायॊटी कारालधी ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक माफाफतचा तऩळीर नभदू न कयताच भेंटेनन्वची ननवलदा 
भॊजूय कयण्मात आरी. तवेच A/C ची नोंद अवरेरी वाठा नोंदलशी /भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध करून हदरी 
नाशी. त्माभ ऱे लयीर फाफीलय झारेरा खचा रु.296650/-ची वत्मता ऩडताऱता आरी नाशी. माफाफत वलबागाने 

ख रावा केरा नवल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.296650/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
इ) काभाचे नाल : भनऩा बलन उऩपलबागातीर प्र.क्र.37 भध्मे भशात्भा पुरे नगय भधीर स्रीट राईटच्मा 
केफर/ऩोर/जॊक्ळन फॉक्वची दरुुस्ती कयणे. 
(1) वदय काभाच्मा देमकाभधीर फाफ क्र.1 अन्लमे 166 ज नी केफर Dismental केल्माफद्दर ठेकेदायाव 

रु.3984/-चे प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  त्मा फाफतचे खात्माकडीर Dismental Register रेखा ऩयीषण ऩथकाव 

उऩरब्ध करून हदर ेनाशी. तवेच वदयीर ज नी केफर बाॊडायात जभा केल्माच ेचरन नस्तीभध्मे आढऱून आर े

नाशी. 
(2)फाफ क्र.2 अन्लमे 6 भीटय उॊचीच ेऩोर (braket) वश Dismental केल्माफद्दर ठेकेदायाव रु.13950/-चे प्रदान 

केर ेआशे. ऩयॊत  त्मा फाफतच ेखात्माकडीर Dismental Register रेखा ऩयीषण ऩथकाव उऩरब्ध करून हदर े

नाशी. तवेच वदयीर वदयच ेऩोर ल इतय वाहशत्म बाॊडायात जभा केल्माच ेचरन नस्तीभध्मे आढऱून आर ेनाशी. 
माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नवल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.13950/-आषेऩाचधन ठेलण्मात 

मेत आशे.  
(3) ठेकेदायाव 4X16 Sq.mtr.PVC Armoured cable – प्रती भीटय रु.176/-प्रभाणे 1968 भीटयची यक्कभ 

रु.346368/-अदा केरी आशे. तथावऩ उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर चरन ल टेग्स्टॊग रयऩोटा उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभ ऱे 

वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
(प) काभाचे नाल : प्र.क्र.40 भधीर स्रीट राईटची वन 2014-15 भध्मे देखबार दरुुस्ती कयणे 
(1) फाफ क्र.19 अन्लमे 6 भीटय उॊचीच े56 ऩोर (braket) वश Dismental केल्माफद्दर ठेकेदायाव रु.558/-प्रती 
ऩोर प्रभाणे रु.31248/- चे प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  त्मा फाफतच ेखात्माकडीर Dismental Register रेखा 
ऩयीषण ऩथकाव उऩरब्ध करून हदर ेनाशी. तवेच वदयीर वदयचे ऩोर ल इतय वाहशत्म बाॊडायात जभा केल्माच े

चरन नस्तीभध्मे आढऱून आर ेनाशी. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नवल्माने वदय फाफी लयीर खचााची 
यक्कभ रु.31248/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
(2) देमकाभध्मे खारीर फाफीऩोटी ठेकेदायाव प्रदान केरे आशे. ऩयॊत  वदयचे वाहशत्म काभाच्म हठकाणी ऩोशोच 

केल्माफाफत ठेकेदायाकडीर चरने उऩरब्ध झारी नाशीत. 
अ .क्र.  वाहशत्माचा तऩळीर  एकूण ऩरयभाण  दय  एकूण यक्कभ  

1.  Pole cef  09 Nos.  1812 16308 

2. Oct pole  23 Nos. 3780 86940 

3. Street light feeder pillar  02 No. 24788 49576 

    152824 

लयीर वाहशत्माची चरने उऩरब्ध न झाल्माने वाहशत्म ऩ यलठ्मा =ची खात्री देता मेत नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफी 
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लयीर खचााची यक्कभ रु.152824/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
(3) ठेकेदायाने चरन नॊ.327 हद.19/10/14 अन्लमे  4X16 Sq.mm.Armoured Cable- 218 भीटय. चा 
ऩ यलठा केरेरा अवताना ठेकेदायाव रु.176/-प्रती लभ.प्रभाणे एकूण 1135 Sq.mm.Armoured Cable ची 
यक्कभ रु.199760/-प्रदान केरी आशे. ऩ यलठ्मा ऩेषा 917 भीटय चे जादा प्रदान केरेरी केफरची यक्कभ 

रु.161392/- लवरूऩात्र आशे. 
ग) काभाच ेनाल : कावायलाडी उऩ पलबागा अॊतगषत भा.वदस्म माॊचे भागणी ल आलश्मकत ेनवुाय अॊतगषत 

यस्त्मालय प्रकाळ व्मलस्था कयणे. 
(1) फाफ क्र.5 अन्लमे ठेकेदायाव 4X10 Sq.mtr.Aluminium Conductor Pvc Armoured cable –
प्रनत भीटय रु.213/-प्रभाणे 524 भीटयची यक्कभ रु.111612/- अदा केरी आशे. तथावऩ उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर 

चरन ल टेग्स्टॊग रयऩोटा उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
(2)फाफ क्र.3 – अन्लमे 412 भीटय DWC ऩाईऩ ऩ यलठ्माऩोटी प्रती भीटय रु.207/-प्रभाणे रु.85284/-प्रदान 

केर ेआशे. तथावऩ उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर चरन ल टेग्स्टॊग रयऩोटा उऩरब्ध झारा नाश. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.1025944/- 
(89092+245284+296650+13950+31248+152824+111612+85284) 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.230140/- 
(6514+1634+53836+6764+161392 

DATVCSM6501 (Ref No : 5, Hmm No : 15)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

34 क प्रबागातीर स्थाऩत्म वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 30 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1588253.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 133934.00/-   

ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा पलभा उतयपलरा नाशी. दयवूचीतीर स्ऩेळीकपकेळन नुवाय 

ठेकेदायाने ऩाणी उऩवणे दश फाफ कामाषन्लनमत कयण्माऩूली कामषकायी अलबमॊता माॊची ऩूलष ऩयलानगी घेतरी नाशी. 
काभाच्मा जागेलय फेंच ऩुयलठा केल्माफाफत डडलरव्शयी चरन, तवेच भारभता नोंदलशी भध्मे नोंद घेतल्माफाफत 

भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी.  टाईल्व ऩुयलठा केल्माफाफतचे उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर चरन उऩरब्ध 
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झार ेनाशी. टाईल्वच ेभोजभाऩ जादा दळषलून ठेकेदायाव टाईल्व फवपलण्मावाठी अनतप्रदान केर ेआशे. यस्त्मालय 

ऩूली फवपलण्मात आरेल्मा ऩेव्शय ब्रॉकची  ची भारभत्ता नोंदलशी खात्माने उऩरब्ध करून ददरी नाशी. 
ननपलदाधायकाकडून दयऩथृ:कयण करून न घेता ननपलदा भान्म केरी आशे. ठेकेदायाकडून ऩेर्व्शॊग ब्रॉकच्मा 
Comprehensive Strenghth Test Report प्राप्पत करून घेतरा नाशी. काभाचे तऩळीरलाय आलश्मकता 
प्रभाणऩत्र ल स्थऱ ऩाशणी अशलार जोडरेरा नाशी. खोदाई ऩेषा 250 घ.भी ची लाशतूक जादा दळषलून प्रनत 

घ.भी.रु.136.02 प्रभाणे ठेकेदायाव रु.34005/-जादा प्रदान केर ेआशे. 

 

  

क प्रबागातीर स्थाऩत्म वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा आचथाक 

लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ 

ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 
ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय 

झारेरा 
एकूण खचा 
रु.  

प्रदानाचा 
प्रभाणक क्र.हद. 

1. 2/88/ 2014-

15 
प्रबाग क्र.64 भधीर 

नदीरगतच्मा फोऩखेर गाल 

घाटाचे वलस्तायीकयण कयणे ल 

इतय अन ऴॊचगक काभ े 

गौयल 

अवोलवएटवॊ 
698000 497600 35627/ 31.3.15 

2.  2/27     
2014-15 

नेशरूनगय मेथीर 

स्भळानबभूी भधीर स्थाऩत्म 

वलऴमक काभ ेकयणे. 

वाकऱे  
अवोलवएटवॊ 

743432 394401 22416 

3. 2/12     

2014-15 
प्रबाग क्र.37 भशात्भा प रे 

नगय भधीर स्थाऩत्मवलऴमक 

काभ ेकयणे  

व जर 

कन्स्रक्ळन 

747372 335734 31091/ 9.03.15 

4. 2/2      

2013-14 
लॉडा क्र.38 नेशरूनगय मेथीर 

दोस्ती फेकयी ऩरयवयात 

स्थाऩत्म वलऴमक द रुस्तीची 
काभ ेकयणे  

फयखा 
एॊटयप्राईजेव  

749507 553299 31.03.15 
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5. 2/64      

2014-15 
प्रबाग क्र.41 गाॊधीनगय 
भधीर ळाऱाॊच्मा 
इभायतीभधीर ककयकोऱ 

द रुस्तीची काभ ेकयणे  

भे.गौयल 

अवोलवएटव  

909909 776575 30328/ 2.3.15 

6.  2/72 – 

2013-14  

लॉडा क्र .38 नेशरूनगय मेथीर 

आॊफेडकय लवाशत ल ऩरयवयात 

स्थाऩत्मवलऴमक द रुस्तीची 
काभ ेकयणे  

देल 

कन्स्रक्ळन 

749508 532917 20592 

5. 2/64      

2014-15 
प्रबाग क्र.41 गाॊधीनगय 
भधीर ळाऱाॊच्मा 
इभायतीभधीर ककयकोऱ 

द रुस्तीची काभ ेकयणे  

भे.गौयल 

अवोलवएटव  

909909 776575 30328/ 2.3.15 

8. 2/82  -    

2013-14 
लॉडा क्र.38 नेशरूनगय मेथीर 

लळलळॊबो कामाारम ऩरयवयात 

स्थाऩत्मवलऴमक द रुस्तीची 
काभ ेकयणे  

भोटलानी अॎन्ड 

वन्व  

749508 562341 9890/      

12.8.14 

9. 3/67  -     

2013-14      
प्रबाग क्र.60 वाॊगली मेथीर 

भनऩाच्मा वलवलध 

कामाक्रभाॊकरयता भॊडऩ 

व्मलस्था कयणे  

वलद्मा 
एॊटयप्राईजेव 

700280 526774 36282/    

31.3.15        

10.   2/25      

2014-15 
प्रबाग क्र.60 वाॊगली गालठाण 

मेथीर स्थाऩत्मवलऴमक 

ककयकोऱ द रुस्ती ल 

देखबारीची काभ ेकयणे  

वाईप्रबा 
कन्स्रक्ळन 

910364 477941 33892/    

27.3.15 

11. 1/26 -    

2013-14      
प्रबाग क्र.29 – भाव ऱकय 
कॉरनी भध्मे फव स्टॉऩ 

लाचनारम, भ ताऱमा ल फेंचेव 

फववलणे   

देल 

कन्स्रक्ळन 

771370 388074 33533/   

25.3.15 

 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 17, हद.06/06/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा केरी अवता रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ 

हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

(A)  काभाचे नाल : प्रबाग क्र.64 भधीर नदीरगतच्मा फोऩखेर गाल घाटाच ेपलस्तायीकयण कयणे ल इतय 

अनऴुॊचगक काभ े- 
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1)  प्रस्त तच ेकाभ हद.1/09/14 त े31/03/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा वलभा 
हद.17/03/15 त े31/05/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 

3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.6980/- लवरूऩात्र आशे. 

2) देमकातीर फाफ क्रभाॊक 4 – न वाय ऩॊऩाव्दाये ऩाणी उऩवणे काभाऩोटी ठेकेदायाव प्रनत ताव          रु.109.23 

प्रभाणे रु.11824/- प्रदान केरे आशे. ऩयॊत  दयवचूीतीर स्ऩेळीकपकेळन न वाय वदय फाफ कामाान्लनमत कयण्माऩलूी 
कामाकायी अलबमॊता माॊची ऩलूाऩयलानगी घेणे आलश्मक आशे. भात्र ठेकेदायाने ऩलूा ऩयलानगी घेतल्माचे हदवनू मेत 

नाशी. तवेच ऩॊऩाचे रॉगलळट देमकावोफत जोडरेरे नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफी ऩोटी ठेकेदायाव प्रदान केरेरी 
यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

(B)  काभाचे नाल : नेशरूनगय मेथीर स्भळानबभूी भधीर स्थाऩत्म पलऴमक काभ ेकयणे. 

1)   प्रस्त तच ेकाभ हद.10/09/14 त े3/03/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा वलभा 
हद.12/02/15 त े12/05/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1966/98 नली-2  

हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.7494/- लवरूऩात्र आशे. 

2) फाफ क्र.38 – लवटीॊग फेंचेव ऩ यवलणे ल फववलणे मा काभावाठी प्रती फेंच रु 5340/- प्रभाणे 05 नगाची ककभत 

रु.26700/- अदा केरी आशे. भात्र काभाच्मा जागेलय फेंच ऩ यलठा केल्माफाफत डडलरव्शयी चरन, तवेच भारभता 
नोंदलशी भध्मे नोंद घेतल्माफाफत भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे फेंचेव ऩ यलठा झाल्माची 
खात्री कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ 

रु.26,700/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

3)  फाफ क्र.55 – टाईल्व ऩ यवलणे ल फववलणे – प्रती चौ.भी.800.76 प्रभाणे 401.44 चौ.भी.टाईल्व ऩ यलठा 
केल्माफाफत ठेकेदायाव यक्कभ रु.321457/-इतकी यक्कभ अदा केरी आशे. दयवचूी भधीर स्ऩेलळकपकेळन न वाय 
कजारयमा/ नीटकॉ/एलळमन भेकच्मा टाईल्व ऩ यवलणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  देमकावोफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर 

चरन नवल्माने ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेल्मा टाईल्व स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. 
माफाफत ख रावा कयणे आलश्मक आशे. 

4)  भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ऩषृ्ट्ठ क्र.35305 लयीर भोजभाऩाची तऩावणी केरी अवता, टाइल्व फववलल्माचे भोजभाऩ े

12.45 x 14.65 = 182.39 चौ.भी. अवताना 201.22 चौ.भी दळालनू प्रती चौ.भी.रु 800.76 प्रभाणे 18.83 चौ.भी.ची 
यक्कभ रु.15078/- जादा अदामगी केरी आशे . त्माभ ऱे वदयची यक्कभ वॊफॊचधताकडून लवरू कयण्मात माली. 
 

(C)  काभाचे नाल : प्रबाग क्र.37 भशात्भा पुरे नगय भधीर स्थाऩत्मपलऴमक काभ ेकयणे. 

1) प्रस्त तच ेकाभ हद. 27.11.14 त े30/04/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा वलभा 
हद.11/02/15 त े27/03/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 
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3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.7473/- लवरूऩात्र आशे. 

2) फाफ क्र.43 – ऩेव्शय ब्रॉक ऩ यवलणे ल फववलणे – 145.62 प्रती चौ.भी प्रभाणे ठेकेदायाव 1577.24 चौ.भी ऩेव्शय 
ब्रॉकची यक्कभ रु.229677/- अदा केर ेआशेत. ननवलदेभधीर ऩरयभाण 250 चौ.भी अवताना 1577.24 चौ.भी.ची 
यक्कभ अदा केरी आशे. ननवलदेतीर ऩरयभाणाऩेषा जादा काभ कयण्माऩलूी कामाकायी अलबमॊता माॊची ऩलूा 
ऩयलानगी घेणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ऩलूा ऩयलानगी घेतल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत.  

तवेच वफॊचधत यस्त्मालय ऩलूीच ेफववलण्मात आरेरे ऩेव्शय ब्रॉक फाफत ची भारभत्ता नोंदलशी खात्माने 

उऩरब्ध करून हदरी नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफीलयीर खचााची यक्कभ रु.2,29,677/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे. 

 

(D)  काभाचे नाल : लॉडष क्र.38 नेशरूनगय मेथीर दोस्ती फेकयी ऩरयवयात स्थाऩत्म पलऴमक दरुुस्तीची काभ े

कयणे 

1)  फाफ क्र.13(A) यॊगीत ऩेग्व्शॊग ब्रॉक ऩ यवलणे ल फववलणे – प्रनत चौ.भी.रु.827.62 प्रभाणे 84.49 Sq.mtr. ची 
यक्कभ रु.69925/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  ऩेग्व्शॊग ब्रॉकच्मा Comprehensive Strenghth Test Report जोडरेरा 
नाशी. 
2)   फाफ क्र.39 – लवटीॊग फेंचेव ऩ यवलणे ल फववलणे मा काभावाठी प्रनत फेंच रु 5340/- प्रभाणे 05 नगाची ककभत 

रु.26700/- अदा केरी आशे. भात्र काभाच्मा जागेलय फेंच ऩ यलठा केल्माफाफत डडलरव्शयी चरन, तवेच भारभता 
नोंदलशी भध्मे नोंद घेतल्माफाफत भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे फेंचेव ऩ यलठा झाल्माची 
खात्री कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ 

रु.26,700/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

(E)   काभाचे नाल : प्रबाग क्र.41 गाॊधीनगय भधीर ळाऱाॊच्मा इभायतीभधीर ककयकोऱ दरुुस्तीची काभ ेकयणे. 

1)  ननवलदा कयायनाम्माभध्मे ननवलदा अटी / ळती नभदू कयणे आलश्मक अवताना कयायनाम्माभध्मे अटीॊ/ळती 
चा वभालेळ कयण्मात आरेरा नाशी. तवेच ननवलदेवोफत अटी ल ळतीचा तऩळीर जोडून ठेकेदायाची स्लाषयी 
घेण्मात आरी नाशी. माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
2)  ननवलदाधायकान े16.70% कभी दयाने ननवलदा वादय केरी आशे. ननवलदाधायका कडून दय ऩथृ:कयण न घेता 
केलऱ ख रावा / ऩत्र घेतरे आशे. ननवलदाधायकान ेतऩळीरलाय फाफ ननशाम दय ऩथृ:कयण केर ेनवताना ननवलदा 
भॊजूय कयण्मात आरी आशे . कभी दयाने प्राप्त झारेल्मा इतय ननवलदा भध्मे व द्धा फाफ ननशाम दय ऩथृ:कयण 

करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आल्मा आशेत. माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
3) ननवलदा नस्ती भध्मे काभाच ेतऩळीरलाय आलश्मकता प्रभाणऩत्र ल स्थऱ ऩाशणी अशलार जोडरेरा नाशी. 
माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
(F)  काभाचे नाल : लॉडष क्र.38 नेशरूनगय मेथीर आॊफेडकय लवाशत ल ऩरयवयात स्थाऩत्मपलऴमक दरुुस्तीची 
काभ ेकयणे. 

1)   वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-
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2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे आलश्मक अवताना वदय काभाचा 
वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे ठेकेदायाकडून ननवलदा यक्कभेच्मा 
एक टक्का यक्कभ रु.7495/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

2)   फाफ क्र.13(a) – टाईल्व ऩ यवलणे ल फववलणे – प्रती चौ.भी.729.94 प्रभाणे 57.30 चौ.भी.टाईल्व ऩ यलठा 
केल्माफाफत ठेकेदायाव 41825/-इतकी यक्कभ अदा केरी आशे. दयवचूी भधीर स्ऩेलळकपकेळन न वाय कजारयमा/ 
नीटकॉ/एलळमन भेकच्मा टाईल्व ऩ यवलणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  देमकावोफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर चरन 

नवल्माने ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेल्मा टाईल्व स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. 
3)   फाफ क्र.44 -80 mm thick interlocking ऩेग्व्शॊग ब्रॉक ऩ यवलणे ल फववलणे – प्रती चौ.भी.रु.598.55 प्रभाणे 

71.12 Sq.mtr. ची यक्कभ रु.42569/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  ऩेग्व्शॊग ब्रॉकच्मा Comprehensive Strenghth 

Test Report जोडरेरा नाशी. 
(G)  काभाचे नाल : नेशरूनगय भधीर भनऩा लकष ळॉऩ भधीर स्थाऩत्मपलऴमक काभ ेकयणे 

1)   फाफ क्र.43 -80mm thick interlocking ऩेग्व्शॊग ब्रॉक ऩ यवलणे ल फववलणे – प्रती चौ.भी.रु.598.61 प्रभाणे 

229.91 Sq.mtr. ची यक्कभ रु.137626/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  ऩेग्व्शॊग ब्रॉकच्मा Comprehensive Strenghth 

Test Report जोडरेरा नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफीलयीर खचााची यक्कभ रु.137626/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे. 

2)  फाफ क्र.20 – स्टीर गेट ऩ यवलणे ल फववलणे – प्रती चौ.भी.रु.2886.68 प्रभाणे एकूण 25.00 चौ.भी गेट 

फववलल्मा फद्दर ठेकेदायाव रु.72167/- प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तके भध्मे ऩान क्र.35905 लय 
दलाखाना,ळाऱा ल भॊहदय मेथे गेट फववलल्माची नोंद आशे. ऩयॊत  दलाखाना, ळाऱा ल भॊहदयाच ेहठकाण नभदू केर े

नाशी. त्माचा अशलार नवतीत नाशी.  तवेच ज ने गेट कोठे जभा कयण्मात आर ेमाफाफत नस्तीभध्मे उल्रेख 

नाशी. तवेच वदयच ेगेट फववलणे काभी भागणी फाफत ऩत्र आढऱून आर ेनाशी. माफाफत ख रावा केरा नाशी. 
(H)  काभाचे नाल : लॉडष क्र.38 नेशरूनगय मेथीर लळलळॊबो कामाषरम ऩरयवयात स्थाऩत्मपलऴमक दरुुस्तीची काभ े

कयणे 

1)  खोदाई 111.57 घ.भी केरी अवताना लाशतकू 161.01 घ.भी. दळावलण्मात आरी. खोदाई ऩेषा 49.44 घ.भी ची 
लाशतकू जादा दळालनू प्रती घ.भी.रु.136.02 प्रभाणे ठेकेदायाव रु.6725/-जादा प्रदान केरे आशे. वदय यक्कभ 

वॊफॊचधताकडून लवरू कयण्मात माली. 
2)  फाफ क्र.36 – ऩाण्माची टाकी 4000 लरटय ऩ यलठा करयता ठेकेदायाव प्रती लरटय करयता रु.8.11 प्रभाणे 

रु.32440/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  टाकी प्राप्त झाल्माच ेऩ यलठादायाकडीर चरन नस्तीभध्मे आढऱून आर े

नाशी. तवेच वदयची टाकी कोठे फववलण्मात आरी. माफाफतचा तऩळीर नभदू नाशी. 
त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.32,440/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

3)   फाफ क्र.39 – लवटीॊग फेंचेव ऩ यवलणे ल फववलणे मा काभावाठी प्रती फेंच रु 5340/- प्रभाणे 05 नगाची ककभत 

रु.26700/- अदा केरी आशे. भात्र काभाच्मा जागेलय फेंच ऩ यलठा केल्माफाफत डडलरव्शयी चरन, तवेच भारभता 
नोंदलशी भध्मे नोंद घेतल्माफाफत भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे फेंचेव ऩ यलठा झाल्माची 
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तवेच फववलल्माची खात्री कयता आरी नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.26,700/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 

4)  फाफ क्र.33 – iNDIAN Type WC Pan – 28 नग ऩ यलठा केल्माफाफत ठेकेदायाव प्रती नग रु.2598.23 प्रभाणे 

रु.72750/- अदा केर ेआशेत. ऩयॊत  त्माफाफत ठेकेदायाकडीर Invoice, Bill, चरन इ. कागदऩत्र ेउऩरब्ध झारी 
नाशीत.  

(i) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.60 वाॊगली मेथीर भनऩाच्मा पलपलध कामषक्रभाॊकरयता भॊडऩ व्मलस्था कयणे. 

1) वदयचे काभ हद.20/09/13 त े31/05/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा 1/04/14 त े

9/06/16 मा कारालधीचा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे 
कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय 
ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.7002/- लवरूऩात्र आशे. 

2)  ठेकेदायाव एका हदलवाच ेकामाक्रभाकरयता स्टेज फाॊधणे, कभान फाॊधणे, ख च्माा राकडी टेफर, पामफय चेअय, 
बाड्माने घेणे इ.काभाकरयता रु.246266/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  वदय कामाक्रभाची ऩबत्रका, कामाकभाची लेऱ, 

हठकाण इ.चा तऩळीर तवेच आमोजकाच ेस्लाषयीच ेवाहशत्म प्राप्त झाल्माच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी. 
त्माभ ऱे प्रत्मषात ककती वाहशत्म प्राप्त झार ेमाची खात्री कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाकडून कोणताशी 
ख रावा प्राप्त झारा नाशी, त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.246266/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे.  

3)   ननवलदा भॊडऩ व्मलस्था कयणे मा फाफीवाठी प्रलवद्ध केरी अवताना देमकातीर फाफ क्रभाॊक 24 अन्लमे 

ठेकेदायाव 60 नग Three Seater perforated Chair फववलण्मा करयता प्रती नग रु.5450/- प्रभाणे रु.327000/- 

अदा कयण्मात आरी. माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे. वदयचे फेंच कोणत्मा चरना व्दाये प्राप्त झार े

माफाफतचे चरन उऩरब्ध झार ेनाशी तवेच खयेदी केरेरे फेंच कोणत्मा हठकाणी फववलण्मात आर ेमाफाफत 

भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेत नोंद नाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

(J) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.60 वाॊगली गालठाण मेथीर स्थाऩत्मपलऴमक ककयकोऱ दरुुस्ती ल देखबारीची काभ े

कयणे. 

1)   भाती खोदाई 241.31 घ.भी केरी अवताना लाशतकू 488.21 घ.भी. दळावलण्मात आरी. खोदाई ऩेषा 246.90 

घ.भी ची लाशतकू जादा दळालनू प्रती घ.भी.रु.137.58 प्रभाणे ठेकेदायाव रु.33968/-जादा प्रदान केर ेआशे. वदय 
जादा प्रदानाची यक्कभ वफॊचधत ठेकेदायाकडून लवरू कयण्मात माली. 
2)  ननवलदा 50% कभी दयाची अवताना ठेकेदायाकडून फाफ ननशाम दय ऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच तवेच 

वदय दय फाजायबाला प्रभाणे व वॊगत अवल्माची खात्री न कयता ननवलदा भान्म कयण्मात आरी आशे. माफाफत 

वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
(K)  काभाचे नाल : प्रबाग क्र.29 – भावऱुकय कॉरनी भध्मे फव स्टॉऩ लाचनारम, भतुाऱमा ल फेंचेव फवपलणे. 

1)  भाती खोदाई 80.20 घ.भी केरी अवताना लाशतकू 330.20 घ.भी. दळावलण्मात आरी. खोदाई ऩेषा 250 घ.भी 
ची लाशतकू जादा दळालनू प्रती घ.भी.रु.136.02 प्रभाणे ठेकेदायाव रु.34005/-जादा प्रदान केर ेआशे. वदयची 
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यक्कभ लवरूऩात्र आशे. आदय यक्कभ वॊफॊचधताकडून लवरू कयण्मात माली. 
2)  वदयचे काभ हद.18/11/13 त े17/07/14 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा 1/08/14 त े

31/03/15 मा कारालधीचा आशे. काभाचा वलभा काभ ऩणूा झाल्मानॊतय उतयवलरा अवल्माने वलभा वॊचारनारम 

भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर 

अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.7714/- लवरू कयण्मात माली. 
3)  फाफ क्र.10 – लवटीॊग फेंचेव (3 Seater) ऩ यवलणे ल फववलणे मा काभावाठी प्रती फेंच रु 5340/- प्रभाणे 98 

नगाची ककभत रु.523320/- अदा केरी आशे. भात्र काभाच्मा जागेलय फेंच ऩ यलठा केल्माफाफत डडलरव्शयी चरन, 

तवेच भारभता नोंदलशी भध्मे नोंद घेतल्माफाफत भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे फेंचेव 

ऩ यलठा झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाने ख रावा वादय न केल्माभ ऱे वदय फाफी लयीर 

खचााची यक्कभ रु. 523320/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.133934/- 

(6980+7494+15078+7473+7495+6725+7002+33968+34005+7714) 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.15,88,253/- 

(11824+26700+229677+26,700+137626+32440+26700+246266+327000+523320) 

DATVCSM6501 (Ref No : 7, Hmm No : 17)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

35 ऩलना नदीतीर जरऩणी (शाममवन्थ) काढणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 601332.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 829917.00/-   

नदीऩात्रातीर जरऩणी काढण्माफाफत आयोग्म पलबागाने ठेकेदायाव ददरेरे ननदेळऩत्र ल नदीऩात्रातून काढरेरी 
जरऩणी भनऩाच्मा भोळी कचया डऩेो ऩमांत लाशतूक केल्माची चरने उऩरब्ध झारी नाशीत. ड प्रबाग षेत्रीम 

कामाषरमाने आमुक्त माॊनी ददरेल्मा वूचनाॊच ेउल्रॊघन करून ऩालवाऱा (जुर ैत ेवप्पटेंफय-14) ल त्मानॊतयच्मा 
कारालधीत जरऩणी काढणेच्मा काभाचे प्रदान केर ेआशे. जरऩणी काढण्माच े30% यक्कभ रु. 5,41,119/-चे 
काभ लळल्रक अवताना काभाची 100% यक्कभ रु.10,52,331/- प्रदान केरी आशे. काभालयीर काभगायाॊचा पलभा 
उतयपलरेरा नाशी. 
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 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा कामाषेत्रातीर ऩलना,भ ठा ल इॊद्रामणी नदीऩात्रातीर जरऩणी 
काढून नदीऩात्र स्लच्छ ठेलणे मा काभाकरयता आयोग्म भ ख्म कामाारमाने ननवलदा क्रभाॊक 5/2013-14 प्रलवद्ध 

करून दय भागवलर ेशोत.े त्मान वाय भे.वलश्लेव इॊटयप्राईजेव, चच ॊचलडगाल माॊनी काभाची अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ 

रु.22,00,000/- च्मा अन ऴॊगाने वादय केरेरा दय रु.18,04,000/- शा दय वलाात कभी अवल्माने स्लीकृत करून 

आदेळ क्र.आ.भ .का/4/काली/13/2014 हद.6.01.2014 अन्लमे एक लऴा कारालधी कयीता काभाच ेआदेळ देण्मात 

आर.े ड प्रबाग कामाारमाने ड प्रबागा अॊतगात जरऩणी काढण्माच्मा काभाचे प्रनत भहशना रु.150333/- प्रभाणे 

खारीरप्रभाणे प्रदान केर ेआशे. 
अ.क्र. देमक क्रभाॊक, हदनाॊक  काभाचा कारालधी  देमकाची एकूण 

यक्कभ  

1 64/27,03.2014 8/01/2014 त े7/03/2014 300666 

2 65/8.5.2014 8/03/14 त े7/05/14 300666 

3 2/23.7.2014 8/05/14 त े7/07/14 300666 

4 3/24.9.2014 8/07/14 त े7/09/14 300666 

5 6/5.03.2015 8/09/14 त े6/01/15 601332 

  एकूण यक्कभ रु. 1803996 

 लयीर काभाची नस्ती ल ठेकेदायाव प्रदान केरेरी देमके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 24, हद30/06/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा केरी अवता वलबागाच े

ऩत्र क्रभाॊक डष/े3/काली/129/17, हद.19/07/2017 अन्लमे अन ऩारन वादय केर ेअवनू वदय अन ऩारनाचा वलचाय 
कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) कयायनाभा अट क्र.10 न वाय नदीऩात्रातनू फाशेय काढरेरी शामालव ॊथ, गलत, प्रॎग्स्टक कागद, ननभााल्म 

इत्मादी भनऩाने व चवलरेल्मा हठकाणी टाकणे फाफत ननदेळ आशेत. त्मान वाय षेत्रीम कामाारमाच ेअचधनस्त 

अवरेल्मा आयोग्म वलबागाने ठेकेदायाव हदरेरे ननदेळऩत्र ल नदीऩात्रातनू काढरेरी जरऩणी भनऩाच्मा भोळी 
कचया डऩेो ऩमतं लाशतकू केल्माची चरने उऩरब्ध झारी नाशीत. त्माभ ऱे केरेल्मा काभाची खात्री देता मेत नाशी. 
माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
2)  आम क्त माॊचेकडीर ऩत्र क्रभाॊक आ.भ .का/4/काली/406/2014 हद.23/05/2014 न वाय नदीऩात्रातीर 

जरऩणी काढण्माच ेकाभ ऩालवाळ्माऩलूी ऩणूा कयणे आलश्मक अवनू त्मादृष्ट्टीन ेआयोग्म वलबागाने ननमोजन 

करून षेत्रीर स्तयालयीर वदयच ेकाभ ऩालवाळ्माऩलूी ऩणूा कयणे फाफत कऱवलरे आशे. ऩयॊत  ड प्रबाग 

कामाारमाने ऩालवाऱमा नॊतयशी ठेकेदायाव जरऩणी काढण्माच्मा काभाचे प्रदान केरे आशे. वाधायणत: ज र ैत े

वप्टेंफय मा कारालधीत ऩालवाऱा अवल्माभ ऱे ऩालवाळ्मात ऩाण्माच्मा प्रलाशाॊवोफत जरऩणी,नदीव ऩयू मेलनू 

नदीऩात्रातीर वला जरऩणी, गलत,प्रॎग्स्टक कागद, ननभााल्म इत्मादी लाशून जात.ेल ऩरयणाभी ठेकेदायाव 

त्माचा पामदा शोतो. त्माभ ऱे वदयचे काभ ऩालवाळ्माऩलूी ऩणूा करून  कचया डऩेो ऩमतं लाशतकू कयणे आलश्मक 

आशे. ड प्रबाग षेत्रीम कामाारमाने आम क्त माॊनी हदरेल्मा वचूनाॊचे उल्रॊघन करून ऩालवाऱा ल त्मानॊतयच्मा 
कारालधीत जरऩणी काढणे काभाचे प्रदान केर ेआशे. ज र ैत ेवप्टेंफय-14 मा ऩालवाळ्माच्मा कारालधीत अदा 
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केरेरी यक्कभ रु.3,00,666/- लवरूऩात्र कयण्मात मेत अवनू हद.8/09/14 त े6/01/15  मा कारालधीत 

ठेकेदायाव अदा केरेरी यक्कभ रु.6,01,332/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
3) आयोग्म ननयीषक कीटकनाळक वलबाग ड षेत्रीम कामाारम माॊनी त्माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाक 126 /2014, 
हद.31/05/14 अन्लमे 31/05/2014 अखेय नदीऩात्रातीर जरऩणी काढण्माच े70% काभ ऩणूा झार ेअवल्माचा 
अशलार हदरा आशे. उलारयत 30% काभाची यक्कभ रु.5,41,119/- शोत.े 30% काभ लळल्रक अवताना 
हद.1/06/14 त े6/01/15 मा कारालधीत वॊऩणूा यक्कभ रु.10,52,331/- प्रदान केरी आशे. त्माभ ऱे जादा प्रदान 

केरेरी यक्कभ रु.5,11,212/-लवरू ऩात्र आशे. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे. 
4) कयायनाभा अट क्र.13 न वाय ठेकेदायाने कॊ त्राटी काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे 

आलश्मक आशे. हदनाॊक 2/4/14 त े31/12/14 मा कारालधीत काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. ऩयत ूकाभालयीर 

काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नाशी. त्माभ ऱे कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु.18039/-लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. वलबागाने त्माॊचे अन ऩारना वोफत हद.18/07/17 त े19/07/17 मा एका हदव्वाचो वलभा ऩॉलरलव 

जोडरी अवनू वदयच ेकाभ 2014-15 भधीर अवल्माने 2017 भधीर वलभा ऩॉलरलव ग्राह्म धयता मेत नवनू 

वलभा यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरूऩात्र आशे. 
एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु .300666+511212+18039=829917 /- 
आषेऩाधीन यक्कभ रु .601332 /- 

DATVCSM6501 (Ref No : 8, Hmm No : 24)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

36 ड प्रबागातीर वलद्मुत वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 11 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 89050.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 82924.00/-   

ननपलदाधायकाकडून फाफननशाम दयऩथृ:कयण प्राप्पत करून फाजायबाल दयाळी तुरना न कयताच कभी दयाची 
ननपलदा भान्म कयण्मात आरी. ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा पलभा ऩूणष कारालधीचा पलभा 
उतयपलरा नाशी. भे.जी.ऩी.इरेर्क्रकर माॊनी उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर पलतयक अवल्माच ेप्राचधकायऩत्र वादय केर े

नवताॊना ननपलदा स्लीकृत कयण्मात आरी. प्रत्मष ऩुयलठ्माऩेषा ठेकेदायाव 50 नग FRP Box ऩुयलठा 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[119] 

केल्माफाफत यक्कभ रु.18509/- जादा प्रदान झार ेआशे. प्रत्मष ऩुयलठ्माऩेषा 371 लभटय DWC ऩाईऩची यक्कभ 

रु.45627/- जादा प्रदान झारी आशे. DISMENTAL केरेरे जुने ऩोर बाॊडायात जभा केल्माफाफत ऩोशोच आढऱून 

आरी नाशी. भॊजूय ननपलदा यक्कभेऩेषा जादा खचष कयण्मात आरा आशे. 

 

  

     ड प्रबागातीर वलद्म त वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा आचथाक 

लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ 

ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
अ .कॊ.  ननवलदा क्र .ल 

हद.  
काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 

ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय झारेरा 
एकूण खचा रु . 

1. 4/12-2013-

14 
प्रबाग क्र.45 भधीर 

यस्त्मालयीर हदलाफत्तीची 
देखबार द रुस्ती कयणे  

जी .ऩी.इरेग्क्रकर 

कॊ.ऩ णे  

952126 367426 

2. 3/ 1    2014 -

15 
प्रबाग क्र.48 भधीर हदलाफत्ती 
व्मलस्थे अॊतगात 

ऩोरऩेंहटॊग ,जॊक्ळन 

फॉक्व ,कपडय वऩरय द रुस्तीची 

काभे.  

ऩी .व्शी.आय.एव .

इरेग्क्रकर कॊ.ऩ णे  

865306 264870 

3. 4/30 
2014-15 

ड प्रबाग अॊतगात प्रबाग क्र.55 

भधीर हदलाफत्ती व्मलस्थेची 
काभे कयणे  

वलभराई इरेग्क्रकर 

कॉऩोयेळन 

999732 707171 

 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 25, हद.30/06/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा केरी अवता रेखा 
ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात 

मेत आशेत. 
अ)  काभाच ेनाल - प्रबाग क्र.45 भधीर यस्त्मालयीर ददलाफत्तीची देखबार दरुुस्ती कयणे –  
1) वालाजननक फाॊधकाभ वलद्म त वलबागाकडीर दयवचूी भधीर दय वलचायात घेलनू वदय काभाचे भऱू 

अॊदाजऩत्रक रु.952126/- कयण्मात आर.े त्मान वाय प्राप्त ननवलदा भधून भे.जी.ऩी. इरेग्क्रकर कॊ ऩनी माॊची 
अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 38.199% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी. भात्र ननवलदा भान्म 

कयण्माऩलूी कभी दयाची ननवलदा वादय केल्माफाफत ऩलूागणनऩत्रकातीर दय ल ननवलदाधायकान ेननवलदेभध्मे 
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नभदू केरेरे दय, फाजायबाल दय माफाफतचे फाफ ननशाम दयऩथृ:कयण करून ननवलदा स्लीकृत कयणे आलश्मक 

शोत.े ऩयॊत  ननवलदाधायकाकडून फाफननशाम दयऩथृ:कयण प्राप्त करून फाजायबाल दयाळी त रना न कयताच कभी 
दयाची ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
2)  प्रस्त त काभाचे आदेळ हद.29/10/2013 योजी देण्मात आर ेअवनू वदयच ेकाभ हदनाॊक 28/10/2014 योजी 
ऩणूा झार ेआशे. कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे फॊधनकायक शोत.े 

ऩयॊत  ठेकेदायाने हदनाॊक 10/03/14 त े28/10/14 मा कारालधीचा वलभा उतयवलरा आशे. कामाादेळातीर 

अटीन वाय ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने ठेकेदायाकडून ननवलदा यक्कभ रु.952126/-च्मा एक 

टक्का वलभा यक्कभ रु.9521/- लवरू करून ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. 
3)  वदय काभालय ठेकेदायाने त्माॊचेकडीर चरन नॊ.1002, हद.10/03/14 अन्लमे वाहशत्म ऩ यलठा केरेरा आशे. 

ऩयॊत  वदयचे वाहशत्म कोणत्मा उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेआशे. माफाफत चरनालय उल्रेख नाशी. तवेच उत्ऩादक कॊ ऩनी 
कडीर भे.जी.ऩी.इरेग्क्रकर त्माॊचे वलतयक अवल्माच ेप्राचधकायऩत्र नाशी. त्माभ ऱे वाहशत्माच्मा दजााफाफत खात्री 
देता मेत नाशी. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
4) ठेकेदायाव वाहशत्म ऩ यलठ्माऩोटी प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ ल चरनान वाय प्रत्मष झारेरा ऩ यलठा 
माफाफतचा ताऱभेऱ घेतरा अवता, ठेकेदायाने चरन नॊ.1002, हद.10/03/14 अन्लमे 20 नग FRP Box चा 
ऩ यलठा केरेरा अवताना देमकातीर फाफ क्र.18 अन्लमे रु.599/-प्रनत नग माप्रभाणे 70 नग FRP Box ची 
यक्कभ रु.41930/-(-38.199%)=25913/- प्रदान केरी आशे. प्रत्मष ऩ यलठ्माऩेषा 50 नगाची यक्कभ 

रु.18509/- जादा प्रदान झाल्माने वदयची यक्कभ लवरूऩात्र आशे. 
5)  देमकातीर फाफ क्र.21 – Supplying and erecting PVC armoured Cable 4 Core – 
640mtr.प्रनत भीटय य.212/-प्रभाणे प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  वाहशत्म ऩ यलठा फाफतच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी. 
त्माभ ऱे ठेकेदायाव प्रदान केरेरी यक्कभ रु.51,828/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
6)  फाफ क्र.22 – Supplying and laying DWC Pipe 50mm – 480 mtr. प्रती भी.रु.199/- प्रभाणे 

प्रदान केर ेआशे.भात्र चरन क्र. 1002, हद.10/03/14 न वाय 109 भीटय ऩाईऩ ऩ यलठा केल्माच ेहदवनू मेत.े 

प्रत्मष ऩ यलठ्माऩेषा 371 लभटय ऩाईऩची यक्कभ रु.45627/- जादा प्रदान झाल्माने वदयची यक्कभ लवरूऩात्र 

आशे. 
फ)  काभाच ेनाॊल : प्रबाग क्र.48 भधीर ददलाफत्ती व्मलस्थ ेअॊतगषत ऩोरऩेंदटॊग, जॊक्ळन फॉक्व, कपडय पऩरय 

दरुुस्तीची काभ.े 
1) प्रस्त त काभाचे ऩलूागणन ऩत्रक वालाजननक फाॊधकाभ वलद्म त वलबागाकडीर दयवचूी भधीर दय वलचायात 

घेलनू कयण्मात आर.े काभाची अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु.865306/- इतक्मा यक्कभेची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात 

आरी शोती. प्राप्त ननवलदा भधून भे.PVRS इरेग्क्रकर अॎन्ड कॊ ऩनी माॊची 40.78% कभी दयाची ननवलदा 
स्लीकृत कयण्मात आरी. भात्र ननवलदा भान्म कयण्माऩलूी कभी दयाची ननवलदा वादय केल्माफाफत ननवलदा 
धायकाकडून फाफ ननशाम दयऩथृ:कयण करून घेणे आलश्मक शोत.े तवेच  ऩलूागणनऩत्रकातीर दय ल 

ननवलदाधायकान ेननवलदेभध्मे नभदू केरेरे दय, माॊची फाजाय फाजायबाल दयाळी त रना करून ननवलदा स्लीकृत 
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कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ननवलदाधायकाकडून फाफननशाम दयऩथृ:कयण प्राप्त करून फाजायबाल दयाळी त रना 
न कयताच कभी दयाची ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. 
2)  प्रस्त त काभाचे आदेळ हद.26/11/2014 योजी देण्मात आर ेअवनू ठेकेदायाने हदनाॊक 23/02/15 त े

22/03/15 मा कारालधीचा वलभा उतयवलरा आशे. कामाादेळातीर अटीन वाय ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरा 
नवल्माने ठेकेदायाकडून ननवलदा यक्कभ रु.926742/-च्मा एक टक्का वलभा यक्कभ रु.9267/- लवरू करून 

ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. 
क)  काभाच ेनाॊल : ड प्रबाग अॊतगषत प्रबाग क्र.55 भधीर ददलाफत्ती व्मलस्थेची काभे कयणे – 
1) प्रस्त त काभाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 29.260% कभी दयाची अवताना ठेकेदायाकडून 

फाफननशाम दयऩथृ:कयण करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. 
2) देमकातीर फाफ क्रभाॊक 1 न वाय 6 भीटय लयीर नऊ (09 नग) ऩोर काढणे मा काभावाठी ठेकेदायाव प्रनत 

ऩोर रु.529/- प्रभाणे रु 4761/- (ननवलदा दय 29.260%) लजा जाता रु.3351/- अदा केर ेआशेत. ऩयॊत  
वदयचे ऩोर जभा केल्माच ेचरन ल भध्मलती बाॊडायात जभा केल्माची ऩोशोच ऩालती आढऱून आरी नाशी. 
त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु.3351/-आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
3) वदय काभाची ननवलदा यक्कभ रु.952126/- अवनू प्राप्त झारेरे दय 29.260% कभी आशेत. त्माभ ऱे 

काभाची प्रत्मष शोणायी यक्कभ रु.673534/-एलढी मेत.े भात्र अॊनतभ बफरा अखेय ठेकेदायाव रु.707171/-इतके 

प्रदान केर ेआशे. प्राप्त ननवलदा यक्कभेऩेषा रु.33817/- जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत वलबागाने 

ख रावा वादय केरा नवल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.33,871/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.82924/- 
(9521+18509+45627+9267) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.89050/- 
(51828+3351+33871) 

DATVCSM6501 (Ref No : 9, Hmm No : 25)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

37 प प्रबागा अॊतगषत यस्ते,गटय वापवपाई कयणे मा काभाभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2953500.00/- 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 3880249.00/-   

काभगायाॊना भॊजूय कयण्मात आरेल्मा लेतनाचा दय ककभान लेतन दयाप्रभाणे अवल्माफाफत काभगाय अचधकायी 
माॊचा अलबप्राम न घेताच काभगायाॊच ेलेतन ठयपलण्मात आर.े प प्रबागावाठी भॊजूय केरेल्मा ऩदाॊच्मा 
आढाव्मानुवाय 232 वपाईकाभगायाॊची ऩड ेभॊजूय अवताॊना खाजगी मॊत्रणेव्दाये 179 कॊ त्राटी वपाईकाभगाय 

नेभण्मात आर ेआशेत. कॊ त्राटी काभगायाॊची नेभणूक दद.28/02/14 ऩावून केरी अवताॊना कॊ त्राटदायाव 

दद.1/12/2013 ऩावून लेतन अदा केर ेआशे. प प्रबागाची ननलभषती दद.26/01/14 ऩावून झारी अवताॊना 
कॊ त्राटदायाव दद.01/12/2013 ऩावून अदा कयण्मात आरे आशे. कॊ त्राटदाय वॊस्थाॊनी काभगायाॊच्मा बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधीच्मा लवूर केरेल्मा यक्कभा बपलष्ट्म ननलाषश ननधी पलबागाकड ेबयणा केल्माफाफत पलबागाने खात्री केरी 
नाशी. 
 

  

     वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका कामाषेत्रातीर वालाजननक यस्त,े प टऩाथ, द बाजक गटय माची दैनहदन 

वापवपाई करून त्मात ननभााण शोणाऱमा कचऱमाच ेढीग गोऱा करून उचरनू भनऩाने व चवलरेल्मा हठकाणी 
टाकणे मा काभावाठी आयोग्म भ ख्म कामाारमाकडीर ननवलदा क्र.3/2012-13 प्रलवद्ध करून प्रबागातीर 

स्थाननक नोंदणीकृत स्लमॊयोजगाय वेला वशकायी वॊस्था/फेयोजगाय वशकायी वॊस्था/भजूय वशकायी वॊस्था 
माॊचेकडून प्रती वपाईकाभगाय रु.5500/- प्रभाणे कॊ त्राटी ऩद्धतीने काभगायाॊची नेभणूक कयण्माकरयता ननवलदा 
भागवलण्मात आरी. त्मान ऴॊगाने 22 वॊस्थाॊनी ननवलदा वादय केल्मा. त्माऩकैी प प्रबागावाठी एकूण 13 

वॊस्थाळी कयायनाभा करून त्माॊना हद.1/12/12 ऩावनू एक लऴा कारालधीवाठी काभाच ेआदेळ देण्मात आर े

शोत.ेवदय काभाची भ दत हद.30/11/2013 योजी वॊऩ ष्ट्टात आल्माने स्थामी वलभती ठयाल क्र.5545, 
हद.07/01/2014 अन्लमे हद.1/12/2013 ऩावनू नव्माने ननवलदा कामालाशी अॊनतभ शोलनू काभाचे आदेळ 

देईऩमतंच्मा कारालधीवाठी भ दतलाढ देणेव भान्मता हदरी आशे. वश आम क्त,वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा 
माॊचेकडीर ऩत्र क्र.आभ  /4 /काली /37 /2014 हद.16/01/2014 अन्लमे भान्मता देण्मात मेलनू खारीर 

वॊस्थाफयोफय हदनाॊक 30/01/2014 अन्लमे कयायनाभा कयण्मात आरा. षेत्रीम अचधकायी प प्रबाग माॊचेकडीर 

आदेळ क्र.पषेका /आ /3 /कावल /37 /2014, हद.28/02/14 अन्लमे काभाच ेआदेळ देण्मात आर.े वदय 
काभावाठी कॊ त्राटदाय वॊस्थाॊना अदा केरेल्मा देमकाॊची तऩावणी केरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 43, हद.09/08/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ, रेखा 
ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात 

मेत आशेत. 
1) प्रस्त त काभावाठी रु.5500/- प्रनत भहशना लेतनालय प प्रबागावाठी एकूण 179 काभगायाॊची नेभणूक 

कयण्मात आरी आशे. वदयच ेलेतन ककभान लेतनदयाप्रभाणे अवल्माफाफत काभगाय कल्माण अचधकायी भनऩा 
माॊचे अलबप्राम न घेताच लेतनदय ठयवलण्मात आरा आशे. त्माभ ऱे ककभान लेतन अचधननमभातीर तयत दीच े

उल्रॊघन झाल्माच ेहदवनू मेत.े माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
2) आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका माॊनी भॊजूय केरेल्मा ऩदाॊच्मा आढाव्मा न वाय प प्रबागावाठी 
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232 वपाईकाभगाय ऩदे भॊजूय अवताना अनतरयक्त 179 कभाचायी कॊ त्राटी तत्लालय घेण्माच ेप्रमोजन कोणत े

माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे. तवेच भनऩाच्मा ननमलभत आस्थाऩनेलयीर वपाईकाभगाय, वेलक माॊना 
कोणत ेकाभ हदर ेजात.े माफाफतचा वफॊचधत आयोग्म ननयीषकाॊचा ख रावा प्राप्त झारा नाशी.  
3)  प्रस्त त काभावाठी षेत्रीम अचधकायी माॊचे हद.28/02/14 चे आदेळान्लमे ठेकेदायाची नेभणूक केरी आशे. 

त्माभ ऱे आदेळाॊऩावनू ऩ ढीर कारालधीच ेलेतन अदा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  हद.1/12/13 ऩावनू ऩलूारषी 
प्रबालाने काभाचे आदेळ नवताना कॊ त्राटदायाव हद.1/12/13 त े 28/02/14 मा कारालधीच े प्रदान केर े

आशे.त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
अ.क्र. वॊस्थेचे नाल  प्रबाग 

क्रभाॊक  

एकूण 

काभगाय 
एकूण प्रदान  

1. श्री गणेळ स्लमॊयोजगाय वेला वश.वॊस्था  1 12 198000 

2. श्री बयैलनाथ स्लमॊयोजगाय वेला वश.वॊस्था 1 12 198000 

3 वभता वलकाव स्लमॊयोजगाय वेला वश.वॊस्था 1 12 198000 

4. श्री रोकवेला स्लमॊवशाय्मता वॊस्था  2 12 198000 

5 अथला स्लमॊ.औद्मोचगक वेला वश.वॊस्था  2 12 198000 

6 हदलॊगत भशाऩौय भध कय ऩलऱे स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था  3 12 198000 

7. भाउरी फेयोजगाय वेला वश.वॊस्था भमााहदत  3 12 198000 

8. प्रवन्ना स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था भमााहदत  3 12 198000 

9 श्री दत्तकृऩा स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था भमााहदत  4 12 198000 

10. श्री फाराजी स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था भमााहदत  4 12 198000 

11. श्री वद्ग रू स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था  5 11 181500 

12. श्री वद्ग रू स्लमॊ.वेला वश.वॊस्थाभमाा.  5 12 198000 

13 ऋत याज स्लमॊवेली वॊस्था  9 12 198000 

14 याजभाता अहशल्माहदली शोऱकय स्लमॊ.वश.वॊस्था  11 12 198000 

15 जनवेला स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था  12 12 198000 

 एकूण   179 2953500 

लयीरप्रभाणे काभाच ेआदेळ नवताना हद.1/12/13 त े28/02/14 मा कारालधीत 179 काभगायाॊचे लेतनाची 
यक्कभ रु.29,53,500/-वफॊचधत कॊ त्राटदाय वॊस्थेव अदा केरी आशे. माफाफत ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदय 
ननमभफाह्म खचााची यक्कभ रु.29,53,500/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
4) एका प्रबागात एक कॊ त्राटदाय नेभण्माऐलजी एकाच प्रबागात 2 त े3 वॊस्थाॊची नेभणूक केरी आशे. एकाच 

प्रबागात तीन वॊस्थाॊची नेभणूक कयण्माफाफत भशानगयऩालरकेच े धोयण रेखाऩयीषणाव अलगत कयण्मात 

माल.े हद.26 जानेलायी 2014 ऩावनू प प्रबाग नव्माने ननभााण झारा अवताना हद.1/12/13 ऩावनू एकूण 15 

वॊस्थेभापा त 179 वपाईकाभगाय नेभणूक करून ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आरे आशे. माफाफतचा ख रावा 
प्राप्त झारा नाशी. 
5) कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय तवेच अनतरयक्त आम क्त, काभगाय 
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कल्माण वलबाग माॊचेकडीर जा.क्र.काक/3/कावल/444/2013, हद.12/08/2013 अन्लमे कॊ त्राटी ऩद्धतीने 

नेभणूक केरेल्मा काभगायाॊच्मा बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ वफॊचधत कॊ त्राटदायाने कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कामाारमाकड ेजभा कयणे आलश्मक आशे. तवेच वदयची यक्कभ बयणा केल्माफाफत चरनाची प्रत षेत्रीम 

अचधकायी माॊचेकड े वादय कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ खारीर वॊस्थाॊना हद.1/12/13 त े 31/03/15 मा 
कारालधीत काभगायाॊच ेलेतनाची यक्कभ अदा केरी अवनू ठेकेदायाॊनी कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ 

वफॊचधत कामाारमाकड ेबयणा केरेरी नाशी.  
अ.क्र. वॊस्थेचे नाल  बवलष्ट्म ननलााश 

ननधीची यक्कभ   

1. श्री गणेळ स्लमॊयोजगाय वेला वश.वॊस्था  257943 

2. श्री बयैलनाथ स्लमॊयोजगाय वेला वश.वॊस्था 259696 

3 वभता वलकाव स्लमॊयोजगाय वेला वश.वॊस्था 246577 

4. श्री रोकवेला स्लमॊवशाय्मता वॊस्था  263532 

5 अथला स्लमॊ.औद्मोचगक वेला वश.वॊस्था  258973 

6 हदलॊगत भशाऩौय भध कय ऩलऱे स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था  262023 

7. भाउरी फेयोजगाय वेला वश.वॊस्था भमााहदत  267766 

8. प्रवन्ना स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था भमााहदत  266549 

9 श्री दत्तकृऩा स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था भमााहदत  251438 

10. श्री फाराजी स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था भमााहदत  248665 

11. श्री वद्ग रू स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था  246538 

12. श्री वद्ग रू स्लमॊ.वेला वश.वॊस्थाभमाा.  268421 

13 ऋत याज स्लमॊवेली वॊस्था  259881 

14 याजभाता अहशल्माहदली शोऱकय स्लमॊ.वश.वॊस्था  256709 

15 जनवेला स्लमॊ.वेला वश.वॊस्था  265538 

 एकूण  3880249 

   लयीरप्रभाणे वफॊचधत वॊस्थाॊनी बवलष्ट्म ननलााश ननधीच्मा यक्कभा कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामाारमाकड े

जभा कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ वदयच्मा यक्कभा बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामाारमाकड ेजभा केरेल्मा नाशीत. 

तवेच भशानगयऩालरकेने यक्कभा लेऱेत बयणा केल्माची खात्री केरेरी नाशी. तयी लयीरप्रभाणे यक्कभ 

रु.38,80,249/- लवरू करून कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी वलबागाकड ेबयणा कयाली. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.38,80,249/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.29,53,500/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 10, Hmm No : 43)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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38 प प्रबागा अॊतगषत नारे वापवपाई ल गाऱ लाशतूक कयणे काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 378673.00/- 

 

प्रबागातीर नार ेगटय वाप कयणे काभाकरयता प्रबागाच्मा आस्थाऩनेलय स्लतॊत्र कभषचायी लगष  कामषयत 

अवताना वदयचे काभ ननपलदा भागलून खाजगी ठेकेदायाभापष त कयण्मात आर.े काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय 

कयणाये क.अलबमॊता ल उऩअलबमॊता माॊनी प्रत्मष जागेलय भोजभाऩ घेलून काभ प्रभाखणत कयणे आलश्मक 

अवताना ननयीषकाॊनी ददरेल्मा अशलाराच्मा आधाये यक्कभ प्रदान केर े आशे. ठेकेदायाने पलदशत कारभमाषदेत 

नाल्मातीर गाऱ काढता ऩालवाळ्माभध्मे काढल्माफाफतचा अशलार आयोग्म ननयीषकाॊनी ददरा आशे. 

 

  

 प प्रबागातीर आयोग्म वलबागाच्मा अॊतगात अवरेल्मा नाल्माॊची वापवपाई कयणे ल त्माभधीर गाऱ 

लाशतकू कयणे मा काभाच ेरु.549200/- इतक्मा खचााच ेअॊदाजऩत्रक तमाय करून ननवलदा नोटीव क्र.1/2014-
15 प्रलवद्ध कयण्मात आरी. प्राप्त ननवलदाॊभधून भे.वॊत गाडगेफाफा स्लॊमयोजगाय वेला वशकायी वॊस्था, वऩ ॊऩयी 
माॊचे दय अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा 31.5% कभी दयाच ेअवल्माने च ेभान्म कयण्मात मेलनू स्थामी वलभती 
ठयाल क्रभाॊक 6999, हद.12/06/14 अन्लमे भान्मता देण्मात आरी.   प षेत्रीम कामाारमाच्मा आयोग्म 

वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक पषेका /आ /3 /काली /187 /2014, हद.20/05/14 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर े

आशेत. ठेकेदायारा देमक क्र.73 हद.30/07/14 अन्लमे रु.378673/-इतकी यक्कभ प्रदान केरी आशे.  

 लयीर काभाची नस्ती तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 

44, हद.09/08/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ, रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका 
अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1)  प्रबागातीर नार ेगटय वाप कयणे काभाकरयता प्रबागाच्मा आस्थाऩनेलय स्लतॊत्र कभाचायी लगा  कामायत 

अवताना वदयचे काभ ननवलदा भागलनू खाजगी ठेकेदायाभापा त कयण्मात आर ेमाफाफत ख रावा प्राप्त झारा 
नाशी. 

2)  लयीर काभाचे अॊदाजऩत्रक कननष्ट्ठ अलबमॊता ल उऩ अलबमॊता माॊचे स्लाषयीने तमाय कयण्मात आर ेआशे. 

ऩयॊत  ठेकेदायाने नाल्मातनू काढरेरा गाऱ ल लाशतकू केरेरा गाऱ मा काभाच ेभोजभाऩ अशलार वफॊचधत 

आयोग्म ननयीषकाॊनी हदरा आशे. आयोग्म ननयीषकाॊना ताॊबत्रक काभाची भाहशती /सान नवताना नाल्मातनू 

काढरेल्मा गाऱाच ेल लाशतकू केरेल्मा गाऱाचे घ.भी.भध्मे भोजभाऩ घेतल्माचा अशलार हदरा आशे. त्मा आधाये 
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ठेकेदायाव देमकाच ेप्रदान कयण्मात आर ेआशे. काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयणाये क.अलबमॊता ल उऩअलबमॊता 
माॊनी प्रत्मष जागेलय भोजभाऩ घेलनू काभ प्रभाणणत कयणे आलश्मक अवताना ननयीषकाॊनी हदरेल्मा 
अशलाराच्मा आधाये यक्कभ प्रदान केरी आशे. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 

3)  कामाादेळातीर तयत दीप्रभाणे नाल्मातीर गाऱ काढून त्माची लाशतकू कयणे काभाची भ दत 20/05/14 
ऩावनू 21 हदलव शोती. हद.9/06/14 ऩमतं गाऱ काढणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  प षेत्रीम कामाारमाच्मा 
अचधनस्त अवरेल्मा खारीर प्र्बागाकडीर आयोग्म ननयीषकाॊनी हद.30/08/14 ऩमतं अशलार वादय केरा 
आशे. 

प्रबाग क्रभाॊक  आयोग्म ननयीषकाॊनी वादय केरेरा 
अशलार हद  

28 17/08/2014 

13 30/08/14 

5 17/07/14 

       कामाादेळातीर तयत दी न वाय 21 ग् लवात गाऱ काढणे फॊधनकायक अवताना लयीर प्रबागातीर गाऱ 

ऩालवाळ्मा भध्मे काढल्माचा अशलार हदनाॊका लरून हदवनू मेत.े ठेकेदायाने गाऱ काढल्माच ेदेमक क्र.73, 
हद.30/07/14 योजी वादय केरेरे अवताना त्मानॊतयच्मा कारालधीतीर अशलार वलचायात घेण्मात आरा आशे. 

ऩालवाळ्माभध्मे नाल्मातीर गाऱ लाशून जात अवल्माने लयीर प्रबागातीर आयोग्म ननयीषकाॊनी हदरेल्मा 
अशलाराची वत्मता ऩडताऱता मेत नाशी. माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची 
यक्कभ रु.3,78,673/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.3,78,673/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 11, Hmm No : 44)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

39 प प्रबागातीर ऩाणीऩुयलठा वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 12 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 349417.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 95235.00/-   

स्थाऩत्म पलऴमक काभ ेकयण्माफाफत स्थाऩत्म पलबागाच ेनाशयकत प्रभाणऩत्र न घेता स्थाऩत्म पलऴमक काभ े

ऩाणीऩुयलठा पलबागाने केरी आशेत. काभालय लाऩयरेल्मा गौण खननजालयीर स्लालभत्लधनाची यक्कभ 
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ठेकेदायाच ेदेमकातून लवूर केरी नाशी. भान्म ननपलदा यक्कभेऩेषा काभालय जादा खचष केरा आशे. काभालय 

लाऩयण्मात आरेरे Sluice Valve  ची उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरने उऩरब्ध झारी नाशीत. 

फदरण्मात आरेरे जुने Valve बाॊडायात जभा केल्माच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी. ठेकेदायाने 150mm dia 

वाईजचे Air Valve ऩुयलठा केरेरा  अवताना 100mm dia वाईजचे Air Valve फवपलल्माच ेठेकेदायाव प्रदान 

केर ेआशे. ननपलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा 43.30% कभी दयाने प्राप्पत झारेरी अवताना ठेकेदायाकडून दय 

ऩथृ्कयण न घेता ल ठेकेदायाने देरेरे दय फाजायबालाळी वुवॊगत अवल्माची खात्री न कयता भॊजूय कयण्मात 

आरी आशे. 

 

  

      प - प्रबागातीर ऩाणीऩ यलठा वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा 
आचथाक लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, 
भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माचे आढऱून 

आर ेआशे. 
 
अ .कॊ.  ननवलदा 

क्र .ल हद.  
काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 

ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय 
झारेरा एकूण 

खचा रु . 
1. 1/79/ 

2014-15 
प प्रबाग कामाषेत्राभध्मे ऩाणीऩ यलठा 
राईन टाकणेवाठी कयण्मात आरेरे 

स्रेचेव ऩेग्व्शॊग ब्रॉक,खडी भ रूभ ल 

फी.फी.एभ.ऩद्धतीने डाॊफयीकयण कयणे.  

श्री वद्ग रूकृऩा 
कन्स्रक्ळन 

915258 738084  

2. 1/5      

2014-15 
प प्रबागाभध्मे जरषेत्र क्र.अ/5 प रेनगय 
जी ब्रॉक ऩयीवयाभध्मे ऩाणीऩ यलठा 
वलऴमक काभ ेकयणे  

ग्जतेंद्र ऩ रुऴोत्तभ 

ऩाटीर  

911061 601605 

3. 1/02     

2014-15 
प प्रबागाभध्मे जरषेत्र क्र.अ/5 

जाधललाडी, ळाशूनगय ऩयीवया भध्मे 

ऩाणीऩ यलठा वलऴमक ककयकोऱ द रुस्ती 
काभ ेकयणे. 

यवल ॊद्र कन्स्रक्ळन  913140 584152 

4. 1/28     

2014-15 
प प्रबागाभध्मे जरषेत्र क्र.अ/2 भध्मे 

वेक्टय क्र.22 ल इतय ऩयीवयाभध्मे 

ऩाणीऩ यलठा वलऴमक ककयकोऱ द रुस्तीची 

जे.आय.भॊगोडकेय  910365 523220 
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काभ ेकयणे. 

  

लयीर काभाच्मा ननवलदा, भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 45 , हद.09/08/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ, रेखा 
ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात 

मेत आशेत. 

अ) काभाचे नाल : प प्रबाग कामषषेत्राभध्मे ऩाणीऩयुलठा राईन टाकणेवाठी कयण्मात आरेरे स्रेचेव ऩेर्व्शॊग 

ब्रॉक,खडी भरुूभ ल फी.फी.एभ.ऩद्धतीने डाॊफयीकयण कयणे.  

(1) भशानगयऩालरकेच्मा षेत्रातीर यस्त्मालय ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणे, खडी, भ रूभ टाकणे, फी.फी.एभ.ऩद्धतीने 

डाॊफयीकयण कयणे इ.काभे स्थाऩत्म वलबागाकडून केरी अवताना वदयचे काभ ऩाणीऩ यलठा वलबागाकडून 

कयण्मात आर ेआशे. माफाफत स्थाऩत्म वलबागाच ेनाशयकत प्रभाणऩत्र घेण्मात आरेरे नाशी.  

(2) हदनाॊक 31/03/2015 ऩमतं ठेकेदायाव प्रभाणक क्रभाॊक : 35105 हदनाॊक 31/03/15 अन्लमे रु.485343/- प्रदान 

केर ेअवनू त्माभध्मे गौण खननज स्लालभत्लधनाची यक्कभ रु.77,021/-  अदा केर ेआशेत. ऩयॊत  वदयची यक्कभ 

देमकातनू लवरू केरी नाशी. त्माभ ऱे रु.77,021/- लवरूऩात्र आशे. 

(3) प्रस्त तच ेकाभाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 39.100% कभी दयाने भॊजूय केरी आशे. काभाची भऱू 

ननवलदा रु.915258/- इतक्मा यक्कभेची शोती. त्माभ ऱे ठेकेदायाव रु.557392/- प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
द वऱमा धालत े देमका अखेय रु.7,38,084/- अदा कयण्मात आर ेआशे. भॊजूय ननवलदा यक्कभेऩेषा रु.1,80,692/- 

जादा प्रदान कयण्मात आल्माच ेहदवनू मेत.े भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 

150 भधीर तयत दीन वाय द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकग्स्भक खचााची तयतदू 

राग ूनवताना वलबागाने ऩाणीऩ यलठा द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकग्स्भक 

खचा ल 2% आस्थाऩना खचााचा वभालेळ केरा आशे.  तवेच भान्म ननवलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त यक्कभ 

प्रदान केरी आशे. माफाफतचा ख रावा  प्राप्त झारा नाशी, त्माभ ऱे जादा खचााची यक्कभ रु.1,80,692/- 

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 फ) काभाचे नाल : प प्रबागाभध्मे जरषेत्र क्र.अ/5 पुरेनगय जी ब्रॉक ऩयीवयाभध्मे ऩाणीऩयुलठा पलऴमक काभ े

कयणे. 

1) वदय काभावाठी खारीर प्रभाणे Sluice Valve ऩ यलठा केल्माफाफत ठेकेदायाव यक्कभ अदा केरी आशे. 
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अ.क्र. तऩळीर  एकूण नग  दय  यक्कभ  

1. Sluice Valve 150mm dia  01 10217 10217 

2. Sluice Valve 200mm dia 04  19333 77332 

3. Sluice Valve 300mm dia 01 37965 37965 

4. Sluice Valve 500 mm dia  01 113477 113477 

    

 लयीर अ.क्र.1 त े4 चे Sluice Valve ऩ यलठा कयताना ठेकेदायाने ककरोस्कय, IVC,IVJ ल Gavane Patil 
मा उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेSluice Valve ऩ यलठा कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  ऩ यलठा कयण्मात आरेरे Valve 
लयीर उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेअवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरन आढऱून आर े

नाशी. त्माभ ऱे ऩ यलठा कयण्मात आरेरे Valve मोग्म दजााचे ल स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची खात्री कयता 
मेत नाशी. तवेच फदरण्मात आरेरे ज ने व्शॉरव्श भनऩाच्मा बाॊडायात जभा केल्माच ेचरन आढऱून आर ेनाशी. 
माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नवल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.1,13,477/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 

2) ठेकेदायाव देमकाभधीर फाफ क्रभाॊक 18 अन्लमे खारीर Air Valve ऩ यवलणे काभावाठी देमक अदा केर े

आशे. 

अ.क्र. तऩळीर  एकूण नग  दय  यक्कभ  

1. Air Valve 200mm dia  03 29304 87912 

2. Air Valve 200mm dia  01 102014 102014 

  

 एकाच वाईजच्मा Air Valve ची ककॊ भत लेगलेगऱी नभदू केरी आशे. माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक  आशे. 

वदयचे Air Valve IS-10845 Standard Specification चे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनीच े invoice, 
chalan प्राप्त करून न घेता तवेच Hydraulic Test Report प्राप्त करून न घेताच प्रदान केर ेआशे. तवेच 

फदरण्मात आरेरे ज ने व्शॉरव्श बाॊडायात जभा केल्माच ेचरन नस्तीभध्मे आढऱून आर ेनाशी.  

3) प्रस्त तच ेकाभ हद.6/09/14 त े30/04/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा ल काभगायाॊचा 
वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेवलभा ऩॉरीवी नस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशी. वलभा उतयवलरा नवल्माने वलभा 
वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1966 /98 नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 ल 

कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.9111/- लवरूऩात्र आशे. 

क) काभाच ेनाल : प - प्रबागाभध्मे जरषेत्र क्र.अ/5 जाधललाडी, ळाशूनगय ऩयीवया भध्मे ऩाणीऩयुलठा पलऴमक 
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ककयकोऱ दरुुस्ती काभ ेकयणे. 

(1) देमकातीर फाफ क्र.18 अन्लमे काभावाठी ठेकेदायाव Air Valve 150 dia वाईजचे तीन नग 

ऩ यलठाकेल्माफद्दर प्रती नग रु.17425/- प्रभाणे रु.52275/-अदा केर ेआशेत. तथावऩ वदयचे Air Valve 
Kirloskar, IVC, IVI, Gavane Patil मा उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर IS-10845 Standard Specification 
चे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेinvoice, chalan प्राप्त करून न घेता तवेच Hydraulic Test Report 
प्राप्त करून न घेताच प्रदान केर ेआशे. तवेच फदरण्मात आरेरे ज ने Valve बाॊडायात जभा केल्माचे चरन 

नस्तीभध्मे आढऱून आर ेनाशी. 

2)  देमकातीर फाफ क्र.19 अन्लमे 100 mm dai वाईजचे 03 Air valve फववलल्मा फद्दर ठेकेदायाव 

रु.9561/- प्रभाणे यक्कभ रु.28,683/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात 150mm dia वाईजचे Air Valve 
ऩ यलठा झारेरा अवताना 100mm dia वाईजचे Air Valve फववलण्मात आर ेआशे. माफाफत वलबागाकडून 

ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.28,683/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

3)  फाफ क्र.43 अन्लमे 23 ताव जेवीफी बाड्माने ऩ यवलल्मा फद्दर ठेकेदायाव प्रती ताव रु.1155 प्रभाणे 

यक्कभ रु.26565/- अदा केर े आशेत.ऩयॊत  JCB चे रॉगलळट रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदर े नाशी. 
त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.26,565/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

ड) काभाचे नाल : प प्रबागाभध्मे जरषेत्र क्र.अ/2 भध्मे वेक्टय क्र.22 ल इतय ऩयीवयाभध्मे ऩाणीऩयुलठा पलऴमक 

ककयकोऱ दरुुस्तीची काभ ेकयणे.  

 

1) वदय काभाची ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा 43.30% कभी दयाने प्राप्त झारेरी अवताना दय ऩथृ्कयण 

न कयताच ल ठेकेदायाने देरेरे दय फाजायबालाळी व वॊगत अवल्माची खात्री न कयता भॊजूय कयण्मात आरी आशे. 

ननवलदाधायकान े वादय केरेरे दय भनऩा च्मा दयवचूीतीर दयाऩेषा 43.30%कभी अवताना देखीर ननवलदा 
वलभतीने ननवलदा भान्म केरी आशे. मा फाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे.  

 

2) प्रस्त तच े काभ हद.30/08/14 त े 23/02/15 मा कारालधीत कयण्मात आर े आशे. भात्र काभाचा वलभा 
हद.30/10/14 त े 27/08/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊच े कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन / 1098 /1397 /प्र.क्र.1966/98 नली-2  

हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.9103/- लवरूऩात्र आशे. 

 

3) कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभालय नेभणूक केरेल्मा काभगायाॊच ेबवलष्ट्म ननलााश ननधी खात ेकाढून 

काभगायाॊचा ल ठेकेदायाच्मा हशस्स्माची यक्कभ कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी वलबागाकड ेचरनाव्दाये बयणा 
कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  नस्ती भध्मे चरने आढऱून आरी नाशीत. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.95235/- 
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(77021+9111+9103) 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.349417/- 

(180692+113477+28683+26565) 

DATVCSM6501 (Ref No : 12, Hmm No : 45)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

40 प प्रबागातीर स्थाऩत्म वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 23 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2675188.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 69557.00/-   

ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरा नाशी. काभाच्मा जागेलय फेंचेव ऩुयलठा 
झाल्माफद्दर ऩुयलठाधायका कडीर डडलरव्शयी चरन ल फेंचेव फवपलल्माची नोंद भनऩा च्मा भारभत्ता नोंदलशीत 

घेण्मात आरी नाशी. भाती खोदाई दश फाफ कामाषन्लनमत केरी नवताॊना भाती लाशतुकीलय खचष केरा आशे. 

ननपलदाधायकान ेतऩळीरलाय फाफ ननशाम दय ऩथृ:कयण केर ेनवताना ननपलदा भॊजूय कयण्मात आरी आशे. भॊजूय 

ननपलदा यक्कभेऩेषा काभालय जादा खचष केरा आशे. खोदाइ भधून ननघारेल्मा ठेकेदायाव 239.81 घ.भी जास्त 

लाशतूक दळषलून रु.25175/- जादा अदा केल्माच ेददवून मेत.े कामषकायी अलबमॊता माॊची ऩूलषभान्मता न घेता जादा 
फाफी कामाषन्लनमत केल्मा आशेत. बपलष्ट्म ननलाषश ननधीची यक्कभ बयल्माची चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. 
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     प प्रबागातीर स्थाऩत्म वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा आचथाक 

लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ 

ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय झारेरा 
एकूण खचा रु.  

1. 1/94/ 2013-

14 
प्रबाग क्र.11 मभ नानगय 
भधीर हठकठीकाणी 
लाचनारमे, फेंचेव भाहशतीचे 
फोडा फववलणे. 

एव.डी.अजलानी 700132 501592 

2. 1/64     

2014-15 
प्रबाग क्र.5 भध्मे चचखरी                  
चचखरी स्भळानबभूीच े

नतूनीकयण               

न तनीकयण कयणे. 

एव.डी.अजलानी 924225 589029 

3. 1/7       

2014-15 
प्रबाग क्र.5 भध्मे डाॊफयीकयण 

यस्त ेआकग्स्भक यस्त े

द रुस्तीची काभ े 

श्री गणेळ 

कन्स्रक्ळन 

924326 720367 

4. 1/06      

2014-15 
प्रबाग क्रभाॊक 4 भधीर भनऩा 
ळाऱा इभायतीॊची देखबार 

द रुस्तीची काभ े 

ळ बश्री 
कन्स्रक्ळन 

924370 510625 

5. 1/78     

2014-15 
प्रबाग क्र.4 मेथे डाॊफयी यस्त े

द रुस्तीची काभ ेकयणे. 

भे.व्शी.एभ.भातयेे 
इन्फ्रास्रक्चय 

924370 919040 

6. 1/34     

2014-15 
प्रबाग क्र.4 भधीर 

भ.प रेनगय,लळलाजीऩाका  
बागात स्थाऩत्मवलऴमक 

द रुस्तीची काभ ेकयणे. 

देलयाज डवे्शरऩवा  924369 510627 

7. 3/135 प्रबाग क्र.4 भध्मे भनऩाच्मा 
वलवलध कामाक्रभावाठी भॊडऩ 

व्मलस्था कयणे. 

श्री गणेळ 

फाऱकृष्ट्ण ऩोये  
933707 920635 
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8. 1/45-2013-

14 
प्रबाग क्र.9 

वॊबाजीनगय,ळाशूनगय मेथीर 

अलबऴके वोवामटी रगत 

इॊटयरॉककॊ ग ऩद्धतीने ऩेग्व्शॊग 

ब्रॉक फववलणे. 

ऋत ूइॊटयप्राईजेव  700279 595473 

लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 46, हद.09/08/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
तथावऩ, रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

(A) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.11 मभनुानगय भधीर दठकठीकाणी लाचनारमे, फेंचेव, ल  भादशतीचे फोडष 
फवपलणे. 

1) प्रस्त त काभाचे कामाादेळ हद.4/10/13 योजी देण्मात आर ेअवनू वदयचे काभ हद.27/06/2014 योजी ऩणूा झार े

आशे. ठेकेदायाने काभाचा वलभा हद.4/10/13 त े27/06/2014 मा कारालधीत उतयवलणे आलश्मक शोत.े भात्र 

काभाचा वलभा हद.28/03/14 त े03/07/14 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे.काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा 
नाशी.  काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक 

जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभ 

रु.700132 च्मा 1% यक्कभ रु.7001/- लवरूऩात्र आशे. 

2)  देमकातीर फाफ क्रभाॊक 17 – 77 नग फेंचेव ऩ यलठा कयणे ल फववलणे करयता ठेकेदायाव प्रती नग रु.5340/- 

प्रभाणे ननवलदा दय 30.169% लजा जाता यक्कभ रु.287131/- प्रदान केरी आशे. ऩयॊत  वदयच ेफेंचेव काभाच्मा 
जागेलय ऩ यलठा झाल्माफद्दर ऩ यलठाधायका कडीर डडलरव्शयी चरन ल फेंचेव फववलल्माची नोंद भनऩा च्मा 
भारभत्ता नोंदलशीत घेण्मात आरी नाशी. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी, त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर 

खचााची यक्कभ रु.2,87,131/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

3)  काभाच ेभोजभाऩ ऩ स्तकाभध्मे खोदाई हश फाफ नभदू केरेरी नवताना देखीर देमकातीर फाफ क्र.3 भध्मे 92 

घ.भी.भाती लाशतकू दळालनू ठेकेदायाव प्रनत घ.भी.रु.136.02 प्रभाणे (ननवलदा दय लजा जाता) रु 8741/- प्रदान 

केर ेआशेत. जादा फाफीव ऩलूा भान्मता न काभ ऩणूा झाल्मा नॊतय घेता फचत लाढीव भान्मता घेतरी आशे. 

माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी, त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.8,741/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे.  

(B) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.5 भध्मे चचखरी स्भळानबभूी नतूनीकयण कयणे. 

1) प्रस्त तच ेकाभाच ेकामाादेळ हद.12/09/14 योजी देण्मात आर ेअवनू वदयचे काभ हद.16/03/15 योजी ऩणूा झार े

आशे. ठेकेदायाने काभाचा वलभा हद. 12/09/14 त े16/03/15 मा कारालधीत उतयवलणे आलश्मक शोत.े भात्र 
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काभाचा वलभा हद. 18/03/15 त े31/03\/2015 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे.काभगायाॊचा वलभा 
उतयवलरा नाशी.  ठेकेदायाने काभ ऩणूा झारेच्मा कारालधी नॊतय वलभा उतयवलरा अवल्माने वलभा वॊचारनारम 

भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1966 /98 नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 ल 

कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभ रु.924225/- च्मा 1% यक्कभ रु.9242/- लवरूऩात्र आशे. 

2) ननवलदाधायकान े39% कभी दयाने ननवलदा वादय केरी आशे. ननवलदाधायकान ेतऩळीरलाय फाफ ननशाम दय 
ऩथृ:कयण केर ेनवताना ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी आशे . कभी दयाने प्राप्त झारेल्मा इतय ननवलदा भध्मे 

व द्धा फाफ ननशाम दय ऩथृ:कयण करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आल्मा आशेत. 

3) प्रस्त तच ेकाभाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 39% कभी दयाने भॊजूय केरी आशे. काभाची भऱू 

ननवलदा रु.924225/- इतक्मा यक्कभेची शोती. त्माभ ऱे ठेकेदायाव रु.563778/- इतक्मा भमाादे ऩमतं प्रदान कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  अॊनतभ देमका अखेय रु.589029/- अदा कयण्मात आर ेआशे. भॊजूय ननवलदा यक्कभेऩेषा 
रु.25251/- जादा प्रदान कयण्मात आल्माच ेहदवनू मेत.े भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर 

ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयत दीन वाय द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5%आकग्स्भक 

खचााची तयतदू राग ूनवताना वलबागाने ऩाणीऩ यलठा द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 

5% आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना खचााचा वभालेळ करून भान्म यक्कभेऩेषा काभाची अनतरयक्त यक्कभ 

प्रदान केरी आशे. माफाफतचा ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदयची यक्कभ रु.25,251/- आषेऩाधीॊत ठेलण्मात मेत 

आशे.  

(C) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.5 भध्मे डाॊफयीकयण यस्त ेआकर्स्भक यस्त ेदरुुस्तीची काभ े

1) प्रस्त तच ेकाभ हद.20/11/14 त े10/02/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा वलभा हद.8/1/15 

त े26/08/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा नवल्माने वलभा 
वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-2003 ल 

कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.9243/- लवरूऩात्र आशे. 

2) देमकातीर फाफ क्र.1 – न वाय भाती खोदाई 331.19 घ.भी अवताना ठेकेदायाव फाफ क्रभाॊक 5 अन्लमे 571 

घ.भी लाशतकूीची यक्कभ प्रनत घ.भी.रु.137.58 (ननवलदा दय लजा जाता ) एकूण रु.59944/- प्रदान केर ेआशे. 

खोदाइ भधून ननघारेल्मा भातीऩेषा 239.81 घ.भी जास्त लाशतकू दळालनू रु.25175/- जादा अदा केल्माच ेहदवनू 

मेत.े तवेच लाशत कीची चरने नस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. तयी वदयची यक्कभ रु.25,251/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 

3) प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे 

फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 
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फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण 

(घ.भी) 

कामाान्लनमत 

केरेरे ऩरयभाण 

(घ.भी) 

तपालत (घ.भी)  दय (रु.)  एकूण यक्कभ 

(रु.) 

5. Removing and 

Transporting  

30.00 571.00 541.00 137.58 74430 

6. Grading material-I 0 191.38 191.38 1236.31 236518 

7. Wetmix Macadum  1.50 191.38 189.88 1206.10 229014 

      539962 

      लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा 
प्रभाणात तपालत आशे. काभाच ेजागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना 
प्रत्मष काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली.  तवेच फाफ क्रभाक 

6 अॊदाजऩत्रकात वभावलष्ट्ट नवताना कामाान्लनमत कयण्मात आरी आशे. जादा फाफ कयण्माऩलूी कामाकायी 
अलबमॊता माॊची ऩलूाभान्मता घेणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  तळी भान्मता घेतरेरी नाशी. वालाजननक फाॊधकाभ 

वलबागाकडीर ननमभालरी भधीर ऩरयच्छेद क्र.227 चे ऩारन झार ेनाशी. माफाफतचा ख रावा प्राप्त न झाल्माने 

वदयची यक्कभ रु.5,39,962/- आषेऩाधीॊत ठेलण्मात मेत आशे. 

(D) काभाचे नाल : प्रबाग क्रभाॊक 4 भधीर भनऩा ळाऱा इभायतीॊची देखबार दरुुस्तीची काभ े

1)  स्थऱऩाशणी अशलारात ज्मा ळाऱाॊची द रुस्ती कयालमाची आशे त्मा फाफत ळाऱेच ेनाल, हठकाण, द रुस्त 

कयालमाची फाफ, इ.फाफी नभदू कयण्मात आरेल्मा नाशीत. तवेच प्राप्त ननवलदा 47.39% कभी अवताना देखीर 

दयऩथृ:कयण न कयताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी आशे. 

2) फाफ क्र.55 – लवटीॊग फेंचेव ऩ यवलणे ल फववलणे मा काभावाठी प्रती फेंच रु 5340/- प्रभाणे 58 नगाची 
ककभत रु.309720/- अदा केरी आशे. भात्र काभाच्मा जागेलय फेंच ऩ यलठा केल्माफाफत डडलरव्शयी चरन, तवेच 

भारभता नोंदलशी भध्मे नोंद घेतल्माफाफत भारभत्ता नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे फेंचेव ऩ यलठा 
झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी. तवेच काभाच ेअॊदाजऩत्रकाभध्मे 9 फेंचेव नभदू अवताना 58 फेंचेव 

फववलण्मात आर ेआशेत. त्माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी, त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची 
यक्कभ रु,3,09,720/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

3) प्रस्त तच ेकाभ हद.12/09/14 त े15/05/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा वलभा 
हद.25/3/15 त े12/06/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1966/98 नली-2, 

हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.9243/- लवरूऩात्र 

आशे.वदय जादा ऩरयभाण 12 ऩतीने जास्त अवनू त्मारा ताॊबत्रक वलभतीची भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी. 

(E) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.4 मेथे डाॊफयी यस्त ेदरुुस्तीची काभ ेकयणे.  
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(1) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे आलश्मक अवताना वदय 
काभाचा वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे ठेकेदायाकडून ननवलदा 
यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.9244/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

(2)  कामाादेळातीर अट क्र.4 – न वाय बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूकयण्मात आरा अवनू 

ठेकेदायाने काभालयीर काभगायाॊच्मा बवलष्ट्म ननलााश ननधी च ेस्लतॊत्र खात ेउघडून त्माभध्मे दयभशा काभगाय 
हशस्वा ल भारक हशस्स्माची यक्कभ बयणा कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ 

बयल्माची चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

(3)  देमकातीर फाफ क्रभाॊक 6 - Providing and laying Lean bituminous macadam with 40-
60TPH HOT mix plant – काभाचे अॊदाजऩत्रकात 5.20 घ,भी ऩरयभाण अवताना देमकात 69.58 घ.भी 
ऩरयभाण दळालनू ठेकेदायाव भऱू ऩरयभाणा ऩेषा 64.38 घ भी ची यक्कभ प्रती घ.भी रु.6582.94 प्रभाणे 

रु.423810/- प्रदान केर ेआशे. माफाफतचा ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदयची यक्कभ रु.4,23,810/-आषेऩाधीॊत 

ठेलण्मात मेत आशे. 

(F) काभाचे नाल : बाग क्र.4 भधीर भ.पुरेनगय,लळलाजीऩाकष  बागात स्थाऩत्मपलऴमक दरुुस्तीची काभ ेकयणे. 

(1) देमकातीर फाफ क्र.1 –न वाय भाती खोदाई 181.06 घ.भी अवताना ठेकेदायाव फाफ क्रभाॊक 2 अन्लमे 

325.67 घ.भी लाशतकूीची यक्कभ प्रती घ.भी.रु.137.58 (ननवलदा दय लजा जाता ) एकूण रु.21233/- प्रदान 

केर ेआशे. खोदाइ भधून ननघारेल्मा भातीऩेषा 144.61 घ.भी जास्त लाशतकू दळालनू रु.9428/- जादा अदा 
केल्माचे हदवनू मेत.े खोदाईतनू ननघारेरी भाती भनऩाच्मा कोणत्मा जागेत टाकण्मात आरी. कोठून कोठे 

लाशतकू कयण्मात आरी माफाफतची चरने आढऱून आरी नाशीत. माफाफतचा ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदयची 
यक्कभ रु.9428/- आषेऩाधीॊत ठेलण्मात मेत आशे. 

(2) ननवलदाधायकान ेअॊदाजऩत्रकीम यक्कभेऩेषा 47.39% कभी दयाने ननवलदा वादय केरी आशे. ननवलदाधायका 
कडून दय ऩथृ:कयण न घेता केलऱ ख रावा / ऩत्र घेतरे आशे. ननवलदाधायकान ेतऩळीरलाय फाफ ननशाम दय 
ऩथृ:कयण केर ेनवताना ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी आशे . 

(3) प्रस्त तच ेकाभ हद.12/09/14 त े28/05/15 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. भात्र काभाचा वलभा 
हद.16/3/15 त े12/06/15 मा कारालधीचा उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1966/98 नली-2  

हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.9244/- लवरूऩात्र आशे. 

(G) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.4 भध्मे भनऩाच्मा पलपलध कामषक्रभावाठी भॊडऩ व्मलस्था कयणे. 

1) वदयचे काभ हद.04/12/12 त े31/01/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा 
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19/03/14 त े18/11/14 ल काभगायाॊचा वलभा हद.03/02/2014 त े7/12/14 मा कारालधीचा उतयवलरा आशे. 

काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक 

जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा 
यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.9337/- लवरूऩात्र आशे. 

2) ठेकेदायाव एक हदलवाच ेल ऩाच हदलवाच ेकामाक्रभाकरयता स्टेज फाॊधणे, कभान फाॊधणे, ख च्माा राकडी 
टेफर, पामफय चेअय, बाड्माने घेणे इ.काभाकरयता रु.920635/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  वदय कामाक्रभाची 
ऩबत्रका, कामाकभाची लेऱ, हठकाण, कोणत्मा हदलळी कोणत्मा कामाक्रभाकरयता ककती वाहशत्म प्राप्त झार,े 
कामाक्रभावाठी ककती रोक उऩग्स्थत शोत ेइ. चा तऩळीर तवेच आमोजकाच ेस्लाषयीच ेवाहशत्म प्राप्त झाल्माच े

चरन उऩरब्ध झार ेनाशी. त्माभ ऱे प्रत्मषात केरेल्मा काभाची खात्री कयता आरी नाशी. माफाफतचा ख रावा 
प्राप्त न झाल्माने वदयची यक्कभ रु.9,20,635/- आषेऩाधीॊत ठेलण्मात मेत आशे. 

(H) काभाचे नाल : प्रबाग क्र.9 वॊबाजीनगय, ळाशूनगय मेथीर अलबऴके वोवामटी रगत इॊटयरॉककॊ ग ऩद्धतीने 

ऩेर्व्शॊग ब्रॉक फवपलणे. 

(1)  देमकातीर फाफ क्र.1 - भाती खोदाई कयणे – 7.91 घ.भी, + फाफ क्र.1(A) Dismentling flexible 
panemenal 7.29 घ.भी अव ेएकूण भटेरयमर 15.20 घ.भी अवताना फाफ क्र.2 अन्लमे 136.02 घ.भी भाती 
ल याडायोडा लाशतकू दळालनू प्रती घ.भी रु.137.58 प्रभाणे ठेकेदायाव (ननवलदा दय लजा जाता) रु.15163/- प्रदान 

केर ेआशे. म्शणजे प्रत्मषात जागेलयीर उऩरब्ध भाती ल  इतय भटेरयमर ऩेषा 120.82 घ.भी जादा लाशतकू 

दळावलण्मात आरी ल त्मावाठी ठेकेदायाव रु.13469/- जादा प्रदान झाल्माच ेहदवनू मेत.े वदय अनतप्रदानाची 
यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. माफाफतचा ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदयची यक्कभ 

रु.13,469/- आषेऩाधीॊत ठेलण्मात मेत आशे. 

(2)  वदयचे काभ हद.12/09/13 त े13/06/14 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा 
14/03/14 त े13/12/14 ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा 
वलभा नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1/966/98. 

नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.7003/- 
लवरूऩात्र आशे. 

3)  प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत 

केरेरे फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ क्र. फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण  

कामाान्लनमत 

केरेरे ऩरयभाण  

तपालत  दय  एकूण यक्कभ  
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4 Prov.sand faced 
plaster  

10.00  118.64 
 

108.64 448.82 48760 

4(a) Thermaplaster  ---- 75.570 75.570 636.30 48085 

9 Refixing 

interlocking paver 

block  

90.00 192.70 102.70 145.62 14945 

      111790 
   लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा 
प्रभाणात तपालत आशे. काभाच ेजागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना 
प्रत्मष काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली.  तवेच फाफ क्रभाक 

4(a) अॊदाजऩत्रकात नभदू नवताना कामाान्लनमत कयण्मात आरी आशे. जादा फाफ कयण्माऩलूी कामाकायी 
अलबमॊता माॊची ऩलूाभान्मता घेणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  तळी भान्मता घेतरेरी नाशी. वालाजननक फाॊधकाभ 

वलबागाकडीर ननमभालरी भधीर ऩरयच्छेद क्र.227 चे ऩारन झार ेनाशी. माफाफतचा ख रावा प्राप्त न झाल्माने 

वदयची यक्कभ रु.1,11,790/- आषेऩाधीॊत ठेलण्मात मेत आशे.       

लवरूऩात्र यक्कभ रु.69,557/- 
(7001+9242+9243+9243+9244+9244+9337+7003) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.26,75,188/- 
(287131+8741+25251+539962+309720+423810+9428+920635+13469+111790+25251) 

DATVCSM6501 (Ref No : 13, Hmm No : 46)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

41 प प्रबागातीर वलद्मुत वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 21220.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 15351.00/-   

23 नग लवलर ॊग पॎ न फवपलण्माफाफत वफॊचधत खातपे्रभुखाॊच ेभागणीऩत्रक उऩरब्ध झारे नाशी. फवपलण्मात 

आरेरे लवलर ॊग पॎ न ची वाठा नोंदलशीत नोंद घेतल्माफाफत वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. एकूण चाय फॉटयी 
प्राप्पत झाल्माची खात ेप्रभुखाची ऩोशोच ऩालती जोडरेरी नाशी. तवेच उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर डडलरव्शयी चरन 
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उऩरब्ध झार ेनाशी. Inverter प्राप्पत झाल्माची ननलडणूक पलबाग प्रभुखाची स्लाषयीची ऩोशोच घेण्मात आरी 
नाशी. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरा नाशी. काभगायाॊच्मा बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधीची यक्कभ बयल्माची चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 

  

     प प्रबागातीर वलद्म त वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2014-15 मा आचथाक 

लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ 

ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी. त्माऩकैी खारीर काभाभध्मे उणीला अवल्माच ेआढऱून आर े

आशे. 
अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय झारेरा 
एकूण खचा रु.  

1. 1/101/ 

2013-14 
चचखरी,तऱलड ेउऩवलबागातीर 

इभायत ळाऱा,बाजी भॊडई इ.चे 
वलद्म तीकयण कयणे   

भे.वलभराई 

इरेग्क्रकर 

2846110 239935 

2. 1/42  2014-

15 
प षेत्रीम कामाारमा अॊतगात 

चचखरी,तऱलड ेउऩवलबागात 

आलश्मक त्मा हठकाणी 
हदलाफत्तीची व्मलस्था कयणे  

भे.शवन 

इरेग्क्रकर 

इॊग्जननअरयॊग 

896116 856779 

3 1/41      

2014-15 
प षेत्रीम कामाारमा अॊतगात 

ननगडी उऩवलबागातीर वलद्म त 

खाॊफाॊची यॊगयॊगोटी कयणे. 

भे.कभर 

इरेग्क्रकर  

639050 425486 

     लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 47, हद.09/08/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
तथावऩ, रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

(अ) काभाचे नाल : चचखरी,तऱलड ेउऩपलबागातीर इभायत ळाऱा,बाजी भॊडई इ.चे पलद्मतुीकयण कयणे. 

(1) प्रस्त तच्मा काभाभध्मे 23 नग लवलर ॊग पॉ न फववलल्माफद्दर ठेकेदायाव रु.1757/- प्रती नग  प्रभाणे 

रु.40411/-प्रदान केर ेआशे. वदयचे पॉ न प्रबागातीर कोणत्मा इभायती भध्मे फववलरे, पॉ न फवलनू 

लभऱणेफाफत वफॊचधत खातपे्रभ खाची भागणी शोती काम, तवेच ठेकेदायाकडून भान्मताप्राप्त कॊ ऩनीचे पॉ न 

व्मलग्स्थतरयत्मा फवलनू लभऱारा ल त्माची नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात आरी अव ेखात ेप्रभ खाचे प्रभाणऩत्र 
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घेण्मात आर ेनाशी. 

(2) देमकातीर फाफ क्र.20 – Supplying and erecting 12 volt battery – 04 Nos. प्रती नग 

रु.19179/- प्रभाणे रु.58400/- प्रदान केर ेआशेत. वदयच्मा फॉटयी ननलडणूक कामाारमात फववलल्माची 
भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेत नोंद घेतरी आशे. ऩयॊत  एकूण चाय फॉटयी प्राप्त झाल्माची खात ेप्रभ खाची ऩोशोच ऩालती 
जोडरेरी नाशी. तवेच उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर डडलरव्शयी चरन उऩरब्ध झार ेनाशी. 

(3) देमकातीर फाफ क्र.19 – 2500 VA Inverter ननलडणूक वलबागात फववलल्माफद्दर प्रती नग रु.21220/- 
प्रभाणे ऩदान केर ेआशे. ऩयॊत  वदयचे Inverter प्राप्त झाल्माची ननलडणूक वलबाग प्रभ खाची स्लाषयीची ऩोशोच 

घेण्मात आरी नाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु.21,220/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

(फ)  काभाच ेनाल : प - षेत्रीम कामाषरमा अॊतगषत चचखरी,तऱलड ेउऩपलबागात आलश्मक त्मा दठकाणी 
ददलाफत्तीची व्मलस्था कयणे. 

(1) वदयचे काभ हद.01/08/14 त े09/01/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा 
21/10/14 त े11/03/15 ल काभगायाॊचा वलभा हद.28/10/13 त े27/10/14 मा कारालधीचा उतयवलरा आशे. 

काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा नवल्माने वलभा वॊचारनारम 

भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 ल 

कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.8961/- लवरूऩात्र आशे. 

(2) कामाादेळातीर अटीन वाय बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूकयण्मात आरा अवनू ठेकेदायाने 

काभालयीर काभगायाॊच्मा बवलष्ट्म ननलााश ननधी चे स्लतॊत्र खात ेउघडून त्माभध्मे दयभशा काभगाय हशस्वा ल 

भारक हशस्स्माची यक्कभ बयणा कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ बयल्माची 
चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

(क) काभाचे नाल : प षेत्रीम कामाषरमा अॊतगषत ननगडी उऩपलबागातीर पलद्मतु खाॊफाॊची यॊगयॊगोटी कयणे. 

1) वदयचे काभ हद.22/07/14 त े02/03/15 मा कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा 
21/01/15 त े24/05/15 कारालधीचा उतयवलरा आशे. वलभा काभ ऩणूा झाल्मानॊतयच्मा कारालधीचा उतयवलरा 
आशे. तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरेरा नाशी.  वलभा काभाच्मा कारालधीचा नवल्माने वलभा 
वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 

ल कामाादेळातीर अटीन वाय ननवलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु.6390/- लवरूऩात्र आशे. 

2) कामाादेळातीर अट क्र.4 – न वाय बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूकयण्मात आरा अवनू 

ठेकेदायाने काभालयीर काभगायाॊच्मा बवलष्ट्म ननलााश ननधी च ेस्लतॊत्र खात ेउघडून त्माभध्मे दयभशा काभगाय 
हशस्वा ल भारक हशस्स्माची यक्कभ बयणा कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ बवलष्ट्म ननलााश ननधीची यक्कभ 
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बयल्माची चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.15351/- 
(8961+6390) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.21220/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 14, Hmm No : 47)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

42 अ प्रबागातीर स्थाऩत्म वलऴमक काभातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 36040.00/-   

ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. भॊडऩ पलऴमक 

काभाफाफतचे कामषक्रभाचे दठकाण, ददनाॊक इ. तऩळीर नभूद केरेरा नाशी. गौण खननजालयीर स्लालभत्लधनाची 
यक्कभ लवूर केरी नाशी. 
 

  

   “अ” प्रबागातीर स्थाऩत्म वलबागाॊव ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  मा रेखाळीऴाा अॊतगात 2013-14 मा 
आचथाक लऴाावाठी उऩरब्ध करून हदरेल्मा तयत दी भधून ऩणूा केरेल्मा ननलडक काभाच्मा ननवलदा नस्ती, 
भोजभाऩ ऩ स्तके ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी.  
 
अ.कॊ . ननवलदा क्र.ल 

हद. 

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल   काभाची 
ननवलदा 
यक्कभ रु. 

काभालय 

झारेरा 
एकूण खचा 
रु.  

प्रदानाचा 
प्रभाणक क्र.हद. 

1. 3/46 
2012-13 

नलीन प्रबाग क्र .14 भधीर 

वलवलध कामाक्रभावाठी भॊडऩ 

वलऴमक काभ ेकयणे  

श्री गणेळ 

फाऱकृष्ट्ण भोये  
933707 778402 32531 /

28.03.13 

2. 3/28 
2012-13 

प्रबाग क्र.49 
एप.आय.ऩी.लाचनारम, 
भ तायी ऩ यवलणे ल फववलणे. 

भे.अडपे्ट 

एन्टयप्राईजेव 

933707 984591 6397/ 28.6.13 
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3. 3/14 
2012-13 

नलीन प्रबाग क्र.4 
कृष्ट्णानगय, 
ऩणूाानगय,वाईनयोड त ेऩॊऩ 

ऩयीवयातीर यस्त्मालय 
ऩेव्शय ब्रॉकच ेप टऩाथ 

कयणे. 

भे.ओॊकाय ग्र ऩ 1000000 660897 36498/ 31.3.14 

 

लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 48, हद.09/08/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
तथावऩ, रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीरप्रभाणे 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

अ) काभाच ेनाल : नलीन प्रबाग क्र.14 भधीर पलपलध कामषक्रभावाठी भॊडऩ पलऴमक काभ ेकयणे. 

 

(1) प्रस्त तच ेकाभाच ेकामाादेळ हद.6/11/2011 ऩावनू हदरे अवनू वदयचे काभ हद.6.7.2013 योजी ऩणूा झार ेआशे. 

भात्र काभाचा वलभा हद.10/01/13 त े5/07/13 मा कारालधीवाठी उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा नवल्माने काभाचे कॊ त्राटी भलू्म रु.933707/- च्मा एक टक्का यक्कभ रु.9337/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. 

 

(2)  नलीन प्रबागातीर वलवलध हठकाणी कामाक्रभावाठी भॊडऩ वलऴमक काभ ेकयणे काभी ननवलदा प्रलवद्ध 

कयण्मात आरी आशे. ऩयॊत  कोणत्मा हठकाणी, कोणत्मा कामाक्रभावाठी भॊडऩ वाहशत्म आलश्मक आशे माफाफत 

स्ऩस्ष्ट्ट उल्रेख नाशी. तवेच कामाक्रभाची ऩबत्रका नस्ती भध्मे आढऱून आरी नाशी. ठेकेदायाव कामाादेळ देताना 
कोणत ेवाहशत्म ककती प्रभाणात रागणाय आशे माफाफत उल्रेख नाशी. तवेच कामाक्रभाच्मा हठकाणी कोणत े

वाहशत्म प्राप्त झार ेमाफाफतच ेठेकेदाय ल आमोजक माॊचे स्लाषयीच े चरन उऩरब्ध झार ेनाशी.  
लवरूऩात्र यक्कभ रु.9337/- 

 

फ) काभाच ेनाल : प्रबाग क्र.49 एप.आय.ऩी.लाचनारम, भतुायी ऩयुपलणे ल फवपलणे. 

 

(1)  देमकाभध्मे ठेकेदायाव फाफ क्रभाॊक 26 अन्लमे 39.62 घ.भी.गौण खननज लाऩयाऩोटी स्लालभत्लधन 

(ROYALTY)  यक्कभ रु.2799/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  वदयची देमकातनू लवरू केरी नाशी. त्माभ ऱे रु.2799/-

लवरूऩात्र आशेत. 

 

(2)  प्रस्त तच ेकाभाचे कामाादेळ हद.14.12.12 ऩावनू हदरे अवनू वदयचे काभ हद.7.12.2013 योजी  ऩणूा झार े

आशे. भात्र काभाचा वलभा हद.01/02/13 त े1/05/13 मा कारालधीवाठी उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा नवल्माने काभाचे कॊ त्राटी भलू्म रु.933707/- च्मा एक टक्का यक्कभ रु.9337/- लवरू कयणे 
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आलश्मक आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.2799 + 9337 =12136 

 

(क) काभाचे नाल : नलीन प्रबाग क्र.4 कृष्ट्णानगय, ऩणूाषनगय,वाईनयोड त ेऩॊऩ ऩयीवयातीर यस्त्मालय ऩेव्शय 

ब्रॉकचे पुटऩाथ कयणे. 

 

(1)  लयीर काभाच ेकामाादेळ हद.10/10/12 ऩावनू हदर ेअवनू वदयचे काभ हद.9.06.2013 योजो ऩणूा झार ेआशे. 

भात्र काभाचा वलभा हद.11/01/13 त े18/05/13 मा कारालधीवाठी उतयवलण्मात आरा आशे. काभाचा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा नवल्माने काभाचे कॊ त्राटी भलू्म रु.660897/- च्मा एक टक्का यक्कभ रु.6609/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. 

 

(2)  वदयच्मा काभाभध्मे 441.67 घ.भी. गौण खननजाचा लाऩय केरेरा अवताना 329.06 घ.भी.गौण खननजाची 
यॉमल्टी लवरू केरी आशे. उलारयत 112.61 घ.भी गौण खननजाची रु.70.67 प्रती घ.भी प्रभाणे यॉमल्टीची यक्कभ 

रु.7958/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.6609 + 7958 =14567 

एकूण लवरूऩात्र :अ) रु.9337/- 

              फ) रु.12136/- 

              क) रु.14567/- 

    -------------------------------------  

           एकूण रु. 36040/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 15, Hmm No : 48)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

43 प्र.क्र.57 वऩ ॊऩऱे गुयल मेथे वायथी शेल्ऩ राईन ल लेफ ऩोटषरलयीर प्राप्त तक्रायीव 
अनुवरून ककयकोऱ दरुुस्ती ल देखबारीच ेकाभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 68135.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 22186.00/-   
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काभालय झारेरा एकूण खचष ताॊत्रत्रक भान्मतऩेेषा जास्त अवून जादा खचाषची यक्कभ रु. 22186/- लवूर 

कयण्मात माली.  वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी., डॊऩय आखण रक्टय माॊचा एकाच काभालय लाऩय कयण्मात 

आरेरा अवून जे.वी.फी., डॊऩय आखण रक्टयचा लाऩय केल्माफाफतची दैनॊददनी, तवेच दैननक ताव ककती लाऩय 

केर ेमाफाफतच्मा नोंदलशी/ अलबरेख ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशीत. 

 

  

प्र.क्र.57 वऩ ॊऩऱे ग यल मेथे वायथी शेल्ऩ राईन ल लेफ ऩोटारलयीर प्राप्त तक्रायीव अन वरून ककयकोऱ द रुस्ती 
ल देखबारच ेकाभ कयणे मा काभाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे.  
1. ननवलदा क्रभाॊक 2/23- 2014-15 
2. काभाचे आदेळ –डप्र/3/कावल/513/2014 हदनाॊक 06.09.2014 
3. काभाचा कारालधी – 8 भहशने (हद.06.09.2014 त े05.05.2015 ऩमतं) 
4. ठेकेदायाच ेनाॊल :- भे. वाईप्रबा कन्रक्ळन वऩ ॊऩयी ऩ णे. (45.09% कभी दयाने) 
5. ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.933707/- ताॊबत्रक भान्मता TS/ee/ws/65/2014-15 
6. प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 479 हदनाॊक 20.05.2014 अन्लमे भान्मता 
7. काभालय एकूण झारेरा खचा य.रु. 534885/- 
8. काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक 08.01.2015  
 
प्र.क्र.57 वऩ ॊऩऱे ग यल मेथे वायथी शेल्ऩ राईन ल लेफ ऩोटारलयीर प्राप्त तक्रायीव अन वरून ककयकोऱ द रुस्ती 
ल देखबारच ेकाभ कयणे मा काभाच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषणातीर आषेऩाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 32 

हदनाॊक 24.07.2017 वलचायणा कयण्मात आरी शोती. प्रबाग कामाारम माॊचे ऩत्र क्रभाॊक डष/ेस्था /कावल/ 

699/2018 हदनाॊक 24.04.2018 अन्लमे ख रावा वादय केरेरा अवनू अन ऩारन भान्म कयण्मामोग्म 

नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु. 534885/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

699832/-च्मा अन ऴॊगाने 28.270 टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु. 512698/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 534885/- इतकी 
यक्कभ अदा केरी अवनू रु. 22186/- चे भमाादेऩेषा जादा प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच े

अलरोकन कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच े

हदवत.े वदय फाफत ख रावा केरेरा नाशी. ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु. 22186/- लवरू 

करून भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयत दीन वाय 
द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकग्स्भक खचााची तयतदू राग ूनवताना वलबागाने 

ऩाणीऩ यलठा द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना 
खचााचा वभालेळ केरा आशे. भान्म ननवलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदय 
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फाफत ख रावा वादय केरा नाशी. 

2) वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी. डॊऩय आणण रक्टय माॊचा एकाच काभालय लाऩय कयण्मात आरेरा अवनू 

जे.वी.फी. डॊऩय आणण रक्टयचा लाऩय केल्माफाफतची दैनॊहदनी, तवेच दैननक ताव ककती लाऩय केर े

माफाफतच्मा नोंदलशी/ अलबरेख ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशीत. वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी. 
बाड्माने घेतरेरी अवनू एकूण 4 हदलव लाऩय दाखवलरेरा आशे ल रु.5197.78/- प्रनत हदलव प्रभाणे यक्कभ 

रु. 20791/- अदा केरेरी आशे. तवेच डॊऩय बाड्माने घेतरेरी अवनू एकूण 32.00 ताव लाऩय दाखवलरेरा 
आशे ल  रु.1052/- प्रनत ताव प्रभाणे यक्कभ रु. 33,672/- अदा केरेरी आशे. त्माचप्रभाणे रक्टयचाशी माच 

काभालय एकूण 45.00 ताव लाऩय दाखवलरेरा अवनू ल रु. 303.83/- प्रनत ताव प्रभाणे यक्कभ 

रु.13,672/- अदा केरेरी आशे. शेल्ऩ राईन ऩोटारच्मा काभाकरयता वदयच्मा लाशनाचा लाऩय करून 

अनालश्मक खचा केल्माच ेहदवनू मेत आशे. जे.वी.फी. डॊऩय आणण रक्टय लाऩयाफद्दरच्मा रॉगलळट 

फ काभधीर नोंदी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आल्मा नाशीत. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ 

रु.68135/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 68135/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 22186/- 
DATBVGM6801 (Ref No : 23, Hmm No : 32)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

44 ई षेत्रीम कामषषेत्रातीर स्थाऩत्म वलबागातीर लेगलेगळ्मा प्रबागाच्मा काभातीर उणीला 
फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 11 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 940539.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 724474.00/-   

अॊदाजऩत्रकीम तयतुदीच्मा 40.01% कभी दयाने ननपलदा भान्म अवताना त्माभमाषदेत खचष कयण्माऐलजी जास्त 

यक्कभ ठेकेदायाव देण्मात आरेरी यक्कभ रु. 38234/- लवूर कयण्मात माली, काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा 
अऩूणष / काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु. 15328/- लवूर कयण्मात माली. अॊदाजऩत्रकीम तयतुदीभध्मे नभूद 

केरेल्मा ऩरयभाणाऩेषा जास्त ऩरयभाणावाठी  एकाच फाफीलय केरेल्मा खचाषची य.रु. 678581/- लवूर कयण्मात 
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माली. ताॊत्रत्रक भान्मतऩेेषा जास्त केरेल्मा खचाषफाफत पलबागाकडून खुरावा प्राप्पत झारेरा नवल्माभुऱे 

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचष य.रु. 940539/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  वदयची ननपलदा 40.01% 

कभी दयाची अवल्माने दय ऩथृक्कयण ठेकेदायाकडून घेणे आलश्मक शोत ेऩयॊतु दय ऩथृक्कयण घेतल्माची 
कागदऩत्र ेनस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरी नाशीत. बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 भधीर 

तयतुदीनुवाय ठेकेदायाने काभालयीर कभषचा-माॊची नोंदणी करून त्माॊचे खातलेय नालाॊप्रभाणे लगषणी जभा करून 

त्माॊची मादी देमकावोफत जोडणेच्मा अटीच ेठेकेदायाने ऩारन केल्माचे ददवून आर ेनाशी. 
 

  

ई षेत्रीम कामाषेत्रातीर स्थाऩत्म वलबागातीर लेगलेगळ्मा प्रबागाच्मा काभाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी 
अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत अधावभाव साऩन क्र. 36 हदनाॊक 04.08.2017 अन्लमे 

वलचायणा कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय 
केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

अ.क्र. ननवलदा क्र. काभाचे नाॊल ठेकेदायाच ेनाॊल काभाची 
भान्म 

ननवलदा 
य.रु. 

काभालय 
झारेरा 
खचा 

प्र.क्र.ल हदनाॊक 

1. 2/53 

2014-15 
प्र.क्र.32 

वॅंन्डवलक 
कॉरनी भधीर 
नाल्माची 
द रुस्ती 
कयणे  

भे.वाकऱे 

अवोलवएट्व,ऩ णे   

ननवलदा 40.01% 

कभी 

359940 361609 35433हद.31.03.2015 

ऩहशर ेल अॊनतभ देमक 

2. 1/57 

2014-15  
प्र.क्र.33 गलऱीनगय 
भधीर यस्त्माॊची 
ऩॎचलका  ऩद्धतीने 

डाॊफयीकयण कयणे 

भे.आजलानी 
इन्फ्रास्रक्चय,ऩ णे 

ननवलदा दय 3.10% 

कभी दयाने भान्म 

903973 940539 24822ल 3153हद.24 

पेि . 13 भाचा 15 

 

 

 अ) प्र.क्र. 32 वॅंन्डपलक कॉरनी भधीर नाल्माची दरुुस्ती कयणे 

 

ननवलदा क्रभाॊक 2/53- 2014-15 

काभाचे आदेळ –इप्र/रेखा/3इ/कावल/249/2014 हदनाॊक 11.09.2014 

काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 11.09.2014 त े10.06.2015 ऩमतं) 

काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – हदनाॊक 13.03.2015. 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 600000/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक ts/ew/78 हदनाॊक 29.05.2013. 

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 479 हदनाॊक 20.05.2014 अन्लमे भान्मता 
काभालय एकूण झारेरा खचा य.रु. 361609/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.वाकऱे अवोलवएट्व, ऩ णे  
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काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक- 13.03.2015 

1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 11.09.2014 

त े10.06.2015 ऩमतं मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू वदयचे काभ हदनाॊक 13.03.2015 योजी ऩणूा झाल्माने 

काभाचा वलभा हदनाॊक 23.03.2015 त े11.06.2015 मा कारालधीचा वलभा काभ ऩणूा झाल्माच्मा हदनाॊकानॊतय 
काढल्माच ेननदळानाव आरे आशे.  त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेत नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा 
काढरेरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत आशे. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 600000/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 6000/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

2) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु. 359940/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

600000/-च्मा अन ऴॊगाने 40.01 टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु. 359940/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 361609/-इतकी यक्कभ 

अदा केरी अवनू रु. 1669/- चे भमाादेऩेषा जादा प्रदान केरे आशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन 

कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय 
फाफत ख रावा कयाला. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.1669/- लवरू करून भनऩाच्मा 
खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय केरेरे नाशी.  
3) अ) ननवलदेतीर फाफ क्रभाॊक 5 (A) Providing & laying in situ C.C 1:2:4 चे ननवलदेतीर ऩरयभाण 4.50 

घनभीटयचे अॊदाजऩत्रकीम तयतदू केरेरी अवताना प्रत्मषात भात्र काभालय 83.74 घनभीटय ऩरयभाण 

लाऩयरे आशेत. माफाफत ननवलदेतीर ऩरयभाणाऩेषा 79.24 घनभीटयच ेऩरयभाण जास्तीच ेलाऩय केरेरा अवनू 

त्माॊची ननवलदा अटी ल ळतीन वाय अॊदाजऩत्रक च कीच ेकेल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. तयी वदयच्मा फाफीलय 
जास्तीचा झारेरा खचा यक्कभ रु.404185/-ननवलदा दय 40.01 % कभी दयाने यक्कभ रु.242470/- (वदयच्मा 
फाफीचा दय य.रु.5100.77 प्रभाणे) वॊफचधत ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा खात्मात जभा केरेल्मा 
चरनाच्मा प्रनतवश अन ऩारन वादय केरेरे नाशी. 
फ) ननवलदेतीर फाफ क्रभाॊक 5 (B) Providing & laying in situ C.C 1:2:8 चे ननवलदेतीर ऩरयभाण 3.03 

घनभीटयचे अॊदाजऩत्रकीम तयतदू केरेरी अवताना प्रत्मषात भात्र काभालय 36.65 घनभीटय ऩरयभाण 

लाऩयरे आशेत. माफाफत ननवलदेतीर ऩरयभाणाऩेषा 33.62 घनभीटयच ेऩरयभाण जास्तीच ेलाऩय केरेरा अवनू 

त्माॊची ननवलदा अटी ल ळतीन वाय अॊदाजऩत्रक च कीच ेकेल्माच ेननदळानाव मेत आशे. तयी वदयच्मा फाफीलय 
जास्तीचा झारेरा खचा यक्कभ रु.142779/- ननवलदा दय 40.01% कभी दयाने यक्कभ रु.85653/- (वदयच्मा 
फाफीचा दय य.रु.4246.86 प्रभाणे) वॊफचधत ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा खात्मात जभा केरेल्मा 
चरनाच्मा प्रनतवश अन ऩारन वादय केरेरे नाशी. 
वदयच्मा काभालय लयीर दोन्शी फाफीलयच काभ केरेरे अवनू इतय फाफीलय खचा केरेरा नवल्माभ ऱे 

वदयच्मा ननवलदेभध्मे भोठ्माप्रभाणात अननमलभतता झाल्माच ेहदवनू मेत आशे. 

4) वदयची ननवलदा 40.01% कभी दयाची अवल्माने दय ऩथृक्कयण ठेकेदायाकडून घेणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  
वदयचे दय ऩथृक्कयण घेतल्माची कागदऩत्र ेनस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशीत. 
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5) बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभालयीर कभाचा-माॊची नोंदणी 
करून त्माॊचे खातलेय नालाॊप्रभाणे लगाणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडणेची अट काभाच्मा 
आदेळातीर अटीन्लमे वॊऩणूा जफाफदायी ठेकेदायाची अवनू त्मा अटीचे ऩारन केल्माच ेहदवनू मेत नाशी. 
तवेच काभाच्मा आदेळातीर अटीन वाय ककभान लेतन दयाने काभगायाव धनादेळाद्लाये लेतन अदा कयणे 

फॊधनकायक अवताना धनादेळाद्लाये लेतन अदा केल्माफाफतची फॉकेकडीर वललयणऩत्र ेवदयच्मा नस्तीत 

आढऱून आरी नाशीत. वदयच ेफॉकेकडीर वललयणऩत्र उऩरब्ध नवतानाशी ठेकेदायाव देमकाच ेप्रदान केरेरे 

आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा काभाभध्मे अननमलभतता झारेरी अवनू माफाफत ख रावा वादय केरेरा नाशी.  
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 335792/- (6000+1669+242470+85653)  

 

फ) प्र.क्र.33 गलऱीनगय भधीर यस्त्माॊची ऩॎचलकष  ऩद्धतीने डाॊफयीकयण कयणे 

 

ननवलदा क्रभाॊक 1/57- 2014-15 

काभाचे आदेळ –इप्र/रेखा/6/कावल/381/2014 हदनाॊक 10.09.2014 

काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 10.09.2014 त े09.06.2015 ऩमतं) 

काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – हदनाॊक 05.02.2015. 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 932893/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक ts/ew/80  हदनाॊक 

29.05.2014. 

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 479 हदनाॊक 20.05.2014 अन्लमे भान्मता 
काभालय एकूण झारेरा खचा य.रु. 940539/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. आजलानी इन्फ्रास्रक्चय,ऩ णे  

1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 10.09.2014 

त े09.06.2015 ऩमतं मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू वदयचे काभ हदनाॊक 05.02.2015 योजी ऩणूा झाल्माने 

काभाचा वलभा हदनाॊक 19.01.2015 त े18.10.2015 मा कारालधीचा वलभा काभ ऩणूा झाल्माच्मा हदनाॊकानॊतय 
काढल्माच ेननदळानाव मेत आशे त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा 
काढरेरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 932893/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 9328/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

2) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु. 940539/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

932893/-च्मा अन ऴॊगाने 3.10 टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु. 903973/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 940539/-इतकी यक्कभ 

अदा केरी अवनू रु. 36565/- चे भमाादेऩेषा जादा प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन 

कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय 
फाफत ख रावा कयाला. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.36565/- लवरू करून भनऩाच्मा 
खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय केरेरे नाशी.  
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3) ननवलदेतीर फाफ क्रभाॊक 17(A) Providing & laying 40/25 mm thick bituminous concrete with 40-

60TPH Hotmix चे भऱू अॊदाजऩत्रकीम ननवलदेभध्मे वदयच्मा फाफीचा वभालेळ नवतानाशी माफाफीलय खचा 
कयण्मात आरेरा अवल्माने भऱू ननवलदेचा उद्देळ वपर झारेरा नाशी.त्माभ ऱे वदयच्मा फाफीलय एकूण खचा 
यक्कभ रु. 36.16 X 9479.79= 342789/- एलढा झारेरा खचा लवरू ऩात्र का कयण्मात मेऊ नमे माफाफत 

ख रावा कयण्मात आरा नाशी. त्माभ ऱे वदय यक्कभ लवरू ऩात्र कयण्मात मेत आशे. 

4) वदयची ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 932893/- अवताना यक्कभ रु. 568438/- रुऩमाचे काभ 

ननवलदेत नभदू केल्माऩेषा जास्त कयण्मात आरेरे आशे. ल यक्कभ रु. 531079/- रुऩमाचे काभ ननवलदेत 

नभदू केल्माऩेषा कभी कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत Excess Saving Statement भध्मे ववलस्ताय 
फाफननशाम स्ऩष्ट्टीकयण नभदू न कयता केलऱ As per side condition अव ेभोघभ स्ऩष्ट्टीकयण नभदू केरेरे 

आशे. तयी माफाफत ववलस्तय स्ऩष्ट्टीकयण देण्मात आरे नवल्माने प्रदान केरेरी यक्कभ रु. 940539/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

5) बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभालयीर कभाचा-माॊची नोंदणी 
करून त्माॊचे खातलेय नालाॊप्रभाणे लगाणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडणेची अट काभाच्मा 
आदेळातीर अटीन्लमे वॊऩणूा जफाफदायी ठेकेदायाची अवनू त्मा अटीचे ऩारन केल्माच ेहदवनू मेत नाशी. 
तवेच काभाच्मा आदेळातीर अटीन वाय ककभान लेतन दयाने काभगायाव धनादेळाद्लाये लेतन अदा कयणे 

फॊधनकायक अवताना धनादेळाद्लाये लेतन अदा केल्माफाफतची फॉकेकडीर वललयणऩत्र ेवदयच्मा नस्तीत 

आढऱून आरी नाशीत. वदयच ेफॉकेकडीर वललयणऩत्र उऩरब्ध नवतानाशी ठेकेदायाव देमकाच ेप्रदान केरेरे 

आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा काभाभध्मे अननमलभतता झारेरी अवनू माफाफत ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
 

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 940539/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 388682/-( 9328+36565+342789)  

एकूण आषेऩाधीन यक्कभ रु. 940539/- 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 724474/- (335792+388682) 

                       
DATBVGM6801 (Ref No : 26, Hmm No : 36)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

45 जरषेत्र क्र.3 अॊतगषत प्र.क्र.35 धालड ेलस्ती भध्मे दठकदठकाणी केरेल्मा लेगलेगळ्मा 
ऩाणीऩुयलठावलऴमक काभातीर उणीलाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 274174.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 18929.00/-   
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काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा नवल्माभुऱे 1% दॊडनीम यक्कभ रु. 3849/- लवूर 

कयण्मात माली. वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक 110756 ददनाॊक 23.08.2014 च्मा स्लरुऩात घेतरी 
अवून नतचा कारालधी काभ ऩूणषत्लाच्मा ददनाॊकाऩमांत लधै शोती का माची खात्री कयता आरी नाशी. ननपलदा 
भान्म दय 32.70% कभी दयाने अवल्माभुऱे ताॊत्रत्रक भान्मता यक्कभेच्मा भमाषदेत काभालय खचष कयणे आऩेक्षषत 

अवताना ठेकेदायाव य.रु. 15080/- इतकी यक्कभ जास्तीची प्रदान केरी आशे ती लवूर कयण्मात माली. ताॊत्रत्रक 

भान्मता यक्कभेच्मा भमाषदेत का खचष कयण्मात आरेरा नाशी माफाफत पलचायणा कयण्मात आरेरी शोती त्माचा 
खुरावा केरेरा नवल्माभुऱे काभालयीर खचाषची यक्कभ रु. 274174/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. बपलष्ट्म 

ननलाषश ननधी कामदा 1952 भधीर तयतुदीनुवाय ठेकेदायाने काभालयीर कभषचा-माॊची नोंदणी करून बपलष्ट्म 

ननलाषश ननधीच ेनॊफय घेणे आलश्मक शोत ेऩयॊतु ठेकेदायाने वदयची कामषलाशी केरेरी नवल्माभुऱे ठेकेदायाव देम 

अवरेल्मा देमकाच्मा यक्कभेतून दॊडात्भक यक्कभ लवूर केरेरी नाशी. 
 

  

जरषेत्र क्र.3 अॊतगात प्र.क्र.35 धालड ेलस्ती भध्मे हठकहठकाणी केरेल्मा लेगलेगळ्मा ऩाणीऩ यलठावलऴमक 

काभाच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषणात आढऱून आरेल्मा उणीला वलबागाव अधावभाव क्रभाॊक 42 हदनाॊक 

07.08.2017 अन्लमे कऱवलण्मात आरेल्मा शोत्मा. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं 

अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
ननवलदा क्रभाॊक 2/14- 2014-15 
काभाचे आदेळ –ईप्र/6/कावल/375/2014  हदनाॊक 03.09.2014  
काभाचा कारालधी – 12 भहशने (हद. 03/09/14 त े02/09/2015 ऩमतं) 
ननवलदा यक्कभ रु. 384983/- ताॊबत्रक भान्मता ts/ee/WS/43/2014,  
प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 479 हदनाॊक 20.05.2014 अन्लमे ताॊबत्रक यक्कभेच्मा 32.70% जास्त दयाने 

भान्मता म्शणज ेयक्कभ रु. 259094/-च्मा भमाादेत. 
काभालय एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु.274174/- 
काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक 25.03.2015 
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/ 1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  

हदनाॊक 3-11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े 

वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अवे स्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 

03/09/14 त े02/09/2015मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 09.10.2014 त ेहदनाॊक 

02.09.2015 ऩमान्तचा अवनू ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलण्मात आरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव 

वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 384983/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा 
यक्कभ रु. 3849/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.7700/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ भ दत ठेल क्रभाॊक 110756 

हदनाॊक 23.08.2014 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवनू नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. त्माभ ऱे ती 
कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं लदै्म शोती का माची खात्री कयता आरी नाशी.  
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3) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु. 274174/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

384983/-च्मा अन ऴॊगाने 32.70 टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु.259094/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 274174/-इतकी यक्कभ 

अदा केरी अवनू रु.15080/- चे भमाादेऩेषा जादा प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाचे 
अलरोकन कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच े

हदवत.े वदय फाफत ख रावा कयाला. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.15080/-लवरू 

करून भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले.  
3) वदयची ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 384983/- अवताना यक्कभ रु. 268645/- रुऩमाचे काभ 

ननवलदेत नभदू केल्माऩेषा जास्त कयण्मात आरेरे आशे. ल यक्कभ रु. 246238/- रुऩमाचे काभ ननवलदेत 

नभदू केल्माऩेषा कभी कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत Excess Saving Statement भध्मे ववलस्ताय 
फाफननशाम स्ऩष्ट्टीकयण नभदू नाशी आणण वदयच्मा statement लय कोणत्माच अचधकाऱमाची स्लाषयी 
ककला भान्मता घेतरेरी नाशी.तयी माफाफत ववलस्तय स्ऩष्ट्टीकयण देण्मात माल ेअन्मथा वदयची प्रदान 

केरेरी यक्कभ रु. 274174/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
5) बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभालयीर कभाचा-माॊची नोंदणी 
करून बवलष्ट्म ननलााश ननधीच ेनॊफय घेणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  ठेकेदायाने वदयची कामालाशी केरेरी 
नवल्माभ ऱे ठेकेदायाव देम अवरेल्मा देमकाच्मा यक्कभेतनू दॊडात्भक यक्कभ लवरू केरेरी नाशी. तयी 
माफाफत केरेल्मा कामालाशीचा अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आर ेनाशीत. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 274174/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.18929/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 28, Hmm No : 42)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

46 अ षेत्रीम कामाषरम कामषषेत्रातीर प्रळावकीम इभायत, जकात नाके, दलाखाने, ई. 
दठकाणच्मा लातानुकूरन मॊत्रणेच ेलावऴषक देखबार दरुुस्तीची काभे कयणे 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 15 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 192957.00/- 

 

वदय ननपलदा दश लातानुकूरन मॊत्रणेचे लापऴषक देखबार दरुुस्तीची काभ ेकयणे करयता भागपलरी अवताना 
प्रत्मषात लातानुकूरन मॊत्रणेची खयेदी (7 नग) ल मॊत्रणा फवलणेची काभ ेकेरी आशेत. खयेदीवाठी भध्मलती 
बाॊडाय पलबागाकड ेभागणी नोंदलून स्लतॊत्र ननपलदा भागपलणे ल खयेदी कयणे  आलश्मक अवताना तळी कामषलाशी 
केल्माचे ददवून मेत नाशी. लातानुकूरन मॊत्रणा खयेदीफाफत कें द् ळावनाचा दयकयाय उऩरब्ध शोता ककॊ ला कव े
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माफाफत खात्री केल्माच ेददवून मेत नाशी. त्माभुऱे कामाषरमाव न्मूनतभ दयाचा पामदा लभऱारा ककॊ ला कव े

माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. वॊफॊचधत ठेकेदायाने उत्ऩाददत कॊ ऩनीकडून मॊत्र ेघेलून ऩुयलठा कयणे आलश्मक 

अवताना याचधका वेल्व कोऩोयेळन मा ऩुयलठादायाकडून घेतल्माचे ल कमपट लवस्टीभ मा वेला ऩुयलठादायाकडून 

फवलून घेतल्माची कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी. त्माभुऱे वदय मॊत्रणेचा दजाष उत्तभ अवल्माची तऩावणी 
झारी अथला कव ेमाची खात्री कयता मेत नाशी. 
 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भनऩाच्मा अ षेत्रीम कामाारम कामाषेत्रातीर प्रळावकीम इभायत, जकात नाके, दलाखान,े ई. 

हठकाणच्मा लातान कूरन मॊत्रणेच ेलावऴाक देखबार द रुस्तीची काभ ेकयणे मा काभाचा तऩलळर खारीर प्रभाणे 

आशे. 
ननवलदा क्रभाॊक :- 1/1/2014-15  
ऩलूागणकऩत्र यक्कभ भान्मता :- रु. 10 रष 
एकूण प्राप्त ननवलदा  :- 5    
प्रळावकीम भान्मता :- प्रबाग वलभती ठ.क्र.479 हद.20/05/14   
ताॊबत्रक भान्मता :- T.S.NO. AW/12/2014 -15 
ननवलदा कारालधी – हद.12/06/14 त ेहद. 02/07/14 
ठेकेदायाच ेनाॊल :- भे. वलभराई इरेग्क्रक कॉऩोयेळन   
भान्म ननवलदा यक्कभ :- रु. 6,94,352/-( 15.49 % कभी दयाने) 
कामाायॊब आदेळ :- क्र.अष/ेनन/कावल/225/2014 हद. 11/9/14 
काभाची भ दत :- हद. 11/9/14 त े10/9/15 ( 12 भहशने) 
भ दतलाढ :- हद. 10/12/15 
भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्र. 3960 ऩषृ्ट्ठ क्र. 441958-441962 
काभालय झारेरा खचा :- ऩहशरे धालत ेदेमक रु. 1,92,957/- 
 
अ षेत्रीम कामाारम कामाषेत्रातीर प्रळावकीम इभायत, जकात नाके, दलाखान,े ई. हठकाणच्मा लातान कूरन 

मॊत्रणेचे लावऴाक देखबार द रुस्तीची काभ ेकयणेकरयता ननवलदा भागवलण्मात आल्मा.  
ननवलदा प्रकक्रमेतनू ऩात्र ननवलदादाय भे. वलभराई इरेग्क्रक कॉऩोयेळन माॊची 15.49 % न्मनूतभ दयाची ननवलदा 
भान्म कयण्मात आरी. काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा 
अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 02 हद. 31/03/2017 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
वलबागाने वलहशत भ दतीत अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत :- 

 
1. वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु. 14,000/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ FDR स्लरुऩात घेतरी अवनू 

नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. त्माभ ऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं लधै 
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शोती का माची खात्री कयता मेत नाशी. 
2. वदय ननवलदा हश लातान कूरन मॊत्रणेचे लावऴाक देखबार द रुस्तीची काभ ेकयणे करयता भागवलरी आशे. 

त्माभ ऱे मा लळऴााखारी लातान कूरन मॊत्रणेच ेलावऴाक देखबार द रुस्तीची काभ ेकयणे गयजेच ेअवताना प्रत्मषात 

लातान कूरन मॊत्रणेची खयेदी ( 7 नग) ल मॊत्रणा फवलणेची काभ ेकेरी आशेत. 
3. खयेदीवाठी भध्मलती बाॊडाय वलबागाकड ेभागणी नोंदलनू स्लतॊत्र ननवलदा भागवलणे ल खयेदी कयणे  

आलश्मक अवताना तळी कामालाशी केल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
4. लातान कूरन मॊत्रणा खयेदीफाफत कें द्र ळावनाचा दयकयाय उऩरब्ध शोता ककॊ ला कवे माफाफत खात्री केल्माच े

हदवनू मेत नाशी. त्माभ ऱे कामाारमाव न्मनूतभ दयाचा पामदा लभऱारा ककॊ ला कव ेमाफाफत खात्री कयता आरी 
नाशी. 
5. वॊफॊचधत ठेकेदाय लातान कूरन मॊत्रणेच्मा उत्ऩाहदत कॊ ऩनीचा अचधकृत ऩ यलठादाय अवल्माफाफतच ेप्रभाणऩत्र 

नस्तीत आढऱून आर ेनाशी. 
6. इतय ऩात्र 04 ननवलदादायाॊची ननवलदावलऴमक कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी नाशीत. 
7. लातान कूरन मॊत्रणेच्मा  भागणीफाफत वॊफॊचधत वलबाग / कामाारमाॊची भागणीऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी 
नाशीत. 
8. लातान कूरन मॊत्रणा कोणत्मा आस्थाऩनाभध्मे फववलणे आलश्मक आशे तवेच मॊत्रणा फववलणेफाफतची 
ननमभालरीची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरेरी नाशी.  
9. खयेदी केरेल्मा 07 लातान कूरन मॊत्राॊची नोंद जड लस्त ूवॊग्रश नोंदलशीत घेण्मात आरेरी नाशी. 
10. वदय 07 लातान कूरन मॊत्राॊऩकैी  05 मॊत्र ेआक डी मेथीर शॉग्स्ऩटर भध्मे फववलण्मात आरी. मॊत्र ेव ग्स्थतीत 

काभ कयत अवल्माफाफतचा लदै्मकीम अचधकायी, आक डी शॉग्स्ऩटर माॊचा अशलार नस्तीत आढऱून आरा 
नाशी. 
11. 01 मॊत्र प्रबाग कामाारमात फववलण्मात आर ेआशे. त्माफाफतचा षेत्रीम अचधकायी माॊचा अशलार नस्तीत 

आढऱून आरा नाशी. 
12. 01 मॊत्र कोणत्मा कामाारमात फववलण्मात आर ेत्माफाफतचा अशलार नस्तीत आढऱून आरा नाशी. 
13. खयेदी केरेल्मा 07 मॊत्राॊचे प्रभाणके( INVOICE), डडलरव्शयी चरने, ल WARRANTY CARD नस्तीत 

आढऱून आरी नाशीत. 
14. वॊफॊचधत ठेकेदायाने उत्ऩाहदत कॊ ऩनीकडून मॊत्र ेघेलनू ऩ यलठा कयणे आलश्मक अवताना याचधका वेल्व 

कोऩोयेळन मा ऩ यलठादायाकडून घेतल्माचे ल कम्पट लवस्टीभ मा वेला ऩ यलठादायाकडून फवलनू घेतल्माची 
कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी. त्माभ ऱे वदय मॊत्रणेचा दजाा उत्तभ अवल्माची तऩावणी झारी अथला कव े

माची खात्री कयता मेत नाशी. 
15. वदय काभाव हद. 10/12/15 ऩमतं भ दतलाढ हदल्माच ेकामाारमीन भॊजूय हटप्ऩणीलरून हदवनू मेत ेभात्र 

भान्मतफेाफत ठयालाची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. 
उऩयोक्त अननमलभतताफाफत ख रावा केरा नवल्माने काभालयीर खचााची यक्कभ रु. 1,92,957/- आषेऩाधीन 
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ठेलण्मात मेत आशे. 
REVSRKF7701 (Ref No : 30, Hmm No : 02)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

47 क प्रबाग- औश्ष्ट्णक धुयीकयणावाठी लाशन बाड्माने घेणे काभातीर अननममभतताफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 330780.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 14700.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 5800.00/-  

कयायनाममात ऩालवाऱा ल डडझेर मा फाफीभुऱे काभ फॊद ठेलण्माची कुठरीशी तयतूद नाशी. डीझेरची व्मलस्था 
ठेकेदायाने कयालमाची आशे. उऩयोक्त देमकातून केलऱ टेमऩो नवल्माने काभ फॊद ठेलल्माच ेलाशन वॊख्मेलय दॊड 

आकायरा आशे. ऩालवाऱा ल डडझेर मा दोन फाफीभुऱे काभ फॊद यादशर ेत्माकरयता दॊड आकायरा नाशी. तवेच 

ऩालवाऱा जुन त ेवप्पटेंफय मा कारालधीत अवताना डडवेंफय,13 त ेपेबु्रलायी, 14 शा कारालधी लगऱता वयवकट 

वलष भदशन्मात ऩालवाभुऱे काभ फॊद ठेलरे आशे. त्माकरयता पलबागाने ठेकेदायाव दॊड आकायणी कयणे आलश्मक 

शोत.े तवे न कयता ठेकेदायाव दॊडाची यक्कभ प्रदान केरी आशे. ती लवूरऩात्र आशे. तयी दॊडाची यक्कभ 

रु.14,700/- लवूर करून चरन रेखाऩयीषणाव वादय कयाले. नगय पलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय कॊ त्राटी 
भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून पलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठपलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भूल्म रु. 5,80,000/- अवून 1% दॊडनीम पलभा यक्कभ रु. 5,800/- लवूर करून ळावकीम पलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठपलणे आलश्मक आशे. 

 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भनऩाच्मा क प्रबाग कामाषेत्रात औग्ष्ट्णक ध यीकयण कयणेकरयता प्रनत हदन 4 रयषा टेम्ऩो 
बाड्माने घेणे मा काभाचा तऩलळर खारीर प्रभाणे आशे. 
ननवलदा क्रभाॊक :- 05/2013-14  
एकूण प्राप्त ननवलदा  :- 03 ( ऩात्र 03) 
प्रळावकीम भान्मता :-  रु. 6,00,000/- स्था.व.ठ.क्र. 5416 हद. 31/12/13 
ननवलदा यक्कभ :- रु. 5,80,000/- 
ननवलदा कारालधी – हद. 18/11/13 त े08/12/13 
ननवलदा प्रलवद्धी :- 06 लतृ्तऩत्र े
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ननवलदा उघडणेचा हद. 10/12/13 
ठेकेदायाच ेनाॊल :- भे. वॊत गाडगेफाफा भशायाज फेयोजगाय वॊस्था, दाऩोडी, ऩ णे   
भान्म ननवलदा यक्कभ :- रु.555/- प्रनत हदन प्रनत रयषा टेम्ऩो प्रभाणे   
कामाायॊब आदेळ :- क्र.कप्र/15/कावल/167/2014 हद. 08/1/14 
कयायनाभा हदनाॊक :- हद.09/01/14 
काभाचा कारालधी :- हद.14/12/13 त ेहद. 13/12/14 (12 भहशने) 
काभालय झारेरा एकूण खचा :- रु. 3,30,780/- 
 
वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भनऩाच्मा क प्रबाग कामाषेत्रात औग्ष्ट्णक ध यीकयण कयणेकरयता प्रनत हदन 4 रयषा टेम्ऩो 
बाड्माने घेणे मा काभाकरयता ननवलदा भागवलण्मात आल्मा. काभाची नस्ती ल देमकाची तऩावणी केरी अवता 
आढऱ न आरेल्मा अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र.13 हद. 22/05/2017 अन्लमे वलचायणा कयण्मात 

आरी शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा  अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरे नवल्माने खारीरप्रभाणे 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत :- 

 

1. प्रबागातीर काभाच ेएकूण षेत्रपऱ ल लॉडाननशाम षेत्राचा उल्रेख केरेरा नाशी. 
 
2. ननवलदेतीर अटी-ळतीन वाय 4 रयषा टेम्ऩो ऩ यलठा केरा आशे. त्माऩकैी MH-12 AV 4683 मा लाशनाची 
कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी नाशीत.  
 
3. वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचेकडीर ऩत्र क्र. जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98नली-2 हद. 03/11/2003 तवेच 

ननवलदेतीर अटी-ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड े

उतयवलणे फॊधनकायक आशे. ठेकेदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड ेवलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय 
नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयचे काभ हद. हद.14/12/13 त ेहद. 13/12/14 मा कारालधीत चार ूशोत.े 

काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलण्मात आरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत.े त्माभ ऱे 

नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रकान वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म रु. 5,80,000/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 

5,800/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
 
4. देमकावोफत आयोग्म ननयीषकाचा अशलार जोडरा आशे. त्मातीर यकाना क्र. 4 भध्मे प्रनतहदन टेम्ऩो भागणी 
दळावलरी आशे. भात्र कोणत्मा बागात ककती टेम्ऩो आलश्मक आशेत त्माचा तऩळीर  नभदू केरेरा नाशी. 
5. कयायनाम्मातीर अट-ळता क्र. 6 न वाय भागणीप्रभाणे लाशनाचा ऩ यलठा न केल्माव प्रनतहदन प्रनत रयषा रु. 

150/- प्रभाणे दॊडाची तयतदू आशे. काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीत ठेकेदायाने लाशनाचा कभी ऩ यलठा केल्माचा 
देमकननशाम तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 
 
देमक 

क्र 
कारालधी  भागणी  ऩ यलठा  कभी ऩ यलठ्माभ ऱे काभकाज 

फॊद अवरेचा तऩळीर 
रु. 150 
प्रभाणे 

प्रत्मष 

लवरू 

तपालत 
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दॊडाची 
यक्कभ 

(रु.) 

    टेम्ऩो  ऩालवाऱा डीझेर    
1 हद .14/12/13 

त े 28/2/14 
66 59 3 -- 4 1050 450 600 

2 हद.1/3/14 त े

31/4/14 
72 60 4 3 5 1800 600 1200 

3 हद.1/5/14 त े

31/5/14 
54 33 8 11 2 3150 1200 1950 

4 हद .1/6/14 त े

30/6/14 
50 34 8 4 4 2400 1200 1200 

5 हद .1/7/14 त े

30/9/14 
219 162 10 40 7 8550 1500 7050 

6 हद .1/10/14 
त े13/12/14 

291 248 25 9 9 6450 3750 2700 

 एकूण 752 596 58 67 31 23,400 8,700 14,700 
 
कयायनाम्मात ऩालवाऱा ल डडझेर मा फाफीभ ऱे काभ फॊद ठेलण्माची क ठरीशी तयतदू नाशी. डीझेरची व्मलस्था 
ठेकेदायाने कयालमाची आशे. उऩयोक्त देमकातनू केलऱ टेम्ऩो नवल्माने काभ फॊद ठेलल्माच ेलाशन वॊख्मेलय दॊड 

आकायरा आशे. ऩालवाऱा ल डडझेर मा दोन फाफीभ ऱे काभ फॊद याहशर ेत्माकरयता दॊड आकायरा नाशी. तवेच 

ऩालवाऱा ज न त ेवप्टेंफय मा कारालधीत अवताना डडवेंफय,13 त ेपेि लायी, 14 शा कारालधी लगऱता वयवकट 

वला भहशन्मात ऩालवाभ ऱे काभ फॊद ठेलरे आशे. त्माकरयता वलबागाने ठेकेदायाव दॊड आकायणी कयणे आलश्मक 

शोत.े तवे न कयता ठेकेदायाव दॊडाची यक्कभ प्रदान केरी आशे. ती लवरूऩात्र आशे. तयी दॊडाची यक्कभ 

रु.14,700/- लवरू करून चरन रेखाऩयीषणाव वादय कयाले.   
उऩयोक्त अननमलभतताफाफत ख रावा केरा नवल्माने काभालयीर खचााची यक्कभ रु. 3,30,780/-आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.  20,500/- 

REVSRKF7701 (Ref No : 31, Hmm No : 13)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

48 प्रबाग क्र ई कामाषरमाच्मा नोंदलशीतीर तु्रटी ल जभा ताऱभेऱाफाफत.. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 10 
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रेखा ळीऴा :07 रेखा वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 9283228.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 623250.00/-   

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका प्रबाग क्र ई कामाषरमाच ेकॎ ळ काउॊ टय कॎ ळ फुक 2014-15 मा आचथषक लऴाषभधीर 

दैनॊददन योख जभा यक्कभेच्मा नोंदी तऩावताना दद.6.08.2014 त े30.08.2014 मा कारालधीत भागीर ददलव 

अखेय लळल्रक अवरेरी यक्कभ ऩुढीर ददलळी वुयलातीची लळल्रक ऩुढे ओढताना कभी ओढल्माने तुट झाल्माच े

ददवून आर ेआशे. चरन क्र.413 दद.3/03/2015 अन्लमे कामभ जागा बाड ेऩोटी धनादेळ क्र.035881 

दद.24/02/2015 फॉक ऑप भशायाष्ट्र नुवाय प्राप्पत यक्कभ रु.623250/- पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगय ऩालरका खात े

क्र.50200002213390 भध्मे जभा केल्माची नोंद ददवून मेत ेतथापऩ वदय यक्कभ रु.623250/- फॉक 

ऩावफुकानुवाय जभा झारेची नोंद ददवून मेत नवल्माने  रु.623250/- ची तुट ददवून मेत.े वदय यक्कभ लवूरऩात्र 

आशे. 

 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका प्रबाग क्र ई कामाारमाच ेप्रबागाच ेकॎ ळ काउॊ टय कॎ ळ फ क वन 2014-15 
भधीर दैनॊहदन योख जभा यक्कभेच्मा नोंदी तऩावताल्मा. ई षेत्रीम कामाारमाच ेवलत्तीम लऴा 2014-15 चे 
रेखाऩयीषण कयण्मात आरे अवनू षेत्रीम कामाारमाचे खारीर अलबरेख ेरेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून 

देण्माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.38 हद.07.08.2017 योजी ख रावा भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊत  मा फाफत 

वॊफॊचधत वलबागाकडून कोणताशी ख रावा प्राप्त झारा नाशी. हद. 6.08.2014 त े30.08.2014 मा 
कारालधीत भागीर हदलव अखेय लळल्रक अवरेरी यक्कभ ऩ ढीर हदलळी व यलातीची लळल्रक ऩ ढे ओढताना 
कभी ओढल्माने खारीरप्रभाणे त ट हदवनू आरेरी आशे. त्माचा तऩलळर खारीर प्रभाणे. 

अ.क्र. हदनाॊक/तऩलळर जभा योख धनादेळ एकूण 
1 
 

closing balance 
हद.16.08.2014 

रु.55,52,817/- रु.29,79,639/- रु.85,32,456/- 

Opening balance 
हद.19.08.2014 

रु.53,76,796/- रु.28,36,234/- रु.82,13,030/- 

तपालत रु.1,76,021/- रु.1,43,05/- रु.3,19,426/- 
2 
 

closing balance  
हद. 19.08.2014 

रु.53,83,751/- रु.28,36,234/- रु.82,19,985/- 

Opening balance  
हद.20.08.2014 

रु.37,97,578/- रु.21,86,395/- रु.59,83,973/- 

तपालत रु.15,86,173/- रु.6,49,839/- रु.22,36,012/- 
3 
 

closing balance 
हद.21.08.2014 

रु.39,07,577/- रु.21,87,277/- रु.60,94,854/- 

Opening balance 
हद.22.08.2014 

रु.4,31,594/- रु.3,29,454/- रु.7,61,039/- 
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तपालत रु.34,75,983/- रु.18,57,832/- रु.53,33,815/- 
4 
 

closing balance  
हद. 22.08.2014 

रु.4,76,525/- रु.3,50,408/- रु.82,69,33/- 

Opening balance 
हद. 25.08.2014 

रु.44,931/- रु.20,963/- रु.65,894/- 

तपालत रु.4,31,594/- रु.3,29,445/- रु.7,61,039/- 
5 
 

closing balance  
हद. 26.08.2014 

रु.34,700/- रु.41,300/- रु.76,000/- 

Opening balance 
हद. 28.08.2014 

रु.60,517/- रु.25,169/- रु.85,686/- 

तपालत (-)रु.25,817/- रु.16,131/- (-)रु.9686/- 
एकूण 1+2+3+4+5 तपालत रु.5695588/- रु.2964390/- रु.8659978/- 

   
1) भागीर हदलव अखेय लळल्रक अवरेरी यक्कभ ऩ ढीर हदलळी व यलातीची लळल्रक म्शणून ओढताना 
कभी ओढल्माने यक्कभ रु.8659978/- ची त ट हदवनू मेत.े 
 
2) चरन क्र.413 हद.3/03/2015 अन्लमे कामभ जागा बाड ेऩोटी(धनादेळ क्र.035881 हद.24/02/2015 

फॉक ऑप भशायाष्ट्र) न वाय प्राप्त यक्कभ रु.623250/- वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगय ऩालरका खात े

क्र.50200002213390 भध्मे जभा केल्माची नोंद हदवनू मेत ेतथावऩ वदय यक्कभ रु.623250/- फॉक 

ऩावफ कान वाय प्रत्मष फॉक खात्मात जभा झारेची नोंद हदवनू मेत नवल्माने रु.623250/- ची त ट हदवनू 

मेत.े वदयची यक्कभ भ.न.ऩा.च्मा रेख्माफाशेय याहशरी आशे माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. वदय यक्कभ 

लवरूऩात्र आशे.  
 
3. वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे भशानगयऩालरकेच्मा लतीने नागयी व वलधा कें द्राभापा त लावऴाक ऩाणीऩट्टी, 
भारभत्ता कय, नऱद रुस्ती ळ ल्क, जन्भभतृ्म  दाखरा पी, ल इतय लेगलेगळ्मा ऩयलान्माॊवाठी  
नागरयकाॊकडून यक्कभा स्लीकृत केरेल्मा आशेत. दैनॊहदन जभा झारेरी यक्कभ भ.न.ऩा.चे खात ेअवरेल्मा 
फॉकेत बयणा कयण्मावाठी फॉकेने ननम क्त केरेल्मा खाजगी वॊस्थेकड ेदेण्मात मेत.े दैनॊहदन यक्कभ लवरू 

कयणे, नागरयकाना ऩालती देणे, जभा यक्कभ फॉकेत बयणा कयण्माकरयता शस्ताॊतरयत कयणे इत्मादी 
काभावाठी भ.न.ऩा.ने नागयी व वलधा कें द्र ल फॉकेफयोफय केरेल्मा नोंदणीकृत कयायनाम्माची प्रत ऩडताऱणी 
वाठी उऩरब्ध झारी नाशी. 
  
4. नागयी व वलधा कें द्रात जभा शोणायी योख यक्कभ HDFC फॉकेने प्राचधकृत केरेल्मा Writer Safeguard 
pvt.Ltd. मा वॊस्थेकड ेशस्ताॊतरयत कयण्माफाफत भा.आम क्त माॊनी हदरेल्मा ऩयलानगी ऩत्राची प्रत तवेच 

फॉकेने वदय वॊस्थेरा हदरेल्मा अचधकाय ऩत्राची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
5. याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 न वाय नागयी व वलधा कें द्रात जभा झारेल्मा धनाकऴा, 
धनादेळ इ. ची नोंद नभ ना 9 भध्मे ठेलरेल्मा नोंदलशी भध्मे नोंद घेणे आलश्मक आशे. वदय नोंदलशी 
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रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
6. याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 (b) न वाय दैनॊहदन जभा शोणा-मा यक्कभा भ.न.ऩा.ने 

ननग्श्चत केरेल्मा फॉकेत त्माच हदलळी ककॊ ला द वऱमा हदलळी जभा कयणे आलश्मक आशे. त्मा फाफतचा 
तऩळीर/नोंदलशी उऩरब्ध उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
7. फॉकेत दैनॊहदन बयणा केरेल्मा ल फॉकेकडून प्राप्त झारेल्मा ऩालत्माॊची नोंद नभ ना GNE-12 भध्मे 

नोंदलणे आलश्मक आशे. तयी वदयची वलहशत नभ न्मातीर नोंदलशी रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
8. याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 (h) न वाय फॉकेत बयणा केरेल्मा यक्कभ ेफाफतची नोंद 

योख ऩ स्तकातीर फॉकेच्मा कॉरभ भध्मे घेणे आलश्मक आशे. त्माफाफतचे योखऩ स्तक तऩावणी कयीता 
उऩरब्ध उऩरब्ध झार ेनाशी. 
 
9. याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 30.5 भध्मे नभदू केल्मान वाय दयभशा फॉकेकडून प्राप्त झारेल्मा 
ऩावफ क/ स्टेटभेंटभधीर लळल्रक यक्कभ ल योखलशी भधीर लळल्रक यक्कभ माफाफत ताऱभेऱ घेणे 

आलश्मक आशे. भाचा-2015 चे ताऱभेऱ ऩत्रक ल फॉकेच ेऩावफ क/फॉक स्टेटभेंट तवेच जभा ल खचाा फाफतीत 

2014-15 भधीर योखलशी तऩावणी करयता उऩरब्ध झारे नाशी. 
 
10. योख यक्कभ शाताऱण्माफाफत कभाचामांकडून घेतरेल्मा व यषा ठेली फाफतची नोंदलशी उऩरब्ध करून 

हदरेरी नाशी. 
 लयीर भागणी केरेरे अलबरेख रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध न झाल्माने भाचा 2015 भधीर भशव री जभेची 
एकूण यक्कभ रु. 9283228/- अषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 अषेऩाधीन यक्कभ रु. 9283228/- 
 लवरूऩात्र यक्कभ  रु.623250/- 

DATMDSM7101 (Ref No : 41, Hmm No : 38)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

49 प्रबाग क्रभाॊक अ कामषषेत्रातीर जरषेत्र क्र.अ/7 आकुडी गालठाण ऩरयवयात ऩाणीऩुयलठा 
वलऴमक ककयकोऱ दरुुस्तीची काभे कयणे मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 18480.00/- 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 10000.00/-   

काभाचा पलभा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु.10,000/- लवूरऩात्र, जे.वी.फी.च्मा 
लाऩयाफाफतचे रॉगळीट रेखाऩयीषणा करयता उऩरब्ध केर ेनवल्माभुऱे त्मालयीर झारेरा खचष य.रु. 18480/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

1.ननवलदा क्रभाॊक :- 1/57/2014-2015  

2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -479 हदनाॊक 20.05.2014 

3.ननवलदा यक्कभ रु.– 910365/- 

4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- अषे/नन/कावल/178/ हदनाॊक 05.09.2014 

5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे. फाराजी इॊग्जननअवा 
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 37.40% कभी दयाने ननवलदा भान्म कयण्मात आरेरी आशे. 

7) काभाची भ दत – 12 भहशने 

8) कयायनाभा हदनाॊक 14.08.2014 योजी केरा 
प्रबाग क्रभाॊक अ कामाषेत्रातीर जरषेत्र क्र.अ/7 आक डी गालठाण ऩरयवयात ऩाणीऩ यलठा वलऴमक ककयकोऱ 

द रुस्तीची काभ ेकयणे मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत 

अधावभावक्रभाॊक 1 हदनाॊक 31.03.2017 अन्लमे वलचायणा केरी अवता रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत.  

1)वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-

11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयच ेकाभ हदनाॊक 05.09.2014 

त े04.09.2015 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा उतयवलण्मात आरेरा आशे. भात्र काभगायाॊचा 
वलभा उतयवलरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ 

कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ 

रु.10,00,000/-अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु.10,000/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड े

ऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

2) वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी.चा लाऩय कयण्मात आरेरा अवनू ज.ेवी.फी.चा लाऩय केल्माफाफतची 
दैनॊहदनी,तवेच दैननक ताव ककती लाऩय केर ेमाफाफतच ेअलबरेख ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशीत. 

वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी.बाड्माने घेतरेरी अवनू एकूण 16.00 ताव लाऩय दाखवलरेरा आशे ल  

रु.1155/- प्रनतताव प्रभाणे यक्कभ रु.18,480/-अदा केरेरी आशे. तयी ज.ेवी.फी.लाऩयाफद्दरच्मा रॉगलळट 

फ काभधीर नोंदी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदल्मा नवल्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु. 18,480/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

3.ठेकेदायाने ऩाणीऩ यलठमाच्मा काभाकरयता DI K-9 ISI Pipe चा लाऩय केरेरा अवनू वदयच्मा ऩाईऩ 

लाऩयाफाफतचा तऩावणी अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारेरा नाशी. तयी तो उऩरब्ध करून देण्मात 

माला. 
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आषेऩाधीन य.रु.18,480/- 

लवरूऩात्र य.रु.10,000/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 16, Hmm No : 01)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

50 प्रबाग क्रभाॊक फ कामषषेत्रातीर 2014-15 वाठी जरषेत्र क्र.फी-2 अॊतगषत ऩुनालऱे 
मेथीर ऩाणीऩुयलठा वलऴमक काभाची देखबार दरुुस्तीची काभे कयणे मा काभातीर 
अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 177030.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 81498.00/-   

काभाचा पलभा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु.9745/- लवूरऩात्र, जे.वी.फी.ल के्रनच्मा 
लाऩयाफाफतचे रॉगळीट रेखाऩयीषणा करयता उऩरब्ध केर ेनवल्माभुऱे त्मालयीर झारेरा खचष य.रु.177030/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. वदयच्मा काभाकरयता sluice valve ऩुयलठा केरेरे अवून त ेकाभालय 

लाऩयल्माफाफतच्मा नोंदी भोजभाऩऩुर्स्तकेभध्मे आदऱून आल्मा नाशीत. त्माकरयता वदयच्मा sluice valve ची 
एकूण य.रु.71753/- लवूरऩात्र आशे. 

 

  

1.ननवलदा क्रभाॊक :- 2/21-2014-2015  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -02 हदनाॊक 15.05.2014 
3.ननवलदा यक्कभ रु. 974510/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- फषे/रेखा/कावल/9/7/2015 हदनाॊक 02.01.2015 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे. ऩथृ्ली एॊटयप्राजेव थेयगाॊल ऩ णे-33 
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 37.00% कभी दयाने ननवलदा भान्म कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भ दत – 12 भहशने 
8) कयायनाभा हदनाॊक 06.12.2014 योजी केरा आशे. 
प्रबाग क्रभाॊक फ कामाषेत्रातीर 2014-15 वाठी जरषेत्र क्र.फी-2 अॊतगात ऩ नालऱे मेथीर ऩाणीऩ यलठा 
वलऴमक काभाची देखबार द रुस्तीची काभ ेकयणे मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत अधावभावक्रभाॊक 5 हदनाॊक 29.04.2017 अन्लमे वलचायणा केरी अवता 
रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[162] 

घेण्मात मेत आशेत.  
1)वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 

3-11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 02.01.2015 

त े01.01.2016 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 27.03.2015 त े01.01.2016 मा 
कारालधीचा अधालट उतयवलण्मात आरेरा आशे.ऩहशल्मा देमकाच्मा कारालधीतीर वलभा उतयवलण्मात 

आरेरा नाशी.तवेच काभगायाॊचा वलभा उतयवलरेरा नाशी.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय 
कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर 

काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.974510/-अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 9745/- लवरू करून 

ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी.चा लाऩय कयण्मात आरेरा अवनू जे.वी.फी.चा  ल के्रनचा लाऩय 
केल्माफाफतची दैनॊहदनी,तवेच दैननक ताव ककती लाऩय केर ेमाफाफतचे अलबरेख ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झार ेनाशीत. वदयच्मा काभाकरयता जे.वी.फी.बाड्माने घेतरेरी अवनू एकूण 90.00 ताव लाऩय दाखवलरेरा 
आशे ल  रु.1155/- प्रनतताव प्रभाणे यक्कभ रु.1,03,950/-अदा केरेरी आशे. तवेच के्रन बाड्माने घेतरेरी 
अवनू एकूण 58.00 ताव लाऩय दाखवलरेरा आशे ल  रु.1260/- प्रनतताव प्रभाणे यक्कभ रु.73,080/-अदा 
केरेरी आशे. तयी जे.वी.फी.ल के्रन लाऩयाफद्दरच्मा रॉगलळट फ काभधीर नोंदी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून 

हदल्मा नाशीत. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु.177030/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
3.ठेकेदायाने वदयच्मा ऩाणीऩ यलठमाच्मा काभाकरयता sluice valve खारी नभदू केरेल्मा लभलरभीटयच े

ऩ यवलण्मात आरेरे आशेत. ऩयॊत  त्माचा काभालय लाऩय केरेरा नाशी. 
अ.क्र.  नग  लभलरभीटय  यक्कभ रु.  एकूण 

यक्कभ  
1 2.00 100 MM 6812 13624 
2 2.00 150 MM 10217 20434 
3. 2.00 300 MM 37695 75390 

 
लयीरप्रभाणे sluice valve ठेकेदायाने ऩ यलठा केल्माफाफतच्मा यक्कभ प्रदान केरेरी आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात 

ठेकेदायाने काभालय 100 MM ल 15O MM च्मा दोन्शी नगाचा लाऩय केरेरा नाशी. (य.रु.34058/-) 
आणण 300 MM च्मा एका नगाचा काभालय लाऩय केरेरा नवल्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु. 37695/- 
ठेकेदायाकडून लवरू कयणे आलश्मक आशे. त्माप्रभाणे वदयच ेsluice valve खयेदी केरेल्मा चरनाच्मा 
प्रनत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारेल्मा नाशीत. त्माभ ऱे लयीर नतन्शी sluice valve ची एकूण यक्कभ रु. 

71753/- लवरूऩात्र आशे. 
4) वदयच्मा ऩाणीऩ यलठ्माच्मा काभालय प्रलळक्षषत भजूय एक ण 866 आणण कपटय एकूण 26 ऩ यवलण्मात 

आरेरे आशेत. वदय कभाचायी काभालय शजय अवल्माफाफतच ेशजेयीऩत्रक रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार े

नाशी. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 177030/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 81498/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 17, Hmm No : 05)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

51 फ प्रबागाॊतगषत ऩाणीऩुयलठा वलऴमक काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 751682.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 971898.00/-   

भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊनी वुधारयत केरेल्मा दयाऩेषा जास्त दयाने प्रदान केल्माभुऱे ठेकेदायाव यक्कभ 

रु.468800/- चे जादा प्रदान झार ेआशे. वदयची यक्कभ लवूरऩात्र आशे. ननपलदा भान्म दयानुवाय रु.30,23,381/- 

यक्कभेच्मा भमाषदेत खचष कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊतु  काभालय रु.30,29,447/- + बाललाढ रु.59,590/- अवा 
एकूण रु.30,89,037/- इतका खचष केरा आशे. ननमभफाह्मऩणे ठेकेदायाव अदा केरेरी अनतरयक्त खचाषची यक्कभ 

रु.65656/-लवूरऩात्र आशे. ननपलदा भान्म दयानुवाय  रु.32,97,813/  यक्कभेच्मा भमाषदेत खचष कयणे आलश्मक 

शोत.े ऩयॊतु वदय काभालय रु.34,55,392/- + बाललाढ रु.239007/- अवा एकूण रु.36,94,399/- इतका खचष केरा 
आशे. ननमभफाह्म ऩणे ठेकेदायाव अदा केरेरी अनतरयक्त खचाषची यक्कभ रु.3,96,586/- लवूरऩात्र आशे. 

काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलण्मात आरा नवल्माभुऱे नगय पलकाव पलबागाच्मा 
ऩरयऩत्रकानुवाय काभाचे कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% दॊडनीम पलभा यक्कभ रु. 32978/- लवूर करून ळावकीम पलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठपलणे आलश्मक आशे. स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.7878/- लवूर कयण्मात माली. 
काभालय लाऩयरेल्मा वादशत्माची ऩुयलठादायाकडीर चरने रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारी नाशीत. 

Hydraulic Test घेतल्माचा टेस्ट रयऩोटष नस्तीभध्मे आढऱून आरा नाशी. 
 

  

फ प्रबागातीर भ ख्मारमाचे स्तयालयीर आचथाक लऴा 2014-15 भधीर ऩाणीऩ यलठा वलऴमक खारीर काभाॊच्मा 
नस्तीॊची तऩावणी कयण्मात आरी. 
अ .क्र.  ननवलदा 

क्रभाॊक   
काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल  काभाची 

अॊदाज 

ऩत्रककम 

यक्कभ (रु.) 

ननवलदा दय  काभालय 
झारेरा 
एकूण खचा 
(रु.) 

1. 
 

7/26-
2013-
14 

जरषेत्र क्र .फी-6 भध्मे 

ऩाणीऩ यलठा वलतयण 

व्मलस्थेत व धायणा 
कयणेवाठी ऩाईऩराईन 

टाकणे  

वॊजम 

कॉन्रक्टय 
3431332 (-)11.88% 3029447 
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2. 6/23 जरषेत्र क्र .फी-2 
ऩ नालऱे मेथे नव्माने 

वलकलवत शोणाऱमा 
बागातीर कातलेस्ती 
करयता डडझाईन करून 

 IDवलतयण नलरका 

टाकणे  

भे. ऩी.व्शी. 
देळभ ख 

3919435 )-(15.86%  3455392 

3. - जरषेत्र क्र .फी-4 भध्मे 

बफजरीनगय मेथीर 

उॊच टाक्माॊभधून 

शोणाऱमा ऩाणीऩ यलठा 
वलतयण व्मलस्थेत 

व धायणा कयणेवाठी 
ऩाईऩराईन टाकणे. 

वॊजम 

कॉन्रॎक्टय 
3431334 (-)11.99% 3151265 

 
   लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 96 हदनाॊक 15.01.2018 अन्लमे वलचायणा केरी अवता रेखाऩयीषणाच े

अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत. 
अ) काभाच ेनाल : जरषेत्र क्र.फी-6 भध्मे ऩाणीऩयुलठा पलतयण व्मलस्थेत वधुायणा कयणेवाठी   
ऩाईऩराईन टाकणे. 
(1) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.3431332/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
11.889% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.30,23,381/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.30,29,447/- + बाललाढ रु.59,590/- अवा एकूण रु.30,89,037/- इतका 
खचा केरा आशे. ननमभफाह्मऩणे ठेकेदायाव अदा केरेरी अनतरयक्त खचााची यक्कभ रु.65656/- लवरूऩात्र आशे.  

वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 
(2) ननवलदा अटी ल ळतीन वाय काभालय लाऩयरेल्मा वाहशत्माची ऩ यलठादायाकडीर चरने वादय कयणे आलश्मक 

अवताना खारीर वाहशत्माची चरने नस्ती भध्मे उऩरब्ध झारी नाशीत. 
फाफ 

क्रभाॊक  
वाहशत्माचा तऩळीर  दय  एकूण 

ऩरयभाण  
एकूण यक्कभ  

14 Prov.sluice valve 50mm  4391 01 No. 4391 

 Prov.sluice valve 100mm  6812 04  No. 27248 
 Prov.sluice valve 150mm  10217 16 No. 163472 

 Prov.sluice valve 50mm  19333 01 No. 19333 

15. Prov.Air valve 50mm 5673 01 No. 5673 
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22. Supply of Mech.Tail piece 100mm 1419 12 No. 17028 
 Supply of Mech.Tail piece 150mm 2555 27 No. 68985 
 Supply of Mech.Tail piece 200mm 3310 02 No 6620 
23. Supply of Mech.Joint collar 150mm 1512 28 No. 42336 
 Supply of Mech.Joint collar 200mm 1726 5 No. 8630 
 Supply of Mech Joint collar 300mm 3541 5 No 17705 
 Supply of Mech Joint collar 350mm 4364 1 No. 4364 
    385785 

  
लयीरप्रभाणे एकूण रु. 385785/- इतक्मा यक्कभेच्मा वाहशत्माची चरने नस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. 

लयीर तक्त्माभधीर फाफ क्र.14 -Sluice Valve ऩ यलठा कयताना ठेकेदायाने ककरोस्कय, IVC,IVJ ल 

Gavane Patil मा उत्ऩादक कॊ ऩनीचे Sluice Valve ऩ यलठा कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  ऩ यलठा कयण्मात 

आरेरे व्शॉरव्श लयीर उत्ऩादक कॊ ऩनीचे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरन 

आढऱून आर ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ यलठा कयण्मात आरेरे व्शॉरव्श मोग्म दजााचे ल स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची 
खात्री कयता मेत नाशी. तवेच फाफ क्र.15- Air Valve चे प्रदान कयण्माऩलूी Hydraulic Test घेणे आलश्मक 

आशे. तथावऩ Hydraulic Test घेतल्माचा टेस्ट रयऩोटा नस्तीभध्मे आढऱून आरा नाशी.  त्माभ ऱे वदय 
फाफीलयीर खचााची यक्कभ रु. 385785/-आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
(फ) काभाच ेनाल : जरषेत्र क्र.फी-2 ऩनुालऱे मेथे नव्माने पलकलवत शोणाऱमा बागातीर काटेलस्ती  करयता 
डडझाईन करून DI पलतयण नलरका टाकणे. 
(1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 15.86% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम  

दयऩथृ्कयण करून घेणे आलश्मक अवताना दयऩथृ:कयण करून न घेताच कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
(2) काभाची भ दत हदनाॊक 9/05/13 त े8/05/14 मा कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 8/05/14 योजी ऩणूा 
झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक 

शोत.े ऩयॊत  हदनाॊक 4/12/13 त े3/05/14 मा कारालधीचा काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. कामाादेळातीर तयत दी 
न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू 

कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.32978/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े वदयची यक्कभ लवरू न कयताच 

प्रदान केल्माभ ऱे ळावन भशव राच ेन कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखा ऩयीषणाव 

अलगत कयाले. 
(3) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.3919435/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
15.86% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.32,97,813/  यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.34,55,392/- + बाललाढ रु.239007/- अवा एकूण रु.36,94,399/- इतका 
खचा केरा आशे. ननमभफाह्म ऩणे ठेकेदायाव अदा केरेरी अनतरयक्त खचााची यक्कभ रु.3,96,586/- लवरूऩात्र 
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आशे.  वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 
क) काभाच ेनाल : जरषेत्र क्र.फी-4 भध्मे त्रफजरीनगय मेथीर उॊच टाक्माॊभधून शोणाऱमा ऩाणीऩयुलठा पलतयण 

व्मलस्थेत वधुायणा कयणेवाठी ऩाईऩराईन टाकणे. 
 
(1) काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माऩलूी कामाकायी अलबमॊता माॊनी काभाच्मा जागेची ऩाशणी करून 

तऩळीरलाय स्थऱऩाशणी अशलार तमाय करुणे आलश्मक आशे. तथावऩ कामाकायी अलबमॊता माॊचा हदनाॊक नभदू 

नवरेरा स्थऱ ऩाशणी अशलाराची तऩावणी केरी अवता, काभाचा तऩळीर नभदू न कयता अशलार वादय केरा 
आशे. 
(2) कामाादेळातीर तयत दीन वाय ठेकेदायाच ेदेमकातनू एकूण खचााच्मा 0.25% स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ 

लवरू कयणे आलश्मक अवताना वदयची यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान केर ेआशे. तयी स्थाननक वॊस्था कयाची 
यक्कभ रु.7878/- लवरू कयण्मात माली. 
(3) काभाच ेअॊदाजऩत्रक भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊच े2012-13 चे दयवचूी न वाय तमाय कयण्मात आर ेआशे. 

भ ख्म अलबमॊता, भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊचे ळ द्धीऩत्रक क्रभाॊक भजीप्रा/न .अ./(जव्म) /बाॊडाय /प्र.क्र.-

41/904, हद.16/04/2013 वन 2012-13 वाठी प्रलवद्ध कयण्मात आरेल्मा दयवचूीतीर CI/DI K-9 ऩाईऩ चे 
दयात व धायणा कयण्मात आरी आशे. तथावऩ, कभी झारेल्मा दयाचा वलचाय न कयता खात्माने ठेकेदायाव 

खारीर प्रभाणे  DI K-9 ऩाईऩ चे प्रदान केर ेआशे. 
अ.क्र. ऩाईऩचा तऩळीर  एकूण 

ऩ यलठा  
ऩाईऩचे 
2012-13 

भधीर 

व धारयत दय   

देमकात 

प्रदान 

केरेरा दय  

  दयातीर 

पयक (रु.) 
जादा प्रदान  

1. DI K-9 100mm. 400 Rmt. 888 1145 257 102800 

2.. DI K-9 150mm. 1000 Rmt 1304 1670 366 366000 

 एकूण यक्कभ      468800 

  
लयीर प्रभाणे भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊनी व धारयत केरेल्मा दयाऩेषा जास्त दयाने प्रदान केल्माभ ऱे 

ठेकेदायाव यक्कभ रु.468800 चे जादा प्रदान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव 

अलगत कयाले. 
(4) प्रस्त त काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे फाफ 

ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय 
ऩरयभाण  

कामाान्लनमत 

केरेरे ऩरयभाण  
तपालत  दय  एकूण 

यक्कभ  

15 Prov.sluice valve  
100mm  

 
02 No. 

 
04 No. 

 
02 No. 

 
6812 

 
13624 
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 150mm 02 No. 10 No. 08 Nos. 10217 81376 

 200mm -- 02 No 02 No 19333 38666 
23 CI Mechanical 

Tail 
Pieces100mm  

04 No 08 No 04 No 1419 5676 

 150mm  04 No  21 No 17 No 2555 43435 
 200mm -- 02 No 02 No 2310 4620 
31 Prov.& shifting 

consumer 
connection  

3 258 255 700 178500 

 एकूण      365897 
     

 लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. लयीर तक्त्माभधीर फाफ क्र.15 -Sluice Valve ऩ यलठा कयताना ठेकेदायाने ककरोस्कय, 
IVC,IVJ ल Gavane Patil मा उत्ऩादक कॊ ऩनीचे Sluice Valve ऩ यलठा कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  
ऩ यलठा कयण्मात आरेरे व्शॉरव्श लयीर उत्ऩादक कॊ ऩनीचे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, 
Delivery चरन आढऱून आर ेनाशी.   त्माभ ऱे ऩ यलठा कयण्मात आरेरे व्शॉरव्श मोग्म दजााचे ल 

स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची खात्री कयता मेत नाशी. तयी लयीर फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.3,65,897/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे 

अवताना प्रत्मष काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा रेखाऩयीषणाव अलगत केरी नाशी. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.7,51,682/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 9,71,898/- 
 

REVSRKF7701 (Ref No : 34, Hmm No : 96)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

52 च-शोरी भैराळुद्धीकयण कें द्राअॊतगषत प्र.क्र.7 भध्मे च-शोरी गालठाण ऩरयवय बागात 
जरनन:वायण नमरका टाकणे मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 
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 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 5568673.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 140052.00/-   

नगय पलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रका नुवाय कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून पलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठपलण्माफाफत तयतूद आशे. काभाचे कॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु. 1,40,05,225/-  अवून 1% दॊडनीम पलभा यक्कभ 

रु. 1,40,052/- लवूर करून ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. वदयच्मा काभालय RCC 

Pipes ची (D-K-9 ऩाईऩ) राॊफी 4015.65 भीटयचा लाऩय केरेरा अवून वदयच्मा ऩाईऩाच्मा वयावयी 15 भीटवषलय 

चेंफवष टाकल्माव  267 चेंफवष टाकणे आलश्मक शोत.े ऩयॊतु प्रत्मषात भात्र वदयच्मा ऩाईऩ राईनलय एकूण 425 

चेंफवष फवपलण्मात आल्माच ेभोजभाऩ ऩुर्स्तकेलरून ननदळषनाव आर ेआशे. वदय फाफीवाठी अॊदाजऩत्रकाभध्मे 

205 चेंफवष फवपलण्माची तयतूद कयण्मात आरी शोती. ऩयॊतु प्रत्मषात 425 चेंफवष फाॊधरे अवल्माने वदय 

फाफीच्मा ऩरयभाणाभध्मे 207% लाढ झारेरी आशे. 

 

  

च-शोरी भरैाळ द्धीकयण कें द्राअॊतगात प्र.क्र.7 भध्मे च-शोरी गालठाण ऩरयवय बागात जरनन:वायण नलरका 
टाकणे मा काभाची भाहशती खारीरप्रभाणे:-  
ननवलदा क्रभाॊक –4/55 -2013-14  
ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 1,50,00,000/-  
वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 1,40,05,225/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.JCE/TS/12/2013 हदनाॊक 

15.06.2013    
काभाचे आदेळ क्रभाॊक-जरनन/02/कावल944/ 2013 हदनाॊक 06.12.2013  
ननवलदा भान्म दय – 22.239% कभी दयाने भान्मता. (भमाादा यक्कभ रु.10890603/-) 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. वलजम व्शी.वाऱ ॊख ेहटऱक योड,  ऩ णे- 02 
काभाचा कारालधी – 18 भहशने ( हदनाॊक 06.12.2013 त े05.06.2015 ऩमतं) 
वदयच्मा काभालय हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं झारेरा एकूण खचा य.रु. 8712,196/- 
1)1रे चार ूदेमकाची यक्कभ रु 2500,000/-प्रभाणक क्रभाॊक-35935 हदनाॊक 31.03.2014  
2) 2 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.44,70,799/- प्रभाणक क्रभाॊक 7278  हदनाॊक 22.07.2014  
3 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.1741397/- प्रभाणक क्रभाॊक 36122  हदनाॊक 31.03.2015 
 

च-शोरी भरैाळ द्धीकयण कें द्राअॊतगात प्र.क्र.7 भध्मे च-शोरी गालठाण ऩरयवय बागात जरनन:वायण नलरका 
टाकणे मा काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा अननमलभतताफाफत 

अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 127 हद. 16.02.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने अन ऩारन 

वादय केर ेनवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत :- 

 
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 
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3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ हदनाॊक 06.12.2013 त े05.06.2015 मा 
कारालधीऩमतं भ दत शोती. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 09.12.2013 त े05.05.2014 मा कारालधीचा काढल्माच े

ननदळानाव आर ेआशे.वदयचा काभाचा वलभा ऩणूा कारालधीचा काढरेरा नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा 
काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून 

वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 1,40,05,225/-  

अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 1,40,052/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक 

आशे. 
2) वदयच्मा काभालय RCC Pipes ची (D-K-9 ऩाईऩ) राॊफी 4015.65 भीटयचा लाऩय केरेरा अवनू वदयच्मा 
ऩाईऩाच्मा वयावयी 15 भीटवालय चेंफवा टाकल्माव  267 चेंफवा टाकणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  प्रत्मषात भात्र 

वदयच्मा ऩाईऩ राईनलय एकूण 425 चेंफवा फववलण्मात आल्माच ेभोजभाऩ ऩ ग्स्तकेलरून ननदळानाव आर ेआशे. 

वदय फाफीवाठी अॊदाजऩत्रकाभध्मे 205 चेंफवा फववलण्माची तयतदू कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत  प्रत्मषात 425 

चेंफवा फाॊधरे अवल्माने वदय फाफीच्मा ऩरयभाणाभध्मे 207% लाढ झारेरी आशे. फी-1 ननवलदा भधीर ळता 
क्रभाॊक 38 न वाय ऩरयभाणाभध्मे 125% ऩेषा जास्त लाढ झाल्माव त्माव वषभ प्राचधका-माची ऩ ला भॊज यी घेऊन 

काभ कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  जादा फाफीवाठी वषभ प्राचधका-माची भॊज यी घेतल्माच ेहदवनू मेत नाशी.  
3) तवेच वदयच्मा काभाच ेWorking Drawing  वादय केरी नाशीत. भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे चैनेजचा 
उल्रेख केरेरा नवल्माभ ऱे चेंफवा कोणकोणत्मा हठकाणी फववलण्मात आरेरे आशेत माचा फोध शोत नाशी. 
त्माभ ऱे त्मालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 55,68,673/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 55,68,673/-  
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1,40,052/-   

REVSRKF7701 (Ref No : 35, Hmm No : 127)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

53 ऩाणी ऩुयलठा वलतयण व्मलस्थेतीर देखबार दरुूस्तीच्मा काभातीर उणीलाॊफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 31 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणी ऩ यलठा ल जरननव:    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2007865.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 272314.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 60219.00/-  
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काभाॊना प्रळावकीम भॊजूयी न घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे. ठेकेदायाकडून 

तऩलळरलाय दय ऩथृ:कयण घेतल्माच ेददवुन मेत नाशी. काभाची भूऱ ऩु.ग.ऩ. यक्कभ रु.21,00,738/- च्मा 
अनुऴॊगाने 22.36% कभी दयाने ननपलदा भान्म यक्कभ रु.16,31,013/- इतकी मेत.े त्मा भमाषदेत ठेकेदायाव 

खचाषची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु.17,11,549/- इतकी यक्कभ अदा केरी अवून 

रु.80,536/- चे जादा प्रदान केर ेआशे. पलभा वॊचारनारम, भुॊफई माॊचेकडीर ऩत्र क्रभाॊक 

जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98/नपल-2, ददनाॊक 3.11.2003 तवेच ननपलदेतीर अटी ल ळतीनुवाय कॊ त्राटी 
काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. वदय 

काभाचा पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा नाशी. तवेच काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नाशी. त्माभुऱे 1% दॊडनीम 

पलभा यक्कभ रु.21,007/- लवुर करुन ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. काभालय जादा 
लाऩयरेल्मा ऩरयभाणाफाफत कायणे नभूद केरेरी नाशीत.  फी-1 ननपलदा भधीर ळतष क्रभाॊक 38 नुवाय 

ऩरयभाणाभध्मे 25% ऩेषा जादा लाढ झाल्माव त्माव वषभ प्राचधकाऱमाची ऩुलष भॊजूयी घेऊन काभ कयणे 

आलश्मक आशे. 25% ऩेषा जादा ऩरयभाणावाठी वषभ प्राचधकाऱमाची भॊजुयी घेतरेरी नाशी. तवेच जादा 
ऩरयभाणाफाफतची कायणे ददरेरी नाशीत. त्माभुऱे जादा झारेरा खचष रू.1,75,516/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा ऩाणी ऩुयलठा पलबागाच्मा पलश्त्तम लऴष 2014-15 च्मा ऩाणी ऩुयलठा 
पलतयण व्मलस्थेतीर देखबार दरुूस्तीच्मा काभाच्मा नस्ती तऩावता आढऱून आरेल्मा त्रटुीफाफत 
अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 146 ददनाॊक 09/03/2018 अन्लमे खरुावा भागपलण्मात आरा शोता. 
पलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक 517 ददनाॊक 22/05/2018 अन्लमे खरुावा केरा अवून केरेरा खरुावा 
पलचायात घेता खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.       

अ) जरषेत्र क्र.ड/6 यशाटणीभध्मे ऩाणी ऩुयलठा पलऴमक देखबार दरुुस्तीची काभे कयणे मा नस्तीच े
रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर प्रभाणे त्रटुी आढऱून आल्मा आशेत. 

ननपलदा क्रभाॊक : 20/16-2013-14. 
प्रळावकीम भान्मता : भशावबा ठयाल क्र.294, ददनाॊक 20/05/2013, रु.12,00,000/- 
ताॊबत्रक भान्मता : इइ/टीएव/151/2013, ददनाॊक 2/08/2013 रु.8,40,411/- 
ननपलदा यक्कभ : रु.840411/-, ननपलदा भान्म दय 30% कभी दयाने भान्मता. 
ठेकेदाय : भ.ेदेल कन्स्रक्ळन. 
काभाचा आदेळ : ऩाऩ/ुकापल/ /2014, ददनाॊक 11/09/2014. 
काभाचा कारालधी : 12 भदशने (दद.10/09/2015 ऩमतं) 
रेखामळऴष : ऩाणी ऩुयलठा देखबार दरुुस्ती 
काभालयीर एकूण खचष : रु.6,00,000/- 
देमकाॊचा तऩळीर : 1रे धालते देमक क्र.22914, दद.5/12/2014, रु.4,51,246/- 
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                2ये धालते देमक क्र.36383, दद.11/03/2015, रु.1,48,754/- 
                                                      रु.6,00,000/-    
 

1) प्रस्तुत काभाची ननपलदा प्रमवध्द कयण्माऩूली भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभ ऩुश्स्तका ननमभालरी 
ऩरयच्छेद क्रभाॊक 132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे काभच ेतऩमळरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय 
करुन वदय काभाव वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलचमक अवताना ननमभातीर 
तयतुदी प्रभाणे प्रळावकीम भॊजूयी न घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे.       

2) वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग ननमभालरी 1984 भधीर ननमभ क्रभाॊक 150 नुवाय श्स्लकृत 
ननपलदेची यक्कभ भॊजूय अॊदाजऩत्रकाच्मा 10% ऩेषा कभी अवल्माव अॊदाजाची ऩूनषभाॊडणी करुन 
घटरेरे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माफाफत तयतूद आशे. त्माभुऱे भूऱ अॊदाजऩत्रक यद्द करुन घट केरेरे 
अॊदाजऩत्रक पलबागाने तमाय करुन भॊजूयी घेणे आलचमक शोत.े ठेकेदायाॊनी वादय केरेल्मा ननपलदा मा 
10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माने पलबागाने पेयननपलदा भागपलणे आलचमक शोत.े तथापऩ 
भशानगयऩामरकेने जळा आशेत तळाच स्लरुऩात ननपलदा भॊजूय केरेल्मा आशेत. ठेकेदायाकडून 
अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 10% ऩेषा कभी दयाने ननपलदा वादय कयण्मात आल्माव वदय दय ननश्चचती 
कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा कयणे आलचमक आशे. ऩयॊतू 
प्रस्तूत प्रकयणी ठेकेदायाकडून 30 टक्के घट करुन ननपलदा वादय केल्माने दय ननश्चचती कयताना 
वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा केल्माच ेददवुन मेत नाशी. त्माभुऱे 
वदय दयाॊच्मा आधाये तमाय कयण्मात आरेरी अॊदाजऩत्रके अलास्तललादी, भशानगयऩामरकेच ेआचथषक 
नुकवान कयणाये ल ठेकेदायाॊच्मा दशताच ेअवल्माच ेददवुन मेत.े अॊदाजऩत्रक अलास्तल, वदोऴ अवल्माच े
ददवुन मेत.े माफाफत खरुावा केरेरा नाशी. 

3) पलभा वॊचारनारम भुॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/139/प्र.क्र.1966/98/नपल-2, ददनाॊक 
3/11/2003 ल ननपलदा अट क्रभाॊक 59 नुवाय कॊ त्राटी काभाचा काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष 
कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. वदयच ेकाभ ददनाॊक 
11/09/2014 ते 20/03/2015 मा कारालधीत कयण्मात आरे अवून ठेकेदायाने ददनाॊक 9/12/2014 ते 
31/12/2014 मा कारालधीभधीर काभाचा पलभा उतयपलरा आशे. काभाच्मा कारालधीभधीर पलभा 
उतयपलरा नवल्माने नगयपलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय कॊ त्राटी भुल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात 
करुन पलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठपलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भुल्म यक्कभ 
रु.8,40,418/- अवून पलभा यक्कभ रु.8,404/- लवुर करुन ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठपलणे 
आलचमक आशे. 

4) वॊऩूणष काभालय एकूण यक्कभ रु.6,00,000/- इतका खचष केरेरा आशे. काभाची भूऱ ऩ.ुग.ऩ. 
यक्कभ रु.8,40,418/- च्मा अनुऴॊगाने 30% कभी दयाने ननपलदा भान्म यक्कभ रु.5,88,293/- इतकी 
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मेत.े त्मा भमाषदेत ठेकेदायाव खचाषची यक्कभ प्रदान कयणे आलचमक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु.6,00,000/- 
इतकी यक्कभ अदा केरी अवून रु.11,707/- च ेजादा प्रदान केरे आशे. देमकाच ेअलरोकन कयता 
कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदपलरेरे नवताना जादा प्रदान झाल्माच ेददवत.े वदय 
फाफत खरुावा केरेरा नाशी. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.11,707/- लवूर करुन 
भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अनुऩारन वादय कयाल.े 

5) वदय अलाजली कभी दयाच्मा ननपलदा ठेकेदायाकडून प्राप्त झाल्मानॊतय वादशत्म / भजुयी तवेच 
अॊदाजऩत्रकाभधीर कोणत्मा फाफीॊच्मा दयात भोठमा प्रभाणात घट झारेरी आशे, त्माफाफत ठेकेदायाच े
तऩमळरलाय दय ऩथृ:कयण घेतल्माच ेददवुन मेत नाशी. वदयची ननपलदा 30% कभी दयाची अवल्माने 
तऩळीरलाय दय ऩथृक्कयण ठेकेदायाकडून घेणे आलचमक शोत.े दय ऩथृ:कयण ऩत्रकाची तऩावणी केरी 
अवता दळषपलण्मात आरेल्मा वादशत्मालय उत्ऩाददत कॊ ऩनीच ेनाल, ननमभषती केल्माचा ददनाॊक नभूद नाशी. 
तवेच वश अमबमॊता माॊची स्लाषयी झारेरी नाशी. 

6) ननपलदेतीर फाफ क्रभाॊक 16- Providing, laying & Joining with SBR Rubber Gasket CI 
5/5 Pipes च े150 Dia in mm च ेननपलदेतीर ऩरयभाण 5 यननॊगमभटयच ेप्रनत यननॊगमभटय दय 
रु.82.95 ने अॊदाजऩत्रकीम तयतूद केरेरी अवताना प्रत्मषात भात्र वदय काभाच्मा भोजभाऩ ऩुस्तकाची 
तऩावणी केरी अवता काभालय 183 यननॊगमभटय ऩरयभाण लाऩयरे आशेत. ननपलदेत ऩरयभाण 5 
यननॊगमभटयच ेअवताना प्रत्मषात भात्र काभालय 183 यननॊगमभटय ऩाईऩ लाऩयल्माने एकूण 178 
यननॊगमभटय ऩाईऩच ेजादा प्रदान झारे आशे. ननपलदेभध्मे 5 यननॊगमभटय रा दय रु.82.95 ने एकूण 
रु.414/- ची अथषवॊकल्ऩीम तयतूद केरेरी अवताना देमकाभध्मे 183 यननॊगमभटय रा दय रु.109.20 ने 
प्रदान केरे अवल्माभुऱे जादा ऩरयभाण 178 यननॊगमभटयच ेदय रु.109.20 ने एकूण रु.19,438/- जादा 
अदा केरे आशेत. माफाफत ननपलदेतीर ऩरयभाणाऩेषा जादा लाऩय केरेरा अवून ननपलदा अटी ळतीनुवाय 
अॊदाजऩत्रक चकुीच ेकेल्माच ेननदळषनाव मेत आशे. काभाच ेऩूलषगणक ऩत्रक तमाय कयण्माऩूली स्थऱ 
ऩशाणी भध्मे आढऱून आरेल्मा त्रटुीॊचा उल्रेख कयणे गयजेच ेअवताना तवा उल्रेख न कयता वदयीर 
काभाचा स्थऱऩशाणी अशलार कामषकायी अमबमॊता माॊच ेस्लाषयीने ददरेरा आशे. जादा ऩरयभाणाची 
भोजभाऩ ऩुस्तकाभध्मे कायणे ददरेरी नाशीत. त्माभुऱे वदय जादा प्रदानाची यक्कभ रु.19,438/- 
आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. तवेच ननपलदेतीर दय रु.82.95 प्रनत यननॊगमभटय अवताना देमकाभध्मे 
183 यननॊगमभटय केरेल्मा काभाच ेदय रु.109.20 ने रु.19,984/- प्रदान केरे आशे. म्शणजे रु.82.95 
दयाने प्रदान कयण्माऐलजी रु.109.20 ने प्रदान केल्मान(े26.25x183) रु.4,804/- ने जादा प्रदान झारे 
आशे. पलबागाने केरेरा खरुावा ददनाॊक 22/05/2018 वोफत जोडरेरी ऩालती क्रभाॊक C/175, ददनाॊक 
25/04/2018 नुवाय जादा प्रदानाची यक्कभ रु.4,804/- ची लवुरी कयण्मात आरी आशे.  

7) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.17,000/- यकभेची वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक 
912063 ददनाॊक 12/08/2014 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. 
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त्माभुऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩूणषत्लाच्मा ददनाॊकाऩमतं लैध शोती का माची खात्री कयता 
आरी नाशी. त्माभुऱे वदय यक्कभ रु.17,000/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

फ) जरषेत्र क्र.4 लाडष क्रभाॊक 29 इॊद्रामणीनगय भध्मे दठकदठकाणी डीआम ऩाईऩ राईन टाकणे.   

ननपलदा क्रभाॊक : 2/75-2014-15 
प्रळावकीम भान्मता : भशावबा ठयाल क्र.479, ददनाॊक 20/05/2014, रु.20,00,000/- 
ताॊबत्रक भान्मता : इइ/टीएव/डब्ल्मुएव/63/2014, ददनाॊक 29/05/2014 रु.1400151/- 
ननपलदा यक्कभ : रु.1400151/-, ननपलदा भान्म दय 23% कभी दयाने भान्मता. 
ठेकेदाय : भ.ेव्शीआमऩी याल डवे्शरऩवष. 
काभाचा आदेळ : ऩाऩ/ु06/कापल/1326/14, ददनाॊक 11/09/2014. 
रेखामळऴष : ऩाणी ऩुयलठा मोजना ननधी. 
काभाचा कारालधी : 12 भदशने (दद.10/09/2015 ऩमतं) 
काभालय झारेरा एकूण खचष : रु.1123301/- 
देमकाचा तऩळीर : 1रे धालते देमक क्र.36710, दद.31/03/2015, रु.6,03,162/- 
                2ये धालते देमक क्र.14359, दद.5/09/2015, रु.2,00,000/- 
                3ये धालते देमक क्र.22320, दद.10/11/2015, रु.99,834/- 
                4थे धालते देमक क्र.33943, दद.4/03/2016, रु.2,20,305/- 
                                                     रु.11,23,301/-  

 

1) प्रस्तुत काभाची ननपलदा प्रमवध्द कयण्माऩूली भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभ ऩुश्स्तका ननमभालरी 
ऩरयच्छेद क्रभाॊक 132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे काभच ेतऩमळरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय 
करुन वदय काभाव वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलचमक अवताना ननमभातीर 
तयतुदी प्रभाणे प्रळावकीम भॊजूयी न घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे.  

2) वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग ननमभालरी 1984 भधीर ननमभ क्रभाॊक 150 नुवाय श्स्लकृत 
ननपलदेची यक्कभ भॊजूय अॊदाजऩत्रकाच्मा 10% ऩेषा कभी अवल्माव अॊदाजाची ऩूनषभाॊडणी करुन 
घटरेरे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माफाफत तयतूद आशे. त्माभुऱे भूऱ अॊदाजऩत्रक यद्द करुन घट केरेरे 
अॊदाजऩत्रक पलबागाने तमाय करुन भॊजूयी घेणे आलचमक शोत.े ठेकेदायाॊनी वादय केरेल्मा ननपलदा मा 
10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माने पलबागाने पेयननपलदा भागपलणे आलचमक शोत.े तथापऩ 
भशानगयऩामरकेने जळा आशेत तळाच स्लरुऩात ननपलदा भॊजूय केरेल्मा आशेत. ठेकेदायाकडून 
अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 10% ऩेषा कभी दयाने ननपलदा वादय कयण्मात आल्माव वदय दय ननश्चचती 
कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा कयणे आलचमक आशे. ऩयॊतू 
प्रस्तूत प्रकयणी ठेकेदायाकडून 23 टक्के घट करुन ननपलदा वादय केल्माने दय ननश्चचती कयताना 
वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा केल्माच ेददवुन मेत नाशी. त्माभुऱे 
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वदय दयाॊच्मा आधाये तमाय कयण्मात आरेरी अॊदाजऩत्रके अलास्तललादी, भशानगयऩामरकेच ेआचथषक 
नुकवान कयणाये ल ठेकेदायाॊच्मा दशताच ेअवल्माच ेददवुन मेत.े अॊदाजऩत्रक अलास्तल, वदोऴ अवल्माच े
ददवुन मेत.े माफाफत खरुावा केरेरा नाशी.  

3) ननपलदा नस्तीभध्मे नभूद केल्माप्रभाणे एकूण 3 ठेकेदायाॊनी ननपलदा बयरेल्मा आशेत ऩयॊतू भ.े व्शी 
आम ऩी याल डवे्शरऩवष माॊच्मा व्मनतरयक्त इतय 2 ठेकेदायाॊची ननपलदा कागदऩत्र ेननपलदा नस्तीवोफत 
जोडरेरी नाशीत. वदय कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत.        

4) वॊऩूणष काभालय एकूण यक्कभ रु.11,23,301/- इतका खचष केरेरा आशे. काभाची भूऱ ऩ.ुग.ऩ. 
यक्कभ रु.14,00,151/- च्मा अनुऴॊगाने 23% कभी दयाने ननपलदा भान्म यक्कभ रु.10,78,116/- 
इतकी मेत.े त्मा भमाषदेत ठेकेदायाव खचाषची यक्कभ प्रदान कयणे आलचमक शोत.े भात्र प्रत्मषात 
रु.11,23,301/- इतकी यक्कभ अदा केरी अवून रु.45,185/- च ेजादा प्रदान केरे आशे. देमकाच े
अलरोकन कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदपलरेरे नवताना जादा प्रदान झाल्माच े
ददवते. वदय फाफत खरुावा केरेरा नाशी. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.45,185/- 
लवूर करुन भनऩाच्मा खाती जभा कयाली. 

5) पलभा वॊचारनारम भुॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/139/प्र.क्र.1966/98/नपल-2, ददनाॊक 
3/11/2003 ल ननपलदा अट क्रभाॊक 59 नुवाय कॊ त्राटी काभाचा काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष 
कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. वदयच ेकाभ ददनाॊक 
11/09/2014 ते 9/09/2015 मा कारालधीत कयण्मात आरे अवून ठेकेदायाने ददनाॊक 8/04/2015 ते 
11/09/2015 मा कारालधीभधीर काभाचा पलभा उतयपलरा आशे. तवेच काभालय ननमुक्त केरेल्मा 
काभगायाॊचा पलभा उतयपलण्मात आरा नाशी. काभाच्मा कारालधीभधीर पलभा ल काभगायाॊचा पलभा 
उतयपलरा नवल्माने नगयपलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय कॊ त्राटी भुल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात 
करुन पलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठपलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भुल्म यक्कभ 
रु.14,00,151/- अवून पलभा यक्कभ रु.14,001/- लवुर करुन ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड े
ऩाठपलणे आलचमक आशे. 

6) वदय अलाजली कभी दयाच्मा ननपलदा ठेकेदायाकडून प्राप्त झाल्मानॊतय वादशत्म / भजुयी तवेच 
अॊदाजऩत्रकाभधीर कोणत्मा फाफीॊच्मा दयात भोठमा प्रभाणात घट झारेरी आशे, त्माफाफत ठेकेदायाच े
तऩमळरलाय दय ऩथृ:कयण घेतल्माच ेददवुन मेत नाशी. 

7) ननपलदेतीर फाफ क्रभाॊक 13 d- Providing, laying GI 50 mm.Pipe च ेननपलदेतीर ऩरयभाण 5 
यननॊगमभटयच ेप्रनत यननॊगमभटय दय रु.403.95 प्रभाणे अॊदाजऩत्रकीम तयतूद केरेरी अवताना प्रत्मषात 
भात्र काभालय 439.50 यननॊगमभटय ऩरयभाण लाऩयरे आशेत. ननपलदेतीर ऩरयभाणाऩषेा 434 यननॊगमभटय 
ऩरयभाण जास्त लाऩय केरेरा अवून त्माची ननपलदा अटी ळतीनुवाय अॊदाजऩत्रक चकुीच ेकेल्माच े
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ननदळषनाव मेत आशे. फी-1 ननपलदा भधीर ळतष क्रभाॊक 38 नुवाय 25% ऩेषा जास्त ऩरयभाणाभध्मे 
लाढ झाल्माव त्माव वषभ प्राचधकाऱमाची ऩुलष भॊजूयी घेऊन काभ कयणे आलचमक शोत.े ऩयॊत,ु जादा 
फाफीवाठी वषभ प्राचधकाऱमाची भॊजुयी घेतल्माच ेददवून मेत नाशी. तवेच जादा काभाफाफतची कायणे 
ददरेरी नाशीत. जादा काभाफाफत कामषकायी अमबमॊता माॊची स्लाषयी नाशी. काभाच ेऩूलषगणक ऩत्रक 
तमाय कयण्माऩूली स्थऱ ऩशाणी भध्मे आढऱून आरेल्मा त्रटुीॊचा उल्रेख कयणे गयजेच ेअवताना तवा 
उल्रेख न कयता वदयीर काभाचा स्थऱऩशाणी अशलार कामषकायी अमबमॊता (पल) माॊच ेस्लाषयीने 
ददरेरा आशे. स्थऱऩशाणी अशलारालय ददनाॊक नभूद केरेरा नाशी. त्माभुऱे कामषकायी अमबमॊता माॊनी 
जागेची ऩशाणी कोणत्मा तायखेरा केरी माफाफत खात्री कयता मेत नाशी. तयी वदयच्मा फाफीलय 
जास्तीचा झारेरा खचष रु.1,75,516/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  

8) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.28,000/- यकभेची वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक 
9986936 ददनाॊक 27/08/2014 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. 
त्माभुऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩूणषत्लाच्मा ददनाॊकाऩमतं लैध शोती का माची खात्री कयता 
आरी नाशी. त्माभुऱे वदय यक्कभ रु.28,000/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  

क) जरषेत्र क्र.4 लाडष क्रभाॊक 36 राॊडलेाडी भध्मे जीआम ऩाईऩ टाकणे काभे कयणे.  

ननपलदा क्रभाॊक : 2/61/-2014-15 
प्रळावकीम भान्मता : भशावबा ठयाल क्र.479, ददनाॊक 20/05/2014, रु.40,00,000/- 
ताॊबत्रक भान्मता : इइ/टीएव/डब्ल्मुएव/64/2014, ददनाॊक 29/05/2014 रु.2100738/- 
ननपलदा यक्कभ : रु.2100738/-, ननपलदा भान्म दय 22.36% कभी दयाने भान्मता. 
ठेकेदाय : भ.ेवॊजम कॉन्रक्टय. 
काभाचा आदेळ : ऩाऩ/ुकापल/1923/14,ददनाॊक 5/03/2015. 
काभाचा कारालधी : 12 भदशने (दद.4/03/2016 ऩमतं) 
रेखामळऴष : ऩाणी ऩुयलठा मोजना ननधी. 
काभालय झारेरा एकूण खचष : रु.1711549/- 
देमकाचा तऩळीर : 1रे धालते देमक क्र.36712, दद.31/03/2015, रु.7,77,966/- 
                2ये धालते देमक क्र.22285, दद.9/11/2015, रु.5,14,218/- 
                3ये धालते देमक क्र.39999, दद.31/03/2016, रु.4,19,365/-  
                                                     रु.17,11,549/-  

    1) प्रस्तुत काभाची ननपलदा प्रमवध्द कयण्माऩूली भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभ ऩुश्स्तका ननमभालरी 
ऩरयच्छेद क्रभाॊक 132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे काभच ेतऩमळरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय 
करुन वदय काभाव वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलचमक अवताना ननमभातीर 
तयतुदी प्रभाणे प्रळावकीम भॊजूयी न घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे.       

2) वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग ननमभालरी 1984 भधीर ननमभ क्रभाॊक 150 नुवाय श्स्लकृत 
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ननपलदेची यक्कभ भॊजूय अॊदाजऩत्रकाच्मा 10% ऩेषा कभी अवल्माव अॊदाजाची ऩूनषभाॊडणी करुन 
घटरेरे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माफाफत तयतूद आशे. त्माभुऱे भूऱ अॊदाजऩत्रक यद्द करुन घट केरेरे 
अॊदाजऩत्रक पलबागाने तमाय करुन भॊजूयी घेणे आलचमक शोत.े ठेकेदायाॊनी वादय केरेल्मा ननपलदा मा 
10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माने पलबागाने पेयननपलदा भागपलणे आलचमक शोत.े तथापऩ 
भशानगयऩामरकेने जळा आशेत तळाच स्लरुऩात ननपलदा भॊजूय केरेल्मा आशेत. ठेकेदायाकडून 
अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 10% ऩेषा कभी दयाने ननपलदा वादय कयण्मात आल्माव वदय दय ननश्चचती 
कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा कयणे आलचमक आशे. ऩयॊतू 
प्रस्तूत प्रकयणी ठेकेदायाकडून 22.36 टक्के घट करुन ननपलदा वादय केल्माने दय ननश्चचती कयताना 
वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा केल्माच ेददवुन मेत नाशी. त्माभुऱे 
वदय दयाॊच्मा आधाये तमाय कयण्मात आरेरी अॊदाजऩत्रके अलास्तललादी, भशानगयऩामरकेच ेआचथषक 
नुकवान कयणाये ल ठेकेदायाॊच्मा दशताच ेअवल्माच ेददवुन मेत.े अॊदाजऩत्रक अलास्तल, वदोऴ अवल्माच े
ददवुन मेत.े माफाफत खरुावा केरेरा नाशी. 

3) ननपलदा नस्तीभध्मे नभूद केल्माप्रभाणे एकूण 2 ठेकेदायाॊनी ननपलदा बयरेल्मा आशेत ऩयॊतू भ.े वॊजम 
कॉन्रक्टय माॊच्मा व्मनतरयक्त इतय 1 ठेकेदायाची ननपलदा कागदऩत्र ेननपलदा नस्तीवोफत जोडरेरी 
नाशीत. वदय कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयालीत. उद्मोग ऊजाष ल काभगाय पलबाग ळावन 
ननणषम क्रॊ .बाखॊव1094/2679/उद्मोग-6, भॊत्रारम, दद.30/03/1994 भधीर ऩरयच्छेद 1.9 नुवाय ताॊबत्रक 
मरपापा उघडल्मानॊतय ककभान नतन ग्राशम ननपलदा प्राप्त झाल्मा अवतीर तयच त्माॊच ेव्माऩायी 
मरपापे उघडण्मात मालेत अन्मथा पलबागाने पेयननपलदा भागपलणे आलचमक आशे. तीन ग्राह्म ननपलदा 
प्राप्त झाल्मा नवतानाशी ननपलदा प्रक्रीमा याफपलरी आशे. तवेच उऩयोक्त ळावन ननणषमाभधीर ऩरयच्छेद 
1.10 नुवाय अल्ऩ प्रनतवादाभुऱे ननमभाप्रभाणे ननपलदा चौकळीव दोन लेऱा भुदत लाढ देणे आलचमक 
आशे. वदय काभावाठी दोनच ननपलदा प्राप्त झाल्माने भुदतलाढ देणे आलचमक शोत.े ऩयॊतू ननपलदा 
चौकळीव भुदतलाढ ददरेरी नाशी. त्माभुऱे ननपलदाधायकाॊभध्मे स्ऩधाष न झाल्माने स्ऩधाषत्भक दयाचा 
भशानगयऩामरकेव पामदा झारेरा नाशी. ननमभफाह्मऩणे ननपलदा प्रकीमा याफपलल्माने तवेच माफाफतचा 
खरुावा केरेरा नवल्माने काभालय झारेरा खचष यक्कभ रु.17,11,549/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत 
आशे. 

4) पलभा वॊचारनारम, भुॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98, नपल-2, 
ददनाॊक 3/11/2003 ल ननपलदा अट क्रभाॊक 59 नुवाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष 
कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. काभाचा आदेळ 
क्र.ऩाऩ/ुकापल/1923/14,ददनाॊक 5/03/2015 नुवाय पलऴमाॊकीत कॊ त्राटी काभाचा पलभा ल काभगायाॊचा 
पलभा ळावकीम पलभा ननधी माॊनी ननमुक्त केरेल्मा नॅळनर इन्वुयन्व कॊ ऩनी माॊचकेड ेकाढून ऩॉमरवी 
प्रत वादय कयण्मात माली. ऩॉमरळी प्रत वादय न केल्माव ननपलदा यकभेच्मा 1% यक्कभ पलभा ऩोटी 
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बफरातून कऩात करुन ळावनाकड ेजभा केरी जाईर. वदय काभाची पलभा ऩॉमरवी प्रत नस्तीभध्मे 
आढऱून आरी नवल्माने ननपलदा यक्कभ रु.21,00,738/- च्मा 1% यक्कभ रु.21,007/- लवुर करुन 
ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठपलणे आलचमक आशे.  

5) ठेकेदायाने काभालय ननमुक्त केरेल्मा काभगायाॊफाफत कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 
भधीर तयतूदी नुवाय ठेकेदायाने काभालयीर कभषचाऱमाॊची नोंदणी करुन त्माॊच ेखातेलय नालाॊप्रभाणे 
लगषणी जभा करुन त्माॊची मादी देमका वोफत जोडणे आलचमक आशे. माची अॊभरफजालणी केल्माफाफत 
काभालय ननमुक्त केरेल्मा काभगायाॊच ेबपलष्ट्म ननलाषश ननधी क्रभाॊक, ठेकेदायाचा नोंदणी क्रभाॊक ल 
काभगायाॊच्मा बपलष्ट्म ननलाषश ननधीची लगषणी बयणा केरेरी चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी 
नाशीत.   

6) वॊऩूणष काभालय एकूण यक्कभ रु.17,11,549/- इतका खचष केरेरा आशे. काभाची भूऱ ऩ.ुग.ऩ. 
यक्कभ रु.21,00,738/- च्मा अनुऴॊगाने 22.36% कभी दयाने ननपलदा भान्म यक्कभ रु.16,31,013/- 
इतकी मेत.े त्मा भमाषदेत ठेकेदायाव खचाषची यक्कभ प्रदान कयणे आलचमक शोत.े भात्र प्रत्मषात 
रु.17,11,549/- इतकी यक्कभ अदा केरी अवून रु.80,536/- च ेजादा प्रदान केरे आशे. देमकाच े
अलरोकन कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदपलरेरे नवताना जादा प्रदान झाल्माच े
ददवते. वदय फाफत खरुावा केरेरा नाशी. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.80,536/- 
लवूर करुन भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अनुऩारन वादय कयाल.े  

7) वदय काभाची 22.36% कभी दयाची ननपलदा ठेकेदायाकडून प्राप्त झाल्मानॊतय वादशत्म / भजुयी 
तवेच अॊदाजऩत्रकाभधीर ज्मा फाफीॊच्मा दयात भोठमा प्रभाणात घट झारेरी आशे, त्माफाफत ठेकेदायाच े
तऩमळरलाय दय ऩथृ:कयण घेतल्माच ेददवुन मेत नाशी.  

8) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.42,100/- यकभेची वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक-- 
ददनाॊक 29/01/2015 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. त्माभुऱे ती 
कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩूणषत्लाच्मा ददनाॊकाऩमतं लैध शोती का माची खात्री कयता मेत नाशी. 
त्माभुऱे वदय यक्कभ रु.42,100/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

ड) आश्रभळाऱा ल इॊद्रामणी नगय टाकीच्मा आलायात लॉचभन कॉटषय फाॊधणे ल मवभा मबॊत फाॊधणे ल 
इतय अनुऴॊचगक काभे कयणे.  

ननपलदा क्रभाॊक : 2/25/-2014-15 
प्रळावकीम भान्मता : भशावबा ठयाल क्र.479, ददनाॊक 20/05/2014, रु.60,00,000/- 
ताॊबत्रक भान्मता : इइ/टीएव/68/2014, ददनाॊक 29/05/2014 रु.16,80,671/- 
ननपलदा यक्कभ : रु.16,80,671/-, ननपलदा भान्म दय 37.50% कभी दयाने भान्मता. 
ठेकेदाय : भ.ेएभ जे कन्स्रक्ळन. 
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काभाचा आदेळ : ऩाऩ/ु06/कापल/1227/2014, ददनाॊक 3/09/2014. 
काभाचा कारालधी : 12 भदशने (दद.2/09/2015 ऩमतं) 
रेखामळऴष : ऩाणी ऩुयलठा मोजना ननधी. 
काभालय झारेरा एकूण खचष : रु.1100844/- 
देमकाचा तऩळीर : 1रे धालते देमक क्र.35168, दद.31/03/2015, रु.8,00,000/- 
                2ये धालते देमक क्र.11863, दद.13/08/2015, रु.3,00,844/-                 
                                                    रु.11,00,844/-  

1) प्रस्तुत काभाची ननपलदा प्रमवध्द कयण्माऩूली भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभ ऩुश्स्तका ननमभालरी 
ऩरयच्छेद क्रभाॊक 132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे काभच ेतऩमळरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय 
करुन वदय काभाव वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलचमक अवताना ननमभातीर 
तयतुदी प्रभाणे प्रळावकीम भॊजूयी न घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे.  

2) प्रस्तुत काभाचा कामाषदेळ क्रभाॊक: ऩाऩ/ु06/कापल/1227/2014, ददनाॊक 3/09/2014 अन्लमे भ.ेएभ 
जे कन्स्रक्ळन माॊना कामाषरमीन अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु.1680671/- च्मा 37.50% मा कभी दयाने 
रु. 1050419/- इतक्मा ककॊ भतीव कॊ त्राट भॊजूय कयण्मात आरेरे आशे. वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग 
ननमभालरी 1984 भधीर ननमभ क्रभाॊक 150 नुवाय श्स्लकृत ननपलदेची यक्कभ भॊजूय अॊदाजऩत्रकाच्मा 
10% ऩेषा कभी अवल्माव अॊदाजाची ऩूनषभाॊडणी करुन घटरेरे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माफाफत तयतूद 
आशे. त्माभुऱे भूऱ अॊदाजऩत्रक यद्द करुन घट केरेरे अॊदाजऩत्रक पलबागाने तमाय करुन भॊजूयी घेणे 
आलचमक शोत.े ठेकेदायाॊनी वादय केरेल्मा ननपलदा मा 10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माने पलबागाने 
पेयननपलदा भागपलणे आलचमक शोत.े तथापऩ भशानगयऩामरकेने जळा आशेत तळाच स्लरुऩात ननपलदा 
भॊजूय केरेल्मा आशेत. वदय दयाॊच्मा आधाये तमाय कयण्मात आरेरी अॊदाजऩत्रके अलास्तललादी, 
भशानगयऩामरकेच ेआचथषक नुकवान कयणाये ल ठेकेदायाॊच्मा दशताच ेअवल्माच ेददवुन मेत.े अॊदाजऩत्रक 
अलास्तल, वदोऴ अवल्माच ेददवुन मेत.े माफाफत खरुावा केरेरा नाशी.  

3) वदय अलाजली कभी दयाच्मा ननपलदा ठेकेदायाकडून प्राप्त झाल्मानॊतय वादशत्म / भजुयी तवेच 
अॊदाजऩत्रकाभधीर कोणत्मा फाफीॊच्मा दयात भोठमा प्रभाणात घट झारेरी आशे, त्माफाफत ठेकेदायाच े
तऩमळरलाय दय ऩथृ:कयण घेतल्माच ेददवनु मेत नाशी. वदयची ननपलदा 37.50% कभी दयाची अवल्माने 
तऩळीरलाय दय ऩथृक्कयण ठेकेदायाकडून घेणे आलचमक शोत.े दय ऩथृ:कयण कयतेलेऱी वशळशय 
अमबमॊता माॊनी भान्मता ददरेल्मा उत्ऩादनाऩैकी (ननपलदा वूचने वोफत अवरेल्मा मादी प्रभाणे) वदय 
काभाॊतगषत ज्मा उत्ऩादकाच ेवादशत्म आऩण लाऩयत आशात अळा उत्ऩादकाच ेनाल ल कॅटरॉग नॊफय / 
प्रॉडक्ट इन्पभेचन वादय कयणे फॊधनकायक आशे. अळाप्रकाये ठेकेदायाकडून दय ऩथृ:कयण घेतल्माच े
ददवून मेत नाशी. 

4) ननपलदा नस्तीभध्मे नभूद केल्माप्रभाणे एकूण 4 ठेकेदायाॊनी ननपलदा बयरेल्मा आशेत ऩयॊतू भ.े 
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एभ.जे.कन्स्रक्ळन माॊच्मा व्मनतरयक्त इतय 3 ठेकेदायाची ननपलदा कागदऩत्र ेननपलदा नस्तीवोफत 
जोडरेरी नाशीत. वदय कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशीत.       

5) वॊऩूणष काभालय एकूण यक्कभ रु.11,00,844/- इतका खचष केरेरा आशे. काभाची भूऱ ऩ.ुग.ऩ. 
यक्कभ रु.16,80,671/- च्मा अनुऴॊगाने 37.50% कभी दयाने ननपलदा भान्म यक्कभ रु.10,50,419/- 
इतकी मेत.े त्मा भमाषदेत ठेकेदायाव खचाषची यक्कभ प्रदान कयणे आलचमक शोत.े भात्र प्रत्मषात 
रु.11,00,844/- इतकी यक्कभ अदा केरी अवून रु.50,425/- च ेजादा प्रदान केरे आशे. देमकाच े
अलरोकन कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदपलरेरे नवताना जादा प्रदान झाल्माच े
ददवते. वदय फाफत खरुावा केरेरा नाशी. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.50,425/- 
लवूर करुन भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अनुऩारन वादय कयाल.े 

6) ठेकेदायाकडून अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 10% ऩेषा कभी दयाने ननपलदा वादय कयण्मात आल्माव वदय 
दय ननश्चचती कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा कयणे 
आलचमक आशे. ऩयॊतू प्रस्तूत प्रकयणी ठेकेदायाकडून 37.50 टक्के घट करुन ननपलदा वादय केल्माने दय 
ननश्चचती कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा केल्माच ेददवुन 
मेत नाशी. त्माभुऱे वदय काभाचा दजाष ननपलदेच्मा भुऱ प्रभाणणकयणाप्रभाणे याशीर माफाफत कोणतीशी 
कामदेळीय / खातयजभा केरेरी ददवुन मेत नाशी. 

7) पलभा वॊचारनारम भुॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/139/प्र.क्र.1966/98/नपल-2, ददनाॊक 
3/11/2003 ल ननपलदा अट क्रभाॊक 59 नुवाय कॊ त्राटी काभाचा काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष 
कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. वदयच ेकाभ ददनाॊक 
3/09/2014 ते 2/09/2015 मा कारालधीत कयण्मात आरे अवून ठेकेदायाने ददनाॊक 27/03/2015 ते 
26/03/2016 मा कारालधीभधीर काभाचा पलभा उतयपलरा आशे. तवेच काभालय ननमुक्त केरेल्मा 
काभगायाॊचा पलभा उतयपलण्मात आरा नाशी. काभाच्मा कारालधीभधीर पलभा ल काभगायाॊचा पलभा 
उतयपलरा नवल्माने नगयपलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय कॊ त्राटी भुल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात 
करुन पलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठपलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भुल्म यक्कभ 
रु.16,80,671/- अवून पलभा यक्कभ रु.16,807/- लवुर करुन ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड े
ऩाठपलणे आलचमक आशे.  

8) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.33,700/- यकभेची वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक 
4563849 ददनाॊक 19/08/2014 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. 
त्माभुऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩूणषत्लाच्मा ददनाॊकाऩमतं लैध शोती का माची खात्री कयता 
मेत नाशी. त्माभुऱे वदय यक्कभ रु.33,700/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु. 20,07,865/-  
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लवुरऩात्र यक्कभ रु. 2,72,314/-  
अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 60,219/-  

DATAMSM6401 (Ref No : 49, Hmm No : 146)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

54 जरषेत्र क्र.ड/6 यशाटणीभध्मे ऩाण्माच्मा टाकीच ेवलतयण व्मलस्थेत वुधायणा कयणेवाठी 
डडझाईननुवाय नलीन ऩाईऩ राईन ऩुयवलणे ल टाकणे मा काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणी ऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 207832.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 107361.00/-   

काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माने बपलष्ट्म ननलाषश ननधी 
कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने प्राप्पत झारेरी नवताना वदयच्मा काभालयीर देमकाची 
यक्कभ प्रदान केरी आशे. काभाचा पलभा अधषलट काढरेरा अवून काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नाशी. त्माभुऱे 

दॊडनीम यक्कभ रु. 21,009/- लवूर कयण्मात माली. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामाषर्न्लत केरेरे 

ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात तपालत आशे. काभाच्मा स्थऱऩाशणी अशलारानुवाय अॊदाजऩत्रक तमाय 

केरेरे अवताना प्रत्मषात काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवाफाफत खुरावा केरेरा नाशी. 
काभाच्मा दठकाणी ठेलरेरे work order book आखण cross section level sheet रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून 

ददर ेनाशी. ठेकेदायाने वदयच्मा काभालय Sluice valves चे ऩुयलठा केरेल्मा नगाऩेषा कभी ऩरयभाण (वॊख्मा) 
कामषर्न्लत केल्माने लळल्रक यादशरेल्मा Sluice valves फाफत भोजभाऩ ऩुर्स्तकेभध्मे कोणतीच नोंद 

नवल्माभुऱे वदयची प्रदान केरेरी यक्कभ रु. 86352/- लवूर कयण्मात माली. 
 

  

जरषेत्र क्र.ड/6 यशाटणीभध्मे ऩाण्माच्मा टाकीचे वलतयण व्मलस्थेत व धायणा कयणेवाठी डडझाईनन वाय नलीन 

ऩाईऩ राईन ऩ यवलणे ल टाकणे मा काभाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे.   

 

ननवलदा क्रभाॊक –7/74 -2012-13  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 30,00,000/-  

जी.फी.आय. वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 21,00,968/-  ठयाल क्र.JCE/TS/WS/149/2013 हदनाॊक 2.08.2013    

काभाचे आदेळ क्रभाॊक-ऩाऩ /06/कावल/79/ 2014 हदनाॊक 15.01.2014  
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ननवलदा भान्म दय – 18.68% कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु. 1708507/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. फाराजी इॊग्जनीअवा, आक डी, ऩ णे- 35 

काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 15.01.2014 त े14.01.2015 ऩमतं) 

काभ ऩणूात्लाचा हदनाॊक 12.01.2015  

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.15,47,420/- 

1) 1 रे ल चार ूदेमकाची यक्कभ रु 256271/-प्रभाणक क्रभाॊक-36918 हदनाॊक ननयॊक  

2) 2 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.500,000/- प्रभाणक क्रभाॊक 5163 हदनाॊक 24.06.2014  

3) 3 ये ल चार ूदेमकाची यक्कभ रु.300948/- प्रभाणक क्रभाॊक 24233 हदनाॊक 19.12.2014  

4) 4 ल अॊनतभ देमकाची यक्कभ रु.490201/- प्रभाणक क्रभाॊक 36731 हदनाॊक 31.03.2015 

 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत वलबागाव अधावभाव क्रभाॊक 90 हदनाॊक 

10.01.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. त्माप्रभाणे वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक 

ऩाऩ /डष/े1/कावल/515/2018 हदनाॊक 22.05.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू वदयच्मा अन ऩारनाचे 
अलरोकन केर ेअवता ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 

1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/ प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयचे काभ हदनाॊक 15.01.2014 त े14.01.2015 मा 
कारालधीऩमतं भ दत शोती.तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 09.04.2014 त े14.01.2015 मा कारालधीचा काढल्माच े

ननदळानाव आर ेआशे. वदयचा वलभा काभाच ेआदेळ हदल्मानॊतय ऩावनू अवणे आलश्मक अवताना ऩहशल्मा 4 

भहशन्माचा वलभा काढरेरा हदवनू मेत नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव 

वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 21,00,968/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा 
यक्कभ रु. 21,009/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

2)  काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

बवलष्ट्म ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने उऩरब्ध नवताना देमकाचे प्रदान 

केरेरे आशे माफाफत ख रावा कयाला. 
 

3)  प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामााग्न्लत केररेे 

फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीरप्रभाणे तपालत आशे. 

 

फाफ  
क्र
. 

फाफ  अॊदाजऩत्रकान वा
य  ऩरयभाण  (नग ) 

कामााग्न्ल
त  केरेरे  
ऩरयभाण (नग ) 

तपाल
त 

दय  रु . एकूण  
यक्कभ  
रु . 

15 Prov.D/ 5.00 14.00 9.00 6812.00  61308/- 
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f sluice 
valve-  
100 
MM 

   

 150 
MM 
Dia 

2.00 3.00 1.00 10217.0
0 

10217/- 

 200 
MM 

2.00 4.00 2.00 19333.0
0 

38666/- 

 250 
MM 

- 2.00  2.00 29973.0
0 

59946/- 

 300 
MM 

- 1.00 1.00 37695.0
0 

37695/- 

     Total Rs 207832/
- 

 

लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामााग्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा as per site condition मा यकान्मात स्ऩष्ट्टऩणे फाफननशाम 

नभदू केरेरी नाशी. माफाफत काभाच्मा हठकाणी ठेलरेरे work order book आणण cross section level sheet 

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध  कयण्मात आरी नाशीत. त्माभ ऱे लय नभदू केरेल्मा फाफीलय जास्तीच्मा केरेल्मा 
खचााची यक्कभ रु. 207832/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

4) ऩ यलठा केरेल्मा ऩरयभाणा ऩेषा कभी ऩरयभाण काभालय लाऩयल्माभ ऱे झारेल्मा जादा प्रदानाच्मा 
लव रीफाफत. 

 

फाफ  
क्र . 

फाफ  काभालय  
ऩ यवलण्मात  
आरेरे  
ऩरयभाण(नग)  

कामााग्न्लत  
केरेरे  
ऩरयभाण (नग ) 

तपालत  दय  रु . एकूण  
यक्कभ  
रु . 

17 Lowering laying 
& jointing,Sluice 
valves  100 MM 

14 
 

10 
 

4 
 

6812/- 
 

27248/- 

 150 mm 3 1 2 10217 20438/- 
 200 mm 4 2 2 19333/- 38666/- 
   Total Rs.   86352/- 

 

लयीरप्रभाणे ठेकेदायाने वदयच्मा काभालय ऩ यलठा केरेल्मा 100 MM Dia  Sluice Valve  चे 14.00 नग 

ऩ यवलरेरे अवनू त्माॊची यक्कभ रु. 6812/- प्रभाणे प्रदान केरेरी आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात काभालय 14 नग sluice 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[183] 

valve फववलण्माऐलजी 10 च फववलण्मात आरेरे आशेत त्माभ ऱे तपालती भधीर 4 नगाची यक्कभ रु. 27248/- 

कयाली. तवेच 150 mm चे 2 नग आणण 200 mm चे 2 नगाची अन क्रभे यक्कभ रु.20438 आणण य.रु. 38666/- 

अव ेएकूण 86352/- लवरूऩात्र करून भनऩाच्मा खाती जभा कयण्मात माल.े  त्माप्रभाणे जभा केरेल्मा 
चरनाच्मा प्रनतवश ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. 
वलबागाने अन ऩारनावोफत स्टॉक यग्जस्टयची छामाॊककत प्रत जोडरी नवल्माने ख रावा अभान्म करून आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2,07,832/- 

लवरू ऩात्र य.रु.1,07,361/- 

 

 
DATBVGM6801 (Ref No : 69, Hmm No : 90)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

55 प्रबाग क्र.18 ककलऱे, भाभुडी भधीर ऩालवाऱी ऩाण्माचा ननचया कयण्मावाठी फॊद ऩाईऩ 
टाकणे मा काभातीर उणीलाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभ    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 904878.00/- 

 

भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता न घेता काभाची 
ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. काभालय लाऩयरेर ेNP-2 ऩाईऩ, डाॊफय इ. वादशत्माची तऩावणी 
केल्माफाफतचा ळावकीम प्रमोगळाऱेकडीर चाचणी अशलार नस्तीभध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. ठेकेदायाकडून 

तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण प्राप्पत करून न घेताच ननपलदा भान्म कयण्मात आरी. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा 
ऩेषा काभालय कामाषन्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात तपालत आशे. NP-2 Class 300 mm 

508.31 Rmt ऩाईऩ काभाच्मा दठकाणी आणल्माच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी.वदयच्मा काभालय ननपलदा 
यक्कभेऩेषा रु.52107/- इतका जादा खचष केरा आशे. 

 

  

  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात ककयकोऱ द रुस्ती देखबार मा रेखाळीऴाा अॊतगात प्रबाग क्र.18 ककलऱे 

– भाभ डी भधीर ऩालवाऱी ऩाण्माचा ननचया कयणे मा काभाच ेरु.22,40,895/- इतक्मा खचााच ेऩलूागणन ऩत्रक 

तमाय कयण्मात आर.े काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.479 हद.20/05/2014 अन्लमे 
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भान्मता देण्मात आरी. वदय काभावाठी ननवलदा क्रभाॊक 7 /37 /2014-15 प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े 

प्राप्त ननवलदाॊभधून भे.व्मॊकटेश्लया कॉऩोयेळन माॊची 36.18% कभी दयाची ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 

9173, हदनाॊक 14/11/2014 अन्लमे भान्म कयण्मात आरी. ठेकेदायाव आदेळ क्र.स्था/नन/1/अ/कावल/252/14, 
हद.30/08/2014 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े वदय काभालय रु.14,82,246/-इतका खचा झारा आशे. लयीर 

काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 56, हद.14/09/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ, रेखा 
ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशेत. 

1)  प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.479, हद.20/05/2014 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशयाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत प्राथलभक 

अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल त्माची 
कायणे, काभाचे हठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  काभाचा खचा रु.10,000/- अवल्माव 

तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीकाऱमाची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. 

तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  

ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. माफाफत वलबागाकडून 

ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 

2) भशायाष्ट्र ळावन वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.जीआय-34/वा-4/5999, हद.8.1.2007 न वाय 
फाॊधकाभ वाहशत्म लाऩयण्माऩलूी वदय वाहशत्माफाफत प्रमोगळाऱा चाचणी अशलार प्राप्त करुन घेणे आलश्मक 

आशे. भात्र वदयीर काभालय लाऩयरेर ेNP-2 ऩाईऩ, डाॊफय इ. वाहशत्माची तऩावणी केल्माफाफतचा ळावकीम 

प्रमोगळाऱेकडीर चाचणी अशलार नस्तीभध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभ ऱे मोग्म ग णलत्तचे ेवाहशत्म लाऩयरे 

अवल्माची खात्री कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 

3)  वदयच्मा काभाभध्मे 900x450 (MD) वाईजचे एकूण 27 नग Rectangular Chember फववलणे मा 
काभावाठी प्रती नग रु.8,525/- प्रभाणे (ननवलदा दय 36.18%) लजा जाता रु.1,46,898/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  
वदय काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका तऩावरी अवता वदय चेंफवा फववलल्माचे हठकाण नभदू केर ेनाशी. तवेच 

काभाचा नकाळा नस्ती भध्मे आढऱून आरा नाशी.  

4)  प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक वालाजननक फाॊधकाभ वलबागाच्मा दयवचूी 2012-13 न वाय तमाय कयण्मात आर े

अवनू 36.18% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. तथावऩ ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय 
ऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. ठेकेदायाने हदरेरे दय 36.18% ने कभी 
अवल्माने अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना फाजायबाला ऩेषा जास्त दयाने तमाय केल्माच ेहदवनू मेत.े माफाफत 
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वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 

5) प्रस्त त भाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे 

फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण 

(घ.भी)  

कामाान्लनमत केरेरे 

ऩरयभाण (घ.भी)  
तपालत 

(घ.भी )  
दय (रु).   एकूण यक्कभ 

(रु).  

1 Exavation  30.00  321.81 291.81 111.35 32493 

6 Supplying murum  4.50 364.00 359.50 236.62 85065 

12 Prov.&laying 
bituminous bound  

60.00  304.60 244.60 236.62 57877 

17 Prov.& laying CC 
Pipe of IRS NP-2 
class 300mm 

50 Rmt  508.31 Rmt  458.31 
Rmt  

738.95 338668 

      514103 
       
 लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मष 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली. माफाफत वलबागाकडून 

ख रावा प्राप्त झारा नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.5,14,103/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे. 
6) NP-2 Class 300 mm 508.31 Rmt ऩाईऩ काभाच्मा हठकाणी आणल्माच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी. 
त्माभ ऱे ऩाईऩ ची यक्कभ रु.3,38,668/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.    
7)  काभाच ेभऱू अॊदाजऩत्रक रु.22,40,895/- इतके शोत.े अॊदाजऩत्रकीम दयाऩेषा 36.18% कभी दय प्राप्त झार.े 

ननवलदा दय वलचायात घेता वदयच्मा काभालय रु.1430139/-इतक्मा भमाादेत खचा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
अॊनतभ देमका अखेय ठेकेदायाव रु.14,82,246/- इतके प्रदान केर ेआशे. भॊजूय ननवलदा यक्कभ ेऩेषा काभालय 
रु.52,107/- इतका जादा खचा केरा आशे. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. त्माभ ऱे वदयची 
यक्कभ आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.5,14,103+52,107+3,38,668=9,04,878/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 75, Hmm No : 56)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

56 क प्रबागाॊ अॊतगषत ऩाणीऩुयलठा वलऴमक काभातीर अननममभतता. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 28 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभ    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3126825.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1473458.00/-   

काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. तातडीची 
आलश्मकता नवताना Sluice Valve खयेदी करून ठेकेदायाव प्रदान केर ेआशे. काभाच्मा अॊदाजऩत्रका प्रभाणे 

ऩुयलठा कयणे आलश्मक अवताना जादा दयाच्मा ऩाईऩचा ऩुयलठा कयण्मात आल्माने भनऩालय यक्कभ 

रु.3,80,000/- चा आचथषक बाय भनऩालय ऩडरा आशे. ठेकेदायाकडून फाफननशाम दयऩथृ्कयण करून घेणे 

आलश्मक अवताना दयऩथृ:कयण करून न घेताच कामाषदेळ देण्मात आर ेआशेत. ळावनाच्मा कें द्ीम अफकायी 
पलबागाने दद.1 भाचष 2007 च्मा Notification No.06/2007 नुवाय ऩाणीऩुयलठा पलऴमक काभावाठी अफकायी 
कयाभध्मे वूट देण्मात आरी अवताॊना ठेकेदायाव अफकायी कयावश प्रदान केर ेआशे. ननपलदेभध्मे नभूद 

नवरेल्मा फाफी कोणतशेी वफऱ कायण नभूद न कयता, ऩूलष ऩयलानगी न घेता कामाषन्लनमत केल्मा आशेत. जादा 
फाफीवाठी वुधारयत ताॊत्रत्रक भान्मता घेणे आलश्मक अवताना वुधारयत ताॊत्रत्रक भान्मता न घेताच जादा फाफी 
कामाषन्लनमत कयण्मात आरेल्मा आशेत. ऩुयलठा कयण्मात आरेरे व्शॉरव्श उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेअवल्माफाफत 

उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरन आढऱून आर ेनाशी.  स्थाननक वॊस्था कयाची लवुरी न 

कयताच ठेकेदायाव प्रदान केर ेआशे. भॊजूय ननपलदा यक्कभ ेऩेषा काभालय जादा खचष केरा आशे. भशायाष्ट्र जीलन 

प्राचधकयण माॊनी वुधारयत केरेल्मा दयाऩेषा जास्त दयाने प्रदान केल्माभुऱे ठेकेदायाव यक्कभ रु. 3,30,000/- चे 
जादा प्रदान झार ेआशे. 

 

  

 क प्रबागातीर भ ख्मारमाचे स्तयालयीर आचथाक लऴा 2014-15 भधीर ऩाणीऩ यलठा वलऴमक खारीर 

काभाॊची नस्तीॊची तऩावणी कयण्मात आरी. 
 
अ .क्र.  ननवलदा 

क्रभाॊक   
काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल  काभाची 

अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ (रु.) 

ननवलदा दय 
(रु.) 

काभालय 
झारेरा एकूण 

खचा (रु.) 
1 13/23/ 

2013-14 
नली वाॊगली मेथीर 

PWD टाकीच्मा 
ऩयीवयाभध्मे 5.00 
द.र.लरटय षभतचे े

वॊऩ, ऩॊऩ शाउव ल 

300mm व्मावाची 

वलजम व्शी वाऱ ॊख े 50,34,867 1% जास्त 

दयाने 

50,83,632 
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वलतयण नलरका टाकणे 

2 20/11- 
2013-14 

लॉडा क्र.59 वाॊगली, 
नली वाॊगली टाकीच े

वलतयण व्मलस्थेत 

व धायणा कयणेवाठी 
डडझाईन कयणे ल 

डडझाईन न वाय नलीन 

ऩाईऩ राईन ऩ यवलणे ल 

टाकणे. 

छोटेरार चौशान ,

नालळक  

42,01,204 15.01% 
कभी दयाने 

34,84,968 

3 7/36 -
2013-14 

जरषेत्र क्र.57 नली 
वाॊगली ऩाण्माच्मा 
टाकीचे वलतयण 

व्मलस्थेत व धायणा 
कयण्मावाठी डडझाईन 

कयणे ल डडझाईन न वाय 
नलीन ऩाईऩ राईन 

ऩ यवलणे ल टाकणे. 

जम इॊग्जननमवा  21,00,105 18% कभी 
दयाने 

17,21,765 

4 7/67  
2013-14 

 जरषेत्र क्र.9 भध्मे 

उलारयत हठकाणी 
ऩाणीऩ यलठ्मावाठी DI 
ऩाईऩराईन टाकणे. 

जम इॊग्जननमवा  23,25,268 18% कभी 
दयाने 

20,01,535 

5 7/48 -    
2013-14 

जरषेत्र क्र.1 भधीर 

प्रबाग क्र.6 डूडूऱगाल 

गट न.59 त े73, 18 
भीटय डी.ऩी.यस्त्माच्मा 
कडनेे इ इतय हठकाणी 
DI जरवलतयण 

नलरका टाकणे. 

 भे.वॊजम 

कॉन्रॎक्टय 
46,64,207 14.999% 

कभी दयाने 

40,88,098 

6 2/98 -   
2014-15 

बोवयी गालठाण टाकी 
ल बोवयी ऩॊवऩ ॊग 

स्टेळनच्मा आलायात 

लवभालब ॊत फाॊधणे. 

एभ.ज.ेकन्स्रक्ळन 23,80,781 37.50% 
कभी दयाने 

15,10,641 

 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 97 हद. 15/01/18 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
ऩाणीऩ यलठा वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक 355 हद.23/04/2018 अन्लमे प्राप्त अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर 
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आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
अ) काभाच ेनाल : नली वाॊगली मेथीर PWD टाकीच्मा ऩयीवयाभध्मे 5.00 द.र.लरटय षभतचे ेवॊऩ,  
                ऩॊऩ शाउव ल 300mm व्मावाची पलतयण नलरका टाकणे. 
 
1) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
11-2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.  प्रस्त त काभाचे आदेळ 04/09/2014 ऩावनू देण्मात आर े

अवनू वदयचे काभ हद.17/04/15 योजी ऩणूा झार ेआशे. त्माभ ऱे हद.04/09/2014 त े17/04/2015 मा 
कारालधीचा वलभा उतयवलल्मा फाफतची कागदऩत्र ेनस्ती वोफत आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे ळावन ऩत्रातीर 

तयतदू ल ननवलदा अटी न वाय काभाच्मा ननवलदेची यक्कभ रु.50,34,867 च्मा एक टक्का दयाने शोणायी यक्कभ 

रु.50,349/- ठेकेदायाकडून लव र कयणे आलश्मक शोत.े तथाऩी वदयची यक्कभ लव र न कयताच ठेकेदायाव 

बफराची यक्कभ अदा केल्माने ळावन भशव राचे न कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन 

जभा कयणे आलश्मक आशे. वलबागाने अन ऩारना वोफत हद.8/12/14 त े3/09/15 मा कारालधीच ेवलभाऩत्र वादय 
केर ेअवनू आषेऩात नभदू कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने वदयची यक्कभ लवरूऩात्र आशे. 
 
2) देमकातीर फाफ क्र.17 – अन्लमे S.G.Sluice valve 450mm ऩ यलठ्मावाठी रु.88187/- अदा केर े

आशे. प्रत्मषात भात्र वदयचा Sluice Valve फववलल्माची नोंद नाशी. माफाफत वलबागाने वदयच्मा व्शारव्शची 
बवलष्ट्मात अचानक गयज बाव ूळकत ेम्शणून ठेकेदायाकडून घेण्मात आल्माच ेकऱवलरे आशे. ऩयॊत  वदय 
काभाभध्मे S.G.Sluice valve 450mm ची गयज नवताना स्लीकृत करून ठेकेदायाव प्रदान केर ेआशे. 

त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु.88,187/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.   
 
3) वदयच्मा काभाचे अॊदाजऩत्रक 2012-13 च्मा MJP दयवचूी प्रभाणे तमाय कयण्मात आर ेआशे. MJP 
कडीर दयवचूी न वाय 300mm DIK-9 ऩाईऩ चा दय प्रनत लभटय रु.2569/- अवा अवताना देमका भध्मे 

रु.3519/- प्रनत भीटय प्रभाणे प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 400 Rmt वाठी अनतरयक्त रु.950/- प्रनत लभटय 

प्रभाणे रु.380,000/- जादा प्रदान झार ेआशे. माफाफत वलबागाने ख राळाभध्मे ठेकेदायाने DIK-7 ऐलजी DIK-9 

ऩाईऩ ऩ यलठा केल्माने जादा दयाने प्रदान केर ेअव ेनभदू केर ेआशे. ऩयॊत  काभाच्मा अॊदाजऩत्रका प्रभाणे ऩ यलठा 
कयणे आलश्मक अवताना जादा दयाच्मा ऩाईऩचा ऩ यलठा कयण्मात आल्माने भनऩालय यक्कभ रु.3,80,000/- चे 
आचथाक बाय ऩडरा अवनू तयी वदयची यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे.  
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.50,349+3,80,000 = रु.4,30,349/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.88,187/- 
 
फ) काभाच ेनाल : लॉडष क्र.59 वाॊगली, नली वाॊगली टाकीच ेपलतयण व्मलस्थेत वधुायणा कयणेवाठी  
               डडझाईन कयणे ल डडझाईन नवुाय नलीन ऩाईऩ राईन ऩयुपलणे ल टाकणे. 
 
1)  वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
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11-2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.  प्रस्त त काभाचे आदेळ 08/08/2014 ऩावनू देण्मात आर े

अवनू वदयचे काभ हद.18/04/15 योजी ऩणूा झार ेआशे. त्माभ ऱे हद.08/08/2014 त े18/04/2015 मा 
कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, प्रस्त त काभाचा वलभा हद.05/02/15 ऩावनू उतयवलरा 
आशे.  देमक भॊज यीरा आल्मानॊतय वलभा उतयवलरा अवल्माच ेहदवनू मेत.े त्माभ ऱे कामाादेळातीर अटीॊच ेऩारन 

न कयता काभ कयण्मात आर ेआशे. हदनाॊक 8/08/14 त े4/02/15 मा कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने 

ळावन ऩत्रातीर तयतदू ल ननवलदा अटी न वाय काभाच्मा ननवलदेची यक्कभ रु.42,01,204/- च्मा एक टक्का 
दयाने शोणायी यक्कभ रु.42,012/- ठेकेदायाकडून दॊड लव र कयणे आलश्मक शोत.े तथाऩी वदयची यक्कभ लव र 

न कयताच ठेकेदायाव बफराची यक्कभ अदा केल्माने ळावन भशव राचे न कवान झार ेआशे. कामाादेळातीर अटीॊच े

ऩारन झार ेनाशी. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. 
 
2) ऩाणी ऩ यलठा ल स्लच्छता वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन, माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक वॊकीणा-2007 /प्र.क्र.165 
/ऩाऩ -10 हदनाॊक 29/09/2007 न वाय तवेच कें द्र ळावनाच्मा वलत्त कॊ ऩनी काभकाज भॊत्रारमाच्मा भशवरू 

वलबागाने त्माॊचे हद.6/09/2002 च्मा ऩरयऩत्रकान्लमे, अफकायी कयात वटू लभऱणेवाठी वॊफॊचधत ग्जल्शाचधकायी 
माॊना प्रकल्ऩ प्राचधकाय प्रभाणऩत्र देणेवाठी अचधकाय प्रदान केरेरे आशेत. ळावनाच्मा कें द्रीम अफकायी वलबागाने 

हद.1 भाचा 2007 च्मा Notification No.06/2007 न वाय ऩाणी ऩ यलठा प्रकल्ऩातीर 200 लभ.भी. ल त्मालयीर 

व्मावाच्मा ऩाईऩवाठी अफकायी कयात वटू राग ूकेरी आशे. वदयचे काभालय DIK-9 ऩाईऩ 400mm – 
550Rmt ऩाईऩ वाठी प्रनत लभटय रु.5208/- प्रभाणे (अफकायी कयावश ) प्रदान कयण्मात आर ेआशे.  दयवचूी 
प्रभाणे अफकायी कय लगऱून वदय ऩाईऩचा दय रु.4730/- प्रनत लभटय अवा आशे. त्माभ ऱे प्रनत लभटय रु.478/- 
प्रभाणे 550 Rmt वाठी ननवलदा दय लगऱता रु.223438/- इतके जादा प्रदान झार ेआशे. वदयची यक्कभ 

लवरू करून अन ऩारन वादय कयाले. माफाफत वलबागाने वदय काभाच्मा ऩाईऩवाठी अफकायी कयाभध्मे वलरत 

घेण्मात आरी नवल्माच ेनभदू केर ेआशे. वदय ऩाईऩ खयेदी भध्मे ठेकेदायाने अफकायी कय बयणा केल्माच ेनभदू 

केर ेआशे. ऩयॊत  ळावनाच्मा कें द्रीम अफकायी वलबागाने हद.1 भाचा 2007 च्मा Notification No.06/2007 

न वाय ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभावाठी अफकायी कयाभध्मे वटू देण्मात आरी अवताॊना ठेकेदायाव अफकायी 
कयावश प्रदान केल्माभ ऱे भनऩाच ेरु.2,23,438/- चे आचथाक न कवान झार ेआशे. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ 

वाफॊधीताॊकडून लवरूऩात्र आशे.  
 
3) प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे फाफ 

ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 
 
फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण  

कामाान्लनमत 

केरेरे 

ऩरयभाण  

तपालत  दय  एकूण 

यक्कभ  

14  Prov.sluice valve 450mm -- 01  01  88187 88187 

 Prov.sluice valve 400mm -- 01  01 . 72101 72101 
17 Lowering Sluice valve 

400mm 
01  02  01  6491 12982 
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25 CI Mech.douuble socketed 
90 (1/4)bend 250mm  

-- 04  04  9385 37540 

 400mm 03  04  01  25755 25755 
28 CI Mechnanical all 

socketed tees  

-- 02  02  36984 73968 

 एकूण       310533 
 
लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे तपालत आशे. 

ननवलदेभध्मे नभदू नवरेल्मा फाफी कोणतशेी वफऱ कायण नभदू न कयता कामाान्लनमत केल्मा आशेत. फाफ क्र.14 
B न वाय Prov.sluice valve 400mm चा एक नग ऩ यलठा केरा अवताना फाफ क्रभाॊक 17 न वाय 02 नग 

कव ेफववलर ेमाफाफत ख रावा करून एका नगाची यक्कभ रु.6,491/- लवरू कयण्मात माली. अॊदाजऩत्रकातीर 

ऩरयभाणाऩेषा 25% जादा फाफी कामांन्लनमत कयण्माऩलूी मोग्म ती कायणे नभदू करून वषभ अचधकाऱमाची ऩलूा 
भज यी घेणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  ऩलूा भॊज यी न घेता जादा ऩरयभाण कामाान्लनमत कयण्मात आर ेआशेत. माफाफत 

वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू यक्कभ रु.6,491/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. तवेच ऩलूा भॊज यी न 

घेता, कोणतशेी वफऱ कायण न देता कामाान्लनमत केरेल्मा फाफीलयीर खचााची यक्कभ रु.  310533 /-आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.42012 + 2,23,438+ 6,491 = 2,71,941/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.  310533/- 
 

क) काभाच ेनाल : जरषेत्र क्र.57 नली वाॊगली ऩाण्माच्मा टाकीच े पलतयण व्मलस्थेत वधुायणा कयण्मावाठी 
डडझाईन कयणे ल डडझाईन नवुाय नलीन ऩाईऩ राईन ऩयुपलणे ल टाकणे. 

1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 18% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम  

दयऩथृ्कयण करून घेणे आलश्मक अवताना दयऩथृ:कयण करून न घेताच कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

ननवलदा दय अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 18% ने कभी अवताना ठेकेदायाने काभाची ग णलत्ता कळी याखरी माफाफत 

वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-11-

2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 ल कामाादेळातीर तयत दी न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.  प्रस्त त काभाच ेआदेळ 15/01/2014 

ऩावनू देण्मात आर े अवनू वदयचे काभ हद.13/01/15 योजी ऩणूा झार े आशे. त्माभ ऱे हद.15/01/2014 त े

13/01/2015 मा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, प्रस्त त काभाचा वलभा हद.28/03/14 त े
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20/04/14 मा कारालधीचा उतयवलरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा, तवेच काभगायाॊचा वलभा 
उतयवलरा नवल्माने ळावन ऩत्रातीर तयतदू ल ननवलदा अटी न वाय काभाच्मा ननवलदेची यक्कभ रु.21,00,105/- 

च्मा एक टक्का दयाने शोणायी यक्कभ रु.21,000/- ठेकेदायाकडून लव र कयणे आलश्मक शोत.े तथाऩी वदयची 
यक्कभ लव र न कयताच ठेकेदायाव बफराची यक्कभ अदा केल्माने ळावन भशव राचे न कवान झार ेआशे. 

माफाफत वलबागाने हद.28/03/14 त े20/04/14 मा कारालधीचा वलभा उतयवलरा अवल्माच ेनभदू केर ेआशे. ऩयॊत  
हदनाॊक 15/01/2014 त े13/01/2015 मा कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माभ ऱे कामाादेळातीर अटीन वाय 
ठेकेदायाकडून यक्कभ रु.21,000/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

3) प्रस्त त काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे फाफ 

ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण  

कामाान्लनमत 

केरेरे 

ऩरयभाण  

तपालत  दय  एकूण यक्कभ  

4 Prov.CI/DF-Sluice Valve       

 150mm 03 No. 05  02  10217 20434 
 200mm  -- 02  02  19333 38666 
 250mm -- 03  03  29913 89739 
 300mm -- 01  01  37695 37695 
 400mm -- 01  01  72101 72101 
23 Prov & supplying 

mech.joint CI Flanged 
socketed pieces  

     

 150mm dia. 6 No. 12   06  2555 15330 
 200mm dia  -- 03  03  9930 29790 
 250mm dia  -- 04  04  19972 79888 
24 Supply of CI Mech.collar 

coupling 200mm 
-- 5  5  1726 8630 

 250mm -- 9  9   2767 24903 
 450mm -- 01 01 7626  7626 
32 Prov.DIK-9 pipe 250mm -- 418Rmt  418 

Rmt  
2768 1157024 

 एकूण   --    1581826 
 
लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. ननवलदे भध्मे नभदू नवरेल्मा फाफी कोणतशेी वफऱ कायण नभदू न कयता कामाान्लनमत केल्मा 
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आशेत. प्रस्त त चे काभाच्मा नालातच डडझाईन न वाय अवा ळब्दप्रमोग आशे, तय डडझाईनन वाय काभ कयताना 
जादा/ कभी फाफी कामाान्लनमत कयणे, त्मात फदर कयणे वॊम ग्क्तक नाशी. फाफीॊच्मा ऩरयभाणा भध्मे फदर 

कयाला रागत अवल्माव डडझाईन च कीच ेशोत ेका माफाफत ख रावा कयाला. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा 
25% जादा फाफी कामांन्लनमत कयण्माऩलूी मोग्म ती कायणे नभदू करून वषभ अचधकाऱमाची ऩलूा भज यी घेणे 

आलश्मक आशे. ऩयॊत  ऩलूा भॊज यी न घेता जादा ऩरयभाण कामाान्लनमत कयण्मात आर ेआशेत. अॊदाजऩत्रक तमाय 
कयताना काभाच्मा जागेची स्थऱऩाशणी करून तमाय केरेरे अवताना काभाभध्मे वलात्र जादा ऩरयभाण / जादा 
फाफी केल्माचे हदवनू मेत.े अॊदाजऩत्रकातीर नभदू ऩरयणाभ कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे पयक 

अवल्माभ ऱे  अॊदाजऩत्रक अचूक नवल्माचे हदवनू मेत.े माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. तवेच अळाप्रकाये 
ऩाणीऩ यलठा वलबागात ककती काभाभध्मे अवा फदर कयण्मात आरा माफाफतचा तऩळीर अधावभाव ऩत्राव्दाये 
भागवलण्मात आरा शोता.  
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू वदयच्मा फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.15,81,826/- 

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
4) एका ऩाईऩराईन लय 03 नग Sluice Valve फववलणे आलश्मक अवताना 200/250/300 ल 400mm चे 
sluice valve फववलण्माची आलश्मकता शोती का माफाफत ख रावा केरा नाशी. DIK-9 ऩाईऩ राईन 

टाकण्माच्मा आलश्मकत ेफाफत भागणीऩत्र नस्ती भध्मे उऩरब्ध झार ेनाशी. काभालयीर 50% खचा शा एकाच 

फाफीलय कयण्मात आरा आशे, जादा फाफी वाठी व धारयत ताॊबत्रक भान्मता घेणे आलश्मक अवताना ताॊबत्रक 

भान्मता न घेताच जादा फाफी कामाान्लनमत कयण्मात आरेल्मा आशेत. माफाफत ख रावा कयणे आलश्मक आशे. 
5) देमकातीर फाफ क्र.4 न वाय खारीर प्रभाणे Sluice Valve ऩ यलठा केल्माफाफत प्रदान केर ेआशे. 
 
अ .क्र.  तऩळीर  एकूण ऩ यलठा   दय  एकूण यक्कभ  
1 4b  CI/-D/F- - Sluice Valve     

14c 150mm 05 Nos 10217 51085 
14d 200mm 02 Nos 19333 38666 
14e 250mm 03 No 29913 89739 
14f 300mm 01 No 37695 37695 
14g 400mm 01 No 72101 72101 
    289286 
 
Sluice Valve ऩ यलठा कयताना ठेकेदायाने दयवचूी भधीर स्ऩेळीकपकेळन न वाय ककरोस्कय, IVC,IVJ ल 

Gavane Patil मा उत्ऩादक कॊ ऩनीचे Sluice Valve ऩ यलठा कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  ऩ यलठा कयण्मात 

आरेरे व्शॉरव्श लयीर उत्ऩादक कॊ ऩनीचे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरन 

आढऱून आर ेनाशी. माफाफत वलबागाने अन ऩारना वोफत श्रालणी इॊग्जनीअय माॊचेकडीर देमक वादय केर ेआशे. 
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उत्ऩादक उत्ऩादक कॊ ऩनीकडीर ऩ यलठा चरन नवल्माने वदयच ेSluice valve मोग्म दजााचे ल स्ऩेळीकपकेळन 

न वाय अवल्माची खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा खचााची यक्कभ रु.2,89,286/- आषेऩाधीन ठेलण्मात 

मेत आशे. तवेच ठेकेदायाव 250mm चे 03 नग Sluice Valve ऩ यलठा केल्माफाफत प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  
फाफ क्रभाॊक 17 न वाय एकच Sluice Valve फववलल्माची नोंद आशे. त्माभ ऱे दोन Sluice Valve ची यक्कभ 

रु.59,826/- वॊफॊचधताकडून लवरू कयण्मात माली. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.21,000 + 59,826 = 80,826/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.15,81,826 + 2,89,286 =18,71,112/- 
 
ड) काभाचे नाल : जरषेत्र क्र.9 भध्मे उलषरयत दठकाणी ऩाणीऩयुलठ्मावाठी DI ऩाईऩराईन टाकणे. 
   
1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 18% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम  

दयऩथृ्कयण करून घेणे आलश्मक अवताना दयऩथृ:कयण करून न घेताच कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

ननवलदा दय अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 18% ने कभी अवताना ठेकेदायाने काभाची ग णलत्ता कळी याखरी माफाफत 

ख रावा केरा नाशी. 
 
2) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.23,25,268/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
18% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.19,06,720/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय अॊदाजऩत्रकीम ऩरयभाणाभध्मे लाढ करून रु.20,01,535/- इतका खचा केरा 
आशे. ननमभफाह्म ऩणे केरेल्मा अनतरयक्त खचााची यक्कभ रु.94,815/- फाफत वादय केरा नवल्माभ ऱे वदयची 
यक्कभ लवरूऩात्र आशे. 
 
3) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-11-

2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 ल कामाादेळातीर तयत दी न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.  प्रस्त त काभाच ेआदेळ 15/01/2014 

ऩावनू देण्मात आर ेअवनू वदयच ेकाभ हद.14/07/15 योजी ऩणूा झार ेआशे. कामाादेळातीर अटीॊचे ऩारन झार े

नवल्माचे हदवनू मेत.े  हद.15/01/2014 त े14/07/2015 मा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 
प्रस्त त काभाचा वलभा हद.01/04/14 त े 14/10/14 मा कारालधीचा उतयवलरा आशे. काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा 
वलभा, तवेच काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नवल्माने ळावन ऩत्रातीर तयतदू ल ननवलदा अटी न वाय काभाच्मा 
ननवलदेची यक्कभ रु.23,25,268/- च्मा एक टक्का दयाने शोणायी यक्कभ रु.23,253/- ठेकेदायाकडून लव र कयणे 

आलश्मक शोत.े तथाऩी वदयची यक्कभ लव र न कयताच ठेकेदायाव बफराची यक्कभ अदा केल्माने ळावन 

भशव राच ेन कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. 
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4) काभाच ेअॊदाजऩत्रक भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊच े2012-13 चे दयवचूी न वाय तमाय कयण्मात आर ेआशे. 

भ ख्म अलबमॊता, भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊचे ळ द्धीऩत्रक क्रभाॊक भजीप्रा/न .अ./(जव्म)/बाॊडाय/प्र.क्र.-

41/904, हद.16/04/2013 वन 2012-13 वाठी प्रलवद्ध कयण्मात आरेल्मा दयवचूीतीर CI/DI K-9 ऩाईऩ चे 
दयात व धायणा कयण्मात आरी आशे. तथावऩ, कभी झारेल्मा दयाचा वलचाय न कयता खात्माने ठेकेदायाव 

खारीर प्रभाणे  DI K-9 ऩाईऩ चे प्रदान केर ेआशे. 
 
अ .क्र.  ऩाईऩचा तऩळीर  एकूण ऩ यलठा  ऩाईऩचे 2012-

13 भधीर 

व धारयत दय   

देमकात प्रदान 

केरेरा दय  
दयातीर पयक 

(रु).  
जादा प्रदान  

1 DI K-9 100mm. 342 Rmt. 977 1145 168 57456 

2 DI K-9 250mm. 198 Rmt 2242 2768 526 104148 

 एकूण यक्कभ      161604 

 

 लयीर प्रभाणे भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊनी व धारयत केरेल्मा दयाऩेषा जास्त दयाने प्रदान केल्माभ ऱे 

ठेकेदायाव यक्कभ रु.1,61,604/- चे जादा प्रदान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव 

अलगत कयाले. 
 
5) देमकातीर फाफ क्र.4 न वाय खारीर प्रभाणे Sluice Valve ऩ यलठा केल्माफाफत प्रदान केर ेआशे. 
 
अ .क्र.  तऩळीर  एकूण ऩ यलठा   दय  एकूण यक्कभ  
 CI/-D/F-Sluice Valve     

15a 150mm 08 Nos 6812 54496 
15b 200mm 05 Nos 10217 51085 
15c 250mm 04 No 29913 119652 
15d 500mm 01 No 91939 91939 
 एकूण फेयीज    317072 
 evlaV eciulS ऩ यलठा कयताना ठेकेदायाने दयवचूी भधीर स्ऩेळीकपकेळन न वाय ककरोस्कय, IVC,IVJ ल 

Gavane Patil मा उत्ऩादक कॊ ऩनीचे Sluice Valve ऩ यलठा कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  ऩ यलठा कयण्मात 

आरेरे व्शॉरव्श लयीर उत्ऩादक कॊ ऩनीचे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरन 

आढऱून आर ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ यलठा कयण्मात आरेरे व्शॉरव्श मोग्म दजााचे ल स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची 
खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा खचााची यक्कभ रु.317072/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.94,815+23,253+1,61,604 = 2,79,672/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.3,17,072/- 
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ई) काभाचे नाल : जरषेत्र क्र.1 भधीर प्रबाग क्र.6 डूडूऱगाल गट न.59 त े73, 18 भीटय डी.ऩी.यस्त्माच्मा कडनेे 

ल इतय दठकाणी DI जरपलतयण नलरका टाकणे. 
 
1) ननवलदा अट क्र.14 न वाय ठेकेदायाने प्रत्मष काभ व रु कयण्माऩलूी टोटर स्टेळनने वलेषण करून L वेक्ळन, 
Cross Section, Record drawing, Ground Level ल Invert Level इत्मादी कामाकायी अलबमॊता 
माॊचेकडून भॊजूय करून घेणे आलश्मक आशे. त्मालळलाम केरेल्मा काभाची यक्कभ अदा केरी जाणाय नाशी अव े

नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  वदयच ेअलबरेखे नस्ती भध्मे आढऱून आर ेनाशीत. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा 
नाशी. 
 
2) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-
11-2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 ल कामाादेळातीर तयत दी न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा 
वॊऩणूा कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.  प्रस्त त काभाच ेआदेळ 

15/01/2014 ऩावनू देण्मात आर ेअवनू वदयच ेकाभ हद.14/6/14 योजी ऩणूा झार ेआशे. त्माभ ऱे 

हद.15/01/2014 त े14/06/2014 मा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, प्रस्त त काभाचा 
वलभा हद.18/07/16 त े 17/09/16 मा कारालधीचा उतयवलरा आशे. कामाादेळातीर अटीॊच ेऩारन  न कयता, 
काभ ऩणूा झाल्मानॊतय देमकाच ेप्रदानाच ेलेऱी दोन लऴांनी काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. काभाचा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा, तवेच काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नवल्माने ळावन ऩत्रातीर तयतदू ल ननवलदा अटी न वाय 
काभाच्मा ननवलदेची यक्कभ रु.46,64,207/- च्मा एक टक्का दयाने शोणायी यक्कभ रु.46,642/- ठेकेदायाकडून 

लव र कयणे आलश्मक शोत.े तथाऩी वदयची यक्कभ लव र न कयताच ठेकेदायाव बफराची यक्कभ अदा केल्माने 

ळावन भशव राच ेन कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. 
 
3) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.46,64,207/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
14.999% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.39,64,623/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय अॊदाजऩत्रकीम ऩरयभाणाभध्मे लाढ करून रु.40,88,098/- इतका खचा केरा 
आशे. ननमभफाह्म ऩणे केरेल्मा अनतरयक्त खचााची यक्कभ रु.1,23,475/- फाफत ख रावा केरा नवल्माने 

वदयची यक्कभ आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
4)कामाादेळातीर तयत दीन वाय ठेकेदायाच ेदेमकातनू 0.25% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवरू 

कयणे आलश्मक अवताना वदयच्मा काभाभध्मे ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आरेल्मा यक्कभ रु.40,88,098/- 
भधून 0.25% दया प्रभाणे शोणायी स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.10,220/- लवरू न कयताच प्रदान 

कयण्मात आर ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून स्थाननक वॊस्था कयाऩोटी भनऩा ननधीत जभा कयाली. 
 
5) काभाचे अॊदाजऩत्रक भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊच े2012-13 चे दयवचूी न वाय तमाय कयण्मात आर े

आशे. भ ख्म अलबमॊता, भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊच ेळ द्धीऩत्रक क्रभाॊक भजीप्रा /न .अ. / (जव्म) /बाॊडाय 
/प्र.क्र.-41 /904, हद.16/04/2013 वन 2012-13 वाठी प्रलवद्ध कयण्मात आरेल्मा दयवचूीतीर CI/DI K-9 

ऩाईऩ च ेदयात व धायणा कयण्मात आरी आशे. तथावऩ, कभी झारेल्मा दयाचा वलचाय न कयता खात्माने 
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ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे  DI K-9 ऩाईऩ चे प्रदान केरे आशे. 

 
अ.क्र. ऩाईऩचा तऩळीर  एकूण ऩ यलठा 

(Rmt) 
ऩाईऩचे 2012-
13 भधीर 

व धारयत दय  
(रु.) 

देमकात प्रदान 

केरेरा दय  
(रु.) 

दयातीर पयक 

(रु.) 
जादा प्रदान 
(रु.)  

1 DI K-9 100mm. 400  977 1145 168 67200 

2 DI K-9 150mm. 300 1434 1670 236 70800 

3 DI K-9 200mm. 500 1692 2076 384 192000 

 एकूण      3,30,000 

  
 
लयीर प्रभाणे भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊनी व धारयत केरेल्मा दयाऩेषा जास्त दयाने प्रदान केल्माभ ऱे 

ठेकेदायाव यक्कभ रु.3,30,000/- चे जादा प्रदान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव 

अलगत कयाले. 
 
6) देमकातीर फाफ क्र.4 न वाय खारीर प्रभाणे Sluice Valve ऩ यलठा केल्माफाफत प्रदान केर ेआशे. 
 
अ .क्र.  तऩळीर  एकूण ऩ यलठा 

(एकूण नग) 
दय (रु.) एकूण यक्कभ 

(रु.) 
 CI/-D/F- - Sluice Valve     

14a 100mm 10 6812 68120 
14b 150mm 06  10217 61302 
14c 200mm 04  19333 77332 
14d 250mm 02  29913 59826 

 एकूण फेयीज    266580 
 
Sluice Valve ऩ यलठा कयताना ठेकेदायाने दयवचूी भधीर स्ऩेळीकपकेळन न वाय ककरोस्कय, IVC,IVJ ल 

Gavane Patil मा उत्ऩादक कॊ ऩनीचे Sluice Valve ऩ यलठा कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  ऩ यलठा कयण्मात 

आरेरे व्शॉरव्श लयीर उत्ऩादक कॊ ऩनीचे अवल्माफाफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर Invoice, Delivery चरन 

आढऱून आर ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ यलठा कयण्मात आरेरे व्शॉरव्श मोग्म दजााचे ल स्ऩेळीकपकेळन न वाय अवल्माची 
खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा खचााची यक्कभ रु.2,66,580/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.46,642 + 10,220 + 3,30,000 = 3,86,862/- 
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आषेऩाचधन यक्कभ रु. 1,23,475+2,66,580=3,90,055/- 
 
प) काभाच ेनाल : बोवयी गालठाण टाकी ल बोवयी ऩॊपऩ ॊग स्टेळनच्मा आलायात लवभालब ॊत फाॊधणे. 
 
1) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-11-

2003 ल ननलीदा अट क्रभाॊक 59 ल कामाादेळातीर तयत दी न वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.  प्रस्त त काभाच ेआदेळ 03/09/2014 

ऩावनू देण्मात आर ेअवनू वदयच ेकाभ हद.06/12/14 योजी ऩणूा झार ेआशे. त्माभ ऱे हद.03/09/2014 त े

06/12/2014 मा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, प्रस्त त काभाचा वलभा उतयवलल्माची 
कागदऩत्र ेआढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे कामाादेळातीर अटीॊच ेऩारन झार ेनवल्माचे हदवनू मेत.े  काभाचा 
वलभा उतयवलरा नवल्माने ळावन ऩत्रातीर तयतदू ल ननवलदा अटी न वाय काभाच्मा ननवलदेची यक्कभ 

रु.23,80,781/- च्मा एक टक्का दयाने शोणायी यक्कभ रु.23,808/- ठेकेदायाकडून लव र कयणे आलश्मक शोत.े 

तथाऩी वदयची यक्कभ लव र न कयताच ठेकेदायाव बफराची यक्कभ अदा केल्माने ळावन भशव राचे न कवान 

झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. 
 
2) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 37.50% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम  

दयऩथृ्कयण करून घेणे आलश्मक अवताना दयऩथृ:कयण करून न घेताच कामाादेळ देण्मात आर े

आशेत.ठेकेदायाने प्रस्त त काभाची ग णलत्ता कळी याखरी माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 
3) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.23,80,781/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
37.50% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.14,87,988/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय अॊदाजऩत्रकीम ऩरयभाणाभध्मे लाढ करून रु.15,10,641/- इतका खचा केरा 
आशे. ननमभफाह्म ऩणे केरेल्मा अनतरयक्त खचााची यक्कभ रु.22,653/- फाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
त्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
4) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय स्लीकृत ननवलदा भॊजूय अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभेच्मा 10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माव त्मान वाय व धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून त्माव कामाकायी 
अलबमॊता माॊची भॊज यी घेणे आलश्मक आशे. भऱू अॊदाजऩत्रक यद्द करून कभी केरेल्मा व धारयत 

अॊदाजऩत्रकाप्रभाणे काभ कयण्मात माल.े अवी तयतदू अवताना ल प्रस्त त काभाची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभेच्मा 37.50% कभी अवताना व धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून कामाकायी अलबमॊता माॊची भॊज यी न 

घेण्मात आरी नाशी.माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. तवेच अळाप्रकाये 10% ऩेषा कभी दयाने 

स्लीकृत कयण्मात आरेल्मा ननवलदाॊची आणखी ककती काभे व धारयत भॊज यी न घेता लऴाबयात कामाान्लनमत 

कयण्मात आरी आशेत. माफाफतचा तऩळीर रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध करून हदरा नाशी. 
 
5) प्रस्त त काभाच्मा ननवलदेभध्मे लवभालब ॊत फाॊधणे मा काभाची आशे.  भात्र प्रत्मषात खारीर फाफीॊचा वभालेळ 

करून प्रदान केर ेआशे. 
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फाफ क्र. तऩळीर  ऩरयभाण  दय )rtm.qs rep( एकूण यक्कभ  
15a Prov.& laying rough 

sahabad stone flooring  
55.00 sq.mtr  563.78n per sq 

mtr. 
31008 

15b Prov.& laying chequed 
itles for flooring  

88.55 sq.mtr  729.94 per 
sq.mtr  

64636 

19a Prov.& laying ceramic 
tiles for flooring  

3.72 sq.mtr 753.27 per 
sq.mtr  

2802 

23b Prov.& fixing Rolling 
shaltter etc. 

9.15 sq.mtr 3321.49 per 
sq.mtr 

30392 

35a Prov.& Constr.Inspection 
chamber 60x45  

5 No 4951.23 per No 24756 

 60x60 cm  5 No 5920.16 per No 29601 

42 Refixing interlocking 
paving block  

670.32 sq.mtr 145.62 per 
sq.mtr 

97612 

 एकूण    280807 
 

 लयीर प्रभाणे वीभालब ॊत फाॊधणे मा काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी अवताना टाईल्व फववलणे, ऩेग्व्शॊग 

ब्रॉक फववलणे, येलर ॊग ळटेय फववलणे इ काभ ेकयण्मात आरी आशेत.  तवेच लयीर तक्त्मातीर फाफ क्रभाॊक 

35a ल  42 मा फाफीॊचा ळडे्म र फी भध्मे वभालेळ नवताना दयऩथृ:कयण करून कामाकायी अलबमॊता माॊची 
भॊज यी न घेताच कामाान्लनमत केल्माफद्दर ठेकेदायाव रु.1,27,213/- प्रदान केर ेआशे. वदयची यक्कभ 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
6) वीभालब ॊत फाॊधणे मा काभाभधीर काशी फाफी कभी करून काशी फाफी भध्मे लाढ कयण्मात आल्माच ेहदवनू 

मेत.े लवभालब ॊत फाॊधणे व्मनतरयक्त झारेल्मा काभाची स्लतॊत्र ननवलदा न काढता भऱू काभाभध्मे टाईल्व 

फववलणे, ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणे, येलर ॊग ळटेय फववलणे इत्मादी फाफीॊचा वभालेळ कयण्मात आरा आशे. 

माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.23,808/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु. 22,653+1,27,213=1,49,866/- 
 
एकूण लवरूऩात्र अ त ेप = रु.14,73,458/- 
(4,30,349+2,71,941+80,826+2,79,672+3,86,862+23,808) 
एकूण आषेऩाचधन अ त ेप = रु.31,26,825/- 
(88,187+3,10,533+18,71,112+3,17,072+3,90,055+1,49,866) 
 

DATVCSM6501 (Ref No : 83, Hmm No : 97)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

57 जरळुद्धीकयण कें द्र वेक्टय क्र.23 ननगडी मेथीर जरळुद्धीकयण कें द्र टप्ऩा क्र.4              
खाजगी ठेकेदायाभापष त चारवलणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :जरळ द्धीकयण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 273487.00/-   

वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 133 ल 134 नुवाय प्रळावकीम भॊजुयी न घेता ननपलदा प्रलवद्ध 

कयण्मात आरी. ककभान लेतन अचधननमभा प्रभाणे ननमुक्त काभगायाॊना लेतन अदा कयण्मावाठी अॊदाजऩत्रककम 

दयाप्रभाणे ककॊ ला त्माऩेषा जास्त दयाची ननपलदा स्लीकृत कयणे आलश्मक अवताॊना ककभान लेतन दयाऩेषा कभी 
दयाची ननपलदा भॊजूय केरी. काभगायाॊना ककभान लेतन दयाप्रभाणे लेतन अदा केल्माफाफत खात्री केरी नाशी. 
त्माभुऱे ककभान लेतन कामद्माच ेउल्रॊघन झार ेआशे. ठेकेदायाव अदा केरेल्मा यक्कभेलय वेलाकय बयल्माची 
खात्री केरी नाशी. काभालयीर काभगायाॊचा पलभा उतयपलरा नाशी. काभालय नेभणूक केरेल्मा कुळर ल अकुळर 

काभगायाॊच्मा ऩात्रतपेलऴमी कागदऩत्र ेउऩरब्ध केरी नाशीत. 

 

  

 वऩऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त जरळ द्धीकयण कें द्र वेक्टय क्र.23 ननगडी मेथीर 

जरळ द्धीकयण कें द्र टप्ऩा क्र.4 खाजगी ठेकेदायाभापा त चारवलणे मा काभाची खारीर तऩलळरात नभदू नस्ती 
तऩावण्मात आरी. 
 
1 ननवलदा क्रभाॊक  6/16 – 2012-13  

2 काभाचे नाल  जरळ द्धीकयण कें द्र वेक्टय क्र.23 ननगडी मेथीर जरळ द्धीकयण कें द्र 

टप्ऩा क्र. 4 खाजगी ठेकेदायाभापा त चारवलणे 
3 प्रळावकीम भान्मता  भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.44, हद.19/05/2012 

4 ताॊबत्रक भान्मता   क्र.JCE/TS/39/12, हद.20/06/2012 

5 अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  रु.50,00,000/- 

6 रेखाळीऴा  ऩाणीऩ यलठा देखबार द रुस्ती  
7 ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 3089, हद.22/03/2012 

8 ठेकेदायाच ेनाल  भे.याजरक्ष्भी स्लमॊयोजगाय वेला वशकायी वॊस्था भमााहदत . 

9 ननवलदा दय  अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 7.07% कभी दयाने 

10 कामाादेळ क्रभाॊक  क्रभाॊक :ऩाऩ /जनन/475/2013, हद.2/05/2013 
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11 काभाचा कारालधी  12 भहशने 

12 काभ ऩणूा हदनाॊक  30/04/2014 

13 काभालय झारेरा खचा  रु.42,55,149/- 
लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 131, हद. 17/02/2018 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
वलबागाकडीर हद.19/03/2018 चे अन ऩारन वलचायात घेलनू खारीर आषेऩ अॊनतभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) लयीर भशव री आलती खचााव वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 133 ल 134 न वाय 
प्रळावकीम भॊज यी घेणे आलश्मक आशे. प्रळावकीम भॊज यीच ेआदेळ नस्ती भध्मे उऩरब्ध झार ेनाशीत.         

माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.                         
 
2) काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना ननवलदा यक्कभ ननग्श्चत कयण्माकरयता ककभान लेतन कामद्मा प्रभाणे 

भज यीच ेदय भागवलण्मात आर.े काभगाय कल्माण अचधकायी माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक का.क /कावल /203 
/2012, हद. 23/04/2012 न वाय दयाभध्मे 12.36% वेलाकय ल 5% वग्व्शाव चाजेव चा वभालेळ करून 

खारीर प्रभाणे दय कऱवलरे आशेत. 
 

तऩळीर  भज यीचा प्रनत भाश दय 
(रुऩमे)  

क ळर काभगाय  10060.86 
अक ळर काभगाय  8823.98 

 
काभाचे अॊदाजऩत्रकात 16 क ळर काभगाय ल 25 अक ळर काभगाय अळा एकूण 41 काभगायाॊचे 12 

भहशन्मावाठीच ेलेतन वलचायात घेण्मात आर ेआशे. ननवलदेतीर अटीन वाय वदयच ेकाभावाठी ऩ यवलण्मात 

मेणाऱमा काभगायाॊना ककभान लेतन कामद्मान वाय लेतन देणे फॊधनकायक अवनू त्मा दृष्ट्टीन ेननवलदा दय बयाल.े 

तवेच ककभान लेतन कामद्माप्रभाणे दय न आल्माव अळा ननवलदा दयाचा वलचाय केरा जाणाय नाशी अव े

अवताना  प्राप्त झारेल्मा ननवलदाभधून भे.याजरक्ष्भी स्लमॊयोजगाय वेला वशकायी वॊस्था भमााहदत माॊची 
अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 7.07% कभी दयाची न्मनूतभ ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी. ककभान लेतन 

अचधननमभा प्रभाणे ननम क्त काभगायाॊना लेतन अदा कयण्मावाठी अॊदाजऩत्रककम दयाप्रभाणे ककॊ ला त्माऩेषा 
जास्त दयाची ननवलदा स्लीकृत कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ भे.श्री.वलनम इॊग्जननअरयॊग वग्व्शावेव प्रा.लर. माॊची 
कभी दयाची ननवलदा ककभान लेतन अचधननमभान वाय ऩात्र नवताना देखीर भॊजूय कयण्मात आरी. ठेकेदायाव  

ककभान लेतन दयाऩेषा 7.07% कभी दयाने यक्कभ अदा केरेरी अवताना काभगायाव ककभान लेतन दय कवा 
अदा केरा.  
माफाफत वलबागाने ठेकेदायाकडून काभगायाॊना ककभान लेतन कामद्मान वाय लेतन अदा केर ेजात अवल्माची 
खफयदायी घेतरी आशे अवे नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  ठेकेदायाने बयरेरी ननवलदा ककभान लेतन दयाऩेषा 7.07% 

कभी दयाची अवताॊना ठेकेदायाने काभगायाॊना ककभान लेतन दयाप्रभाणे लेतन अदा केल्माची वलबागाने कोणत्मा 
फाफीच्मा आधाये खात्री केरी माफाफत वाधाय ऩ याला अन ऩारना वोफत जोडरेरा नाशी. त्माभ ऱे वलबागाकडून 
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ककभान लेतन दयाऩेषा कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत करून ककभान लेतन कामद्माच ेउल्रॊघन झार ेआशे.  

 

3) ननवलदा अटीन वाय काभगायाॊचा हशस्वा काभगायाॊच्मा लेतनातनू कऩात करून मेणायी यक्कभ काभगायाव 

धनादेळाव्दाये अदा कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ काभगायाॊना लेतन अदा केल्माफाफत लेतन नोंदलशी ल फॉक 

स्टेटभेंट नस्तीवोफत आढऱून आर ेनाशी. त्माभ ऱे ठेकेदायाने काभगायाॊना ककभान लेतन दयाप्रभाणे लेतन अदा 
केल्माची खात्री कयता मेत नाशी. तवेच काभगायाॊचा ल भारकाचा हशस्वा अन क्रभे ई.एव.आम ल काभगाय 
बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊफॊचधत प्राचधकयणाकड ेचरनाने जभा कयणे आलश्मक अवनू वदयच्मा यक्कभ जभा 
केल्माफाफत खात्माने खात्री कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  त्माफाफतची चरने ल काभगायाॊच्मा नालाची मादी 
उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा यक्कभा जभा झाल्माची खात्री कयता मेत नाशी.  
 

वदय आषेऩाफाफत वलबागाने ई.एव.आम ल काभगाय बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊफॊचधत प्राचधकयणाकड ेजभा चरने 

वादय केरी अवनू काभगायाॊना लेतन अदा केल्माफाफत लेतन नोंदलशी ल फॉक स्टेटभेंट वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे 

ठेकेदायाने काभगायाॊना ककभान लेतन दयान वाय लेतन अदा केल्माची खात्री कयता मेत नाशी. तयी वदयचा आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

4) प्रस्त त काभाची भ दत हदनाॊक 02/05/13 ऩावनू 12 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 

30/04/14 योजी ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा 
उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे 

आढऱून आरी नाशीत. कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर 

काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.42,551/-लवरू कयणे 

आलश्मक शोत.े तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले.      

 

माफाफत वलबागाने वलभा कागदऩत्र ेअन ऩारना वोफत वादय केरी नवल्माने वलबागाकडीर ख रावा भान्म कयता 
मेत नाशी. तयी ठेकेदायाकडून वलभा यक्कभ रु.42,551/- लवरू शोणे आलश्मक आशे. 

 

5) काभगाय कल्माण अचधकायी माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक का.क /कावल /475/2012, हद. 02/05/2013 न वाय 
कऱवलरेल्मा दयाभध्मे 12.36% वेलाकय वभावलष्ट्ट करून दय हदर ेआशेत. त्मान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय करून 

ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आर.े  कें द्र ळावनाकडीर नोटीकपकेळन नॊ.25/2012 (e) -Service Tax, dated 

20/06/12 न वाय ऩाणीऩ यलठा वलऴमक वेला वेलाकयातनू लगऱण्मात आल्मा आशेत. तथावऩ, ठेकेदायाव 

वेलाकयावश प्रदान केल्माभ ऱे ठेकेदायाने प्राप्त यक्कभेलय वेलाकय बयणा केल्माची चरने प्राप्त करून घेणे 

आलश्मक आशे. ठेकेदायाव वदय काभाऩोटी एकूण रु.42,55,149/- प्रदान केर ेअवनू 12.36% दयाप्रभाणे रु 

5,25,936/- इतका वेलाकय बयणा कयणे आलश्मक शोत.े  

तथावऩ अन ऩारना वोफत रु.2,95,000/- वेलाकय बयणा केल्माची चरने वादय केरी अवनू उलारयत रु.2,30,936/- 

इतका वेलाकय लवरू कयणे आलश्मक आशे.  
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6) ठेकेदायाकडून क ळर ल अक ळर काभगायाॊची भागणी कयताना क ळर काभगायाॊची  ल अक ळर काभगायाॊची 
ऩात्रता वलऴमक कागदऩत्र ेन घेता लगीकयण कयण्मात आर.े त्माभ ऱे ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेल्मा क ळर ल 

अक ळर काभगायाॊच्मा लेतनातीर पयकाची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. ठेकेदायाच ेदेमका वोफत 

काभगायाॊच्मा शजेयीऩत्रकाची प्रत तऩावणीवाठी उऩरब्ध झारी नाशी.  
अन ऩारना वोफत काभगायाॊच्मा शजेयीऩत्रकाची प्रत वादय केरी अवनू क ळर ल अक ळर काभगायाॊच्मा 
ऩात्रतफेाफतची कागदऩत्र ेवादय केरी नाशीत. त्माभ ऱे आषेऩ अॊनतभ कयण्मात मेत आशे.  

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.42,551+2,30,936=2,73,487/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 86, Hmm No : 131)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

58 जरषेत्र क्र.9 ते 15 ऩाण्माच्मा टाकीलयीर वलतयण व्मलस्थेवाठी ठेकेदायी ऩद्धतीने 
भजूय ऩुयवलणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :जरळ द्धीकयण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3047842.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 872553.00/-   

वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 133 ल 134 नुवाय प्रळावकीम भॊजुयी घेणे आलश्मक अवताना 
प्रळावकीम भॊजुयी न घेताच ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी. प्रस्तुत काभाची स्लीकृत कयण्मात आरेरी ननपलदा 
ककभान लेतन अचधननमभानुवाय ऩात्र नवताना देखीर भॊजूय कयण्मात आरी. काभगायाॊचा ल भारकाचा दशस्वा 
अनुक्रभे ई.एव.आम ल काभगाय बपलष्ट्म ननलाषश ननधीच्मा यक्कभा वॊफॊचधत प्राचधकयणाकड ेजभा केल्माची चरने 

उऩरब्ध झारी नाशीत. ठेकेदायाने लळफ्ट चाटष, शजेयीऩत्रक ल भालवक अशलार वादय न केल्माभुऱे काभाच्मा 
पलळऴे अटी ल ळती नुवाय ठेकेदायाकडून देमकाच ेएक टक्का यक्कभ लवूर कयणे आलश्मक आशे. 2014-15 मा 
आचथषक लऴाषत भनऩा षेत्रातीर वलष ऩाण्माच्मा टाक्मालयीर पलतयण व्मलस्थेकरयता भजूय ऩुयपलण्मावावाठी 
एकत्रत्रत ननपलदा न काढता जरषेत्र ननशाम स्लतॊत्र ननपलदा काढण्मात आरी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त क षेत्रीम कामाारमाच्मा अॊतगात जरषेत्र क्रभाॊक 9 त े15 भध्मे ऩाण्माच्मा 
टाकीलयीर वलतयण व्मलस्थेवाठी ठेकेदायी ऩद्धतीने भजूय ऩ यवलणे काभाची खारीर नस्तीच ेरेखाऩयीषण 
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कयण्मात आर.े 
1 ननवलदा क्रभाॊक  7.73 – 2013-14 

2. काभाचे नाल  जरषेत्र क्र.9 त े15 ऩाण्माच्मा टाकीलयीर वलतयण व्मलस्थेवाठी ठेकेदायी 
ऩद्धतीने भजूय ऩ यवलणे. 

3. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ रु.36,80,835/- 

4. ताॊबत्रक भान्मता  क्रभाॊक :JCE/TS/WS/11/2013, हद.30/07/2013 

5. रेखाळीऴा  ऩाणीऩ यलठा मोजना ननधी   
6. ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्र.5473, हद.31/12/2013 

7. ठेकेदायाच ेनाल  भे.ळ बभ उद्मोग 

8. ननवलदा दय  5.368% कभी दयाने 

9. कामाादेळ क्रभाॊक  ऩा.ऩ ./कावल/06/25/2014, हद.01/01/2014 

10. काभाचा कारालधी  12 भहशने 

11 काभ ऩणूा हदनाॊक  31/03/2015 

12. काभालय झारेरा खचा  रु.65,31,090/- 
 
लयीर काभाचे अॊदाजऩत्रक, ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी अवता, 
आढऱून आरेल्मा खारीर अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 132, हद.17/02/18 अन्लमे वलचायणा केरी 
अवता, ऩाणीऩ यलठा वलबागाने रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय अन ऩारन वादय केर ेनाशी त्माभ ऱे 

खारीर प्रभाणे आषेऩ अॊनतभ कयण्मात मेत आशेत. 
(1) ऩाण्माच्मा टाकीलयीर वलतयण व्मलस्थ ेवाठी भनऩा वेलेतीर ऩाणीऩ यलठा वलबागाच्मा आस्थाऩनेलय 
कामायत अवरेल्मा काभगायाॊना काभगायाकडून काभ करून घेणे आलश्मक अवताना ननवलदा काढून खाजगी 
ठेकेदाया भापा त वदयच ेकाभ करून घेण्माफाफत ख रावा केरा नाशी. 
 
(2) लयीर भशव री आलती खचााव वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 133 ल 134 न वाय 
प्रळावकीम भॊज यी घेणे आलश्मक अवताना प्रळावकीम भॊज यीच ेआदेळ नस्ती भध्मे उऩरब्ध झार ेनाशीत. 
 
(3) काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना ननवलदा यक्कभ ननग्श्चत कयण्माकरयता ककभान लेतन कामद्मा प्रभाणे 

भज यीच ेदय भागवलण्मात आर.े काभगाय कल्माण अचधकायी माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक का.क /कावल /209 
/2013, हद. 25/03/2013 न वाय दयाभध्मे 12.36% वेलाकय ल 5% वग्व्शाव चाजेव चा वभालेळ करून 

खारीर प्रभाणे दय कऱवलरे आशेत. 
तऩळीर  भज यीचा प्रनत भाश दय (रुऩमे)  
क ळर काभगाय  10736.40 

अक ळर काभगाय  9968.90 

 
काभाचे अॊदाजऩत्रकात 44 क ळर काभगाय ल 02 अक ळर काभगाय अळा एकूण 46 काभगायाॊचे 08 

भहशन्मावाठीच ेलेतन वलचायात घेण्मात आर ेआशे. त्माॊभध्मे 12.36% वेलाकय  ल 5% वग्व्शाव चाजेवचा 
वभालेळ करून एकूण रु.36,80,835/- इतक्मा यक्कभेच ेऩलूागणनऩत्रक तमाय कयण्मात आर.े ननवलदेतीर 

अटीन वाय वदयच ेकाभावाठी ऩ यवलण्मात मेणाऱमा काभगायाॊना ककभान लेतन कामद्मान वाय लेतन देणे 
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फॊधनकायक अवनू त्मा दृष्ट्टीन ेननवलदा दय बयाल.े तवेच ककभान लेतन कामद्माप्रभाणे दय न आल्माव अळा 
ननवलदा दयाचा वलचाय केरा जाणाय नाशी अव ेअवताना प्राप्त झारेल्मा ननवलदाभधून ळ बभ उद्मोग माॊची 
अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 5.368% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी. ककभान लेतन अचधननमभा 
प्रभाणे ननम क्त काभगायाॊना लेतन अदा कयण्मावाठी अॊदाजऩत्रककम दयाप्रभाणे ककॊ ला त्माऩेषा जास्त दयाची 
ननवलदा स्लीकृत कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ भे.ळ बभ उद्मोग माॊची कभी दयाची ननवलदा ककभान लेतन 

अचधननमभान वाय ऩात्र नवताना देखीर भॊजूय कयण्मात आरी. ठेकेदायाव  ककभान लेतन दयाऩेषा 5.368% 

कभी दयाने यक्कभ अदा केरेरी अवताना काभगायाव ककभान लेतन दय कवा अदा केरा. माफाफत ख रावा केरा 
नाशी. 
 
(4) ननवलदा अट ल काभगाय कल्माण अचधकायी माॊचे हद.26/05/14 चे ऩत्रातीर अटीन वाय काभगायाॊचा हशस्वा 
काभगायाॊच्मा लेतनातनू कऩात करून मेणायी यक्कभ काभगायाव धनादेळाव्दाये अदा कयणे आलश्मक आशे. 

तथावऩ काभगायाॊना लेतन अदा केल्माफाफत लेतन नोंदलशी ल फॉक स्टेटभेंट नस्तीवोफत आढऱून आर ेनाशी. 
त्माभ ऱे ठेकेदायाने काभगायाॊना ककभान लेतन दयाप्रभाणे लेतन अदा केल्माची खात्री कयता मेत नाशी. तवेच 

काभगायाॊचा ल भारकाचा हशस्वा अन क्रभे ई.एव.आम ल काभगाय बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊफॊचधत प्राचधकयणाकड े

चरनाने जभा कयणे आलश्मक अवनू वदयच्मा यक्कभ जभा केल्माफाफत खात्माने खात्री कयणे आलश्मक आशे. 

ऩयॊत  त्माफाफतची चरने ल काभगायाॊच्मा नालाची मादी उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा यक्कभा जभा 
झाल्माची खात्री कयता मेत नाशी. 
 
(5) वदय काभाच्मा वलळऴे अटी ल ळती न वाय ठेकेदायाने लळफ्ट चाटा, शजेयीऩत्रक ल भालवक अशलार वादय 
कयणे फॊधनकायक आशे. वदय फाफी वादय न केल्माव ठेकेदायाच ेदेमकातनू एक टक्का यक्कभ लवरू कयणेफाफत 

तयतदू आशे. तथावऩ, नस्ती भध्मे लळफ्ट चाटा, शजेयीऩत्रक ल भालवक अशलार आढऱून आरा नाशी. त्माभ ऱे 

ठेकेदायाच ेदेमकातनू एक टक्का यक्कभ रु. 65,310/- लवरू कयणे आलश्मक आशे.  
 
(6) कें द्र ळावनाकडीर नोटीकपकेळन नॊ.25/2012 (e) -Service Tax, dated 20/06/12 न वाय 
ऩाणीऩ यलठा वलऴमक वेला वेलाकयातनू लगऱन्मात आरेल्मा अवताना अॊदाजऩत्रकाभध्मे 12.36% वेलाकयाचा 
वभालेळ करून अदाजऩत्रक तमाय कयण्मात आर ेल ्त्मान वाय ठेकेदायाव वेलाकयावश प्रदान कयण्मात आर े

आशे. ठेकेदायाने वेलाकय बयणा केल्माची चरने नस्ती वोफत उऩरब्ध झारी नाशीत. त्माभ ऱे एकूण प्रदान 

कयण्मात आरेल्मा वेलाकयाची यक्कभ रु.8,07,243/- लवरूऩात्र आशे. 
 
(7) वदय काभाची भ दत वॊऩरेरी अवताॊना नलीन ननवलदा न भागवलता स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 7552, 
हद.5/08/14 अन्लमे ळ बभ उद्मोग माॊना ऑगस्ट-14 नॊतय भ दतलाढीचा ननग्श्चत कारालधी स्ऩष्ट्ट न कयता 
ऩ ढीर ननवलदाधायक वॊस्थेची नेभणूक शोईऩमतं काभाव भ दतलाढ हदरी ल त्मावाठीचा मेणाया लाढील खचा 
यक्कभ रु.30,47,842/- करयता भान्मता देण्मात आरी आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 2011 

भधीर प्रकयण 5 (2) (1) न वाय आम क्ताने कोणतशेी काभ कयण्मावाठी दोन राख रुऩमाॊऩेषा अचधक खचा 
शोणाय अवेर अव ेकोणतशेी काभ कयण्माफाफत कोणतीशी वॊवलदा कयण्माऩलूी ननदान वात हदलव अगोदय 
स्थाननक लतृ्तऩत्रातीर जाहशयातीव्दाये नोटीव देलनू अळा वॊवलदावाठी ननवलदा भागवलल्मा ऩाहशजेत अव े

अवताना देखीर ननवलदा प्रकक्रमा न कयता रु.30,47,842/- इतक्मा यक्कभेच्मा लाढील काभाव कयायनाभा 
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करून भ दतलाढ हदरी आशे. वदयच्मा ननमभफाह्म खचााची यक्कभ रु.30,47,842/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे.  अळा ऩद्धतीने ककती प्रकयणात ननवलदा न काढता लाढील काभ त्माच ठेकेदायाव देण्मात आर ेमाफाफत 

रेखा ऩयीषणाव अलगत केरे नाशी.  
 
(8) वदय काभाच्मा वलळऴे अटी ल ळती न वाय ठेकेदायाने काभगाय बवलष्ट्म ननलााश ननधीच्मा यक्कभ बयल्माच्मा 
चरने, काभगाय वलभा, वेलाकय, काभगाय कल्माण ननधीच्मा यक्कभा बयल्माची चरने जोडणे फॊधनकायक 

आशे. ठेकेदायाने बफराचे प्रदानाच ेलेऱेव चरने वादय न केल्माव ठेकेदायाच ेदेमकातनू वदय यक्कभेच्मा द प्ऩट 

यक्कभ लवरू कयण्माफाफत तयतदू आशे. तथावऩ, वेलाकय, काभगाय कल्माण ननधी, बवलष्ट्म ननलााश ननधी, 
च्मा यक्कभा बयल्माची चरने आढऱून आरी नाशीत. माफाफत ख रावा कयणे आलश्मक आशे. 
 
(9) 2014-15 मा आचथाक लऴाात भनऩा षेत्रातीर वला ऩाण्माच्मा टाक्मालयीर वलतयण व्मलस्थ ेकरयता भजूय 
ऩ यवलण्मावावाठी एकबत्रत ननवलदा न काढता जरषेत्र ननशाम स्लतॊत्र ननवलदा काढण्माच ेप्रमोजन काम माफाफत 

ख रावा केरा नाशी. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 8,72,553/- (65,310+8,07,243) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.30,47,842/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 87, Hmm No : 132)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

59 भुख्मारमा अॊतगषत जरननस्वायण ल भरळुद्धीकयण वलऴमक काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 44 

   

रेखा ळीऴा :जरननस्वायण ल भरळ द्ध    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4618458.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2069888.00/-   

ठेकेदायाकडून फाफननशाम दयऩथृ्कयण प्राप्पत करून वदय दय फाजायबालाप्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री केरी 
नाशी. स्लीकृत ननपलदेची यक्कभ 10% ऩेषा कभी अवताॊना वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 

नुवाय कामषलाशी न कयता ननपलदा अॊनतभ कयण्मात आरी. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा वॊऩूणष 
कारालधीचा पलभा उतयपलरा नाशी. भॊजूय ननपलदेऩेषा जादा खचष कयण्मात आरा आशे. दयवूचीतीर नभूद दय शे 

स्लालभत्लधनाच्मा (Royalty)  यक्कभेवश अवताॊना ठेकेदायाच ेदेमकाभध्मे स्लालभत्लधनाची यक्कभ रु.79,426/- 

वभापलष्ट्ट करून ऩुनश्च अदा केरी आशे. भोजभाऩ ऩुर्स्तकेभध्मे भोजभाऩाचे ददनाॊक नभूद केरेरे नवताॊना 
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तवेच फाजायबाल ननदेळाॊक ळशय अलबमॊता माॊचेकडून प्रभाखणत करून न घेता ठेकेदायाव बाललाढ पयक अदा 
केरा आशे. 110 भीटय DI K-9 ऩाईऩ न फवपलता ठेकेदायाव यक्कभ रु.13,64,330/- अदा केरी आशे. एकूण 

56.219 घ.लभ. Readymix Concrete  काभालय ऩोशोच केल्माफाफतची चरने ल त्माची नोंद वाईट लकष  यर्जस्टय 

भध्मे घेतल्माफाफतची नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. ठेकेदायाव ननमभफाह्म भुदतलाढ भॊजूय करून बाललाढ 

पयकाची यक्कभ अदा केरी आशे. काभाचे अॊदाजऩत्रक स्थऱऩाशणी करून अचूकऩणे तमाय केर ेनाशी. 
अॊदाजऩत्रकात वभापलष्ट्ट नवरेल्मा फाफी कामाषन्लनमत कयण्माऩूली कायणे नभूद करून कामषकायी अलबमॊता 
माॊची भॊजुयी घेणे आलश्मक अवताना कामषकायी अलबमॊता माॊची भॊजुयी न घेता कामाषन्लनमत केल्मा आशेत. 4.5 

भीटय खोरी ऩमांत खोदाई केरेरी अवताना 4.6 भीटय त े5.00 भीटय खोरी ऩमांत चेंफय फाॊधकाभ केल्माच ेदळषलून 

प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 

 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका भ ख्मारमा अॊतगात आचथाक लऴा 2014-15 भधीर जर:ननस्वायण ल 

भरळ द्धीकयण वलऴमक खारीर काभाॊच्मा नस्तीॊची तऩावणी कयण्मात आरी. 

 

अ.क्र. ननवलदा 
क्रभाॊक   

काभाचे नाल  ठेकेदायाच ेनाल  काभाची 
अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ (रु.) 

ननवलदा दय 
(रु.)  

काभालय झारेरा 
एकूण खचा (रु.) 

1. 4/22       

2013-14 
चऱशोरी भरळ द्धीकयण 

कें द्राॊतगात प्रबाग क्र.3 

भधीर ऩाटीरनगय, 
धभायाजनगय 
ऩरयवयात ड्रनेेज राईन 

टाकणे. 

फी.एन. 

नाणेकय 
1,40,03,661 31.859% 

कभी दयाने 

1,00,08,107 

2. 4/45    

2013-14 
कावायलाडी 
भरैाळ द्धीकयण 

कें द्राॊतगात वऩ ॊऩऱे 

वौदागय त ेकावायलाडी 
भरैाळ द्धीकयण 

कें द्राऩमतं 700 mm 

व्मावाची यामणझॊग 

भेन राईन टाकणे.  

व्शी.एभ.भातयेे  69,88,917 2.499% 

कभी दयाने  

68,79,167 
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3. 4/36 – 

2013-14 
चऱशोरी 
भरैाळ द्धीकयण 

कें द्राॊतगात प्रबाग क्र.6 

भध्मे गॊधलानगयी, 
रक्ष्भीनगय,अरुणनगय 
लळषक कॉरनी 
आल्शाट लवतो, 
ताऩकीय लवती 
इ.बागात 

जरननस्वायण नलरका 
टाकणे  

फहशयट िदवा, 
ऩ णे  

1,40,05,076 28.88% 

कभी दयाने  

1,01,87,767 

4  4/5 -     

2013-14 
चऱशोरी ल चचखरी 
भरैाळ द्धीकयण कें द्रा 
अॊतगात प्रबाग क्र.2 ल 

3 भोयेलस्ती ल चचखरी 
ऩरयवयात याहशरेल्मा 
हठकाणी ब मायी 
गटयनलरका टाकणे. 

भे.देल 

कन्स्रक्ळन  

70,01,777 31.989% 49,96,505 

5. 4/13 – 

2013-14 
चच ॊचलड 

भरैाळ द्धीकयण कें द्रा 
अॊतगात प्रबाग क्र.26 

भोशननगय 
काऱबोयनगय मेथे 
अन्वायी लजनकाटा त े

तऩस्ली कॊ ऩाउॊ ड ऩमतं 

भ ख्म ड्रनेेज राईन 

टाकणे  

अळोक 

कन्स्रक्ळन 

1,39,84,813 33.549% 

कभी दयाने  

38,60,391 

6. -- क प्रबाग 

जर:ननस्वायण वाॊगली 
भरैाळ दधीकयण 

कें द्रावाठी इनरेट 

चेम्फय फाॊधणे  

प्रवलण 

कन्स्रक्ळन 

34,84,685 5.25% कभी 
दयाने  

33,18,816 
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7. 5/21 लॉडा क्र.60 

वाॊगली,भभतानगय 
मेथे जर:ननस्वायण 

व वलधा ऩ यवलणे  

फी.ऩी.खोडदे 

अॉन्ड कॊ ऩनी  
42,01,539 40.10% 

कभी दयाने  

26,42,558 

 
लयीर काभाचे अॊदाजऩत्रक, ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी अवता, 
आढऱून आरेल्मा खारीर अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 133, हद.17/02/18 अन्लमे वलचायणा केरी 
अवता, ऩाणीऩ यलठा वलबागाने रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे 

खारीर प्रभाणे आषेऩ अॊनतभ कयण्मात मेत आशेत. 
 

(अ) काभाचे नाल : चऱशोरी भरळदु्धीकयण कें द्ाॊतगषत प्रबाग क्र.3 भधीर ऩाटीरनगय, धभषयाजनगय  

                ऩरयवयात ड्रनेेज राईन टाकणे. 

 

1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 31.859% % ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 

ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. काभ 

ग णलत्ता ऩलूाक फाफत खात्री कळी केरी माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

2) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 

अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 31.859% ने कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

3) वदयचे काभ हदनाॊक 9/12/2013 ऩावनू 24 भहशने कारालधी करयता देण्मात आर ेशोत.े कामाादेळातीर 

अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने 

हदनाॊक 28/03/14 त े27/03/15 मा कारालधीचा केलऱ दोन काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा अवनू काभाचा वलभा 
उतयवलरा नाशी. कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा वलभा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा 
वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.1,40,036/- लवरू कयणे 

आलश्मक शोत.े वदयची यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान केल्माभ ऱे ळावन भशव राचे न कवान झार ेआशे. तयी 
वदयची यक्कभ लवरू करून रेखा ऩयीषणाव अलगत कयाले. 

 

4) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.1,40,03,661/-अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
31.859-% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.95,42,235/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 
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आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.1,00,08,107/- + बाललाढ रु.4,65,873/- अवा एकूण रु.1,04,73,980/- 

इतका खचा केरा आशे. म्शणज ेभॊजूय ननवलदेऩेषा रु.9,31,745/- इतका जादा खचा झारा आशे. वालाजननक 

फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील खचााची कायणे नभदू करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय 
करून न घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. माफाफत ख रावा केरा नवल्माने ननवलदे ऩेषा जादा झारेरा 
खचा रु.9,31,745/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  

 

5) प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक भशायाष्ट्र ग्जलन प्राचधकयण वलबागाचे दयवचूी प्रभाणे तमाय केर ेअवनू 

दयवचूीभध्मे नभदू केल्मान वाय दयवचूीतीर नभदू दय शे स्लालभत्लधनाच्मा (Royalty) यक्कभेवश आशेत. 

तथावऩ, ठेकेदायाच ेदेमकाभध्मे स्लालभत्लधनाची यक्कभ रु.79,426/- वभावलष्ट्ट करून देमक अदा कयण्मात आर े

आशे. त्माभ ऱे ठेकेदायाव यॉमल्टी ऩोटी यक्कभ रु. 79,426/- अनतप्रदान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू 

कयणे आलश्मक आशे. 

 

6)  वदयचे काभावाठी फाफ क्रभाॊक 2 न वाय जलभनीभध्मे 0 त े4.50 लभटय खोरी ऩमतं 5120.38 घ.भी.खोदाइ 

केरी आशे. ऩयॊत  खडकाभध्मे काभ व रु कयण्माऩलूी जलभनीचा STRATA तऩावणी केल्माफाफतचा अशलार 

नस्ती वोफत आढऱून आरा नाशी.  
 

7)  प्रस्त त काभाभध्मे ठेकेदायाव बाललाढ यक्कभ रु.4,65,873/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे 

भोजभाऩाच ेहदनाॊक नभदू केरेरे नाशीत. तवेच फाजायबाल ननदेळाॊक ळशय अलबमॊता माॊचेकडून प्रभाणणत करून  

घेण्मात आरेरे नाशीत.  त्माभ ऱे बाललाढ ऩरयगणने भध्मे नभदू केरेरे दय मोग्म अवल्माची खात्री देता मेत 

नाशी. माफाफत वलबागाने कोणतशेी स्ऩष्ट्टीकयण वादय केर ेनवल्माने बाललाढ पयकाची यक्कभ रु.4,65,873/- 

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1,40,036/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु. 9,31,745+4,65,873 =13,97,618/- 

 

(फ) काभाच ेनाल : कावायलाडी भरैाळदु्धीकयण कें द्ाॊतगषत पऩ ॊऩऱे वौदागय त ेकावायलाडी  
                भरैाळदु्धीकयण कें द्ाऩमांत 700 mm व्मावाची यामखझॊग भेन राईन टाकणे. 

 

1) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.69,88,917/-अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
2.499% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.68,14,264/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.68,79,167/- इतका खचा केरा आशे. म्शणजे भॊजूय ननवलदेऩेषा रु.64,903/- 

इतका जादा खचा झारा आशे. वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील खचााची कायणे 

नभदू करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. माफाफत वलबागाने 

ख रावा केरा नवल्माभ ऱे जादा खचााची यक्कभ रु. 64,903/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
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2) काभाची भ दत हदनाॊक 03/03/14 त े02/06/15 मा कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 02/06/15 योजी 
ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  हदनाॊक 02/04/14 त े3/03/15 मा कारालधीचा काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. काभगायाॊचा 
वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा 
कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक 

टक्का यक्कभ रु.69,889/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन खाती जभा 
कयाली ल तवे रेखा ऩयीषणाव अलगत कयाले. 

 

3) देमकातीर भधीर फाफ क्र.4 – न वाय ठेकेदायाव DI K-9 ऩाईऩ 374 भीटय ऩ यलठा केल्माफद्दर प्रनत लभटय 
रु.12403/- प्रभाणे यक्कभ अदा केरी आशे. ऩयॊत  फाफ क्रभाॊक 6 न वाय ऩ यलठा केरेल्मा ऩाईऩ ऩकैी 264 भीटय 
ऩाईऩ फववलण्मात आल्माची नोंद आशे. उलारयत 110 भीटय ऩाईऩ न फववलता यक्कभ अदा कयण्मात आरी आशे. 

त्माभ ऱे 110 भीटय DI K-9 ऩाईऩ ची यक्कभ 12,403/- प्रनत भीटय प्रभाणे ठेकेदायाव अदा केरेरी यक्कभ 

रु.13,64,330/- लवरूऩात्र आशे.  

 

4) फाफ क्रभाॊक 12 न वाय ठेकेदायाव 47.712 घ.भी. M-25 Readymix Concrete प्रनत घ.भी.रु.6690.98 प्रभाणे 

रु.3,19,240/- ल 8.507 घ.भी. M-15 Readymix Concrete प्रनत घ.भी.रु.5314.80 प्रभाणे रु.45213/- अळी एकूण 

यक्कभ रु.3,64,453/- अदा केरी आशे. तथावऩ, 56.219 घ.लभ. Readymix Concrete काभालय ऩोशोच 

केल्माफाफतची चरने ल त्माची नोंद वाईट लका  यग्जस्टय भध्मे घेतल्माफाफतची नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
माफाफत वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने 56.219 घ.भी. Readymix Concrete ची ठेकेदायाव अदा केरेरी 
यक्कभ रु.3,64,453/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

 5) ठेकेदायाने अॊदाजऩत्रकातीर काशी फाफीच्मा ऩरयभाणात फचत करून रु.7,76,146/- इतक्मा यक्कभेच्मा 
ऩरयभाणा भध्मे लाढ केरी आशे. लाढील ऩरयभाण लाऩयण्माफाफत ठेकेदायाने काशी ऩरयभाणा भध्मे फचत दळालनू 

त्माऐलजी लाढील ऩरयभाण लाऩयण्मा फाफतची कायणे नभदू करून कामाकायी अलबमॊता माॊची भॊज यी घेणे 

आलश्मक शोत.े तथावऩ काभ ऩणूा झाल्मानॊतय फचत लाढ तक्ता वादय केरा आशे. फचत लाढ तक्त्मा भध्मे 

लाढील ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणे नभदू केरेरी नाशीत. तयी माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे. 

 

6)  काभाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता, काभ व रू कयण्माफाफत ठेकेदायाव हदनाॊक 12/03/14 त े

हद.9/02/15 मा एक लऴााच्मा कारालधीत एकूण आठ स्भयणऩत्र/ेनोटीव देण्मात आरी. त्मानॊतय   ठेकेदायाने 

ऩालवाळ्माचे कायण नभदू करून हद.20/03/15 योजी भ दतलाढ लभऱणेफाफत ऩत्र हदरे. कामाकायी अलबमॊता ड 

षेत्रीम कामाारम, जर:ननस्वायण वलबाग माॊच ेहदनाॊक 22/05/15 अन्लमे हदनाॊक 02/06/15 ऩमतं भ दतलाढ 

भॊजूय केरी. हदनाॊक 03/03/14 त े31/05/14 ल ऑक्टोफय-14 त ेभाचा-15 ऩमतं ऩालवाऱा नवताना देखीर 

ठेकेदायाने काभ व रु केर ेनाशी. वलबागाने ठेकेदायालय कोणतीशी दॊडात्भक कायलाई न कयता ठेकेदायाच्मा 
अजाान वाय भ द्तलाढ भॊजूय केरी आशे. कामाादेळातीर तयत दी प्रभाणे ठेकेदायाने कामाादेळाच ेतायखे ऩावनू 15 
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हदलवात काभ व रु कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ ठेकेदायाव ननमभफाह्म भ दतलाढ भॊजूय कयण्मात आरी. वदय 
काभाभध्मे ठेकेदायाव रु.97,123/- इतकी बाललाढ प्रदान कयण्मात आरी आशे. वदय काभ ठेकेदायाने वलरॊफाने 

व रु केल्माभ ऱे जनतवे त्राव वशन कयाला रागरा. हद.03/03/14 त े8/05/14 ल ऑक्टो.14 त ेभाचा-15 मा 
कारालधीतीर काभाचा वलरॊफ ठेकेदायाने लेऱेत काभ चार ून केल्माभ ऱे झारा आशे. त्माव भ दतलाढ देणे 

शीआषेऩाशा फाफ आशे. ठेकेदायाव दॊड रालण्माऐलजी भ दतलाढ देलनू ठेकेदायाच ेआचथाक हशत जोऩावण्माचा 
प्रमत्न झाल्माचे हदवनू मेत.े तयी वदय बाललाढ लवरूऩात्र का कयण्मात मेल ूनमे माफाफत वलचायणा केरी अवता 
वलबागाने ख रावा केरा नाशी. त्माभ ऱे वदय बाललाढीची यक्कभ रु.97,123/- लवरूऩात्र आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.69,889+13,64,330+97,123= 15,31,342/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.64,903+3,64,453=4,29,356/- 
 

क) काभाच ेनाल : चऱशोरी भरैाळदु्धीकयण कें द्ाॊतगषत प्रबाग क्र.6 भध्मे गॊधलषनगयी, रक्ष्भीनगय, अरुणनगय 

लळषक कॉरनी आल्शाट लवतो, ताऩकीय लवती इ. बागात जरननस्वायण नलरका टाकणे. 

 

1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 28.88% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 

ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. माफाफत 

वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 

2) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 

अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 28.88% ने कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 

3) काभाची भ दत हदनाॊक 27/11/13 ऩावनू 18 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 02/03/15 योजी 
ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  हदनाॊक 25/07/14 त े26/07/14 मा दोन हदलवाचा काभाचा वलभा उतयवलरा आशे. 

काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. कामाादेळातीर तयत दी न वाय 
काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी 
यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.1,40,051/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखा 
ऩयीषणाव ळावन जभा करून अलगत कयाले. 
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4) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.1,40,05,076/-अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
28.88% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.99,60,410/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.98,60.971/- + बाललाढ रु.3,26,796/- अवा एकूण रु.1,01,87,767/- 

इतका खचा केरा आशे.  भॊजूय ननवलदेऩेषा रु.2,27,357/- इतका जादा खचा झारा आशे. वालाजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील खचााची कायणे नभदू करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न 

घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा न केल्माने जादा खचााची यक्कभ 

रु.2,27,357/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

5) प्रस्त तच्मा काभाभध्मे एकूण खडकाभधीर खोदाई 8063 घ.भी.अवनू त्त्माऩकैी ठेकेदायाने 6958.74 घ.भी. 
त्माच काभालय रयकपलरॊग केर ेआशे. ल 551.61 घ.भी गौण खननज लाशतकू दळावलरी आशे. तथावऩ उलारयत 

552.65 घ.भी गौण खननज कोठे लाऩयरे माफाफत भोजभाऩ ऩ ग्स्तके भध्मे उल्रेख नाशी. माफाफत वलबागाने 

ख रावा केरा नाशी. 
 

6) वदय काभाभध्मे अॊदाजऩत्रकात (Schedule-B) भध्मे वभावलष्ट्ट नवरेर े0.50 त े3.80 भीटय वाईजचे एकूण 

266 चेंफवा Rate Analysis (दय ऩथृ:कयण) करून फववलण्मात आर ेआशे. त्माऩोटी ठेकेदायाव यक्कभ 

रु.36,20,502/- भधून ननवलदा दय 28.88% लजा जाता रु.25,74,901/- अदा कयण्मात आर ेआशे. त्माफाफत 

ववलस्तय कायणे नभदू कयण्मात आरी नाशी. मालरून वदय काभाचे अॊदाजऩत्रक स्थऱऩाशणी न कयता 
अचूकऩणे तमाय केर ेनवल्माच ेहदवनू मेत.े अॊदाजऩत्रकात वभावलष्ट्ट नवरेल्मा फाफी कामाान्लनमत कयण्माऩलूी 
कायणे नभदू करून कामाकायी अलबमॊता माॊची भॊज यी घेणे ल त्मान वाय ठेकेदायाव वदयच्मा फाफी कामाान्लनमत 

कयण्मावाठी स्लतॊत्र आदेळ देणे आलश्मक आशे. तथावऩ वदयची कामालाशी न कयताच  काभाभध्मे फदर 

कयण्मात आरा आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1,40,051/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.2,27,357/- 

ड) काभाचे नाल : चऱशोरी ल चचखरी भरैाळदु्धीकयण कें द्ा अॊतगषत प्रबाग क्र.2 ल 3 भोयेलस्ती ल चचखरी 
ऩरयवयात यादशरेल्मा दठकाणी बमुायी गटयनलरका टाकणे. 

 

1)स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 31.989% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 

ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

 

2)वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 
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अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 31.989% ने कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत.माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

3) काभाची भ दत हदनाॊक 10/021/13 ऩावनू 18 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 03/06/15 

योजी ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. 

कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा 
नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.70,018/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तयी वदयची 
यक्कभ लवरू करून ळावन बयणा करून रेखा ऩयीषणाव अलगत कयाले. 

 

4) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.70,01,777/-अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
31.989% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.47,61,978/- यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.49,96,505/- इतका खचा केरा आशे. म्शणजे भॊजूय ननवलदेऩेषा 
रु.2,34,527/- इतका जादा खचा झारा आशे. वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील 

खचााची कायणे नभदू करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. 

माफाफत ख रावा वादय न केल्माने जादा खचााची यक्कभ रु.2,34,527/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

 

5) प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक भशायाष्ट्र ग्जलन प्राचधकयण वलबागाचे दयवचूी प्रभाणे तमाय केर ेअवनू 

दयवचूीभध्मे नभदू केल्मान वाय दयवचूीतीर नभदू दय शे स्लालभत्लधनाच्मा (Royalty) यक्कभेवश आशेत. 

तथावऩ, ठेकेदायाच ेदेमकाभध्मे स्लालभत्लधनाची यक्कभ रु.57,628/- वभावलष्ट्ट करून देमक अदा कयण्मात आर े

आशे. त्माभ ऱे ठेकेदायाव यॉमल्टी ऩोटी यक्कभ रु.57,628/- अनतप्रदान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू 

करून अन ऩारन वादय कयाले. 

 

6) प्रस्त त काभाभध्मे ठेकेदायाने 2429.10 भीटय राॊफीचा RCC ऩाईऩ टाकरा अवनू त्माभध्मे एकूण 238 चेंफवा 
तमाय कयण्मात आर.े प्रत्मेक चेंफय भधीर 15 भीटय अॊतय वलचायात घेता 238 चेंफय तमाय कयण्माकरयता 3570 

भीटय ऩाईऩ आलश्मक आशे. ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेरा एकूण ऩाईऩ 2429 भीटय अवनू त्माभध्मे 162 चेंफय तमाय 
कयता मेतीर. तथावऩ ऩ येवा ऩाईऩ नवताना ठेकेदायाव अनतरयक्त 76 चेंफवाची यक्कभ रु.10,42,445/_- भधून 

ननवलदा दय 31.989% लजा जाता रु.7,10,020/- प्रदाने केरी आशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तके भध्मे दोन चेंफय भधीर 

अॊतय नभदू नवल्माने एकूण ककती ऩाईऩ रागरा माफाफत खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे 76 चेंफवा ची यक्कभ 

रु.7,10,020/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.70,018+57,628= 1,27,646/- 
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आषेऩाचधन यक्कभ रु. 2,34,527+ 7,10,029= 9,44,556/- 

 

इ) काभाचे नाल : चच ॊचलड भरैाळदु्धीकयण कें द्ा अॊतगषत प्रबाग क्र.26 भोशननगय, काऱबोयनगय मेथे  
               अन्वायी लजनकाटा त ेतऩस्ली कॊ ऩाउॊ ड ऩमांत भखु्म ड्रनेेज राईन टाकणे. 

 

1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 24.30% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 

ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. माफाफत 

वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 

2)  वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 

अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 24.30% ने कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 

3) प्रस्त त काभाची भ दत हदनाॊक 03/12/13 ऩावनू 18 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 

03/01/15 योजी ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा 
उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत   ठेकेदायाने हद.23/01/14 त े02/12/14 मा कारालधीचा काभाचा वलभा  उतयवलरा 
अवनू काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नाशी. कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच 

काभालयीर काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.42,016/-

लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 

 

4) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.42,01,598/-अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
24.30% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.31,80,609/ यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.33,02,909 + बाललाढ रु.92,687/- अवा एकूण रु.33,95,596/- इतका खचा 
केरा आशे. म्शणजे भॊजूय ननवलदेऩेषा रु.2,14,986/- इतका जादा खचा झारा आशे. वालाजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील खचााची कायणे नभदू करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न 

घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. माफाफत वलबागाने कोणताशी ख रावा न केल्माने जादा खचााची यक्कभ 

रु.2,14,986/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

5) वदय काभाभध्मे ठेकेदायाने एकूण 2146.37 घ.भी.खोदाई केरी अवनू, त्माऩकैी त्माच काभालय रयकपलरॊग 

वाठी 1763.94 घ.भी भटेरयमर लाऩयरे आशे. तवेच 355.52 घ.भी भटेरयमर लाशतकू केरी आशे. माप्रभाणे एकूण 
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2119.46 घ.भी भटेरयमर लजा जाता उलारयत 26.91 घ.भी भटेरयमर कोठे लाऩयण्मात आर ेमाची नोंद नाशी. 
माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

6)  प्रस्त त काभाभध्मे ठेकेदायाने 1556.55 भीटय राॊफीचा RCC ऩाईऩ टाकरा अवनू त्माभध्मे एकूण 145 चेंफवा 
तमाय केल्माचे नभदू करून ठेकेदायाव चेंफवा ची यक्कभ रु.15,52,386/- अदा केरी आशे.. प्रत्मेक चेंफय भधीर 15 

भीटय अॊतय वलचायात घेता 145 चेंफय तमाय कयण्माकरयता 2175 भीटय ऩाईऩ आलश्मक शोता.  ठेकेदायाने ऩ यलठा 
केरेरा एकूण ऩाईऩ 1556.55 भीटय अवनू त्माभध्मे प्रत्मेक चेंफय भधीर वयावयी अॊतय वलचायात घेता वदय 
ऩाईऩ भध्मे केलऱ 104 चेंफय तमाय कयता मेतीर. तथावऩ ऩ येवा ऩाईऩ नवताना ठेकेदायाव 41 चेंफवाची यक्कभ 

रु.4,38,950/-अदा केल्माच ेहदवनू मेत.े  भोजभाऩ ऩ ग्स्तके भध्मे दोन चेंफय भधीर अॊतय नभदू नवल्माने एकूण 

ककती ऩाईऩ रागरा माफाफत खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे 41 चेंफवा ची यक्कभ रु.4.38,950/- आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 

 

7) प्रस्त त काभाभध्मे ठेकेदायाव बाललाढ यक्कभ रु.92,687/- अदा केरी आशे. ऩयॊत  भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे 

भोजभाऩाच ेहदनाॊक नभदू केरेरे नाशीत. तवेच फाजायबाल ननदेळाॊक दय ळशय अलबमॊता माॊचेकडून प्रभाणणत 

करून  घेण्मात आरेरे नाशीत.  त्माभ ऱे बाललाढ ऩरयगणने भध्मे नभदू केरेरे दय मोग्म अवल्माची खात्री देता 
मेत नाशी. माफाफत वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने बाललाढ पयकाची यक्कभ रु.92,687/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.42,016/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.2,14,986+4,38,950+92,687=7,46,623/- 

 

प) काभाच ेनाल : क प्रबाग जर:ननस्वायण वाॊगली भरैाळदुधीकयण कें द्ावाठी इनरेट चेमफय फाॊधणे. 

 

1) प्रस्त त काभाची भ दत हदनाॊक 20/12/13 ऩावनू 12 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदय काभाव 22/12/14 

ऩावनू तीन भहशने भ दतलाढ देण्मात आरी अवनू, हदनाॊक 30/06/15 योजी ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय 
ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत   ठेकेदायाने 

हद.23/01/14 त े19/12/14 मा कारालधीचा काभाचा वलभा उतयवलरा अवनू काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा नाशी. 
कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा 
नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.34,847/-लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तयी वदयची 
यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 

 

2) वदय काभाची भऱू भ दत हदनाॊक 19/12/14 ऩमतं शोती. तथावऩ ठेकेदायाने केरेल्मा वलनॊती न वाय वश ळशय 
अलबमॊता, माॊचे हदनाॊक 15/12/14 चे भान्म हटऩण्णी न वाय ठेकेदायाव हदनाॊक 22/12/14 ऩावनू तीन भहशने 

कारालधी वाठी हदनाॊक 19/03/15 ऩमतं बाललाढ ननदेळाॊक गोठलण्मावश भ दतलाढ देण्मात आरी. हदरेल्मा 
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भ दतीत ठेकेदायाने काभ ऩणूा न केल्माव प्रनत हदन रु.100/- प्रभाणे हद.20/03/15 ऩावनू दॊड आकायणेव भान्मता 
हदरी. तथावऩ, ठेकेदायाने भॊजूय भ दतीत काभ न कयता हदनाॊक 30/06/15 योजी काभ ऩणूा केर ेआशे. त्माभ ऱे 

ठेकेदायाकडून हद.20/03/15 त े30/06/15 ऩमतं एकूण 103 हदलवाच्मा दॊडाची प्रनत हदन रु.100/- प्रभाणे शोणायी 
यक्कभ रु.10,300/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदयची यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान कयण्मात आर े

आशे. 

 

3) प्रस्त तच्मा काभाभध्मे फाफ क्रभाॊक 12 न वाय 4.6 भीटय त े5.00 भीटय खोरी ऩमतं एकूण 09 चेंफय फाॊधकाभ 

केल्माफाफत ठेकेदायाव यक्कभ रु.3,72,187/- प्रदान केरे आशे. तथावऩ, 4.5 भीटय खोरी ऩमतं खोदाई केरेरी 
अवताना 4.6 भीटय त े5.00 भीटय खोरी ऩमतं चेंफय कवे फाॊधर.े माफाफत वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने 

वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.3,72,187/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  

 

4)  वदय काभाभध्मे जादा फाफ Providing and supplying sluice gate 3 Nos. करयता ठेकेदायाव प्रनत गेट 

रु.4,12,078/- प्रभाणे एकूण रु.12,36,234/- प्रदान कयण्मात आर ेआशे. ऩयॊत  वदयच ेवाहशत्म काभालय प्राप्त 

झाल्माच ेचरन, वाईट यग्जस्टय भध्मे नोंद घेतल्माफाफत नोंदलशीच्मा ऩानाची छामाॊककत प्रत, उत्ऩादक कॊ ऩनी 
कडीर इनव्शॉईव नस्ती वोफत आढऱून आर ेनाशी. माफाफत ख रावा वादय केरा नाशी. 
 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.34,847+10,300=45,147/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.3,72,187/- 

 

ग) काभाच ेनाल : लॉडष क्र.60 वाॊगली,भभतानगय मेथे जर:ननस्वायण वपुलधा ऩयुपलणे. 

 

1)  स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 40.10% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 

ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर े

आशेत.ठेकेदायाकडीर दय अॊदाजऩत्रका ऩेषा 40.10% ने कभी अवल्माने ठेकेदायाने काभालय लाऩयरेर ेवाहशत्म 

मोग्म दजााचे अवल्माफाफत खात्री देता मेत नाशी. ननवलदेतीर काभाचे दय 40.10% ने कभी अवताना काभाची 
ग णलत्ता कळी याखरी माफाफत ख रावा कयाला. 
 

2) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 

अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 40.10% ने कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
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3) प्रस्त त काभाची भ दत हदनाॊक 09/01/15 ऩावनू 12 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 

05/01/16 योजी ऩणूा झार.े कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा 
उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे 

आढऱून आरी नाशीत. कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर 

काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.42,015/-लवरू कयणे 

आलश्मक शोत.े तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन खाती जभा करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 

 

4) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.42,01,598/-अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 
40.10% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.25,16,722/ यक्कभेच्मा भमाादेत खचा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.25,43,434/- खचा केरा आशे. म्शणज ेभॊजूय ननवलदेऩेषा रु.26,712/- इतका 
जादा खचा झारा आशे. वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील खचााची कायणे नभदू 

करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. माफाफत वलबागाकडून 

ख रावा प्राप्त न झाल्माने जादा खचााची यक्कभ रु.26,712/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

5)स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 8253, हद.09/09/14 न वाय प्रस्त त काभाच्मा ननवलदेव 40.10% कभी दयाने 

भान्मता देण्मात आरी. त्मान वाय ठेकेदायाव अॊदाजऩत्रककम (Schedule-B) दयाच्मा 40.10% ने काभाचे आदेळ 

देण्मात आर.े तथावऩ वदय काभाच ेऩहशर ेधालत ेदेमक यक्क रु.817595/- प्रदान कयताना  39.90% दय कभी 
कयण्मात आर ेआशे. त्माभ ऱे ठेकेदायाव रु.1635/- चे जादा प्रदान झार ेआशे. तयी जादा प्रदानाची लव री कयाली. 
 

6) प्रस्त तच्मा काभाभध्मे फाफ क्रभाॊक 1 ल 2 न वाय चेंफय तमाय कयण्माकरयता 0.0 भीटय त े4.50 भीटय खोरी 
ऩमतं खोदाई कयण्मात आरी आशे. तथावऩ फाफ क्रभाॊक 6 न वाय 6.00 भीटय त े6.30 भीटय खोरी ऩमतं 04 चेंफय 
तमाय केल्माफाफत ठेकेदायाव एकूण रु.101862/- प्रदान कयण्मात आर ेआशे. जलभनीभधीर खोदाई 4.50 भीटय 
अवताना 6.00 त े6.50 भीटय खोरी ऩमतं चेंफय कव ेतमाय कयण्मात आर.े माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त 

न झाल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.1,01,862/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

7)  फाफ क्रभाॊक 12 न वाय 4.6 भीटय त े5.00 भीटय खोरी ऩमतं एकूण 09 चेंफय फाॊधकाभ केल्माफाफत ठेकेदायाव 

यक्कभ रु.3,72,187/- प्रदान केर ेआशे. तथावऩ, 4.5 भीटय खोरी ऩमतं खोदाई केरेरी अवताना 4.6 भीटय त े

5.00 भीटय खोरी ऩमतं चेंफय कव ेतमाय कयण्मात आरे. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदय 
फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु. 3,72,187/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

8) काभाच्मा स्लरूऩान वाय 25/50/100 ऩानाॊच्मा भोजभाऩ ऩ ग्स्तकाॊचा लाऩय कयणे आलश्मक अवनू एका 
भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेत एकाच काभाची नोंद घेणे आलश्मक आशे.तथावऩ अळी कामालाशी  न कयता एका ऩेषा जास्त 

काभाच्मा नोंदी भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेत घेण्मात आल्मा आशेत. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.42,015+1635=43,650/- 
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आषेऩाचधन यक्कभ रु.26,712+1,01,862+3,72,187=5,00,761/- 

 

एकूण लवरूऩात्र अ त ेग = 20,69,888/- 

(1,40,036+15,31,342+1,40,051+1,27,646+42,016+45,147+43,650) 
एकूण आषेऩाचधन यक्कभ रु.46,18,458/- 
(13,97,618+4,29,356+2,27,357+9,44,556+3,72,187+7,46,623+5,00,761) 

DATVCSM6501 (Ref No : 88, Hmm No : 133)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

60 लॉडष क्रभाॊक 55, यशाटणी, वऩ ॊऩऱे वौदागय मेथीर जर:ननस्वायण वलऴमक काभे कयणे              
ल उलषरयत दठकाणी भर:ननस्वायण नमरका टाकणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 10 

   

रेखा ळीऴा :भर:ननस्वायण वलऴमक का    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1517314.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 48000.00/-   

ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्पत करून न घेताच ननपलदा भॊजूय करून कामाषदेळ देण्मात आर ेआशेत. ननपलदेची 
स्लीकृत यक्कभ दश भॊजूय अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 36.28 टक्क्माॊनी कभी अवताॊना वालषजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरी भधीर ननमभ 150 नुवाय कामषलाशी केरी नाशी. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष 
कारालधीचा पलभा उतयपलरा नाशी. वुधारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न घेताच जादा खचष कयण्मात आरा आशे. 

स्थामी वलभतीच ेभान्मतनेॊतय आठ भदशने करालधीनॊतय वश ळशय अलबमॊता माॊनी वुधारयत ताॊत्रत्रक भॊजुयी 
ददरी. वदय काभाभध्मे लाढील काभावाठी नलीन ननपलदा प्रलवद्ध न कयताच स्थामी वलभतीची भॊजुयी घेलून 

रु.11,84,446/- इतक्मा यक्कभेच्मा काभाचा वभालेळ केरा आशे. काभाभध्मे यक्कभ रु.11,84,446/- इतक्मा 
लाढील खचाषच ेअॊदाजऩत्रक तमाय करून त्माव वश ळशयी अलबमॊता माॊची भॊजुयी न घेता, आमुक्त माॊनी 
प्रस्तापलत केरेरे नवताना स्थामी वलभतीने त्माॊचे स्तयालय खचाषव भान्मता ददरी. स्थामी वलभतीच्मा भॊजुयी 
नॊतय आठ भदशने कारालधी नॊतय ताॊत्रत्रक भॊजुयी घेण्मात आरी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर 

अनुवूची “ड” प्रकयण 5 (वॊपलदा) भधीर 2 (2) भध्मे पललक्षषत वॊपलदावाठी स्थामी वलभतीचा नतच्मा 
कामषलतृ्ताॊता भध्मे  कायणे नभूद करून, आमुक्ताव, मात तयतूद केल्माप्रभाणे ननपलदा न भागपलता ककॊ ला 
भागपलल्मा नॊतय त्माच्माकड ेज्मा कोणत्माशी ननपलदा मेथीर त्मा न र्स्लकायता, वॊपलदा कयण्माव प्राचधकृत 

कयता मेईर” अव ेनभूद केर ेआशे. वदय काभाचे फाफतीत प्रत्मष काभाचे स्लरूऩ ऩाशता लयीर नभूद तयतुदीचा 
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लाऩय करून ननपलदा न भागपलता लाढील काभ कयणे ननमभफाह्म ठयत.े 

 

  

लॉडा क्रभाॊक 55, यशाटणी, वऩ ॊऩऱे वौदागय मेथीर जर:ननस्वायण वलऴमक काभ ेकयणे ल उलारयत हठकाणी 
भर:ननस्वायण नलरका टाकणे काभाचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
 
1 ननवलदा क्रभाॊक  5/47 – 2014-15 

2. काभाचे नाल  लॉडा क्रभाॊक 55, यशाटणी,वऩ ॊऩऱे वौदागय मेथीर जर:ननस्वायण 

वलऴमक काभ ेकयणे ल उलारयत हठकाणी भर:ननस्वायण नलरका टाकणे 

3. ताॊबत्रक भान्मता    1 )TSR No.JCE/T.S/SEW/33, हद.03/06/2014 

रु.28,01,115/- 
2)व धारयत TSR No.JCE/T.S/SEW/71, हद.05/08/2015 
रु.48,00,000/-   

4. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  भऱू रु.28,01,115/- हद.03/06/14 
व धारयत रु.48,00,000/- हद. हद.05/08/2015 

5. रेखाळीऴा  जर:ननस्वायण काभ े  

6. ननवलदा भान्मता  1)स्थामी वलभती ठयाल क्र.8213, हद.9/09/2014 
2) स्थामी वलभती ठयाल क्र.10349, हद.6/01/2015 

6. ठेकेदायाच ेनाल  भे.देल कन्स्रक्ळन. 

7. ननवलदा दय  36.28% कभी दयाने 

8. कामाादेळ क्रभाॊक  1)क्रभाॊक जनन/02/कावल/498/2014, हद.25/11/14 (09 भहशने ) 
2)क्रभाॊक :जनन/02/कावल/1114/2015. हद.09/09/2015(व धारयत 

ताॊबत्रक भान्मतने वाय लाढील काभाचे आदेळ) 

9. काभाचा कारालधी  भऱू आदेळ हदनाॊका ऩावनू 09 भहशने 

10 काभ ऩणूा हदनाॊक  23/08/2015 

11. काभालय झारेरा खचा  रु.30,34,916/-   

 
लयीर काभाचे अॊदाजऩत्रक, ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी कयण्मात आरी अवता, 
आढऱून आरेल्मा खारीर अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 134, हद.17/02/18 अन्लमे वलचायणा केरी 
अवता, ऩाणीऩ यलठा वलबागाने रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय अन ऩारन वादय केर ेनाशी त्माभ ऱे 

खारीर प्रभाणे आषेऩ अॊनतभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 36.28% ने कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 
ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

ठेकेदायाकडीर दय अॊदाजऩत्रका ऩेषा 36.28% ने कभी अवल्माने ठेकेदायाने काभालय लाऩयरेर ेवाहशत्म मोग्म 
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दजााचे अवल्माफाफत खात्री देता मेत नाशी, माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 
2) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 

अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 36.28% ने कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
 

3) प्रस्त त काभाची भ दत हदनाॊक 25/11/14 ऩावनू 09 भहशने कारालधीवाठी शोती. वदयच ेकाभ हदनाॊक 

23/08/15 योजी ऩणूा झारे. कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा 
उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे 

आढऱून आरी नाशीत. कामाादेळातीर तयत दी न वाय काभाचा ऩणूा कारालधीचा वलभा तवेच काभालयीर 

काभगायाॊचा वल ॊभा उतयवलरा नवल्माने देमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.48,000/-लवरू 

कयणे आलश्मक शोत.े तयी वदयची यक्कभ लवरू करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 
 

4) प्रस्त त काभाची व धारयत ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.48,00,000/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभेच्मा 36.28% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.30,58,560/ यक्कभेच्मा भमाादेत 

खचा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.30,64,632/-+ बाललाढ रु.3,26,796/- अळी एकूण यक्कभ 

रु.33,91,428/- खचा केरा आशे. म्शणज ेभॊजूय ननवलदेऩेषा रु.3,32,868/- इतका जादा खचा झारा आशे. 

वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय लाढील खचााची कायणे नभदू करून व धारयत 

अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न घेताच जादा खचा कयण्मात आरा आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने 

जादा खचााची यक्कभ रु.3,32,868/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 

5)प्रस्त त काभाभध्मे काभाचे भऱू अॊदाजऩत्रक (Schedule B) रु.28,01,115/- चे तमाय कयण्मात आर.े 

वदय अॊदाजऩत्रकाव हद.03/06/14 अन्लमे वश ळशय अलबमॊता, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊची ताॊबत्रक भॊज यी 
घेण्मात आरी. त्मान वाय ननवलदा जाहशयात प्रलवद्ध करून न्मनूतभ ननवलदाधायक भे.देल कन्स्रक्ळन माॊना 
अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 36.28% कभी दयाने आदेळ देण्मात आर.ेवदय दयाव स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 

8213 हद.9/09/14 अन्लमे भान्मता घेण्मात आरी. त्मानॊतय ऩ न:श्च स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 10349, 
हद.06/01/15 अन्लमे त्माच काभाभध्मे रु.11,84,446/- च्मा खचाारा लाढील भान्मता देण्मात आरी. स्थामी 
वलभतीचे भान्मत ेनॊतय आठ भहशने करालधी नॊतय वश ळशय अलबमॊता माॊनी व धारयत ताॊबत्रक भॊज यी हदरी. 
त्मावाठी ठेकेदायावोफत हदनाॊक 02/09/15 योजी कयायनाभा कयण्मात मेलनू हदनाॊक 9/09/15 योजी कामाादेळ 

देण्मात आर ेआशेत. काभाभध्मे खारीर अननमलभतता झाल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[221] 

(i) वदय काभाभध्मे यक्कभ रु.11,84,446/- इतक्मा लाढील खचााच ेअॊदाजऩत्रक तमाय करून त्माव वश ळशयी 
अलबमॊता माॊची भॊज यी न घेता, आम क्त माॊनी प्रस्तावलत केरेरे नवताना स्थामी वलभतीने त्माॊचे स्तयालय 
खचााव भान्मता हदरी. 
(ii) स्थामी वलभतीच्मा भॊज यी नॊतय आठ भहशने कारालधी नॊतय ताॊबत्रक भॊज यी घेण्मात आरी हश फाफ 

ननमभफाह्म आशे. 
(iii) वदयचे काभ हदनाॊक 23/08/15 योजी ऩणूा झारेरे अवताना काभ ऩणूा झाल्मानॊतय ठेकेदाया वोफत 

कयायनाभा कयण्मात आरा ल हदनाॊक 9/09/15 योजी आदेळ देण्मात आर ेआशे. काभ ऩणूा झाल्मानॊतय त्माच 

काभाफाफतचा कयायनाभा कयणे ल आदेळ देणे हश फाफ ननमभफाह्म अवनू माफाफत वाधाय ख रावा केरा नाशी. 
(iv)भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ननमभऩ ग्स्तका ननमभ 265 अन्लमे जेव्शा भशत्लाची  वॊयचनात्भक 

अवत ेल त्माकरयता जयी लाढील खचााची आलश्मकता नवरी तयी तवे्शा भऱू भॊज यी देणाऱमा प्राचधकाऱमाच ेआदेळ 

घेणे आलश्मक आशे. तवेच ननमभ 267 अन्लमे, भशत्लाचे पेयफदर ककॊ ला व धायणा वषभ प्राचधकाऱमाच्मा 
ननदळानाव आणण्माची जफाफदायी कामाकायी अचधकायी माॊची आशे. प्रस्त त काभाभध्मे भा.आम क्त माॊची भॊज यी 
न घेताच स्थामी वलभती भध्मे ठयाल भान्म कयण्मात आल्माच ेहदवनू मेत.े तवेच ननमभ 267 न वाय कामाकायी 
अलबमॊता माॊनी कामालाशी केल्माच ेहदवनू मेत नाशी.  माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी. 
(v) वदय काभावाठी आम क्त माॊची भॊज यी घेलनू नलीन ननवलदा प्रलवद्ध कयणे आलश्मक अवताना स्थामी 
वलभती वदस्माॊनी प्रस्तावलत केल्मान वाय वदय लाडाात अद्माऩ फऱमाच हठकाणी ड्रनेेज राईन टाकणे हश फाफ 

प्रस्तावलत केरी आशे. वदय काभावाठी नलीन ननवलदा प्रलवद्ध न कयताच स्थामी वलभतीची भॊज यी घेलनू 

रु.11,84,446/- इतक्मा यक्कभेच्मा काभाचा वभालेळ केरा आशे. काभाच्मा भऱू ताॊबत्रक भान्मतचेी यक्कभ रु. 

28,01,115/- अवनू वदय यक्कभेच ेकाभ ऩणूा झाल्माच्मा हदनाॊकाव त्माची भान्मता वॊऩ ष्ट्टात आरी. त्माभ ऱे 

नव्माने काढण्मात आरेल्मा काभावाठी व धारयत प्रळावकीम भान्मता तवेच व धारयत ताॊबत्रक भान्मता घेलनू 

नव्माने ननवलदा प्रलवद्ध करून उलारयत काभ करून घेणे आलश्मक शोत.े तवेच नव्माने वभावलष्ट्ट कयालमाच्मा 
काभाफाफत भऱू (अॊदाजऩत्रकात )ताॊबत्रक भान्मतचे्मा प्रस्तालातच वभालेळ केरा अवता तय शोणाऱमा खचाावाठी 
अचधक स्ऩधाात्भक दय प्राप्त झार ेअवत.े भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर अन वचूी “ड” प्रकयण 5 
(वॊवलदा) भधीर 2 (2) भध्मे वललक्षषत वॊवलदावाठी स्थामी वलभतीचा नतच्मा कामालतृ्ताॊता भध्मे  कायणे नभदू 

करून, आम क्ताव, मात तयतदू केल्माप्रभाणे ननवलदा न भागवलता ककॊ ला भागवलल्मा नॊतय त्माच्माकड ेज्मा 
कोणत्माशी ननवलदा मेथीर त्मा न ग्स्लकायता, वॊवलदा कयण्माव प्राचधकृत कयता मेईर” अव ेनभदू केर ेआशे. 

उऩयोक्त काभाचे फाफतीत प्रत्मष काभाच ेस्लरूऩ ऩाशता लयीर नभदू तयत दीचा लाऩय करून ननवलदा न 

भागवलता लाढील काभ कयणे ननमभफाह्म ठयत.े तयी, वदय ननमभफाह्मता करून केरेल्मा लाढील खचााच्मा 
काभाव ळावनाची भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तवेच अळा प्रकाये चार ूननवलदाॊभध्मे लाढील काभ ेकरून 

कयण्मात आरेल्मा खचााच्मा प्रकयणाॊचा भनऩा स्तयालय आढाला घेलनू त्मात झारेल्मा ननमभफाह्मतवे 

ळावनाची भान्मता घेणेफाफतची कामालाशी शोणे आलश्मक आशे. ळावन भान्मता लभऱेऩमतं वदय लाढील खचााची 
यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  
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(6) आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे इतय वला वलबागात अळा प्रकाये (नव्माने ननवलदा न भागवलता ) ककती चार ू

ननवलदा काभाभध्मे लाढ करून खचा केरा आशे, त्माफाफतचा ननवलदा ननशाम तऩळीर रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध 

करून हदरा नाशी. तवेच वदय ननमभफाह्मतफेाफत ख रावा वादय केरा नाशी. 
 लयीर 1 त े6 भ द्माफाफत नभदू केरेल्मा अननमलभतत ेफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
त्माभ ऱे वदय लाढील खचााची यक्कभ रु.11,84,446/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
एकूण लवरू ऩात्र यक्कभ रु.48,000/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु. 15,17,314/- (3,32,868+11,84,446) 

DATVCSM6501 (Ref No : 89, Hmm No : 134)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

61 JNNURM अॊतगषत एव.1 वॊऩ ते वेक्टय क्र.10 ऩमतं एभ.एव.गुरुत्लनमरका ऩुयवलणे, 
ल ईतय अनुऴॊचगक  काभाभधीर अननममभतेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 12 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2327245.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2220983.00/-   

काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा नवल्माभुऱे 1% दॊडनीम यक्कभ रु. 2201025/- लवूर 

कयण्मात माली. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामाषर्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारानुवाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा as per site condition अव ेनभूद अवून फाफननशाम 

वपलस्तय कायणे नभूद केरेरी नाशी. माफाफत काभाच्मा दठकाणी ठेलरेर ेwork order book आखण cross 

Section Level sheet रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरेरे नाशी. त्माभुऱे जास्तीच्मा केरेल्मा खचाषची यक्कभ 

रु. 2327245/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 भधीर तयतुदीनुवाय 

ठेकेदायाने काभालयीर कभषचा-माॊची नोंदणी करून बपलष्ट्म ननलाषश ननधीचे क्रभाॊक घेतरेरे नवून कभषचाऱमाच्मा 
नाॊलाने यक्कभ बयल्माची चरने वादय केरी नाशी. ऩाणीऩुयलठा पलबागाने वदयच ेकाभ जाशीय ननपलदा न 

भागपलता थेट ऩद्धतीने कयण्माची कायणे नभूद केरेरी नाशीत. तवेच भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 

प्रकयण 5(2)(2) प्रभाणे काभ चारू कयण्माऩूली वषभ प्राचधकायी माॊची भॊजुयी घेतल्माफाफतची आलश्मक 

कागदऩत्र ेरेखा ऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारी नाशीत. लाढील काभ वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर 
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ननमभ क्रभाॊक 134 अन्लमे प्रळावकीम भान्मता घेऊन त्मानॊतय वदयच्मा काभाचे अॊदाजऩत्रकाव वषभ 

प्राचधकायी माॊची ताॊत्रत्रक भान्मता घेतल्मानॊतयच काभ चारू कयणे आलश्मक अवत.े त्मानुवाय कामषलाशी केरी 
नाशी. 1200 लभभी.व्मावाची जरलादशनी स्थराॊतयीत कयणेवाठीचा वाधायणऩणे ऩालवाळ्माचा कारालधी अवून 

ऩाईऩराईनचे खोदाईच ेकाभ कव ेकाम ळक्म झार ेमाफाफत खुरावा केरेरा नाशी. स्थाननक वॊस्था कयाची 
यक्कभ रु. 19958/- लवूर कयण्मात माली. 
 

  

JNNURM अॊतगात एव.1 वॊऩ त ेवेक्टय क्र.10 ऩमतं एभ.एव.ग रुत्लनलरका ऩ यवलणे, ल ईतय अन ऴॊचगक  

काभाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 87 
हदनाॊक 08.01.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा 
अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत. 
 
अ) JNNURM अॊतगषत एव.1 वॊऩ त ेवेक्टय क्र.10 ऩमांत एभ.एव. गरुुत्लनलरका ऩयुपलणे, उतयपलणे, 
अॊथयणे, जोडणी कयणे, चाचणी देणे ल कामाषर्न्लत कयणे आखण एव-2 वॊऩजलऱ 1 द.र.री. षभतचे्मा ल 

वेक्टय क्रभाॊक 10 मेथ े1 ड.र.लर.षभतचे्मा वॊऩ ल ऩमऩ थयाच ेवॊकल्ऩन कयणे फाॊधणे,चाचणी घेणे ल 

कामाषर्न्लत कयणे  
ननवलदा क्रभाॊक –1/1 -2009/10  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 508.74 कोटी (एकबत्रत ऩ गऩ) 

जी.फी.आय. क्रभाॊक 5847 हदनाॊक 22.05.2006 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 21,08,27,836/- भान्मता ठयाल क्र.ACE/SW/TSR/18/2009 हदनाॊक  

18.03.2009    

काभाचे आदेळ क्रभाॊक-ऩाऩ /नन/काली/1405/ 2009 हदनाॊक 25.08.2009  

ननवलदा भान्म दय – 11.25% कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु.18,71,09,704/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. एव.फी. खकाऱ, ठाणे (ऩ.) 

काभाचा कारालधी – 18 भहशने ( हदनाॊक 25.08.2009 त े24.02.2011 ऩमतं) 

भ दत लाढ हदनाॊक 31.12.2012 ऩमतं घेतल्माचे हदवनू मेत आशे. ऩयॊत  वदयच ेकाभ हदनाॊक  

31.03.2013 योजी ऩणूा झाल्माच ेहदवनू मेत आशे.  

रेखाळीऴा- जेएनएनम आयएभ अॊतगात ऩाणीऩ यलठा 
वदयच्मा काभालय रेखाऩयीषण कारालधीभध्मे झारेरा एकूण खचा य.रु.84,68,607/- 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा 23 ले देमकाची यक्कभ रु 7991598/-प्रभाणक क्रभाॊक-18 हदनाॊक 24.10.13  

2) 24 ले अॊनतभ देमकाची यक्कभ रु.477009/- प्रभाणक क्रभाॊक 29 हदनाॊक 24.02.2014  

1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 25.08.2009 

त े24.02.2011 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती ऩयॊत  वदयच ेकाभ हदनाॊक 31.03.2013 योजी ऩणूा झारेरे 
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अवल्माने लाढील काभाचा वलभा काढल्माच ेहदवनू मेत नाशी. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 25.08.2009 त े

24.02.2011 मा कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आरे आशे. लाढील भ दतीचा काभाचा वलभा काढरेरा 
नाशी. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 24.06.2010 त े

24.02.2011 मा अधालट कारालधीचा काढरेरा अवल्माने तो भान्म कयता मेणाय नाशी.  त्माभ ऱे नगय 
वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 21,08,27,836/- अवनू 1% दॊडनीम 

वलभा यक्कभ रु. 21,08,278/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

2) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. तयी वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून दमालीत. बवलष्ट्म ननलााश ननधी कोड / 

बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने उऩरब्ध नवताना देमकाचे प्रदान केरेरे आशे  माफाफत ख रावा 
कयाला. 
3) प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामााग्न्लत 

केरेल्मा फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीरप्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ 

क्र. 
फाफ अॊदाजऩत्रकान वाय 

ऩरयभाण (नग) 
कामााग्न्लत 

केरेरे 

ऩरयभाण(नग) 

तपालत 

नग 
दय प्रनतनग 

रु. 
एकूण यक्कभ 

रु. 

4 

 

Prov.D/f sluice 
valve- Butterfly 
valve 900 MM 

0.00 1.00 1.00 219548/- 219548/- 

 

 

12mm  0.00 3.00 3.00 390239/- 1170717/- 

5 Pro.errection 
connection CI 
DF Sluice 
valve,PN-1 300 
MM Dia 

- 5.00 5.00 24696/- 123480/- 

6 P &S Kinatic 
Double orifice 
type Air valve 
(PN.1) 80 mm 
Dia 

- 4.00 4.00 12494/- 49976/- 

 200 mm - 18.00 18.00 42418/- 763524/- 
     Total Rs. 2327245/- 
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लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामााग्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा as per site condition अव ेनभदू अवनू फाफननशाम 

ववलस्तय कायणे नभदू केरेरी नाशी. तयी माफाफत काभाच्मा हठकाणी ठेलरेर ेwork order book आणण 

cross Section Level sheet रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नवल्माने जास्तीच्मा केरेल्मा खचााची यक्कभ 

रु. 2327245/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

4) ननवलदा नस्ती रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. 
5) काभ ऩणूा झाल्माचा अशलार रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2327245/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2108278/- 

 

फ) ननपलदा क्रभाॊक 1/2009-10 च्मा काभा अॊतगषत स्ऩाईन यस्त्मालयीर कुदऱलाडी चौकातीर उड्डाणऩरू 

फाॊधणेच ेकाभात अडथऱा ठयणायी 1200 लभभी.व्मावाची जरलादशनी स्थराॊतयीत कयणेच्मा काभातीर 

अननमलभततफेाफत. 

वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा जाहशयात काढरेरी नवनू ननवलदा क्रभाॊक 1/1-2009-10 मा काभा अॊतगात 

लाढील काभ यक्कभ रु. 9274700/- चे कयण्मात आल्माच ेहदवनू मेत आशे. 

ननवलदा क्रभाॊक –1/1 -2009/10  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 9274700.00  

जी.फी.आय. क्रभाॊक 343 हदनाॊक 19.08.2013 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 9274700/- भान्मता ठयाल क्र.JCE/WS/TS/61/2009 हदनाॊक  

23.10.2013    

काभाचे आदेळ काढरेर ेनाशीत.  

ननवलदा भान्म दय – 11.25% कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु.82,31,296/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. एव.फी. खकाऱ, ठाणे (ऩ.) 

काभाचा कारालधी – ककती भहशन्मात काभ ऩणूा कयालमाचे नभदू केरेरे नाशी. 
भ दत लाढ हदनाॊक 31.12.2012 ऩमतं घेतल्माचे हदवनू मेत आशे. ऩयॊत  वदयच ेकाभ हदनाॊक 30.10.2013 

योजी ऩणूा झाल्माच ेहदवनू मेत आशे.  

रेखाळीऴा- जेएनएनम आयएभ अॊतगात ऩाणीऩ यलठा 
वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.7983382/- 

1) 1 रे देमकाची यक्कभ रु 6069754/-प्रभाणक क्रभाॊक-30839 हदनाॊक 01.03.2014  

2) 2 ये ल अॊनतभ देमकाची यक्कभ रु.1913628/- प्रभाणक क्रभाॊक 33371 हदनाॊक 21.03.2014  

 

1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक     

30.10.2013 मा कारालधीऩमतं काभ चार/ू काभ ऩणूा झारे आशे. वदयच ेकाभ ऩलूीच्मा ननवलदेभध्मे लाढील 

काभ केरेरे अवल्माभ ऱे आणण ऩलूीच ेकाभ हदनाॊक 31.03.2013 योजी ऩणूा झारेरे अवल्माने लाढील 
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काभाचा वलभा काढल्माच ेहदवनू मेत नाशी.तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 25.08.2009 त े24.02.2011 मा 
कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. लाढील भ दतीचा काभाचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे 

वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 24.06.2010 त े24.02.2011 मा 
अधालट कारालधीचा काढरेरा अवल्माने तो भान्म कयता मेणाय नाशी.  त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा 
ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत 

तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 92,74,700/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 

92,747/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

2) ऩाणीऩ यलठा वलबागाने वदयच ेकाभ जाशीय ननवलदा न भागवलता थेट ऩद्धतीने कयण्माची कायणे नभदू 

केरेरी नाशीत. तवेच भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ प्रकयण 5(2)(2) प्रभाणे काभ चार ूकयण्माऩलूी 
वषभ प्राचधकायी माॊची भॊज यी घेतल्माफाफतची आलश्मक कागदऩत्र ेरेखा ऩयीषणावाठी उऩरब्ध झारी 
नाशीत. 

3) स्ऩाईन यस्त्मालयीर क दऱलाडी चौकातीर उड्डाणऩरू फाॊधणेच ेकाभात अडथऱा ठयणायी 1200 

लभभी.व्मावाची जरलाहशनी स्थराॊतयीत कयणेवाठीचा कारालधी वाधायणऩणे ऩालवाळ्माचा कारालधी 
अवनू ऩाईऩराईनचे खोदाईच ेकाभ कव ेकाम ळक्म झारे माफाफत ख रावा वादय कयाला. 
4) वदयच ेलाढील काभ वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरीभधीर ननमभ क्रभाॊक 134 अन्लमे प्रळावकीम 

भान्मता घेऊन त्मानॊतय वदयच्मा काभाचे अॊदाजऩत्रकाव वषभ प्राचधकायी माॊची ताॊबत्रक भान्मता 
घेतल्मानॊतयच काभ चार ूकयणे आलश्मक अवत.े ऩयॊत  वदयच्मा काभाभध्मे तवे केल्माच ेअलबरेख्मालरून 

हदवनू मेत नाशी. तवेच वदयच ेकाभ कयण्माफाफत ठेकेदायाव काभाचे  आदेळ हदरेरे नवताना ठेकेदायाने 

काभ केरेरे आशे. तयी माफाफत वलबागाने ख रावा वादय कयाला. 
5) लाढील काभालय एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु. 7983382/- आशे. वदयच्मा काभालय झारेल्मा खचााच्मा 
यक्कभेलय स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 19958/- लवरू कयणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  ठेकेदायाव प्रदान 

केरेल्मा देमकाभधून वदयची यक्कभ लवरू केल्माचे हदवनू मेत नाशी.  तयी वदयची यक्कभ लवरू करून 

अन ऩारन वादय कयाले. 

6) तवेच अळाच ऩद्धतीने वन 2014-15 मा वॊऩणूा आचथाक लऴाात वलबागाने ननवलदा न भागवलता थेट ऩद्धतीने 

ककती काभ ेकाढरी  आशेत. त्मालय ककती खचा केरा माचा तऩळीर रेखाऩयीषणाव वादय कयाला. 
7) उऩयोक्तप्रभाणे लाढील काभाॊना प्रळावकीम भान्मता तवेच व धारयत ताॊबत्रक भान्मता न घेता 
रेखाऩयीषण कारालधीच्मा आचथाक लऴाात वलबागाने अळी ककती काभ ेकाढरी ल त्मालय ककती खचा केरा  
माचा तऩळीर रेखाऩयीषणाव वादय केरेरा नाशी. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 112705/-  

एकूण आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2327245/- 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2220983/- 

 
DATBVGM6801 (Ref No : 95, Hmm No : 87)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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62 वेक्टय क्रभाॊक 23 जरळुद्धीकयण कें द्र मेथीर टप्ऩा क्रभाॊक 1,2,3 ल 4 ची ककयकोऱ 
देखबार दरुुस्तीच्मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 408301.00/-   

वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग ननमभालरी भधीर ननमभ 134 फी नुवाय फचती भधून केरेल्मा जादा फाफीवाठी 
वुधायीत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथापऩ जादा फाफीलयीर खचाषवाठी वुधायीत भान्मता घेतरी 
नाशी. ननपलदा दय ताॊत्रत्रक भान्मतचे्मा 25.299% कभी दयाची अवल्माभुऱे य.रु. 44,70,738/- च्मा भमाषदेत खचष 
कयणे अऩेक्षषत अवताना भाचष/2015 अखेय नतवये चारू देमका अखेय 96051/- इतकी यक्कभ जास्तीची प्रदान 

केरेरी अवून लाढील प्रदान केरेल्मा खचाषव वुधारयत प्रळावकीम भान्मता घेतरी नाशी. काभाचा पलभा अधषलट 

कारालधीचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु. 59,848/- लवूरऩात्र आशे. जरळुद्धीकयण 

कें द् वेक्टय 23 भधीर एकूण चाय मुननटभापष त भनऩव ऩाणीऩुयलठा केरा जातो वदयच्मा मुननट्व कामाषर्न्लत 

केल्माऩावून रेखाऩयीषणाच्मा कारालधीऩमांत देखबार दरुुस्तीलय झारेल्मा खचाषच्मा नोंदलह्मा /अलबरेख े

रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध करून देण्मात आर ेनाशी. खोदाईतून ननघारेरा याडायोडा 729.02 घ.भी. अवून 

त्माभधीर वदयच्मा काभालय लाऩयरेरा आखण लाशतुकीद्लाये पलल्शेलाट रालरेरा एकूण याडायोडा 436.23.घ.भी. 
आशे. उलषरयत 292.79 घ.भी.याडायोडमाफाफत भोजभाऩऩुर्स्तकेभध्मे कोणत्माच नोंदी नाशीत. वदय फाफत 

खुरावा केरेरा नवल्माभुऱे त्मालयीर एकूण खचष रु. 252402/- लवूरऩात्र कयण्मात मेत आशे. 

 

  

वेक्टय क्रभाॊक 23 जरळ द्धीकयण कें द्र मेथीर टप्ऩा क्रभाॊक 1,2,3 ल 4 ची ककयकोऱ देखबार द रुस्तीच्मा 
काभाच्मा नस्तीची भाहशती खारीरप्रभाणे आशे. 
ननवलदा क्रभाॊक –7/80 -2013-14  
ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 91,04,000/-  
वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 742 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 59,84,844/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.JCE/TSR/WS/39/2013 

हदनाॊक 21.08.2013    
काभाचे आदेळ क्रभाॊक-ऩाऩ /06/कावल/36/ 2014 हदनाॊक 03.01.2014  
ननवलदा भान्म दय – 25.299% कभी दयाने भान्मता. (भमाादा यक्कभ रु.4470738/-) 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. म ननक रेडवा, ननगडी,  ऩ णे- 44 
काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 03.01.2014 त े02.01.2015 ऩमतं) 
वदयच्मा काभालय हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं झारेरा एकूण खचा य.रु. 4566789/- 
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1)1रे चार ूदेमकाची यक्कभ रु 12,94,104/-प्रभाणक क्रभाॊक-33915 हदनाॊक 25.03.2014  
2) 2 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.13,18,311/- प्रभाणक क्रभाॊक 19994  हदनाॊक 03.11.2014  
3) 3 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.19,54,374/- प्रभाणक क्रभाॊक 36122  हदनाॊक 31.03.2015 
 
वेक्टय क्रभाॊक 23 जरळ द्धीकयण कें द्र मेथीर टप्ऩा क्रभाॊक 1,2,3 ल 4 ची ककयकोऱ देखबार द रुस्तीच्मा 
काभातीर आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 106 हदनाॊक 25.01.2018 अन्लमे 

वलबागाकडून ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. त्माप्रभाणे वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक जळ के/ऩाऩ /59/ 

2018 हदनाॊक 22.02.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू अन ऩारनाच ेअलरोकन केर ेअवता 
अन ऩारन भान्म कयण्मामोग्म नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 

1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयच ेकाभ हदनाॊक 03.01.2014 

त े02.01.2015 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती. वलहशत भ दतीभध्मे वदयचे काभ ऩणूा झारेरे नाशी. वदयचे 
काभ हदनाॊक 30.04.2015 रा ऩणूा झारेरे आशे. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 21.03.2014 त े02.01.2015 मा 
कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. वदयचा वलभा अधालट काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. 

तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 5984844/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 59,848/- लवरू करून ळावकीम 

वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

2) वदयच्मा ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 5984844/-ऩेषा 25.299% कभी दयाने भान्मता 
अवल्माने यक्कभ रु. 4470738/- रुऩमाचे भमाादेत ठेकेदायाने काभ कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदयच्मा 
काभालय हदनाॊक 31 भाचा 2015 अखेय नतवये चार ूदेमका अखेय यक्कभ रु. 4566789/- इतका खचा कयण्मात 

आरेरा आशे. वदयच्मा देमकाच ेअॊनतभ देमकाचे प्रदान शोणे फाकी अवतानाशी वदयच्मा ननवलदा भान्म 

दयाऩेषा यक्कभ रु. 96,051/- इतकी यक्कभ ठेकेदायाव जास्तीची प्रदान झारेरी आशे. वदयच्मा ननवलदा 
भान्म दयाच्मा भमाादेऩेषा जास्तीची यक्कभ प्रदान केरेरी यक्कभ लवरूऩात्र कयण्मात माली.  
वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ननमभालरी भधीर ननमभ 134 फी न वाय फचती भधून केरेल्मा जादा 
फाफीवाठी व धायीत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ जादा फाफीलयीर खचाावाठी व धायीत 

भान्मता घेतरी नाशी. 
 

3) जरळ द्धीकयण कें द्र वेक्टय क्रभाॊक 23 मेथून वॊऩणूा भनऩारा दययोज 428 द.र.लर.ऩाणीऩ यलठा केरा 
जातो. जरळ द्धीकयण कें द्राच े4 टप्ऩ ेआशेत. 

 

अ.क्र . टप्ऩा  क्रभाॊक  ऩाणीषभता  द .र. प्रकल्ऩ  चारू  
लऴा  

1. टप्ऩा  क्रभाॊक  1  114 द .र.लर . 1989 ऩावनू  
2. टप्ऩा  क्रभाॊक  2  114 द .र.लर . 1999 ऩावनू  
3 टप्ऩा  क्रभाॊक  3  100 द .र.लर . 2006 ऩावनू  
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4 टप्ऩा  क्रभाॊक  4  100 द .र.लर . 2010 ऩावनू  
 

लयीर चाय म ननटलय / प्रकल्ऩ चार ूझाल्माऩावनू देखबार द रुस्ती कयण्मात मेत आशे.  वदयच्मा देखबार 

द रुस्तीलय,  प्रकल्ऩ कामाग्न्लत झाल्माऩावनू रेखा ऩयीषणाच्मा कारालधीऩमतं  केरेल्मा खचााच ेअलबरेख े

(प्रकल्ऩननशाम नोंदलह्मा) रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्माफाफत वचूना देण्मात आल्मा शोत्मा. ऩयॊत  
वदयच्मा देखबार द रुस्तीलय कयण्मात आरेल्मा खचााच ेअलबरेख ेउऩरब्ध करून देण्मात आर ेनाशीत.  

 

4) वदयच्मा काभाकरयता फाफ क्रभाॊक 1 ल 3 भध्मे नयभ ल कडक भ रुभाची खोदाई केरेरी अवनू त्माभध्मे 

एकूण ननघारेरा याडायोडा 729.02 घ.भी. आशे.  वदयच्मा काभालयीर याडायोडाची वलल्शेलाट कयताना  
1) फाफ क्रभाॊक 7 न वाय काभालय ऩ नलााऩयावाठी 47.13 घनभीटय  
2) फाफ क्रभाॊक 40 न वाय 13.08 घनभीटय  आणण  

3) लळल्रक याहशरेरे भटेरयअर 376.02 घ.भी. अव ेएकूण 436.23 घनभीटय याडायोडाच्मा वलल्शेलाट/ 

लाऩयाच्मा नोंदी हदवनू मेतात. (त्मातीर फल्केज वलचायात न घेता) उलारयत 292.79 घनभीटय याडायोड्माची 
वलल्शेलाट / लाऩय माफाफत कोणतीच नोंद देमकाभध्मे आणण भोजभाऩऩ ग्स्तकेभध्मे हदवनू मेत नाशी. 
मालरून वदयचे खोदकाभ प्रत्मषात केर ेककॊ ला नाशी माफाफत ळॊका ननभााण शोत.े वदयच्मा काभालय फाफ 

क्र.1 त े3 भध्मे प्रत्मषात 729.02 घनभीटय खोदाई केरेरी नवल्माच ेहदवनू मेत आशे. तयी माफाफत 

वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी.  त्माभ ऱे वदयच्मा फाफीलय खचा कयण्मात आरेरी यक्कभ रु. 2,52,402/- 

लवरूऩात्र कयण्मात मेत आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 59,848 + 2,52,402 + 96,051 = 4,08,301/-    

DATBVGM6801 (Ref No : 99, Hmm No : 106)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

63 प्रबाग क्रभाॊक फ कामषषेत्रातीर वलवलध दठकाणी भॊडऩ व्मलस्थेची काभे कयणे तवेच 
इतय काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 11 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 468415.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 58051.00/-   

काभाचा पलभा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु.7002/- लवूरऩात्र, केरेल्मा 3750 चौ.पुट 

आखण 2700 चौ.पुट भॊडऩाच्मा वपलस्तय नोंदीच्मा भोजभाऩ ऩुर्स्तकेतीर नोंदी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केर े

नवल्माभुऱे त्मालयीर झारेरा खचष य.रु. 193500/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  ननपलदा दय 29.99 टक्के 
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कभी दयाची अवून दयऩथृ:कयण षेत्रीम कामाषरमाने भागपलण्मात आरेरे अवून त ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झार ेनाशी, वदयच्मा काभावाठी लाऩयरेर ेएनऩी-2 क्राव ऩाईऩ काभालय लाऩयण्मात आरेरे अवून त्माचा 
तऩावणी अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नाशी.त्माभुऱे वदयच्मा काभालयीर य.रु. 240495/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. काभाचा पलभा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु.9102/- 

लवूरऩात्र आशे. भान्म ननपलदा 42.56 टक्के कभी दयाची अवून दयऩथृ:कयण षेत्रीम कामाषरमाने भागपलण्मात 

आरेरे अवून त ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशी. वदयच्मा ननपलदे अॊतगषत एकूण 10 भॎनशोर चेंफयची 
दरुुस्ती केल्माफाफतच ेभोजभाऩ ऩुर्स्तका क्रभाॊक 2554 ऩान क्रभाॊक 510677 लय नभूद केरेरे अवून वदयच्मा 
10 भॎनशोर चेंफयची दरुुस्तीच ेनेभके दठकाण नभूद केरेरे नवल्माभुऱे देखबार ल दरुुस्तीच ेकाभ केल्माफाफत 

रेखाऩयीषणात खात्री कयता आरी नाशी. त्माभुऱे त्मालय झारेरा खचष य.रु.34420/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत 

आशे. काभाचा पलभा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु. 9069/- लवूरऩात्र आशे. भोजभाऩ 

ऩुर्स्तकेभध्मे ऩान क्रभाॊक 510675 लय 200.00 घ.भी.ची एकुण फेयीज दळषपलण्मात आरेरी अवून भोजभाऩ 

ऩुर्स्तकेतीर एकूण फेयीज तऩावरी अवता 100.00 घ.भी.शोत अवल्माभुऱे तपालतीच्मा 100.00 घ.भी.ची 
यक्कभ रु. 32878/- लवूरऩात्र आशे. 

 

  

अ) बाग – एक (पलपलध दठकाणी भॊडऩ व्मलस्थेची काभे कयणे.) 
 
1.ननपलदा क्रभाॊक :- 1/23-2013-14  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -16 ददनाॊक 17.04.2013 
3.ननपलदा यक्कभ रु. 700174/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- फष/ेरेखा/8/कापल/404/2013 ददनाॊक 25.10.2013 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.श्री.गणेळ फाऱकृष्ट्ण भोये, आकुडी, ऩणेु. 
6. ननपलदा यक्कभेच्मा 17.499% कभी दयाने भान्म ननपलदा कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भदुत – 12 भदशने ददनाॊक 24.04.2014 ऩमांत आशे. 
8) काभालयीर एकूण झारेरा खचष यक्कभ रु. 600603/- ददनाॊक 31.03.2015 ऩमषन्तचा  
प्रभाणक क्रभाॊक 32105 ददनाॊक 02.03.2014 यक्कभ रु. 500,000/- आखण प्रभाणक क्रभाॊक 35196/- ददनाॊक 

31.03.2015  
प्रबाग क्रभाॊक फ कामषषेत्रातीर पलपलध दठकाणी भॊडऩ व्मलस्थेची काभ ेकयण्माफाफतच्मा नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत अधषवभाव क्रभाॊक 08 ददनाॊक 09.05.2017 

अन्लमे पलचायणा केरी अवता रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ ददनाॊकाऩमांत पलबागाच ेअनऩुारन प्राप्पत झार ेनाशी. 
त्माभऱेु ऩढुीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.  
1) पलभा वॊचारनारम, भुॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  ददनाॊक 3-

11-2003 तवेच ननपलदेतीर अटी ल ळतीनवुाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूष कारालधीचा पलभा 
ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म पलभा कॊ ऩनीकड े पलभा 
उतयपलल्माव तो पलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ ददनाॊक 15.10.2012 

त े14.10.2013 मा कारालधीऩमांत चार ूअवनू काभाचा पलभा ददनाॊक 03.02.2014 त ेददनाॊक 02.02.2015 
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ऩमषन्तचा अधषलट कारालधीचा काढरेरा अवनू ल काभगायाॊचा पलभा उतयपलण्मात आरेरा नाशी. त्माभऱेु 

नगय पलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रका नवुाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून पलभा वॊचारनारम 

माॊना ऩाठपलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 700174/- अवनू 1% दॊडनीम 

पलभा यक्कभ रु. 7002/- लवरू करून ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठपलणे आलश्मक आशे. 
2) भोजभाऩ ऩरु्स्तका क्रभाॊक 3662 आखण 1040 माॊच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता ननपलदेतीर फाफ क्रभाॊक 2 

भधीर वी.क़्म.ुआम.भॊडऩाची भोजभाऩ,े भोजभाऩ ऩरु्स्तकेभध्मे कयण्मात आरी आशे. वदयच्मा 3750 

चौ.पुट चा भॊडऩाच्मा नोंदीप्रभाणे ठेकेदायाव प्रनतददलव प्रनत चौ.पुट 12/- प्रभाणे यक्कभ रु. 45000/- अदा 
केरेरे आशेत. ऩयॊत ुभॊडऩ कोणकोणत्मा दठकाणी घारण्मात आरेरे शोत,े त्माचप्रभाणे कोणकोणत्मा 
कामषक्रभावाठी घारण्मात आरेरे शोत,े त्मा कामषक्रभाच्मा ऩत्रत्रका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात 

आरेल्मा नाशीत. तवेच भोजभाऩ ऩरु्स्तकेभध्मे माफाफतच्मा नोंदी घेण्मात आरेल्मा नाशीत. तयी लय नभदू 

केरेल्मा 3750 चौ.पुट भॊडऩाच्मा वपलस्तय नोंदीच्मा भोजभाऩ ऩरु्स्तकेतीर नोंदी रेखाऩयीषणाव वादय 

कयण्माफाफत आषेऩ घेण्मात आर.े पलबागाने अनऩुारन वादय केरेरे नवल्माभऱेु वदयच्मा काभालयीर 

खचाषची यक्कभ रु.45000/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
3) भोजभाऩ ऩरु्स्तका क्रभाॊक 3662 आखण 1040 माॊच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता ननपलदेतीर फाफ क्रभाॊक 2 

भधीर वी.क़्म.ुआम.भॊडऩाची भोजभाऩ ेभोजभाऩ ऩरु्स्तकेभध्मे कयण्मात आरी अवनू वदयच्मा 2700 

चौ.पुट चा भॊडऩाच्मा नोंदीप्रभाणे ठेकेदायाव प्रनतददलव प्रनत चौ.पुट 55/- प्रभाणे यक्कभ रु. 148500/- अदा 
केरेरे आशेत. ऩयॊत ुभॊडऩ कोणकोणत्मा दठकाणी घारण्मात आरेरे शोत,े त्माचप्रभाणे कोणकोणत्मा 
कामषक्रभावाठी घारण्मात आरेरे शोत,े त्मा कामषक्रभाच्मा ऩत्रत्रका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात 

आल्मा नाशीत. तवेच भोजभाऩ ऩरु्स्तकेभध्मे माफाफतच्मा नोंदी घेण्मात आरेल्मा नाशीत. त्माभऱेु वदयची 
यक्कभ रु.148500/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
4) भान्म ननपलदा 17.499 टक्के कभी दयाची अवनू दयऩथृ:कयण वदयच्मा नस्तीभध्मे रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झार ेनाशी.  
आषेऩाधीन यक्कभ रु.193500/-  
लवरूऩात्र यक्कभ रु.7002/- 
 
फ) बाग – दोन (प्रबाग क्र.52 ऩनुालऱे बागातीर ऩेर्व्शॊग ब्रॉकची देखबार दरुुस्ती ल इतय स्थाऩत्म 

पलऴमक काभ ेकयणे.) 
फ षेत्रीम कामाषरम अॊतगषत प्रबाग क्र.52 ऩनुालऱे बागातीर ऩेर्व्शॊग ब्रॉक्व फवपलणे मा काभाची ननपलदा क्र. 

1/22-2014-15 ची तऩावणी केरी अवता खारीर उणीला आढऱून आरेल्मा आशेत.  
अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रुऩमे 13,00,000/- प्रळावकीम भान्मता ठयाल क्रभाॊक ठयाल क्र.40 दद.19/05/2012 
ननपलदा ताॊत्रत्रक भान्मता यक्कभ रु.9,10,270/- षेत्रीम कामाषरम ठयाल क्र.7936 दद.25.08.2014 (29.99% 

कभी दयाने)  
ठेकेदायाच ेनालॊ- भे.बोंडल ेकन्स्रक्ळन चच ॊचलड 33 
काभाचे आदेळ क्र.फष/ेरेखा/फ/कापल/271//2014 दद.07.08.2014   
काभाची भदुत 8 भदशने (दद.08/08/2014 त े07/03/2015 ऩमांत ) 
काभालय झारेरा एकूण खचष रु.636484/-  
(प्रभाणक क्र.22752 दद.04/12/2014 आखण प्रभाणक क्रभाॊक 30331 ददनाॊक 02/03/2015) 
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1) भान्म ननपलदा 29.99 टक्के कभी दयाची अवनू दयऩथृ:कयण षेत्रीम कामाषरमाने भागपलण्मात आरेरे 

अवनू त ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशी.  
2) वदयच्मा काभाभध्मे लाऩयरेर े एनऩी-2 क्राव ऩाईऩ लाऩयण्मात आरेरे अवनू त्माचे ऩरयभाण 

खारीरप्रभाणे 
 

तऩळीर  यनन ॊग भीटय दय यक्कभ रु. एकूण यक्कभ 
300 MM dia Meter   98.70 RMT  738.95  72934.37 

450 MM dia Meter  116.70 RMT 1336.23 155938.04 
200 MM dia Meter   23.80 RMT  488.35  11622.73 
  TOTAL Rs. 240495.14 

   
लय नभदू केरेल्मा एनऩी-2 क्राव ऩाईऩचे तऩावणी अशलार तऩावणीकरयता उऩरब्ध झार ेनाशीत त्माभ ऱे 

काभ ग णलत्ताऩणूा झाल्माची तऩावणी कयता आरी नाशी. त्माच प्रभाणे वदयच ेऩाईऩ ठेकेदायाने भनऩाकड े

वॊफधीत वलबागाव शस्ताॊतरयत केल्माफाफत डडलरव्शयी चरनाॊची प्रत ल वलबागाने ऩाईऩ ताब्मात घेऊन 

त्माॊच्माकडीर वाठा नोंदलशीत नोंदवलल्माफाफतची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी. 
3) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 3-

11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड े उतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 07.08.2014 

त े06.03.2015 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 01.12.2014 त े07.05.2015 मा 5 

भहशने अऩणूा कारालधीचा उतयवलण्मात आरेरा आशे. तवेच  काभगायाॊचा वलभा उतयवलरेरा नाशी. त्माभ ऱे 

नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम 

माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.910,270/-अवनू 1% दॊडनीम 

वलभा यक्कभ रु.9102/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

आषेऩाधीन यक्कभ रु.240495/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 9102/- 
 
क)     बाग – तीन (प्रबाग क्र.24 याभकृष्ट्ण भोये पे्रषागशृ भध्मे शेल्ऩ राईण, लेफ ऩोटार, नागरयकाॊची 
भागणी ई.वाठी द रुस्तीची काभ ेकयणे.) 

लयीर काभाची ननवलदा क्र.1/43-2014-15 ची तऩावणी केरी अवता खारीर उणीला आढऱून आरेल्मा 
आशेत.  

अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रुऩमे 1300000/- प्रबाग वलभती भान्मता ठयाल क्रभाॊक 980 हद.28.08.2012 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.906971/- षेत्रीम कामाारम ठयाल क्र.9402 हद.25.11.2014 (42.56% 
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कभी दयाने)  

ठेकेदायाच ेनालॊ- भे.प्रप ल्र याभचॊद्र जाधल,बोवयी,ऩ णे-39 

काभाचे आदेळ क्र.फष/ेरेखा/9/कावल/414//2014 हद.03.09.2014  

काभाची भ दत 8 भहशने (हद.03/09/2014 त े02/04/2015 ऩमतं) 

काभालय झारेरा एकूण खचा रु.545146/- (प्रभाणक क्र.22775 हद.05/12/2014, प्रभाणक क्रभाॊक ननयॊक 

हदनाॊक 12/03/2015). 

1) भान्म ननवलदा 42.56 टक्के कभी दयाची अवनू दयऩथृ:कयण षेत्रीम कामाारमाने भागवलण्मात आरेरे 

अवनू त ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशी.  
2) वदयच्मा ननवलदे अॊतगात एकूण 10 भॎनशोर चेंफयची द रुस्ती केल्माफाफतच ेभोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 

2554 ऩान क्रभाॊक 510677 लय नभदू केरेरे अवनू वदयच्मा 10 भॎनशोर चेंफयची द रुस्तीच ेनेभके हठकाण 

नभदू केरेरे नवल्माभ ऱे देखबार ल द रुस्तीचे काभ केल्माफाफत रेखाऩयीषणात खात्री कयता आरी नाशी. 
त्माभ ऱे भॎनशोर चेंफय लयीर यक्कभ रु. 3442X10 = 34420/- ची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

3) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-

11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड े उतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 03.09.2014 

त े02.04.2015 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 20.10.2014 त े19.01.2015 मा 5 

भहशने अऩणूा कारालधीचा उतयवलण्मात आरेरा आशे. तवेच  काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 20.10.2014 त े

19.01.2015 मा 5 भहशने अऩणूा कारालधीचा उतयवलण्मात आरेरा आशे. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा 
ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत 

तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.906971/-अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 9069/- 

लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

4) वदयच्मा काभालय कडक भ रुभाचा ऩ यलठा 200.00 घनभीटयचा केल्माफाफत भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ऩान 

क्रभाॊक 510675 लय नभदू केरेरे आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेच्मा नोंदीची फेयीज केरी अवता 
100 घनभीटय एलढाच हदवनू मेतो. त्माभ ऱे ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आरेल्मा यक्कभेऩकैी य.रु.32878/- 

लवरू करून भनऩाच्मा खात्माभध्मे जभा करून लवरू केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

अ. आषेऩाधीन-193500/- लवरूऩात्र-7002 

फ. आषेऩाधीन-240495/- लवरूऩात्र-9102/-    

क. आषेऩाधीन-34420/- लवरूऩात्र-41947/-  

एकूण (अ+फ+क) आषेऩाधीन यक्कभ रु. 468415/- 

एकूण (अ+फ+क) लवरूऩात्र यक्कभ रु. 58051/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 18, Hmm No : 08)                                                                  
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[Start Para) 

64 क षेत्रीम कामषषेत्रातीर वलद्मुत वलबागातीर वलवलध काभाच्मा  देखबार ल दरुुस्तीची 
काभे कयण्मातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 19259.00/-   

काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे यक्कभ रु. 18509/- लवूरऩात्र, ठेकेदायाकडून लाढील उलषरयत 

2% यक्कभ कभी लवूर केरेरी आशे ती यक्कभ रु. 3033/- लवूरऩात्र आशे.स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ 

रु.750/- लवूर केरेरी नाशी, वदयच्मा काभाभधीर जुने वादशत्म भनऩा कामाषरमात जभा केर ेफाफत खात्री 
कयता आरी नाशी. 
 

  

क षेत्रीम कामाषेत्रातीर वलद्म त वलबागातीर वलवलध काभाच्मा  देखबार ल द रुस्तीच्मा नस्तीची तऩावणी केरी 
अवता आढऱून आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव साऩन क्र. 18 हद. 06/06/2017 अन्लमे वलचायणा कयण्मात 

आरी शोती. भात्र रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने 

खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

अ.कु्
य  

ननपलद
ाा क्र.  

काभाचे नाॊल  ठेकेदायाॊचे 
नाॊल  

भान्म 
ननपलद
ाा 
यक्कभ  

काभाल
य 
झारेर
ाा एकूण 
खचष  

प्रभाण
क क्र.  

1 3/3- 2014-

15 
भनऩाबलन 
उऩवलबागाती
र प्र.क्र.37 

भ.प रेनगय  

भे.स्टाय 
ईर.ेवग्व्शावे
व  38.88% कभी 
दयाने  

556149 555163 34673 

हद.31.3.15  

2 3/26 
2014-15 

कावायलाडी 
उऩवलबागातीर 
प्र.क्र.६१ दाऩोडी 

भे.प्रगती ईरे. आणण 

एॊटयप्राजेव 38.87% कभी 
दयाने  

575143 299880 33954 

हद.27.03.15 

अ)भनऩा बलन उऩपलबागातीर प्र.क्र.37 भ.पुरेनगय भधीर स्रीट राईटच्मा केफर/ऩोर/जॊक्ळन फॉक्ची 
देखबार दयुस्ती कयणे. 
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1.ननवलदा क्रभाॊक :- 3/3-2014-15  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -479 हदनाॊक 20.05.2014 
3.ननवलदा यक्कभ – 909929/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- कषे/नन/कावल/701/ हदनाॊक 21.11.2014 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे. भे.स्टाय ईरेक्रीकल्व वग्व्शावेव  ऩ णे-44 
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 38.88% कभी दयाने भान्म ननवलदा कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भ दत – 12 भहशने (21.11.2014 त े20.11.2015 ऩमतं) 
8) काभालयीर एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु.555163/-  
 
1)वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ हदनाॊक 21.11.2014 त े20.11.2015 

मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 8.12.2014 त े20.11.2015 अधालट कारालधीचा 
काढरेरा आशे.ल काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 909929/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 9099/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) ठेकेदायाकडून अनाभत 2% उलारयत यक्कभ रु. 18199/- आणण 38.88% चे अवल्माने लाढील अनाभत 

5% यक्कभ रु. 45496/- अव ेएकूण यक्कभ रु. 63695/- लवरू कयण्माऐलजी 60662/- लवरू केरेरे अवनू 

उलारयत यक्कभ रु. 3033/- कभी लवरू केरी आशे. माफाफत ख रावा कयाला. 

फ) प्रबाग क्रभाॊक क कामषषेत्रातीर कावायलाडी उऩपलबागातीर प्र.क्र.61 दाऩोडी भधीर स्रीट राईटची  देखबार 

दरुुस्तीची काभ ेकयणे. 
1.ननवलदा क्रभाॊक :- 3/26-2014-15  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -294 हदनाॊक 20.05.2014 
3.ननवलदा यक्कभ – 941007/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- कषे/नन/कावल/606/ हदनाॊक 11.09.2014 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.प्रगती ईरेक्रीकॎ रव आणण एॊटयप्राजेव,ननगडी ऩ णे-44 
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 38.87% कभी दयाने भान्म ननवलदा कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भ दत – 12 भहशने (11.09.2014 त े10.09.2015 ऩमतं) 
8) काभालयीर एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु.299880/-  
ऩहशर ेल चार ूदेमक यक्कभ रु.299880/-प्रभाणक क्रभाॊक 33954 हदनाॊक 27.03.2015  
प्रबाग क्रभाॊक क कामाषेत्रातीर कावायलाडी उऩवलबागातीर प्र.क्र.61 दाऩोडी भधीर स्रीट राईटची देखबार 

द यस्तीची काभ ेकयणे मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ घेण्मात मेत आशेत.  
1)वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
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ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ हदनाॊक 11.09.2014 त े10.09.2015 

मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 18.03.2015 त ेहद.  10.08.2015 ल काभगायाॊचा वलभा 
हद.18.03.2015 त े17.03.2016 मा अऩणूा कारालधीत उतयवलण्मात आरेरा अवनू काभाच ेबफर अदा केरेरे 

आशे. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा 
वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 941007/- अवनू 1% 

दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 9410/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

2) ठेकेदायाने चरन क्रभाॊक 05 हदनाॊक 15.01.2015 अन्लमे भाराचा ऩ यलठा केरेल्मा चरनाभध्मे खाडाखोड 

करून ऩ यलठा केरेल्मा फाफीभध्मे लाढ दळावलण्मात आरी अवनू त्माचप्रभाणे भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 4545 

भधीर ऩान क्रभाॊक 558825 त े558837 लय खाडाखोड करून फाफीचे ऩरयभाणे फदर केरा  अवनू त्मा नोंदी 
वाषाॊककत केरेल्मा नाशीत. तयी खाडाखोडी वाषाॊककत करून अन ऩारन वादय केर ेनाशी.  

3) वदयच्मा काभाभधीर ज ने वाहशत्म भनऩाच्मा कामाारमात जभा केल्माच ेदळावलण्मात आरेरे अवनू वदयच े

वाहशत्म जभा करून घेणाऱमा अचधकायी/कभाचायी माॊची स्लाषयी घेतरेरी नाशी. ककला वदयच ेवाहशत्म कोणाकड े

जभा केर ेमाफाफत खात्री कयता आरी नाशी. तयी वदयचे वाहशत्म जभा केर ेफाफतचे अलबरेख े

रेखाऩयीषणाभध्मे खात्री कयता आरी नाशी. 

4) स्थाननक वॊस्था कय लवरू केल्माफाफतची खात्री कयता आरी नाशी. तयी वदयच्मा काभालयीर स्थाननक 

वॊस्था कय यक्कभ रु. 750/- लवरू केल्माफाफतची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून द्माली. 
 

DATBVGM6801 (Ref No : 20, Hmm No : 18)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

65 वलद्मुत वलबागाच ेड प्रबागाॊतगषत थेयगाल उऩवलबागातीर वालष.चौकात 9 मभ.उॊचीच े
शामभास्ट एरईडी कपटीॊगवश फववलणे काभातीर उणीलाॊफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 30000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 186261.00/-   

भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभ ऩुर्स्तका ऩरयच्छेद क्रभाॊक 132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे प्रळावकीम भॊजूयी न 
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घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे. ठेकेदायाकडून दय ऩथृ:कयण घेतल्माच ेददवून मेत 

नाशी. ठेकेदायाकडून अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 10% ऩेषा कभी दयाने ननपलदा वादय कयण्मात आल्माव वदय दय 

ननर्श्चती कयताना वॊफॊधीत ताॊत्रत्रक प्राचधकयणान ेदयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा कयणे आलश्मक आशे. 

काभाची भोजभाऩ ऩुर्स्तका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरी नाशी त्माभुऱे ठेकेदायाव झारेल्मा 
अनतप्रदानाची यक्कभ रु.62,122/- लवुरऩात्र ठयपलण्मात मेत आशे. काभाचा पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा 
नाशी. तवेच काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नाशी. त्माभुऱे नगय पलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय काभाच े

कॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु.14,28,555/- अवून 1% दॊडनीम पलभा यक्कभ रु.14,285/- लवुर करुन ळावकीम पलभा 
वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. काभालय 24 एरईडी ददल ेरालरेरे अवताना देमकाभध्मे फाफ क्रभाॊक 1: 

एरईडी ददल े30 दळषलून यक्कभ अदा केरी अवल्माने अनतरयक्त 6 एरईडी ददव्माॊच ेयक्कभ रु.1,09,854/- चे 
जादा प्रदान झारेरे आशे. तयी वदय फाफीलय जादा झारेरा खचष रु.1,09,854/- ठेकेदायाकडून लवूर करुन भनऩा 
खात्मात जभा कयाला. 
 

  

पलद्मुत पलबागाच ेड प्रबागाॊतगषत थेयगाल उऩपलबागातीर वालष.चौकात 9 मभ.उॊचीच ेशामभास्ट एरईडी 
कपटीॊगवश फवपलणे माकाभाच्मा पलश्त्तम लऴष 2014-15 च्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केरे अवता 
आढऱून आरेल्मा त्रटुीफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 148 ददनाॊक 17/03/2018 अन्लमे खरुावा 
भागपलणेत आरा शोता. ऩयॊतु पलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा 
केरेरा नाशी. त्माभुऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.       

प्रळावकीम भान्मता : भशावबा ठयाल क्र.294, ददनाॊक 20/05/2013, रु.30,00,000/- 
ननपलदा क्रभाॊक : 5/4-2013-14. 
ताॊबत्रक भान्मता : डीब्ल्म-ु06/2013-14, ददनाॊक 5/07/2013 रु.14,99,983/- 
अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ : रु.14,28,555/- 
ननपलदा यक्कभ : रु.14,28,555/-, ननपलदा यकभेच्मा 12.549% कभी दयाने भान्मता. 
ठेकेदाय : भ.ेमळ इरेक्रोराईन. 
काभाचा आदेळ : पलभुका/5/कापल/58/5014, ददनाॊक 28/01/2014. 
काभाचा कारालधी : 6 भदशने (दद.27/07/2014 ऩमतं) 
रेखामळऴष : शामभास्ट ददल.े 
भोजभाऩ ऩुस्तक क्रभाॊक : 3204. 
देमक क्रभाॊक: ऩदशरे धालते देमक क्रभाॊक 34348, दद.22/03/2014, रु.9,99,998/- 
            दवुये धालते देमक क्रभाॊक 29029, दद.30/12/2014, रु.3,11,410/-   
                               काभालय झारेरा एकूण खचष: रु.13,11,408/-  
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1) प्रस्तुत काभाची ननपलदा प्रमवध्द कयण्माऩूली भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभ ऩुश्स्तका ननमभालरी 
ऩरयच्छेद क्रभाॊक 132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे काभच ेतऩमळरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय 
करुन वदय काभाव वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावकीम भॊजूयी घेणे आलचमक अवताना ननमभातीर 
तयतुदी प्रभाणे प्रळावकीम भॊजूयी न घेता केलऱ आचथषक तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे. 

2) वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग ननमभालरी 1984 भधीर ननमभ क्रभाॊक 150 नुवाय श्स्लकृत 
ननपलदेची यक्कभ भॊजूय अॊदाजऩत्रकाच्मा 10% ऩेषा कभी अवल्माव अॊदाजाची ऩूनषभाॊडणी करुन 
घटरेरे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माफाफत तयतूद आशे. त्माभुऱे भूऱ अॊदाजऩत्रक यद्द करुन घट केरेरे 
अॊदाजऩत्रक पलबागाने तमाय करुन ळशय अमबमॊता माॊची भॊजूयी घेणे आलचमक आशे. ठेकेदायाॊनी वादय 
केरेल्मा ननपलदा मा 10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माने पलबागाने पेयननपलदा भागपलणे आलचमक शोत.े 
तथापऩ भशानगयऩामरकेने जळा आशेत तळाच स्लरुऩात ननपलदा भॊजूय केरेल्मा आशेत. उऩयोक्त 
ननमभातीर तयतुदी प्रभाणे कामषलाशी न कयताच ननपलदा भॊजूय करुन कामाषदेळ देण्मात आरेरे आशेत. 
ठेकेदायाकडून अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 10% ऩेषा कभी दयाने ननपलदा वादय कयण्मात आल्माव वदय दय 
ननश्चचती कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा कयणे आलचमक 
आशे. ऩयॊतू प्रस्ततू प्रकयणी ठेकेदायाकडून 12.549 टक्के घट करुन ननपलदा वादय केल्माने दय 
ननश्चचती कयताना वॊफॊधीत ताॊबत्रक प्राचधकयणाने दयाच्मा लाजलीऩणाफद्दर खातयजभा केल्माच ेददवुन 
मेत नाशी. त्माभुऱे वदय दयाॊच्मा आधाये तमाय कयण्मात आरेरी अॊदाजऩत्रके अलास्तललादी, 
भशानगयऩामरकेच ेआचथषक नुकवान कयणाये ल ठेकेदायाॊच्मा दशताच ेअवल्माच ेददवुन मेत.े अॊदाजऩत्रक 
अलास्तल, वदोऴ अवल्माच ेददवुन मेत.े 

3) स्लीकृत ननपलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 12.549% ने कभी दयाची अवल्माने वदय अलाजली कभी 
दयाच्मा ननपलदा ठेकेदायाकडून प्राप्त झाल्मानॊतय वादशत्म / भजुयी तवेच अॊदाजऩत्रकाभधीर कोणत्मा 
फाफीॊच्मा दयात भोठमा प्रभाणात घट झारेरी आशे, त्माफाफत ठेकेदायाच ेतऩमळरलाय दय ऩथृ:कयण 
प्राप्त करुन वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलचमक शोत.े तथापऩ, 
ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करुन न घेताच ननपलदा भॊजूय करुन कामाषदेळ देण्मात आरे आशेत.       

4) वॊऩूणष काभालय एकूण यक्कभ रु.13,11,408/- इतका खचष केरेरा आशे. काभाची भूऱ ऩ.ुग.ऩ. 
यक्कभ रु.14,28,555/- च्मा अनुऴॊगाने 12.549% कभी दयाने ननपलदा भान्म यक्कभ रु.12,49,286/- 
इतकी मेत.े त्मा भमाषदेत ठेकेदायाव खचाषची यक्कभ प्रदान कयणे आलचमक शोत.े भात्र प्रत्मषात 
रु.13,11,408/- इतकी यक्कभ अदा केरी अवून रु.62,122/- च ेजादा प्रदान केरे आशे. स्थऱ ऩशाणी 
अशलाराभध्मे जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाणाचा वभालेळ नवताना जादा प्रदान झाल्माच ेददवत.े 
वदय फाफत खरुावा कयाला. तवेच काभाची भोजभाऩ ऩुश्स्तका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन ददरी 
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नाशी त्माभुऱे ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.62,122/- लवुरऩात्र ठयपलण्मात मेत आशे. 

5) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.30,000/- यकभेची वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक 
4416030 ददनाॊक 3/01/2014 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. 
त्माभुऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩूणषत्लाच्मा ददनाॊकाऩमतं लैध शोती का माची खात्री कयता 
आरी नाशी. त्माभुऱे वदय यक्कभ रु.30,000/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

6) पलभा वॊचारनारम, भुॊफई माॊचकेडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98/नपल-2, 
ददनाॊक 3.11.2003 तवेच ननपलदेतीर अटील ळतीनुवाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणष 
कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म पलभा 
कॊ ऩनीकड ेपलभा उतयपलल्माव तो पलभा श्स्लकायरा जाणाय नाशी अवे स्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदय 
काभाची ददनाॊक 28.1.2014 ते 27.07.2014 मा कारालधीऩमतं भुदत शोती. तयी काभाचा पलभा 
ददनाॊक 24.03.2014 ते 21.07.2014 मा कारालधीचा काढल्माच ेननदळषनाव आरे आशे. वदय काभाचा 
पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा नाशी. तवेच काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नाशी. त्माभुऱे नगय पलकाव 
पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय कॊ त्राटी भुल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करुन पलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठपलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु.14,28,555/- अवून 1% दॊडनीम 
पलभा यक्कभ रु.14,285/- लवुर करुन ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलचमक आशे. 

7) वदय काभालय अॊदाजऩत्रकानुवाय एका ऩोर लय 6 एरईडी ददले फवपलण्माची तयतूद आशे. वदय 
काभाच्मा देमकाची तऩावणी केरी अवता प्रत्मषात फाफ क्रभाॊक 5: Providing and erecting 9 
mtr, high hot dip galvanized Pole- 4 रालल्माच ेदेमकाभध्मे ददवून मेत.े तवेच फाफ क्रभाॊक 1: 
Supplying, eracting and commissioning of 135 w LED Flood light luminaire IP 65- 
एरईडी 30 ददले रालल्माच ेदेमकाभध्मे ददवून मेत.े एका ऩोर लय 6 माप्रभाणे 4 ऩोरलय प्रत्मषात 24 
एरईडी ददले रालणे आलचमक आशे. म्शणजे 24 एरईडी ददले रालरेरे अवताना देमकाभध्मे फाफ 
क्रभाॊक 1: एरईडी ददले 30 दळषलून यक्कभ अदा केरी अवल्माने अनतरयक्त 6 एरईडी ददव्माॊच ेजादा 
प्रदान झारे आशे. एका एरईडी ददव्माचा दय रु.18,309/- माप्रभाणे 6 एरईडी ददव्माॊची यक्कभ 
रु.1,09,854/- च ेजादा प्रदान झारेरे आशे. तयी वदय फाफीलय जादा झारेरा खचष रु.1,09,854/- 
ठेकेदायाकडून लवूर करुन भनऩा खात्मात जभा कयाला. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.30,000/-  
लवुरऩात्र यक्कभ रु.1,86,261/-                           

DATAMSM6401 (Ref No : 47, Hmm No : 148)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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66 स्थाऩत्म भुख्मारमाॊतगषत अ प्रबाग कामाषरमावाठी अॊतगषत फैठक व्मलस्था कयणे मा 
काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 497000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 630046.00/-   

ननपलदा अटी ल ळतीनुवाय ननपलदा उघडल्माऩावून 120 ददलवाच्मा कारभमाषदेत काभाच ेआदेळ देणे फॊधनकायक 

अवताना वदयच्मा ननपलदेच्मा काभाचे आदेळ ददनाॊक 05.12.2014 योजी वाधायणऩणे 163 ददलवाच्मा पलरॊफाने 

देण्मात आरेरे अवल्माने वदय कारभमाषदेचे ऩारन केरेरे नाशी. ननपलदेकरयता ठेकेदायाने 17.99% कभी दयाने 

ननपलदा स्लीकृत केरेरी अवून दय ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी. तवेच ठेकेदायाळी कयण्मात आरेल्मा 
कयायनाममातीर अटी ल ळतीनुवाय वुयषा अनाभत यक्कभ उलषरयत ल लाढील घेणे फाफत कयायनाममाभध्मे 

यक्कभ रु. 800550/-ऩदशल्मा चारू देमकाभधून लवूर कयण्माफाफत नभूद केरेरी अवताना देमकातून यक्कभ रु. 

210644/- इतकी लवूर केरी आशे. तवेच उलषरयत यक्कभ रेखाऩयीषणाच्मा ददनाॊकाऩमांत लवूर केरी नवल्माचे 
ननदळषनाव आरेरे आशे. तयी उलषरयत यक्कभ रु. 589906/- लवूर कयण्मात माली. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा 
काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 40140/- लवूर कयण्मात आरी नाशी.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय 

कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी 
बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता बपलष्ट्म 

ननलाषश ननधी वॊदबाषतीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 

  

स्थाऩत्म भ ख्मारमाॊतगात अ प्रबाग कामाारमावाठी अॊतगात फठैक व्मलस्था कयणे मा काभाची भाहशती 
खारीरप्रभाणे आशे. 
ननवलदा क्रभाॊक 8/4- 2014-15 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/1अ/कावल/392/2014 हदनाॊक 05.12.2014 
काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 05.12.2014 त े04.09.2015 ऩमतं) 
काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं काभ ऩणूा झारेरे  नाशी. 
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 4014082/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक TSR/EE/AW/426 हदनाॊक 

2.06.2014. 
प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 479 हदनाॊक 20.05.2014 अन्लमे भान्मता 
काभालय एकूण झारेरा खचा य.रु. 497000/- 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. बगलॊत कन्स्त्रक्ळन, खयाऱलाडी वऩ ॊऩयी, ऩ णे-18  
भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 485, ऩान क्रभाॊक 48401 त े48410  
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ऩहशर ेचार ूदेमक यक्कभ रु. 497000/- प्रभाणक क्रभाॊक 36338 हदनाॊक 31.03.2015  
अ प्रबाग कामाारमावाठी द वया भजल्मालय अॊतगात फठैक व्मलस्था कयणे मा काभाच्मा नस्तीच े

रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उणीला अधावभाव क्रभाॊक 50 हदनाॊक 24.08.2017 अन्लमे 

वलबागाव देण्मात आरेरा अवनू रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे 

नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 05.12.2014 

त े04.09.2015 ऩमतं मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 16.03.2015 त े15.06.2015 मा 
अधालट कारालधीचा वलभा  काढल्माच ेननदळानाव आरे आशे त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय 
नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव 

वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 4014082/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा 
यक्कभ रु. 40140/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) ननवलदा क्रभाॊक 8/4-2014-15 ची ननवलदा ग्स्लकृती कारालधी हदनाॊक 25.06.2014 ऩमतं स्लीकृत 

कयण्मात  आरी अवनू ननवलदा अटी ल ळतीन वाय ननवलदा उघडल्माऩावनू 120 हदलवाच्मा कारभमाादेत 

काभाचे आदेळ देणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा ननवलदेच्मा काभाचे आदेळ हदनाॊक 05.12.2014 योजी 
वाधायणऩणे 163 हदलवाच्मा वलरॊफाने देण्मात आरेरे अवल्माने वदय कारभमाादेच ेऩारन केरेरे नाशी. 
त्माभ ऱे ननवलदा प्रकक्रमेचा बॊग झारेरा अवनू काभालय हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं एकूण यक्कभ 

रु.497000/- इतका खचा केरा आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाव ख रावा वादय केरा नवल्माने वदयच्मा 
काभालयीर झारेल्मा खचााची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
3) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 17.99% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवनू दय ऩथृक्कयण 

वादय केरेरे नाशी. तवेच ठेकेदायाळी कयण्मात आरेल्मा कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीन वाय व यषा अनाभत 

यक्कभ उलारयत ल लाढील घेणे फाफत कयायनाम्माभध्मे यक्कभ रु. 800550/-ऩहशल्मा चार ूदेमकाभधून लवरू 

कयण्माफाफत नभदू केरेरी अवतानाशी देमकातनू यक्कभ रु. 210644/- इतकी लवरू केरी आशे. तवेच 

उलारयत यक्कभ रेखाऩयीषणाच्मा  हदनाॊका ऩमतं लवरू केरी नवल्माचे ननदळानाव आरेरे आशे. तयी उलारयत 

यक्कभ रु. 589906/- लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा करून अन ऩारन वादय कयण्मात माल.े  
4) ननवलदेतीर फाफ क्रभाॊक 2 – New wall paneling up to 9 0” ----- 
Providing & fixing new paneling for wall of size 4.45m X 2.74m in 2” X 2” thick c 
c teakwood frame च्मा नोंदीभध्मे खाडाखोड अवनू त्मात तपालत आढऱून मेत आशे. भोजभाऩ 

ऩ ग्स्तकेतीर ऩान क्रभाॊक 48404 त े48405 लय एकूण ऩरयभाण 130.80 चौ.भी.इतके नभदू केरेरे अवनू 

प्रत्मषात वदयचे ऩरयभाण 130.54 चौ.भी. शोत आशेत. माफाफत ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
5) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत.  
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आषेऩाधीन यक्कभ रु. 497000/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 630046/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 62, Hmm No : 50)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

67 चचॊचलड प्रबाग क्र.22 भध्मे नव्माने भुता-मा फाॊधणे ल वॊडाव ब्रॉक भुता-माॊच्मा  
देखबार दरुुस्तीच्मा काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 44490.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 23112.00/-   

भशयाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभऩुर्स्तका ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
घेण्माकरयता प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचष आखण मा पलबागाकडून लभऱपलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े 

तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे दठकाण इ.तऩळीर भादशती वादय कयणे आलश्मक आशे. वषभ प्राधीका-
माची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथापऩ लयीर कामषऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचाषच्मा 
तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. ननमभा प्रभाणे काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता न घेता 
काभाची ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम 

यक्कभ रु. 23112/- लवूर कयण्मात आरी नाशी. ठेकेदायाने 37.769% कभी दयाने ननपलदा स्लीकृत केरेरी अवून 

दय ऩथृक्कयण फाफ ननशाम वादय केरेरे नाशी. अॊदाजऩत्रकाभध्मे नभूद नवरेल्मा फाफीलय केरेल्मा खचाषची 
यक्कभ रु. 44490/- फाफत पलबागाने खुरावा केरेरा नवल्माभुऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत 

आशे.  काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता बपलष्ट्म ननलाषश ननधी वॊदबाषतीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 

  

चच ॊचलड प्रबाग क्र.22 भध्मे नव्माने भतुा-मा फाॊधणे ल वॊडाव ब्रॉक भतुा-माॊची देखबार दरुुस्तीच्मा 
काभाफाफतची भादशती खारीरप्रभाणे 
1) ननवलदा क्रभाॊक - फ भ ख्मारम /एच.ओ./11/14/- 2013-14  

2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 25,00,000/-  

3) प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
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4) काभाच ेआदेळ –स्था/नन/२फ/कावल/641/2013 हदनाॊक 12.12.2013 

5) काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 12.12.2013 त े11.12.2014 ऩमतं) 

6) काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – हदनाॊक 08.08.2014 ऩमतं काभ ऩणूा झारेरे आशे. 

7) ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 2311273/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक TSR/EE/AW/36/2013-

14   

8) ननवलदा दय – 37.769% कभी दयाने भान्मता. यक्कभ रु.1510244/- 

9) ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.आय.जी.भॊगऱलेढेकय खयाऱलाडी वऩ ॊऩयी,ऩ णे-18  

10) भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 4444 ऩान क्रभाॊक 538620 त े538627 

11) वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 1507646/- 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु.575883/- प्रभाणक क्रभाॊक 36825 हदनाॊक 31.03.2014 

2) देमकाची यक्कभ रु.931763/- प्रभाणक क्रभाॊक 12654 हदनाॊक 09.09.2014 

 

चच ॊचलड प्रबाग क्र.22 भध्मे नव्माने भ ता-मा फाॊधणे ल वॊडाव ब्रॉक भ ता-माॊची देखबार द रुस्तीची काभ े

कयणे मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता वदयच्मा काभाच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून 

आरेल्मा उणीला फाफत अधावभाव क्रभाॊक 51 हदनाॊक 31.08.2017 अन्लमे वलबागाकडून ख रावा 
भागवलण्मात आरेरा शोता वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक स्था/फ/कावल/87/ 2018 हदनाॊक 19.05.2018अन्लमे 

ख रावा वादय केरेरा अवनू अन ऩारनाच ेअलरोकन केरे अवता अधावभाव  उऩ ऩरयच्छेद क्र.4 भध्मे 

झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ लवरू केरेरी अवनू उलारयत आषेऩाॊची ऩतूाता केरेरी नवल्माभ ऱे 

खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.294, हद.20/05/2013 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशयाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे 

प्रळावननक भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून 

त्मावोफत प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े 

तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे हठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे. काभाचा खचा 
रु.10,000/-अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीका-माची प्रळावननक 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव 

एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. ननमभा प्रभाणे काभाव स्लतॊत्र  प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची 
ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे.  

 

2)वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 12.12.2013 

त े11.12.2014 मा कारालधीऩमतं अवनू हदनाॊक 08.08.2014 योजी काभ ऩणूा केल्माच ेअलबरेख्मालरून 

हदवनू मेत आशे. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 10-03.2014 त े03.12.2014 मा अधालट कारालधीचा काढल्माच े

ननदळानाव आर ेआशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभाशी काढरेरा 
नवल्माचे नस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
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कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.2311273/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 23112/- लवरू करून ळावकीम 

वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

 

3) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 37.769% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवनू दय ऩथृक्कयण 

फाफ ननशाम वादय केरेरे नाशी.   
 

4)  काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म 

ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. अन ऩारानावोफत वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरेरे नाशीत. 

 

5) फाफ क्रभाॊक 31 वी Repairing of Old circular manhole chamber…. 

ननवलदा क्रभाॊक 11/14-2013-14 भधीर फाफ क्रभाॊक 31 वी भधीर ननवलदेच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे वदयच्मा 
फाफीचा वभालेळ केरेरा नवतानाशी काभालय 30 circular manhole chamber द रुस्ती केल्माच ेदळावलण्मात 

आरेरे अवनू भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 4444 भधीर ऩान क्रभाॊक 538638 लय नोंद घेण्मात आरेरी अवनू 

वदयचे circular manhole कोणत्मा हठकाणाची द रुस्त केरेरे आशेत माफाफत नभदू केरेरे नवल्माभ ऱे 

वदयचे circular manhole द रुस्त केर ेककॊ ला नाशी माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. वदय फाफीलय एकूण 

यक्कभ रु. 30 X 1483= 44490/-खचा केरें आशे. तयी माफाफत वलबागाने केरेल्मा ख राश्मावोफत काभाची 
खात्री ऩटवलणाये अलबरेख जोडर ेनवल्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 44490/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 23112/- 

  
DATBVGM6801 (Ref No : 63, Hmm No : 51)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

68 प्रबाग क्र.5 जाधललाडी, कुदऱलाडी बागात स्रॉभष लॉटय राईन टाकणे मा काभातीर 
अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 149443.00/-   

भशयाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभऩुर्स्तका ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
घेण्माकरयता प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचष आखण मा पलबागाकडून लभऱपलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े 
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तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे दठकाण इ.तऩळीर भादशती वादय कयणे आलश्मक आशे. वषभ प्राधीका-
माची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथापऩ लयीर कामषऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचाषच्मा 
तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. ननमभा प्रभाणे काभाव स्लतॊत्र  प्रळावकीम भान्मता न घेता 
काभाची ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम 

यक्कभ रु. 21008/- लवूर कयण्मात आरी नाशी. ठेकेदायाची 36.329% कभी दयाची ननपलदा स्लीकृत केरेरी 
अवून फाफ ननशाम दय ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी. वदयच्मा काभाकरयता फाफ क्रभाॊक 1 ल 3 भध्मे नयभ ल 

कडक भुरुभाची खोदाई केरेरी अवून खोदाईतून ननघारेल्मा याडायोडा एकूण 705.76 घनभीटय अवताना 
वदयच्मा काभालयीर याडायोडा 1650.00 घनभीटय लाशतूक करून फाशेय टाकल्माच ेददवत.े जादाची लाशतूक 

944.24 घनभीटय याडायोडा खोदाईतून ननघारेरा नवताना शी लाशतूक केरी अवल्माने यक्कभ रु.128435/- 

ठेकेदायाकडून लवूर कयण्मात आरी नाशी. काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 
1952 रागू अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे 

फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता बपलष्ट्म ननलाषश ननधी वॊदबाषतीर कागदऩत्र े

अनुऩारानावोफत जोडरी नाशीत. 

 

  

ननवलदा क्रभाॊक अ भ ख्मारम /एच.ओ./7/50/- 2013-14 

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 30,00,000/- (व धारयत अॊदाजऩत्रकीम य.रु.49,00,000/-) 

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/1अ/कावल/677/2013 हदनाॊक 19.12.2013 

काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 19.12.2013 त े18.09.2014 ऩमतं) 

काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – हदनाॊक 25.03.2015 ऩमतं काभ ऩणूा झारेरे आशे. 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 2100825/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक TSR/EE/AW/66/2013-14 

हदनाॊक 5.08.2013.  (व धारयत ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.34,31,867/- )  

ननवलदा दय – 36.329% कभी दयाने भान्मता. 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.क फेया एन्टयप्रामजेव,वॊत त कायाभनगय वऩ ॊऩयी,ऩ णे-18  

व धारयत स्थामी वलभती वबा ठयाल क्रभाॊक 7211 हदनाॊक 8.07.2014 अन्लमे भे.क फेया एन्टयप्रामजेव माॊना 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/1अ/कावल/677/2013 हदनाॊक 19.12.2013 अन्लमे देण्मात आरे. वदयच्मा काभाची 
ननवलदा यक्कभ रु. 2100825/- इतकी आशे. वदय काभाच्मा ननवलदेची ननकड ल आलश्मकता ऩाशता वदयच्मा 
ननवलदेचा व धारयत अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 49,00,000/- बाललाढ पयकावश भान्मता देण्मात आरी आशे. 

त्माप्रभाणे व धारयत अॊदाजऩत्रक ऩत्र क्रभाॊक 850 हदनाॊक 21.10.2014 अन्लमे प्रबाग कामाारमाकड ेऩाठवलरे 

अवनू वदयच्मा अॊदाजऩत्रकाची वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग, ऩ णे माॊचेकडीर वन 2013-14 चे 
दयवचूीप्रभाणे ताॊबत्रक छाननी कयण्मात आरी. वदयच्मा ननवलदेची व धारयत ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ 

रु.34,31,867/- देण्मात आरी आशे.  

भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 350034 ऩान क्रभाॊक 356649 त े356740  

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 3236717/- 

प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु.995000/-चे प्रभाणक क्रभाॊक 36943 हदनाॊक 31.03.2014 
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2) देमकाची यक्कभ रु.357096/-चे प्रभाणक क्रभाॊक 5005 हदनाॊक 21.06.2014 

3) देमकाची यक्कभ रु.1480056/-चे प्रभाणक क्रभाॊक 19208 हदनाॊक 28.10.2014 

4) देमकाची यक्कभ रु.404565/-चे प्रभाणक क्रभाॊक 36562 हदनाॊक 31.03.2015 

  

प्रबाग क्रभाॊक 5 जाधललाडी, क दऱलाडी बागात स्रॉभा लॉटय राईन टाकणे मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर े

अवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 52 हदनाॊक 31/08/2017 अन्लमे वलबागाकडून 

ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक स्था/क/96/2018 हदनाॊक 15.05.2018 

अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू वदयचे अन ऩारनाचे अलरोकन केर ेअवता लव रीच्मा यक्कभा लवरू 

कयण्मात मेतीर, दषता घेण्मात मेईर अव ेभोघभ अन ऩारन वादय केर ेअवल्माने ख रावा भान्म कयण्मा 
मोग्म नाशी. त्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.294, हद.20/05/2013 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशयाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र.132 ल 133 

अन्लमे प्रळावननक भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय 
करून त्मावोफत प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक 

आयाखड,े तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे हठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  

काभाचा खचा रु.10,000/-अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीकाऱमाची 
प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा 
तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची 
ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. 

 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 19.12.2013 

त े18.09.2014 मा कारालधीऩमतं अवनू हदनाॊक 25.03.2015 योजी काभ ऩणूा केल्माच ेअलबरेख्मालरून 

हदवनू मेत आशे. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 09.04.201 4 त े18.09.2014 मा अधालट कारालधीचा काढल्माच े

ननदळानाव आर ेआशे त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभाशी काढरेरा 
नवल्माचे नस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 2100825/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 21008/- लवरू करून ळावकीम 

वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

 

3) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 36.329% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवनू फाफ ननशाम दय 
ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी.  
  

4) वदयच्मा काभाकरयता फाफ क्रभाॊक 1 ल 3 भध्मे नयभ ल कडक भ रुभाची खोदाई केरेरी अवनू त्माभध्मे 

एकूण ननघारेरा याडायोडा अन .क्र. 174.76 घ.भी. ल 531.00 घ.भी.अव ेएकूण 705.76 घनभीटय अवताना 
वदयच्मा काभालयीर याडायोडा 1650.00 घनभीटय लाशतकू करून फाशेय टाकल्माच ेभोजभाऩऩ ग्स्तकेभध्मे 
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नभदू करून ठेकेदायाव देमकाभध्मे एक ण यक्कभ रु. 2,24,433/- चे प्रदान केरेरे आशे. तयी माफाफत जादाची 
लाशतकू 944.24 घनभीटय याडायोडा खोदाईतनू ननघारेरा नवतानाशी लाशतकू केरेरी अवल्माभ ऱे वदयच्मा 
फाफीलय झारेरा जास्तीचा खचा यक्कभ रु.128435/- ठेकेदायाकडून लवरूऩात्र का कयण्मात मेऊ नमे माफाफत 

ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. 
 माफाफत वलबागाने ख रावा केरा आशे कक, भनऩाचे जागेलय नागरयकाॊनी टाकरेरा याडायोडा उचाल्नेत 

आल्माभ ऱे जादा लाशतकू हदवत.े त्माभ ऱे ठेकेदायाकडून लवरू कयण्माचा प्रश्न उद्भलत नाशी.  
  प्रबाग स्तयालयीर आयोग्म वलबागाकडून उचरणेकभी स्लतॊत्र ननवलदा काढून काभ कयण्मात मेत अवल्माने 

वदय अन ऩारन भान्म कयता मेत नाशी. 
 

 5) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म 

ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. अन ऩारानावोफत वदयची कागदऩत्र ेजोडरेरी नाशीत. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 149443/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 64, Hmm No : 52)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

69 प्रबाग क्र.1 ददघी मेथीर ऩुणे-आऱॊदी यस्त्माॊच्मा ऩूलेकडीर बागात डाॊफयीकयण कयणे 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 384660.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 56022.00/-   

भशयाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभऩुर्स्तका ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
घेण्माकरयता प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचष आखण मा पलबागाकडून लभऱपलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े 

तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे दठकाण इ.तऩळीर भादशती वादय कयणे आलश्मक आशे. वषभ प्राधीका-
माची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथापऩ लयीर कामषऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचाषच्मा 
तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननपलदा 
प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 56022/- 

लवूर कयण्मात आरी नाशी. ठेकेदायाची 3.80% कभी दयाने ननपलदा स्लीकृत केरेरी अवून दय ऩथृक्कयण फाफ 

ननशाम वादय केरेरे नाशी. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामाषर्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा 
प्रभाणात तपालती आशेत. काभाच ेजागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारानुवाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना 
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प्रत्मषात काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवाफाफत खुरावा केरा नाशी. काभाच्मा दठकाणी 
ठेलरेर ेwork order book रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददर ेनाशी. त्माभुऱे वदयच्मा फाफीलय केरेल्मा 
खचाषची यक्कभ रु.384660/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेईर.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने 

वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता बपलष्ट्म ननलाषश ननधी वॊदबाषतीर 

कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 

  

ननवलदा क्रभाॊक - ई भ ख्मारम /एच.ओ./20/36- 2013-14  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 80,00,000/-  

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/3क/कावल/209/2014 हदनाॊक 04.03.2014 

काभाचा कारालधी – 06 भहशने ( हदनाॊक 04.03.2014 त े03.09.2014 ऩमतं) 

काभ ऩणूात्लचा दाखरा जोडरेरा नाशी. 
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 5602241/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक-TSR/CE/HO/194/2013-14   

ननवलदा दय – 3.80% कभी दयाने भान्मता. यक्कभ रु.5658822/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.व्शी.एभ.भातयेे इन्फ्रास्रक्चय प्रा.लर.भोळी,ऩ णे-05  

भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 4588 ऩान क्रभाॊक 567525 त े565600 

भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 286 ऩान क्रभाॊक 28501 त े28545 

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.5619275/- 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु.934827/- प्रभाणक क्रभाॊक 16061 हदनाॊक 29.09.2014 

2) देमकाची यक्कभ रु.4684448/- प्रभाणक क्रभाॊक 32515 हदनाॊक 19.03.2015 

प्रबाग क्र.1 हदघी मेथीर ऩ णे आऱॊदी यस्त्माॊच्म ऩलेूकडीर बागात डाॊफयीकयण कयणे मा नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उननलाफब्त अधावभाव क्रभाॊक 53 हदनाॊक 14.09.2017 अन्लमे 

वलबागाकडून ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता ऩयॊत  वलबागाकडून रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं 

अन ऩारन प्राप्त झारेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.294, हद.20/05/2013 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरीतीर ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे 

प्रळावननक भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीका-माकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून 

त्मावोफत प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े 

तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे हठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे. भाचा खचा 
रु.10,000/-अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीका-माची प्रळावननक भान्मता 
घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत 

भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात 

आरी आशे. 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
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ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 04.03.2014 

त े03.09.2014 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती.तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 07.07.2014 त े13.01.2015 मा 
अधालट कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. 
तवेच काभगायाॊचा वलभाशी काढरेरा नवल्माचे नस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव 

वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 5602241/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा 
यक्कभ रु. 56022/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

3) प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामााग्न्लत 

केरेल्मा फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीरप्रभाणे तपालत आशे. 

 

फाफ 
क्र.  

फाफ  अॊदाजऩत्रकान वाय 
ऩरयभाण (घ.भी.)  

कामााग्न्लत 
केरेरे 
ऩरयभाण(घ.भी.)  

तपालत  दय 
रु.  

एकूण 
यक्कभ 
रु.  

1 Excavation 415.00 991.893 576.893 101.81 58733 

3 Supplyaing 

40 mm 

metal 

95.00 167.920 72.92 563.97 41124 

4 Supplyaing 

60 mm 

metal 

33.75 548.420 514.67 553.37 284803 

 एकूण      384660 

 

 

 लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामााग्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा as per site condition मा यकान्मात स्ऩष्ट्टऩणे 

फाफननशाम नभदू केरेरी नाशी. माफाफत काभाच्मा हठकाणी ठेलरेर ेwork order book रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध न झाल्माने लय नभदू केरेल्मा फाफीलय जास्तीच्मा केरेल्मा खचााची यक्कभ रु.384660/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

4) वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ननमभालरी भधीर ननमभ 134 फी न वाय फचती भधून केरेल्मा जादा 
फाफीवाठी व धायीत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ जादा फाफीलयीर खचाावाठी व धायीत 

भान्मता घेतरी नाशी. 
5) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. तयी वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून दमालीत. 

6) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 3.80% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवनू फाफ ननशाम दय 
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ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी.   
DATBVGM6801 (Ref No : 65, Hmm No : 53)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

70 प्रबाग क्र.31 भशात्भा पुरेनगय भधीर गुडवलर चौक ते कपमरप्व चौक ऩमषन्तचा यस्ता 
शॉटमभक्व ऩद्धतीने डाॊफयीकयण कयणे मा काभातीर अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1061125.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 67470.00/-   

भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाने भशाऩालरका 
ठयाल क्र. 294 ददनाॊक 20.05.2013 अन्लमे एकत्रत्रत अॊदाजऩत्रकीम तयतूददव प्रळावननक भान्मता देण्मात 

आरेरी आशे. वदयच्मा काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता घेतरेरी नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा 
काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 67470/- लवूर कयण्मात आरी नाशी. ठेकेदायाने 24.60% कभी दयाने 

ननपलदा स्लीकृत केरेरी अवून फाफ ननशाम दय ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा 
काभालय कामाषर्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात तपालत आशे. काभाच्मा स्थऱऩाशणी 
अशलारानुवाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात काभालय जादा ऩरयभाण लप्र्नन्मची  कायणभीभाॊवा 
फाफत खुरावा पलबागाने केरा नाशी. तवेच काभाच्मा दठकाणी ठेलण्मात आरेरे work order book  आखण 

cross section level sheet रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददर ेनाशी. त्माभुऱे वदयच ेजादा ऩरयभाणाची यक्कभ 

रु. 1061125/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी 
कामदा 1952 रागू अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय 

कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता बपलष्ट्म ननलाषश ननधी वॊदबाषतीर 

कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. तवेच अनुऩारानावोफत जोडरेरी नाशीत. 

 

  

ननवलदा क्रभाॊक –क भ ख्मारम /एच.ओ./ 15/28 -2013-14  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 90,00,000/-  

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/3क/कावल/225/2014 हदनाॊक 05.03.2014 

काभाचा कारालधी – 06 भहशने ( हदनाॊक 05.03.2014 त े04.09.2014 ऩमतं) 
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काभ ऩणूात्लचा दाखरा हदनाॊक 04.09.2014 जोडरेरा आशे. 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 6747027/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक-TSR/CE/HO/2013-14   

ननवलदा दय – 24.60% कभी दयाने भान्मता. यक्कभ रु.5341621/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.एच.वी.कटारयमा वाई चौक, वऩ ॊऩयी ऩ णे-17  

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.5281556/- 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु.4976900/- प्रभाणक क्रभाॊक 6357 हदनाॊक 9.07.2014 

2) देमकाची यक्कभ रु.304656/- प्रभाणक क्रभाॊक 36783 हदनाॊक 31.03.2015 (उऩरब्ध झारी) 
 

प्रबाग क्र. 31 भशात्भा प रेनगय भधीर ग डवलर चौक त ेकपलरप्व चौक ऩमान्तचा यस्ता शॉटलभक्व ऩद्धतीने 

डाॊफयीकयण कयणे मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 66 

हदनाॊक 11.10.2017 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक स्था/क/226/2018 

हदनाॊक 17.05.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू वदयच्मा अन ऩारनाच ेअलरोकन केर ेअवता भ द्दा 
क्रभाॊक 1 त े7 फाफत ख रावा भान्म कयण्मामोग्म नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत. 

 

1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.294, हद.20/05/2013 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीका-माकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत प्राथलभक 

अशलार, अॊदाज ेखचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल त्माची 
कायणे, काभाचे हठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे. भाचा खचा रु.10,000/-अवल्माव 

तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीका-माची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. 

तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  

ननमभा प्रभाणे काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. 

 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ हदनाॊक 05.03.2014 त े04.09.2014 मा 
कारालधीऩमतं भ दत शोती.तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 09.07.2014 त े03.09.2014 मा अधालट कारालधीचा 
काढल्माच ेननदळानाव आरे आशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभाशी 
काढरेरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 6747027/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 67470/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

3) ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 67,47,027/- इतक्मा यक्कभेची आशे. त्मात 5% आकग्स्भत खचा ल 2% 

आस्थाऩना खचा गशृीत धयल्माव काभाची यक्कभ रु. 72,26,065/- इतकी शोत.े वदय यकभेच्मा भमाादेत 

प्रळावकीम भान्मता ल अॊदाजऩत्रकीम तयत दीव भान्मता देणे आलश्मक अवताना यक्कभ रु. 90,00,000/- 

यक्कभेच्मा अॊदाजऩत्रकीम तयत दीव भान्मता देण्माच ेप्रमोजन काम माचा ख रावा भागवलण्मात आरेरा 
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अवताना वलबागाने माफाफत भान्म कयण्मामोग्म ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
 

4) प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामााग्न्लत 

केरेल्मा फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीरप्रभाणे तपालत आशे. 

 

फाफ 
क्र
. 

फाफ  अॊदाजऩत्रकान वा
य ऩरयभाण (घ.भी.)  

कामााग्न्ल
त केरेरे 
ऩरयभाण(घ.भी.)  

तपाल
त 

दय 
रु.  

एकूण 
यक्क
भ रु.  

13 Tack coat  11700.00 20479.77 8779.77 29.03 254876 

15 

 

Bituminuou

s concret 

with 25mm  

(40-60TPH) 

292.50 377.61 85.11 9473.0

3 

806250 

 एकूण      1061125 

 

लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामााग्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा as per site condition मा यकान्मात स्ऩष्ट्टऩणे फाफननशाम 

नभदू केरेरी नाशी. तयी माफाफत काभाच्मा हठकाणी ठेलरेर ेwork order book आणण cross section Level 

sheet ख राळावोफत उऩरब्ध केरी नवल्माने लय नभदू केरेल्मा फाफीलय जास्तीच्मा केरेल्मा खचााची यक्कभ 

रु.1061125/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

5) वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ननमभालरी भधीर ननमभ 134 फी न वाय फचती भधून केरेल्मा जादा फाफीवाठी 
व धायीत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ जादा फाफीलयीर खचाावाठी व धायीत भान्मता घेतरी 
नाशी. 
 

6) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

अन ऩारनावोफत वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरी नाशी. 
 

7) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 24.60% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवनू फाफ ननशाम दय 
ऩथृक्कयण अन ऩारनावोफत वादय केरेरे नाशी. 
 

लवरूऩात्र य.रु. 67470 

आषेऩाधीन य.रु. 1061125/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 66, Hmm No : 66)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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71 प्रबाग क्रभाॊक 48 ताॊफे ळाऱा ल ळास्त्रीनगय ऩरयवयात स्टॉभष लॉटय ऩाईऩ टाकणे ल 
इतय स्थाऩत्म वलऴमक काभातीर अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2204225.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 35014.00/-   

वालषजननक फाॊधकाभ पलबाग ननमभालरी भधीर ननमभ 134 फी नुवाय फचती भधून केरेल्मा जादा फाफीवाठी 
वुधायीत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथापऩ जादा फाफीलयीर खचाषवाठी वुधायीत प्रळावकीम 

तवेच ताॊत्रत्रक भान्मता घेतरी नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 

35014/- लवूर कयण्मात आरी नाशी. ठेकेदायाने 37.80% कभी दयाने ननपलदा स्लीकृत केरेरी अवून फाफ ननशाम 

दय ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामाषर्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे 

भोठ्मा प्रभाणात तपालत आशे. काभाच्मा स्थऱऩाशणी अशलारानुवाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना 
प्रत्मषात काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माफाफत वपलस्तय खुरावा केरेरा नाशी. तवेच काभाच्मा दठकाणी 
ठेलण्मात आरेरे work order book  रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददर ेनाशी. त्माभुऱे वदयचे जादा 
ऩरयभाणाची यक्कभ रु. 2204225/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी 
बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा 
केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधी वॊदबाषतीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 

  

ननवलदा क्रभाॊक –ड भ ख्मारम /एच.ओ./ 16/22 -2012-13  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 37,50,000/-  

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/4ड/कावल/357/2013 हदनाॊक 26.12.2013 

काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 26.12.2013 त े25.09.2014 ऩमतं) 

काभ ऩणूात्लाचा दाखरा हदनाॊक 19.09.2014 जोडरेरा आशे. 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 3501401/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक-TSR/DHO/122/2013-14   

ननवलदा दय – 37.80% कभी दयाने भान्मता. यक्कभ रु.2286765/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.व्मॊकटेळलया कन्स्रक्ळन, ननगडी, ऩ णे-44 

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.2155266/- 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु.784448/- प्रभाणक क्रभाॊक 33794 हदनाॊक 25.03.2014 
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2) देमकाची यक्कभ रु.1354472/- प्रभाणक क्रभाॊक 5761 हदनाॊक 24.06.2014 

3) देमकाची यक्कभ रु.16346/- प्रभाणक क्रभाॊक 27694 हदनाॊक 30.01.2015 

 

प्रबाग क्रभाॊक 48 ताॊफे ळाऱा ल ळास्त्रीनगय ऩरयवयात स्टॉभा लॉटय ऩाईऩ टाकणे ल इतय स्थाऩत्म वलऴमक 

काभ ेकयणे मा नस्ती, ननवलदा नस्ती आणण प्रभाणकाच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उणीला 
फाफत अधावभाव क्रभाॊक 73 हदनाॊक 15.11.2017 अन्लमे वलबागाकडून ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. 
त्मान्लमे वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक ड ष/ेस्था/कावल/442/2018 हदनाॊक 24.04.2018 अन्लमे ख रावा वादय 
केरेरा अवनू त्माॊचे अलरोकन केर ेअवता ख रावा भोघभ स्लरुऩात अवनू त्मावोफत भागणी केरेरे 

अलबरेख जोडरेरे नाशीत. अन ऩारन भान्म कयण्मामोग्म नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.70500/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ भ दत ठेल क्रभाॊक 270780 

हदनाॊक 16.12.2013 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवनू नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. त्माभ ऱे ती 
कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं लधै शोती का माची खात्री कयता आरी नाशी.  
 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयच ेकाभ हदनाॊक 26.12.2013 

त े25.09.2014 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 20.03.2014 त े25.08.2014 मा 
अधालट कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. 
तवेच काभगायाॊचा वलभाशी काढरेरा नवल्माचे नस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव 

वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 3501401/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा 
यक्कभ रु. 35014/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

3) प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामााग्न्लत 

केरेल्मा फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीरप्रभाणे तपालत आशे. 

 

फाफ 

क्र. 

फाफ अॊदाजऩत्रकान वाय 
ऩरयभाण (घ.भी.) 

कामााग्न्लत केरेरे 

ऩरयभाण(घ.भी.) 
तपालत दय रु. एकूण 

यक्कभ रु. 

1 Excavated for 

foundation earthsoil 

76.50 333.60 257.10 135.74 45183 

2 

 

Excavated for Hard 

murum 

76.50 271.94 195.44 146.35 28602 

3 Excavated for Hard 

murum 

229.50 585.02 355.52 804.92 286165 

8 a P&l pipe of IRNP-3 

900 mm dia 

10.00rmt 322.50 Rmt 312.50 5901.68 1844275 

 एक ण      2204225 
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लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा काभालय कामााग्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा as per site condition मा यकान्मात स्ऩष्ट्टऩणे 

फाफननशाम नभदू केरेरी नाशी. तयी माफाफत काभाच्मा हठकाणी ठेलरेर ेwork order book  रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध केरी नवल्माने लय नभदू केरेल्मा फाफीलय जास्तीच्मा केरेल्मा खचााची यक्कभ रु.2204225/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

4) वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ननमभालरी भधीर ननमभ 134 फी न वाय फचती भधून केरेल्मा जादा 
फाफीवाठी व धायीत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ जादा फाफीलयीर खचाावाठी व धायीत 

प्रळावकीम ल ताॊबत्रक भान्मता घेतरी नाशी. 
 

5) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. तवेच अन ऩारनावोफत वदयची कागदऩत्र ेजोडरेरी नाशीत. 

 

6) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 37.80% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवनू फाफ ननशाम दय 
ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी.  

DATBVGM6801 (Ref No : 68, Hmm No : 73)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

72 भशानगयऩामरकेच्मा वलद्मुत वलबागावाठी वलवलध फॅरास्ट वादशत्म खयेदी भधीर 
अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त वाहशत्म खयेद    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 102154.00/-   

कामषकायी अलबमॊता (पलद्मुत) माॊचे भागणीऩत्रका भध्मे भे.ळक्ती कपक्ववष मा कॊ ऩनीचा उल्रेख नवताॊना 
ननपलदा भॊजूय कयण्मात आरी. स्थाननक वॊस्थकयाची यक्कभ बयणा केल्माफाफत ऩुयलठादायाकडीर  पलक्री 
यर्जस्टयच्मा ऩषृ्ट्ठाची झेयॉक्व प्रत वादय केरी नाशी. खयेदी केरेरर ेवादशत्म बाॊडायात प्राप्पत झारेफाफत दैनॊददन 

प्राप्पत झारेल्मा वादशत्माची वाठा नोंदलशी याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊदशता ननमभ 13.23 भधीर तक्ता 13.1 

प्रभाणे ठेलणे आलश्मक अवताॊना बाॊडाय पलबागाने पलदशत नभुन्मात वाठा नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
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वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाभापा त वलद्म त वलबागावाठी आचथाक लऴा 2014-15 करयता 
फॎरास्ट वाहशत्म उऩरब्ध करून देणेफाफत कामाकायी अलबमॊता (वलद्म त) माॊचे ऩत्र क्रभाॊक भ का /वल. 

/काली /669 /2014, हद.20/05/2014 ल ऩत्र क्र.676/2014, हद.02/06/14 अन्लमे अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ 

रु.61,26,900/- नभदू करून भागणी कयण्मात आरी. त्मान ऴॊगाने आम क्त माॊचे हद.02/08/2014 चे 
ऩत्रान्लमे अॊदाग्जत यक्कभ रु.61,26,900/- चे फॎरास्ट वाहशत्म ननवलदा ऩद्धतीने खयेदी कयण्माव भॊज यी 
हदरी आशे. बाॊडाय वलबागाने ननवलदा वचूना क्र.15/1/2014-15 प्रलवद्ध करून वाहशत्माच ेननवलदा दय 
भागवलर.े प्राप्त झारेल्मा एकूण वशा ननवलदाॊऩकैी खारीर तीन ऩ यलठादायाॊच ेदय न्मनूतभ अवल्माने 

स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 9584, हद.5/12/2014 अन्लमे भान्म करून खारीर प्रभाणे ऩ यलठा आदेळ 

देण्मात आर.े 
अ.क्र. ऩ यलठा आदेळ क्रभाॊक  ऩ यलठादायाच ेनाल  वाहशत्माची 

यक्कभ  
1. 58/2015, हद.02.02.15 भे.ळक्ती कपक्ववा 11,50,000 

2. 56/2015, हद.31.01.15 भे.ऩामोननअय वेल्व  25,52,400 

3. 55/2015, हद.31.01.15 भे.एन.एव.जैन  17,04,000 

 
लयीर वाहशत्माची खयेदी नस्ती ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 183, हद.08/06/2018 अन्लमे भध्मलती बाॊडाय वलबागाव वलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर हद.28/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय 

कयता, रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 
 
1) भे.ळक्ती कपक्ववा शे स्लत: उत्ऩादक आशेत. भात्र कामाकायी अलबमॊता (वलद्म त) माॊचे हद.2/6/14  

चे भागणीऩत्रका भध्मे Bajaj,Philips,C&S,Wipro,Crompton मा उत्ऩादक कॊ ऩन्माॊच ेवाहशत्माची 
भागणी केरी आशे.त्माभध्मे ळक्ती भेक चा उल्रेख नाशी. अव ेअवताना बाॊडाय वलबागाने भे.ळक्ती 
माॊची ननवलदा ऩात्र ठयलनू त्माॊना यक्कभ रु.11,50,000/- इतक्मा यक्कभेच्मा वाहशत्म ऩ यलठ्माच े

आदेळ हदर ेआशेत. माफाफत ख रावा भागवलण्मात आरा शोता.  
कामाकायी अलबमॊता (वलद्म त) माॊचे भागणी ऩत्रकाभध्मे भे. ळक्ती मा कॊ ऩनीचा उल्रेख नवताॊना 
ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी, वफफ वदयचा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशे. 
 
2) ऩ यलठाधायकाॊना प्रदान कयण्मात आरेल्मा यक्कभेभधून 2.5% स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ 

लवरू न कयता प्रदान केर ेआशे. त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
अ.क्र. ऩ यलठादायाच ेनाल  वाहशत्माची स्थाननक वॊस्था 
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यक्कभ रु. कयाची यक्कभ रु.  
1. भे.ऩामोननअय वेल्व  25,52,400 61258 
2. भे.एन.एव.जैन  17,04,000 40896 
 एकूण   102154 

 
लयीर प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.102154/- लवरू करून भनऩा ननधीत जभा कयणे 

आलश्मक आशे. 

 वलबागाने स्थाननक वॊस्था कय वलबागाकडीर वॊस्था कय बयणा ऩालती वादय केरी अवनू त्मावोफत 

वदयचे वाहशत्माचे वलक्री यग्जस्टयच ेऩानाची झेयॉक्व प्रत जोडरी नवल्माने ऩ यलठा केरेल्मा 
वाहशत्मालयीर स्थाननक वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री देता मेत नाशी. त्माभ ऱे वॊफॊचधताकडून 

रु.1,02,154/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

 

3) खयेदी केरेरर ेवाहशत्म बाॊडायात प्राप्त झारेफाफत दैनॊहदन प्राप्त झारेल्मा वाहशत्माची वाठा 
नोंदलशी याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 13.23 भधीर तक्ता 13.1 प्रभाणे ठेलणे आलश्मक 

अवताॊना बाॊडाय वलबागाने वलहशत नभ न्मात वाठा नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. त्माभ ऱे आचथाक लऴाातीर 

वाहशत्माची जभा, वलतयण ल लळल्रक माफाफत तऩावणी कयता आरी नाशी. तवेच भध्मलती वाहशत्म 

बाॊडायातनू वलतयीत केरेल्मा वाहशत्माची षेत्रीम कामाारमाकडीर वाहशत्म लाऩया फाफतची अलबरेख े

उऩरब्ध झारी नाशीत. त्माभ ऱे खयेदी कयण्मात आरेरे वाहशत्माचा लाऩय मोग्म प्रकाये झाल्माची खात्री 
कयता आरी नाशी.  
वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.1,02,154/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 120, Hmm No : 183)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

73 नामळक पाटा उड्डाणऩूराच्मा वुळोबीकयणावाठी LED ददले लाऩरून प्रकाळ व्मलस्था        
कयणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म तीकयण कयणे    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3745238.00/- 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 436711.00/-   

भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 नुवाय प्रळावकीम भान्मता न घेता केलऱ 

खचाषच्मा तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा उतयपलरा 
नवल्माने कॊ त्राटी भूल्माच्मा एक टक्का यक्कभ लवूर कयणे आलश्मक आशे. ननपलदेतीर अटीनुवाय स्थाननक 

वॊस्था कयाची लवुरी केरी नाशी. ननपलदा कभी दयाची अवताॊना जादा फाफी लयीर खचाषची यक्कभ कभी न कयता 
यक्कभ प्रदान कयण्मात आरी. भोजभाऩ ऩुर्स्तकेतीर नकाळा भध्मे एका ऩोर लय 04 कपदटॊग फवपलल्माचे 
दळषपलर ेआशे. भात्र भोजभाऩ ऩुर्स्तकेतीर तक्त्माभध्मे लयीर प्रभाणे प्रत्मेक ऩोरलय चाय ऩेषा जास्त कपदटॊग 

फवपलल्माचे दळषलून ठेकेदायाव अनतप्रदान केर ेआशे. 6 Watt च्मा एकूण 525 नग कपदटॊग फवपलल्माफाफत 

ठेकेदायाव प्रनत कपदटॊग रु.5122 प्रभाणे रु.26,89,050/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊतु भोजभाऩ ऩुर्स्तकेतीर नकाळा 
भध्मे वदय कपदटॊग फवपलल्माचा उल्रेख नाशी. लळल्रक कपदटॊग कोणत्मा काभालय लाऩयल्मा माफाफत खुरावा 
केरा नाशी. 
 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त अॊतगात नालळक पाटा उड्डाणऩरूाच्मा व ळोबीकयणावाठी LED 
हदल ेलाऩरून प्रकाळ व्मलस्था कयणे मा काभाची नस्ती तऩावरी अवनू त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
 
1 ननवलदा क्रभाॊक  11/1/2013-14 
2 काभाचे नाल  नालळक पाटा उड्डाणऩरूाच्मा व ळोबीकयणावाठी LED हदल ेलाऩरून 

प्रकाळ व्मलस्था कयणे. 
3 अॊदाजऩत्रकीम तयतदू  

भान्मता  
भनऩा वबा ठयाल क्रभाॊक :356,हद.19/03/2013,रु.70,00,000/- 

4 ताॊबत्रक भान्मता  JCE-13-2013-14 हद.13/09/2013 (रु.70,00,000/-) 
5 अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  रु.61,22,922/- 
6 रेखाळीऴा  वलद्म तीकयण कयणे 
7 ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 5421, हद.31/12/2013. 
8 ठेकेदायाच ेनाल  भे.व भी इरेग्क्रकर वग्व्शावेव  
9 ननवलदा दय  15% कभी दयाने (रु.52,04,484/-) 
10 कामाादेळ क्रभाॊक  क्र.:वल/नन/भ ख्मारम/4/काली/06/2014., हद.23/01/2014 
11 काभाचा कारालधी  9 भहशने  
12 काभ ऩणूा हदनाॊक  हद.22/10/14 
13 काभालय झारेरा खचा  रु. 50,25,594/- 

 
लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 194, हद.05/07/2018 अन्लमे वलद्म त वलबागाव वलचायणा कयण्मात 

आरी शोती. तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे 
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खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.356, हद.19/08/2013 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 भध्मे नभदू कामाऩद्धतीचा 
अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम 

भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. 
 
2) नगयवलकाव वलबाग भशायाष्ट्र ळावन भॊत्रारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩरयऩत्रक क्रभाॊक GEN /1098 /1357 

/प्र.क्र.166/नवल-24 हद.3/11/2003 भधीर तयत दी न वाय भशानगयऩारीकेतीर कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा 
वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे फॊधनकायक आशे. ठेकेदायाने वदय काभाचा हद.28/01/14 त े28/02/14 मा 
कारालधीचा वलभा उतयवलरा आशे. हद.1/03/14 ऩावनू ऩ ढीर कारालधीचा वलभा नवल्माने ळावन ऩरयऩत्रकातीर 

ऩरयच्छेद क्रभाॊक 1 प्रभाणे ल कामाादेळातीर अटीन वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यकभ रु. 61,229,/- लवरू 

कयणे आलश्मक आशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचेकड ेचरनाने बयणा 
कयाली. 
 
3)  ननवलदा अट क्र.16 न वाय ठेकेदायाने वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा शद्दीत वाहशत्म आणताॊना स्थाननक वॊस्था कय 
बयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  ठेकेदायाने स्थाननक कय बयणा केल्माची चरने नस्ती भध्मे आढऱून आरी नाशीत. 

त्माभ ऱे ठेकेदायाच ेएकूण देमकालय 0.25% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.12,564/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे.  
 
4)   ठेकेदायाव अॊदाजऩत्रकाॊत नभदू नवरेल्मा खारीर जादा फाफी वाठी प्रदान केर ेआशे. 
 
फाफ क्र. तऩळीर  एकूण भजूय   दय रु. एकूण यक्कभ रु. 

-E1  अक ळर काभगाय  06 8022 48132 

-E2  क ळर भजूय  06 8838 53028 

 एकूण    1,01,160 

 
ननवलदा अट क्र.24 – ननवलदा कभी दयाची अवेर तय ननवलदा स्लीकृत दयाने जादा फाफी वाठी दय भॊजूय कयण्मात 

मेईर अव ेनभदू कयण्मात आर ेआशे.  ननवलदा स्लीकृत दय अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 15% कभी अवताॊना 
उऩयोक्त जादा फाफी वाठी वलबागाने दय कभी न कयता ऩणूा दयाने प्रदान केर ेआशे.त्माभ ऱे एकूण यक्कभ 

रु.101160/- च्मा दय 15% यक्कभ रु.15,174/- ठेकेदायाकडून लवरूऩात्र आशे. 
 
5) देमकाभध्मे ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे LED कपहटॊग फववलल्माफाफत प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 
 
फाफ 

क्रभाॊक  

तऩळीर  एकूण नग  दय रु. एकूण यक्कभ रु. 
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1 Supply erecting and 
commissioning of 80 Watt LED  

65  10040 652600 

2. Supply erecting and 
commissioning of 60 Watt LED 

65 7796 506740 

3. Supply erecting and 
commissioning of 40 Watt LED 

100  6496 649600 

 एकूण    18,08,940 
 
लयीर वाहशत्म फववलल्माफाफत भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 1336 ऩषृ्ट्ठ क्रभाॊक 267173 ची ऩडताऱणी केरी 
अवता, खारीर प्रभाणे कपहटॊग फववलल्माचे नभदू केरे आशे. 
 

Pol No. 40W. 60W 80W Total  Extra fitting  
P1 03 -- 0 3 0 
P2 04 -- -- 4 0 
P3 04 -- -- 4 0 
P4 04 -- -- 4 0 
P5 04 04 -- 08 04  (60 watt) 
P6 04 04 -- 08 04  (60 watt) 
P7 04 04 -- 08 04  (60 watt) 
P8 04 04 -- 08 04  (60 watt) 
P9 04 04 -- 08 04  (60 watt) 
P10 04 04 -- 08 04  (60 watt) 
P11 -- 04 04 08 04 (80 watt) 
P12 -- -- 08 08 04 (80 watt) 
P13 -- -- 08 08 04 (80 Watt) 
P14 -- -- 08 08 04 (80 watt) 

 
भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेतीर नकाळा भध्मे एका ऩोर लय 04 कपहटॊग फववलल्माचे दळावलर ेआशे. भात्र भोजभाऩ 

ऩ ग्स्तकेतीर तक्त्माभध्मे लयीर प्रभाणे प्रत्मेक ऩोरलय चाय ऩेषा जास्त कपहटॊग फववलल्माच ेनभदू केर ेआशे. 

त्माभ ऱे 60 Watt च्मा एकूण 24 कपहटॊग प्रनत नग रु.7,796/- प्रभाणे रु.187104/- ल 80 Watt च्मा एकूण 16 

नग कपहटॊग प्रती नग रु.10,040/- प्रभाणे रु.1,60,640/- अळी एकूण यक्कभ रु.3,47,744 जादा प्रदान झाल्माच े

हदवनू मेत.े वदय यक्कभ लवरूऩात्र आशे.  
 
6) देमकातीर फाफ क्रभाॊक 4 न वाय 6 Watt च्मा एकूण 525 नग कपहटॊग फववलल्माफाफत ठेकेदायाव प्रनत 

कपहटॊग रु.5122 प्रभाणे रु.26,89,050/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेतीर नकाळा भध्मे वदय कपहटॊग 

फववलल्माचा उल्रेख नाशी. वदयच्मा कपहटॊग ऩ राच्मा कोणत्मा हठकाणी कोणत्मा ऩोरलय फववलल्मा माफाफत 

वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु. 26,89,050/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 
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आशे.  
 
7) ठेकेदायाकडून प्राप्त झारेल्मा LED कपहटॊग. प्रत्मष जागेलय फववलरेल्मा कपहटॊग, ल लळल्रक कपहटॊग माचा 
तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
 
तऩळीर    40ttaW  60ttaW  80ttaW  
प्राप्त  100 65 65 

फववलरेल्मा कपहटॊग  39 28 28 

लळल्रक कपहटॊग  61 37 37 

दय प्रनत नग  6496 7796 10040 

एकूण यक्कभ  396256 288452 371480 

 
लयीर लळल्रक कपहटॊग कोठे फववलण्मात आल्मा माफाफत वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने वदय  फाफी लयीर 

खचााची यक्कभ रु.10,56,188/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 4,36,711/- (61229+12564+15174+347744) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.37,45,238 (10,56,188+26,89,050) 

DATVCSM6501 (Ref No : 124, Hmm No : 194)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

74 ड प्रबाग अॊतगषत लाकड उऩ वलबागातीर यस्ता रुॊ दीकयणातीर ल वालषजननक       
वुयक्षषततेच्मा दृष्ट्टीने भ.या.वल.भॊडऱाच ेरघुदाफ उच्चदाफ खाॊफ, ताया ल कपडय वऩरय   शरवलणे 
मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म तीकयण कयणे    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 59880.00/-   

भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 नुवाय प्रळावकीम भान्मता न घेता केलऱ 

खचाषच्मा तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा उतयपलरा 
नवल्माने कॊ त्राटी भूल्माच्मा एक टक्का यक्कभ लवूर कयणे आलश्मक आशे. ननपलदेतीर अटीनुवाय स्थाननक 

वॊस्था कयाची लवुरी केरी नाशी. प्रस्तुत काभाची ननपलदा भूऱ अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 41.09% कभी दयाची 
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अवताना वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 नुवाय वुधारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून 

कामषकायी अलबमॊता माॊची भॊजुयी घेण्मात आरी नाशी. केफरचा ISI कॊ ऩनी कडीर टेस्ट रयऩोटष तवेच वदय केफर 

वाठा नोंदलशीत नोंदपलल्माफाफत ऩडताऱणी कयण्मावाठी नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त ड प्रबाग अॊतगात लाकड उऩ वलबागातीर यस्त्मालयीर 

रुॊ दीकयणातीर ल वलाजननक व यक्षषततचे्मा दृष्ट्टीन ेभ.या.वल.भॊडऱाचे रघ दाफ. उच्चदाफ खाॊफ, ताया ल कपडय 
वऩरय शरवलणे मा काभाची नस्ती तऩावरी अवनू त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
1 ननवलदा क्रभाॊक  6/1/2011-12 

2 

 

काभाचे नाल  ड प्रबाग अॊतगात लाकड उऩ वलबागातीर यस्त्मालयीर रुॊ दीकयणातीर ल 

वलाजननक व यक्षषततचे्मा दृष्ट्टीन ेभ.या.वल.भॊडऱाच ेरघ दाफ इ. उच्चदाफ 

खाॊफ, ताया ल कपडय वऩरय शरवलणे. 

3 अॊदाजऩत्रकीम तयतदू  

भान्मता  
भनऩा वबा ठयाल क्रभाॊक :44, हद.19/05/2012  यक्कभ रु.1,05,88,182/- 

4 ताॊबत्रक भान्मता  क्रभाॊक : DE-50/2012-13 यक्कभ रु.1,05,88,182 

5 अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  रु.1,05,88,182 

6 रेखाळीऴा  वालाजननक व यक्षषतता  
7 ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 1969, हद.1/12/2012 

8 ठेकेदायाच ेनाल  श्री एव.टी.इरेक्रीकर कॉऩोयेळन ऩ णे  

9 ननवलदा दय  41.09% कभी दयाने (रु.62,37,498/-) 

10 कामाादेळ क्रभाॊक  क्र.:वल/भ का/कावल/403/2012., हद.18/12/2012 

11 काभाचा कारालधी  12 भहशने  

12 काभ ऩणूा हदनाॊक  22/04/2014 

13 काभालय झारेरा खचा  रु.59,63,065/- 
 
लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 195, हद.05/07/2018 अन्लमे वलद्म त  वलबागाव वलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. 
त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.44, हद.19/05/2012 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक 

भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राचधकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत 

प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल 

त्माची कायणे, काभाचे हठकाण इ. तऩळीरलाय भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  काभाचा खचा रु.10,000/-
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ककॊ ला त्माऩेषा जास्त अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावननक 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत 

भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात 

आरी आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी.  
 
2) वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय स्लीकृत ननवलदा भॊजूय अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभेच्मा 10% ऩेषा कभी दयाची अवल्माव त्मान वाय व धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून त्माव कामाकायी 
अलबमॊता माॊची भॊज यी घेणे आलश्मक आशे. भऱू अॊदाजऩत्रक यद्द करून कभी केरेल्मा व धारयत 

अॊदाजऩत्रकाप्रभाणे काभ कयण्मात माल.े अळी तयतदू अवताना ल प्रस्त त काभाची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभेच्मा 41.09% कभी दयाची अवताना व धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून कामाकायी अलबमॊता माॊची भॊज यी 
घेण्मात आरी नाशी. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी.  
 
3) प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक वालाजननक फाॊधकाभ वलबागाच्मा दयवचूी 2011-12 न वाय तमाय कयण्मात आर े

अवनू 41.09% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. तथावऩ ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय 
ऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. ठेकेदायाने हदरेरे दय 41.09% ने कभी 
अवल्माने अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना फाजायबालाळी त रना न कयता अॊदाजऩत्रक तमाय केल्माचे हदवनू मेत,े  
प्रस्त त काभाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकाऩेषा (Schedule-B) 41.09% कभी दयाची अवताना ठेकेदायाने काभाची 
ग णलत्ता कळी याखरी. तवेच ग णलत्ताऩलूाक वाहशत्माच्मा लाऩय झारा का, माफाफत वलबागाने ख रावा केरा 
नाशी. 
 
4) वदयच ेकाभाच ेआदेळ हद.18/12/12 योजी देण्मात आरे अवनू वदयचे काभ हद.18/12/12 त े22/04/14 मा 
कारालधीत ऩणूा कयण्मात आर.े ननवलदा अट ल कामाादेळातीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर 

काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ काभाचा वलभा हदनाॊक 23/03/13 त े17/12/13 मा कारालधी 
उतयवलरा आशे. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने, 
नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.59,68,065/- अवनू वलभा यक्कभ 

रु.59,880/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
 
5) ऩ यलठादायाकडीर चरन नॊ.413, हद.14/10/13 न वाय PVC Armoured cable 2 x 10 sq.mm 1966 
Rmt  तवेच LT Cable 3.5 x 185 Sq.mm 131 Rmt. भनऩाच्मा ताब्मात लभऱाल्माच ेऩोशोच हदरी 
आशे. ऩयॊत  केफरचा ISI कॊ ऩनी कडीर टेस्ट रयऩोटा तवेच वदय केफर वाठा नोंदलशीत नोंदवलल्माफाफत 

ऩडताऱणी कयण्मावाठी नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 59,880/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 125, Hmm No : 195)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

75 उजाषफचत अॊतगषत जुन्मा कपदटॊग काडून T-5 x 24 Watt कपदटॊग फववलणे 
माकाभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :उजााफचतीची उऩकयणे    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 10500000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1508555.00/-   

प्रस्तुत काभाव भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
न घेता केलऱ तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे. कॊ त्राटदायाने देखबार दरुुस्तीच्मा कारालधीचा पलभा 
उतयपलरा नाशी. काभाच्मा भूऱ ताॊत्रत्रक भॊजुयी भध्मे देखबार दरुुस्ती पलऴमक काभाचा वभालेळ नवताॊना 
देखबार दरुुस्तीच ेकाभ देण्मात आर ेआशे. काभाची भूऱ ननपलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 5.30% दयाने कभी 
अवताॊना देखबार दरुुस्तीच ेकाभाचे प्रदान ऩूणष दयाने केरे आशे. 233 जुन्मा कपदटॊग काढल्मा नवताना त्मा 
दठकाणी नलीन कपदटॊग फवपलण्मात आल्माचे दळषलून नलीन कपदटॊगच ेप्रदान केर ेआशे. काभाची ननपलदा नस्ती 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. जुन्मा कपदटॊग कोणत्मा दठकाणी फवपलण्मात आल्मा माफाफतची नोंदलशी 
उऩरब्ध झारी नाशी. 
 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त अ प्रबाग अॊतगात उजााफचत अॊतगात ज न्मा कपहटॊग काडून T-5 x 
24 Watt कपहटॊग फववलणे मा काभाची नस्ती तऩावरी अवनू त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 

1 ननवलदा क्रभाॊक  4/1/2007-08 
2. काभाचे नाल  अ प्रबाग अॊतगात उजााफचत अॊतगात ज न्मा कपहटॊग काडून T-5 x 24 

Watt कपहटॊग फववलणे. 
3. अॊदाजऩत्रकीम तयतदू  

भान्मता  
भनऩा वबा ठयाल क्रभाॊक :6053,हद.20/02/2007,रु.8,39,50,000 
भनऩा वबा ठयाल क्रभाॊक 130,हद.6/10/2007 रु.9,64,50,000 

4. ताॊबत्रक भान्मता  DE-15/2014-15, हद.22/10/2014 रु.4,90,00,000 (देखबार 

द रुस्तीच्मा काभावाठी ) 
5. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  रु.9,64,50,000/- 
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6. रेखाळीऴा  उजााफचतीची उऩकयणे.  
7. ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 2118, हद.23/10/2007 
8. ठेकेदायाच ेनाल  भे.इरेक्रोभेकॎ ननक्व ऩ णे  
9. ननवलदा दय  5.30% कभी दयाने (रु.9,13,38,150/-च्मा भमाादेत ) 
10. कामाादेळ क्रभाॊक  क्र.:वल/नन/1अ/काली//14/2008., हद.22/01/2008 
11. काभाचा कारालधी  DE-15/2014-15, हद.22/10/2014 रु.4,90,00,000 (देखबार 

द रुस्तीच्मा काभावाठी ) 
12. काभ ऩणूा हदनाॊक  08 भहशने त्मानॊतय देखबार द रुस्तीच ेकाभ ऩहशर ेदोन लऴा भोपत ल 

ऩ ढीर ऩाच लऴा प्रनत कपहटॊग रु.700/- प्रभाणे.  
13. काभालय झारेरा खचा  अ प्रबाग अॊतगात खचा रु,1,61,19,042 

हद.17.01.11 ऩावनू देखबार द रुस्तीच्मा काभालय रु.1,05,00,000 
 
लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवतालयीर काभाची ननवलदा 
नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव 

ऩत्र क्रभाॊक 196, हद. 05/07/2018 अन्लमे वलद्म त  वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. तथावऩ, 
रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.6053, हद.20/02/2007 अन्लमे 

भान्मता हदरी आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे 

प्रळावननक भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राचधकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून 

त्मावोफत प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच 

प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाचे हठकाण इ. तऩळीरलाय भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  काभाचा खचा 
रु.10,000/-ककॊ ला त्माऩेषा जास्त अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राचधकाऱमाची 
प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा 
तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा 
प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा वादय केरा नाशी. 
 
2) प्रस्त त काभाचा हद.5/08/2008 त े4/02/2009 मा कारालधीचा वलभा उतयवलरा आशे. ऩयॊत  भेंटेनन्वच्मा 
कारालधी भधीर वलभा उतयवलल्माची वलभा ऩॉलरलव नस्ती भध्मे आढऱून आरी नाशी. काभाचा ल काभालयीर 

काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने, नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका 
न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर 

काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.9,64,50,000/- अवनू वलभा यक्कभ रु.9,64,500/- लवरू करून ळावकीम 

वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
 
3) ठेकेदायावोफत हद.11/01/2008 योजी कयायनाभा केरा अवनू कयायनाम्मा भध्मे 5 लऴा कारालधीच्मा 
देखबार द रुस्ती फाफत उल्रेख नाशी. भऱू ताॊबत्रक भॊज यी भध्मे देखबार द रुस्ती वलऴमक काभाचा वभालेळ 
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नाशी. त्माभ ऱे देखबार द रुस्तीच्मा काभालयीर खचााची यक्कभ रु.1,05,00,000/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे.  
4) वदय काभाची ननवलदा 5.30% कभी यक्कभेची अवताॊना देखबार द रुस्तीच ेदेमक अदा कयताना प्रती नग 

रु.700 प्रभाणे अदा कयण्मात आर ेआशे. ननवलदा दय 5.30% कभी अवल्माने ठेकेदायाव अदा कयालमाच्मा 
भेंटेनन्व यक्कभेभधून 5.30% दय कभी करून भेंटेनन्व काभाची यक्कभ अदा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ऩणूा 
दयाने यक्कभ अदा कयण्मात आरी आशे. माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
5) अ-प्रबागाॊभध्मे 2767 नग ज न्मा कपहटॊग काढल्मा अवनू 3000 कपहटॊग फववलल्माफाफत प्रनत कपहटॊग 

रु.6335/- प्रभाणे प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 233 ज न्मा कपहटॊग काढल्मा नवताना नलीन फववलण्मात आल्मा 
आशेत. त्माभ ऱे रु.2335/- प्रभाणे 233 नग कपहटॊगच ेजादा प्रदान झार ेअवनू वदयची यक्कभ रु.5,44,055/- 
लवरूऩात्र कयण्मात मेत आशे. 
 
6) वदय काभाची भऱू ननवलदा नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशी. त्माभ ऱे ककती ननवलदा 
कोणत्मा दयाने प्राप्त झाल्मा, ननवलदेच्मा ळती ल अटी कोणत्मा शोत्मा. ननवलदाधायकाॊनी अटीॊची ऩतूाता केरी 
ककॊ ला कव,े ननवलदेतीर ळती ल अटी न वाय काभ झार ेककॊ ला कव ेमाफाफत ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
माफाफत वलबागाने ख रावा वादय केरा नाशी. 
 
7) वदय काभाभध्मे 3000 नग ज न्मा कपहटॊग काढून नलीन फववलण्मात आल्मा आशेत. 3000 ज न्मा कपहटॊग, 
हदल ेकोणत्मा नोंदलशीत घेण्मात आर,े त्माचा कोणत्मा काभालय लाऩय कयण्मात आरा माफाफतची अलबरेख े

उऩरब्ध झारी नाशीत. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 9,64,500+5,44,055 = 15,08,555/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.1,05,00,000/-   

DATVCSM6501 (Ref No : 126, Hmm No : 196)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

76 उजाषफचत अॊतगषत जुन्मा कपदटॊग काढून T-5 x 24 Watt कपदटॊग फववलणे 
माकाभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :उजााफचतीची उऩकयणे    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 114800.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 548658.00/-   

प्रस्तुत काभाव भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
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न घेता केलऱ तयतुदीव भान्मता घेण्मात आरी आशे. कॊ त्राटदायाने देखबार दरुुस्तीच्मा कारालधीचा पलभा 
उतयपलरा नाशी. काभाच्मा भूऱ ताॊत्रत्रक भॊजुयी भध्मे देखबार दरुुस्ती पलऴमक काभाचा वभालेळ नवताॊना 
देखबार दरुुस्तीच ेकाभ देण्मात आर ेआशे. काभाची भूऱ ननपलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेच्मा 5.30% दयाने कभी 
अवताॊना देखबार दरुुस्तीच ेकाभाचे प्रदान ऩूणष दयाने केरे आशे. काभाची ननपलदा नस्ती रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झारी नाशी. जुन्मा 4100 कपदटॊग कोणत्मा लाह्नाव्दाये लाशतूक करून कोठून, कोठे लाशतूक कयण्मात 

आरी ल वदय कपदटॊग कोठे जभा कयण्मात आल्मा माफाफतच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी. तवेच जुन्मा कपदटॊग 

कोणत्मा दठकाणी फवपलण्मात आल्मा माफाफतची नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त फ प्रबाग अॊतगात उजााफचत अॊतगात ज न्मा कपहटॊग काडून T-5 x 24 
Watt कपहटॊग फववलणे मा काभाची नस्ती तऩावरी अवनू त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 

 
 
1. ननवलदा क्रभाॊक  4/1/2007-08 

2. काभाचे नाल  ड प्रबाग अॊतगात उजााफचत अॊतगात 
ज न्मा कपहटॊग काडून T-5 x 24 Watt कपहटॊग 
फववलणे.  

3. अॊदाजऩत्रकीम 
तयतदू  भान्मता  

भनऩा वबा ठयाल क्रभाॊक :6053,हद.20/02/2007,रु.8,39,50,000 
भनऩा वबा ठयाल क्रभाॊक 130,हद.6/10/2007 रु.9,64,50,000 

4. ताॊबत्रक 
भान्मता   

DE-15/2014-15, हद.22/10/2014 रु.4,90,00,000 (भेंटेनन्व 

काभावाठी ) 
5. अॊदाग्जत 

(ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ  
रु.9,64,50,000/-  

6. रेखाळीऴा  उजााफचतीची उऩकयणे.  
7. ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 2118, हद.23/10/2007 
8. ठेकेदायाचे नाल  भे.इरेक्रोभेकॎ ननक्व ऩ णे  
9. ननवलदा दय  5.30% कभी दयाने (रु.9,13,38,150 च्मा भमाादेत) 
10. कामाादेळ 

क्रभाॊक  
क्र.:वल/नन/1अ/काली//14/2008., हद.22/01/2008 

11. काभाचा कारालधी  08 भहशने त्मानॊतय भेंटेनन्व ऩहशर ेदोन 
लऴा भोपत ल ऩ ढीर ऩाच लऴा प्रती कपहटॊग 
रु.700/- प्रभाणे.  

12. काभ ऩणूा हदनाॊक  कपहटॊग फववलण्माच ेकाभ हद.25/02/2009 ऩमतं ऩणूा. 
13 काभालय झारेरा 

खचा  
रु,2,53,04,804/- हद. 17/11/2011 ऩावनू देखबार द रुस्तीच्मा काभालय 

रु. 1,43,50,000/- 
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लयीर काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवतालयीर काभाची ननवलदा 
नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव 

ऩत्र क्रभाॊक 197, हद. 05/07/2018 अन्लमे वलद्म त  वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. तथावऩ, 
रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.6053, हद.20/02/2007 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 भध्मे नभदू कामाऩद्धतीचा 
अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम 

भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
2) नगयवलकाव वलबाग भशायाष्ट्र ळावन, भॊत्रारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩरयऩत्रक क्रभाॊक GEN /1098 / 1357 

/प्र.क्र.166/नवल-24 हद.3/11/2003 भधीर तयत दी न वाय भशानगयऩालरकेतीर कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा 
वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे फॊधनकायक आशे. प्रस्त त काभाचा वलभा काभालयीर काभगायाॊचा वलभा 
उतयवलल्माची वलभा ऩॉरीवी नस्तीत उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे ळावन ऩरयऩत्रकातीर  ऩरयच्छेद क्रभाॊक 1 

प्रभाणे कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यकभ रु.3,96,548/- लवरू कयणे आलश्मक आशे.  तयी वदयची यक्कभ 

लवरू करून वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कड ेचरनाने बयणा कयाली. 
 
3) वदय काभाची भऱू ननवलदा नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. त्माभ ऱे भऱू कयायनाभा मोग्म 

भ द्राॊकालय केल्माची खात्री कयता आरी नाशी. तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळती न वाय काभ झार ेककॊ ला नाशी 
माफाफत ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.माफाफत वलबागाने ख रावा केरा नाशी.  
 
4) एकूण 7000 नग नलीन कपहटॊग्जची देखबार द रुस्ती कयणेफाफत भऱू ताॊबत्रक भान्मतभेध्मे वभालेळ 

नवताॊना ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी ल कामाादेळ हदल्मानॊतय वात लऴांनी हद.17/10/14 योजी व धारयत 

ताॊबत्रक भान्मता घेण्मात आरी आशे. ताॊबत्रक भान्मता नवताॊना ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. माफाफत 

वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
5) वदय काभाची ननवलदा 5.30% कभी यक्कभेची अवताॊना देखबार द रुस्तीच ेदेमक अदा कयताना प्रती नग 

रु.700 प्रभाणे अदा कयण्मात आर ेआशे. ननवलदा दय 5.30% कभी अवल्माने ठेकेदायाव अदा कयालमाच्मा 
देखबार द रुस्तीच्मा यक्कभेभधून 5.30% दय कभी करून देखबार द रुस्तीच्मा  काभाची यक्कभ अदा कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ऩणूा दयाने यक्कभ अदा कयण्मात आरी आशे. माफाफत वलबागाकडून ख रावा केरा 
नवल्माने 4100 कपहटॊग वाठी अदा केरेरी यक्कभ रु.1,52,110/- लवरूऩात्र कयण्मात मेत आशे. 
 
6) ननवलदाधायक एजन्वी कपहटॊगची उत्ऩाहदत कॊ ऩनी / अचधकृत वलके्रत ेअवल्माच ेप्रभाणऩत्र रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झार ेनाशी. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
7) देमकाभध्मे 4100 ज न्मा कपहटॊग काढल्माच ेल लाशतकू केल्माचे प्रनत कपहटॊग रु.29/- प्रभाणे ठेकेदायाव 
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रु.114800/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  कोठून, कोठे, कोणत्मा लाशनाव्दाये लाशतकू कयण्मात आरी ल वदय कपहटॊग 

कोठे जभा कयण्मात आल्मा माफाफतच ेचरन उऩरब्ध झार ेनाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु.1,14,800/- 

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
8) वदय काभाभध्मे 4100 नग ज न्मा कपहटॊग काढून नलीन फववलण्मात आल्मा आशेत. 4100 ज न्मा कपहटॊग, 
हदल ेकोणत्मा नोंदलशीत घेण्मात आर,े त्माचा कोणत्मा काभालय लाऩय कयण्मात आरा माफाफतच ेअलबरेख े

उऩरब्ध झार ेनाशीत. त्मा कपहटॊग कधी फववलल्मा शोत्मा, त्मालय ककती खचा झारा त्माचे आम भाान, त्माॊचा 
ऩ नलााऩय कयण्माव मोग्म शोत्मा का ल अवल्माव त्माचा ऩ नलााऩय झारा का माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
9) वदय काभाभध्मे 5 लऴा कारालधी ऩमतं प्रनत कपहटॊग रु.700 प्रभाणे देखबार द रुस्तीलय खचा कयण्मात आरा 
आशे. ऩयॊत  ककती कपहटॊग नाद रुस्त झाल्मा, ककती द रुस्त केल्मा माफाफतचा तऩावणी  अशलार उऩरब्ध करून 

न घेता नलीन कपहटॊगच्मा वॊख्मे प्रभाणे वयवकट प्रदान कयण्मात आर ेआशे. माफाफत वलबागाने ख रावा केरा 
नाशी. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.5,48,658/- (3,96,548+1,52,110) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.1,14,800/- 
 

DATVCSM6501 (Ref No : 127, Hmm No : 197)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

77 भुॊफई-ऩुणे भशाभागाषलयीर दाऩोडी ते पुगेलाडी यस्ता रुॊ दीकयणातीर यस्ता वुधायणा  
कयणेच्मा काभाॊतगषत वलद्मुत वलऴमक काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ता कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 75340.00/-   

वदय काभाची भुऱ फी1 ननपलदा पॉभष ल त्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱुन आरी नाशीत. LT16 ची 43 भी. 
राॊफीची केफर जादा प्रदान केल्माची त्माची ककॊभत रु.2503/- प्रनत भी.प्रभाणे रु.1,07,629/- चे भॊजूय ननपलदा दय 

30% कभी दयानुवाय यक्कभ रु.75,340/- इतकी वॊफॊधीताकडून लवुर कयण्मात माली. भशायाष्ट्र वालषजननक 

फाॊधकाभ ननमभालरीतीर ननमभ क्र.150 नुवाय काभाच ेककॊभतीच े10% ऩेषा कभी खचष झाल्माने वदय काभाच े

कभीचे अॊदाजऩत्रक (Reduced Estimate) तमाय करुन त्माव ताॊत्रत्रक भान्मता घेण्मात आरी नाशी. ऩशीर े

धालत ेदेमकात LT केफर 3.5x95 Sq.mm ल LT केफर 3.5x240 Sq.mm शी आलश्मकतऩेेषा जादा राॊफीची 
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यक्कभ प्रदान करुन ती अॊनतभ देमकात वभामोर्जत केरी आशे माफाफत खुरावा केरेरा नाशी. वदय काभाची 
अॊनतभ भोजभाऩ ेशी भोजभाऩ ऩुस्तकाभध्मे दद.10/01/2015 योजी नोंदपलण्मात आरी अवून काभ 

दद.16/12/2014 योजी ऩुणष केल्माचा दाखरा देण्मात आरा आशे माफाफत खुरावा केरेरा नाशी. 
 

  

भ ॊफई-ऩ णे भशाभागाालयीर दाऩोडी त ेप गेलाडी यस्ता रुॊ दीकयणातीर यस्ता व धायणा कयणेच्मा काभाॊतगात 
वलद्म त वलऴमक काभे कयणे मा काभाची भाशीती खारीरप्रभाणे आशे. 
 1) अॊदजऩत्रकीम ककॊभत रु.1,26,43,977/-  
 2) काभाची ननवलदा ककॊभत रु. 80,47,139/-  
 3) प्रळावकीम भान्मता – भनऩा वबा ठयाल क्र.185 हद.11/02/2013. 
 4) ताॊत्रीक भान्मता – क्र.JCE44/2012-13 हद. 25/03/2013. (रु.1,26,43,977/-)  
 5) ठेकेदायाचे नाल – भे. एभ. फी. इरेग्क्रक अॉड कॊ ऩनी, वऩ ॊऩयी, ऩ णे – 18. 
 6) काभाचे आदेळ – क्र. वलभ का/4/कावल/209/2014 हद.12/09/2014 (30% कभी दयाची) 
 7) काभाची भ दत – 1 भहशना (12/09/2014 त े11/10/2014). 
 8) भ दतलाढ – हद.20/12/2014 ऩमतं. 
 9) काभ ऩ णा हद. 16/12/2014.  
10) एकूण खचा - रु.48,51,588/-  
11) भोजभाऩ ऩ स्तक क्र. 28996. 
     वदय काभाची देमकाची नस्ती ल भोजभाऩ ऩ स्तकातीर नोंदीची तऩावणी केरी अवता आढऱ न 
आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.208 हद.17/07/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने 
आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत 
आशेत. 
1) ननवलदा नस्तीभध्मे भे. एभ. फी. इरेग्क्रक अॉड कॊ ऩनी, वऩ ॊऩयी, ऩ णे – 18. माॊची वलाात कभी दयाची 
ननवलदा भॊजूय केरी आशे त्माॊची भ ऱ फी1 ननवलदा पॉभा ल त्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱ न आरी  
नाशीत. 
2) LT16 ची केफर भोजभाऩ ऩ स्तकाभध्मे दळावलण्मात आरेल्मा नकाळान वाय 879 भी. इतके राॊफीची 
लाऩयणेत आरेचे हदवनू मेत.े ऩयॊत  ऩशीरे धालत ेदेमकान वाय ठेकेदायाव प्रत्मषात 922 भी. राॊफीचे 
केफरकयीता यक्कभ प्रदान कयण्मात आरी अवल्माने 43 भी. राॊफीच्मा अनतरयक्त ऩरयभाणावाठी 
यक्कभ जादा प्रदान झाल्माचे हदवनू मेत.े 43 भी. केफरची ककॊभत रु.2503/- प्रनत भी.प्रभाणे 
रु.1,07,629/- चे भॊजूय ननवलदा दय 30% कभी दयान वाय यक्कभ रु.75,340/- इतके जादा प्रदान झारे 
अवल्माने ती वॊफॊधीताकडून लव र कयण्मात माली.  
3) वदय काभाची ननवलदा ककॊभत यक्कभ रु.80,47,139/- इतके अवताना काभालय यक्कभ 
रु.48,51,588/- इतका एकूण खचा (व भाये 60% एलढेच) कयणेत आरा आशे. भशायाष्ट्र वालाजननक 
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फाॊधकाभ ननमभालरीतीर ननमभ क्र.150 न वाय काभाचे ककॊ भतीचे 10% ऩेषा कभी खचा झाल्माव 
कभीचे अॊदाजऩत्रक (Reduced Estimate) तमाय करुन त्माव ताॊबत्रक भान्मता घेण्मात माली अळी 
तयतदू आशे. तयी वदय काभालय काभाचे भ ऱ ककॊभतीऩेषा 39.71% इतका कभी खचा झारा अवल्माने 
त्माचे कभीचे व धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करुन त्माव ताॊत्रीक भान्मता घेतल्माचे हदवनू आरे नाशी.  
4) ऩशीरे धालत ेदेमकात LT केफर 3.5x95 Sq.mm ची 100 भी. राॊफीची ऩ यवलण्मात आल्माने 
त्माची ककॊभत यक्कभ रु.601/- प्रनत भी.प्रभाणे रु.60,100/- भॊज य ननवलदा दय 30% कभी दयान वाय 
रु.42,070/- चे प्रदान केरे आशे. द वये ल अॊनतभ देमकाभध्मे वदय काभावाठी तीच केफर 59 भी. 
राॊफीची लाऩयल्माफाफत अॊनतभीकयण कयणेत आरे आशे. ऩ ली जादा यक्कभ प्रदान करुन अॊनतभ 
देमकातनू ती वभामोग्जत केरी माफाफत ख रावा कयणेत माला. तवेच वदयची केफर कोठे लाऩयण्मात 
आरी आशे शे भोजभाऩ ऩ स्तकाभध्मे नभदू केरेरे नाशी.  
5) ऩशीरे धालत ेदेमकात LT केफर 3.5x240 Sq.mm ची 500 भी. राॊफीची ऩ यवलण्मात आल्माने 
त्माची ककॊभत यक्कभ रु.1382/- प्रनत भी.प्रभाणे रु.6,91,000/- भॊज य ननवलदा दय 30% कभी 
दयान वाय रु.4,83,700/- चे प्रदान केरे आशे. द वये ल अॊनतभ देमकाभध्मे वदय काभावाठी तीच केफर 
446 भी. राॊफीची लाऩयल्माफाफत अॊनतभीकयण कयणेत आरे आशे. ऩ ली जादा यक्कभ प्रदान करुन 
अॊनतभ देमकातनू ती वभामोग्जत कयणे माफाफत ख रावा कयणेत आरेरा नाशी. तवेच वदयची केफर 
कोठे लाऩयण्मात आरी आशे शे भोजभाऩ ऩ स्तकाभध्मे नभदू केरेरे नाशी.  
6) वदय काभाची अॊनतभ भोजभाऩे शी भोजभाऩ ऩ स्तकाभध्मे हद.10/01/2015 योजी नोंदवलण्मात आरी 
आशेत. ऩयॊत  काभ हद.16/12/2014 योजी ऩ णा केल्माचा दाखरा देण्मात आरा आशे. काभ ऩ णात्लाच्मा 
दाखल्माभध्मे काभ ऩ णात्लाचा हदनाॊक कळाचे आधाये नभ द कयणेत आरा माफाफत ख रावा केरेरा 
नाशी.  
लव रऩात्र यक्कभ रु.75,340/-      

DGPKVSM6101 (Ref No : 149, Hmm No : 208)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

78 ड प्रबाग अॊतगषत उजाषफचतीच्मा अनुऴॊगाने जुन्मा कपदटॊग काढून T-5 x 24 Watt 
कपदटॊग फववलणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2100000.00/- 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 222600.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 996960.00/-  

प्रस्तुत काभालयीर खचाषच्मा तयतुदीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.6053, दद.20/02/2007 अन्लमे भान्मता ददरी 
आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
केलऱ खचाषच्मा तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभाप्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता 
काभाची ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलण्मात 

आरा नवल्माभुऱे नगय पलकाव पलबागाच्मा ऩरयऩत्रकानुवाय काभाचे कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% दॊडनीम पलभा 
यक्कभ रु. 7,07,691/- लवूर करून ळावकीम पलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठपलणे आलश्मक आशे. वदय काभाचा 
कयायनाभा नस्ती भध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. 6000 नग कपदटॊग्ज ची ननपलदा दयाऩेषा जादा अदा झारेरी 
यक्कभ रु.2,22,600/- लवूरऩात्र आशे. देमकातून एक टक्का काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ रु. 2,89,269/- 

लवूरऩात्र आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त अ प्रबाग अॊतगात उजााफचत अॊतगात ज न्मा कपहटॊग काढून T-5 x 24 

Watt कपहटॊग फववलणे मा काभाची नस्ती तऩावरी अवनू त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
 

1 ननवलदा क्रभाॊक  4/1/2007-08 
2. काभाचे नाल  ड प्रबाग अॊतगात उजााफचत अॊतगात ज न्मा कपहटॊग काढून T-5 x 24 

Watt कपहटॊग फववलणे. 
3. अॊदाजऩत्रकीम तयतदू  

भान्मता  
भनऩा वबा ठयाल क्र 6053,हद.20/02/2007,रु.8,39,50,000 

4. ताॊबत्रक भान्मता DE-15/2014-15, हद.22/10/2014 रु.4,90,00,000 (देखबार 

द रुस्तीच्मा काभावाठी ) 
5. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ रु.7,07,69,163/- 
6. रेखाळीऴा  उजााफचतीची उऩकयणे ल स्रीट राईट न तनीकयण कयणे. 

7. ननवलदा भान्मता  स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 2118, हद.23/10/2007 

8. ठेकेदायाच ेनाल  भे.एलळएन इरेक्रॉननक लरलभटेड. 

9. ननवलदा दय  5.30% कभी दयाने (रु.9,13,38,150/- च्मा भमाादेत) 

10. कामाादेळ क्रभाॊक  क्र.वल/नन/अ/काली//568/2008., हद.07/01/2008 

11. काभाचा कारालधी  08 भहशने त्मानॊतय देखबार द रुस्तीच ेकाभ ऩहशर ेदोन लऴा भोपत ल 

ऩ ढीर ऩाच लऴा प्रती कपहटॊग रु.700/- प्रभाणे. 

12. काभ ऩणूा हदनाॊक  कपहटॊग फववलण्माच ेकाभ हद .25/02/2009 ऩमतं ऩणूा. 
13. काभालय झारेरा खचा  41 ले धालत ेबफरा अखेय खचा रु,3,29,44,236 

हद.17.01.11 ऩावनू देखबार द रुस्तीच्मा काभालय 
रु.2,10,00,000/- 
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लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 198 हदनाॊक 05.07.2018 अन्लमे वलचायणा केरी अवता रेखाऩयीषणाच े

अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत. 

1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.6053, हद.20/02/2007 अन्लमे 

भान्मता हदरी आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे 

प्रळावननक भान्मता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभाप्रभाणे प्रळावकीम 

भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे.  
 
2) नगयवलकाव वलबाग भशायष्ट्र ळावन भॊत्रारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩरयऩत्रक क्रभाॊक GEN /1098 /1357 
/प्र.क्र.166 /नवल-24 हदआॊक 3/11/2003 भधीर तयत दी न वाय भशानगयऩालरकेतीर कॊ त्राटी काभाचा ल 

काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे फॊधनकायक आशे. प्रस्त त काभाचा वलभा उतयवलल्माची वलभा 
ऩॉरीवी उऩरब्ध झारी नाशी. ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा, उतयवलरा नवल्माने नवल्माने ळावन 

ननणामातीर ऩरयच्छेद क्रभाॊक 1 प्रभाणे कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु.7,07,691/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे.  तयी वदयची यक्कभ लवरू करून वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कड ेचरनाने बयणा कयाली. 
 
3) वदय काभाचा कयायनाभा नस्ती भध्मे उऩरब्ध झारा नाशी, त्माभ ऱे कयायनाम्माभधीर अटी ल ळती न वाय 
काभ झाल्माची खात्री कयता आरी नाशी. 
 
4) वदय काभाची ननवलदा 5.30% कभी यक्कभेची अवताॊना देखबार द रुस्तीच ेदेमक अदा कयताना प्रती नग 

रु.700 प्रभाणे अदा कयण्मात आर ेआशे. ननवलदा दय 5.30% कभी अवल्माने ठेकेदायाव अदा कयालमाच्मा 
भेंटेनन्व यक्कभेभधून 5.30% दय कभी करून भेंटेनन्व काभाची यक्कभ अदा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ऩणूा 
दयाने यक्कभ अदा कयण्मात आरी आशे. माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. त्माभ ऱे 6000 नग कपहटॊग्ज ची 
ननवलदा दयाऩेषा जादा अदा झारेरी यक्कभ रु.2,22,600/- लवरूऩात्र कयण्मात मेत आशे. 
5) वदय काभाची भऱू ननवलदा नस्ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरी नाशी. त्माभ ऱे ककती ननवलदा 
कोणत्मा दयाने प्राप्त झाल्मा, ननवलदेच्मा ळती ल अटी कोणत्मा शोत्मा. ननवलदाधायकाॊनी अटीॊची ऩतूाता केरी 
ककॊ ला कव,े ननवलदेतीर ळती ल अटी न वाय काभ झार ेककॊ ला कव ेमाफाफत ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
 
6) वदय काभाभध्मे 6000 नग ज न्मा कपहटॊग काढून नलीन फववलण्मात आल्मा आशेत. 3000 ज न्मा कपहटॊग, 
हदल ेकोणत्मा नोंदलशीत घेण्मात आर,े त्माचा कोणत्मा काभालय लाऩय कयण्मात आरा माफाफतची अलबरेख े

उऩरब्ध झारी नाशीत. त्मा कपहटॊग कधी फववलल्मा शोत्मा, त्मालय ककती खचा झारा त्माच ेआम भाान, त्माॊचा 
ऩ नलााऩय कयण्माव मोग्म शोत्मा का ल अवल्माव त्माचा ऩ नलााऩय झारा का माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक 

आशे. 

 

7) खारीर देमकातनू एक टक्का काभगाय कल्माण उऩकय लवरू न कयता यक्कभ प्रदान कयण्मात आरी आशे. 

अ .क्र.  धालत ेदेमक क्रभाॊक  देमकाची यक्कभ रु. लवरू कयालमाची 
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यक्कभ रु. 
1.  Ist RA 48,21,177 48,211 

2.  IInd RA 1,26,69,155 1,26,691 

3.  IIIrd RA 98,70,297 98,703 

4.  IVth RA 15,66,433 15,664 

 एकूण  -- 2,89,269 

लयीरप्रभाणे काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ रु. 2,89,269/- लवरू करून चरनाच्मा प्रतीवश अन ऩारन 

वादय कयाले. 
 
8) प्रस्त त काभाच्मा देखबार द रुस्तीची देमके अदा कयताना नाद रुस्त झारेल्मा LED राईटच्मा वॊख्मे प्रभाणे 

अदा कयणे आलश्मक अवताॊना एकूण फववलरेल्मा LED राईटच्मा वॊख्मे प्रभाणे प्रनत नग रु.700/- प्रभाणे 

अदा कयण्मात आरी आशेत. तवेच ठेकेदायाने दयभशा ककती राईट द रुस्त केल्मा माफाफतचा अशलार नस्तीभध्मे 

आढऱून आरा नाशी. त्माभ ऱे 3000 नग कपहटॊग्ज ची प्रनत नग रु.700/- प्रभाणे अदा केरेरी यक्कभ 

रु.21,00,000/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 

आषेऩाधीन यक्कभ रु.21,00,000/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.2,22,600 /- 
अॊनतभ अभान्म (ळावकीम लव री) यक्कभ रु. 9,96,960/-(2,89,,269 + 7,07,691) 

REVSRKF7701 (Ref No : 155, Hmm No : 198)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

79 प्र.क्र.62 पुगेलाडी भधीर जकातनाका मेथीर नलीन दलाखाना इभायतीर मेथे स्थाऩत्म 
वलऴमक काभे कयणे मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 497600.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 6000.00/-   

प्र.क्र.62 पुगेलाडी भधीर जकातनाका मेथीर नलीन दलाखाना इभायत मेथे स्थाऩत्म पलऴमक काभ ेकयण्माच्मा 
काभाभध्मे पुगेलाडी मेथीर ळाऱा, भाध्मलभक ळाऱेतीर नलीन वॊडाव ब्रॉक फाॊधणे शी फाफ ननपलदेतीर काभात 

वभापलष्ट्ट नवतानाशी वदय काभ कयण्मात आर ेअवल्माच ेननदळषनात आर ेआशे. तवेच भाध्मलभक ळाऱेच्मा 
आलायात वॊडावच्मा अधषलट फाॊधकाभाचा पोटो जोडरेरा आशे. वदयचे काभ ऩूणष झाल्माफाफतच ेऩुयाले, ळाऱेच्मा 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[275] 

भुख्माध्माऩकाचा अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशीत. त्मालयीर झारेरा खचष य.रु.497600/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. तवेच काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे ननपलदा यक्कभेच्मा 
1% दॊडनीम यक्कभ रु. 6000/- लवूरऩात्र आशे. वुयषा भुदत ठेलीचे प्रभाणऩत्राची प्रत रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

करून देण्मात आरी नाशी. 
 

  

ननवलदा क्रभाॊक :- 02/38-2014-15  
प्रळावकीम भान्मता :- यक्कभ रु. 8 रष , स्थामी वलभती ठ.क्र. 479 हद.20/05/13    
ताॊबत्रक भान्मता :- यक्कभ रु. 6,00,000/-  
रे.ळीऴा. :- ककयकोऱ देखबार द रुस्ती  
ठेकेदायाच ेनाॊल :- भे.गयैल अवोलवएळन शलेरी,ऩ णे    
भान्म ननवलदा यक्कभ :- रु. 499800/-  (16.70% कभी दयाने)   
दय ऩथृक्कयण :- रेखाऩयीषणाव नस्तीत उऩरब्ध झारे नाशी  
कामाायॊब आदेळ :- क्र.कप्र/ननक/15/कावल/464/2014 हद. 01.09.2014 कयायनाभा हदनाॊक:- हद.20/08/14 
काभाची भ दत :- हद.01.09.13 त ेहद. 31/05/15 ( 09 भहशने) 
काभालय झारेरा खचा :- 1.ऩहशर ेधालत ेदेमक रु. 397600/- प्रभाणक क्र.28876 हद. 02/02/15  
                    2. द वये ल अॊनतभ देमक रु. 1,00,000/-  प्रभाणक क्र.30326 हद. 2/03/15  
काभालयीर एकूण खचा:- रु. 4,97,600/- 
वऩ ॊऩयी चच ॊचलड  भनऩाच्मा क षेत्रीम कामाारमा अॊतगात प्र.क्र.62 प गेलाडी भधीर जकातनाका मेथीर नलीन 

दलाखाना इभायत मेथ ेस्थाऩत्म वलऴमक काभ ेकयणेकरयता ननवलदा भागवलण्मात आल्मा.  
ननवलदा प्रकक्रमेतनू ऩात्र ननवलदादाय भे. गयैल अवोलवएळन शलेरी,ऩ णे माॊची 16.70% कभी दयाची ननवलदा 
भान्म कयण्मात आरी. काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 20 हदनाॊक 06.06.2017 अन्लमे वलचायणा केरी अवता 
रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ 

कयण्मात मेत आशे. 
1. वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचेकडीर ऩत्र क्र. जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98नली-2 हद. 

03/11/2003 तवेच ननवलदेतीर अटी-ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. ठेकेदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड ेवलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयचे काभ हद. 01.09.13 त ेहद. 31/05/15 

मा कारालधीत चार ूशोत.े काभाचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा काभ ऩणूा झाल्मानॊतय देमकाच ेअदामगीच े

लेऱी ( हद.7.01.15 त े20.08.2015) उतयवलल्माच ेहदवनू मेत.े तवेच काभगायाॊचा वलभा उतयवलण्मात 

आरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रकान वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात 

करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म रु.6,00,000/- 
अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु.6000/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे 

आलश्मक आशे.     
2) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.12,000/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ FDR स्लरुऩात घेतरी 
अवनू नतची प्रत नस्तीत  आढऱून आरी नाशी. त्माभ ऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा 
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हदनाॊकाऩमतं लधै शोती का माची खात्री कयता मेत नाशी. 
3. प्र.क्र.62 प गेलाडी भधीर जकातनाका मेथीर नलीन दलाखाना इभायत मेथे स्थाऩत्म वलऴमक काभ े

कयण्माच्मा काभाभध्मे प गेलाडी मेथीर ळाऱा, भाध्मलभक ळाऱेतीर नलीन वॊडाव ब्रॉक फाॊधणे शी फाफ 

ननवलदेतीर काभात वभावलष्ट्ट नवतानाशी वदय काभ कयण्मात आर ेअवल्माच ेननदळानात आर ेआशे. 

ळाऱेच्मा भ ख्माध्माऩकाची ळाऱेच्मा आलायात वॊडावच ेफाॊधकाभ कयणे आलश्मक अवल्माफाफतची भागणी 
रेखाऩयीषणाव अलबरेख्मात उऩरब्ध झारी नाशी. वदय काभावाठी स्लतॊत्र ननवलदा भागवलणे आलश्मक 

शोत.े भात्र तवे न कयता चार ूकाभातच वदय काभ वभावलष्ट्ट केल्माभ ऱे भऱू ननवलदेचा उद्देळ वपर झारा 
नाशी. त्मालय एकूण यक्कभ रु.497600/- इतका खचा झाल्माने वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत 

आशे.  
4) वदयच्मा फाफी अॊतगात काभाच्मा ऩ णात्लाच ेपोटो ऩषृ्ट्ठ क्रभाॊक 91 न वाय भाध्मलभक ळाऱेच्मा आलायात 

वॊडावच्मा अधालट फाॊधकाभाचा पोटो जोडरेरा आशे. वदयच ेकाभ ऩणूा झाल्माफाफतच ेऩ याले, ळाऱेच्मा 
भ ख्माध्माऩकाचा अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशीत. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.497600/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.6000/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 19, Hmm No : 20)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

80 ड षेत्रीम कामषरम आयोग्म वलबागातीर लेगलेगळ्मा काभातीर उणीलाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 14 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1291432.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 14349.00/-   

प्रळावकीम भान्मता कभी यक्कभेची घेतरी अवून ठेकेदायाव चुकीच्मा यक्कभेने प्रदान केरेरे आशे. त्माभुऱे 

वुधारयत प्रळावकीम भान्मता घेतरेरी नाशी. आयोग्म पलबागाच्मा आस्थाऩनेलय गटय कुरीॊची 58 ऩदे बयरेरी 
अवतानाशी खाजगी ठेकेदायाकडून वापवपाईचे काभ करून घेण्मात आरेरे आशे. त्माभुऱे आयोग्म पलबागातीर 

ठेकेदायाकडून करून ठेतरेल्मा काभाची यक्कभ रु. 12,91,932/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधी कामदा 1952 भधीर तयतुदीनुवाय ठेकेदायाने काभालयीर कभषचा-माॊची नोंदणी करून त्माॊचे खातलेय 

नालाॊप्रभाणे लगषणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडरेरी नाशी.त्माभुऱे कयायनाममातीर अट 19 चे 
ऩारन झारेरे नाशी.काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे यक्कभ रु. 14349/- लवूरऩात्र, 
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ड षेत्रीम कामाषेत्रातीर आयोग्म वलबागातीर वलवलध काभाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता आढऱून 

आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव साऩन क्र. 22 हद. 27/06/2017अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. भात्र 

रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

अ.क्र  ननपलदा 
क्र.  

काभाचे 
नाॊल  

ठेकेदायाॊचे 
नाॊल  

भान्म 
ननपलदा 
यक्कभ  

काभालय 
झारेरा 
एकूण 
खचष  

प्रभाणक 
क्र.  

अ) 1/1 -2014-

15 
प्र.क्र.43 त े47, ल 

55 57 भधीर 

स्रॉभा लॉटय 
चेंफवा 
वापवपाई 

करून गाऱाची 
लाशतकू कयणे 

भे.लवद्धीवलनामक 

रान्वऩोटा,नली वाॊगली 
10% कभी दयाने 

650932 

 

650932 

 

24.02.2015 

फ) 1/2 -2014-

15 
प्र.क्र.48, 54 ल 

56 भधीर स्रॉभा 
लॉटय चेंफवा 
वापवपाई 

करून गाऱाची 
लाशतकू कयणे 

भे.लवद्धीवलनामक 

रान्वऩोटा,नली वाॊगली 
10% कभी दयाने 

640500/- 640500/ 24.02.2015 

 
अ) काभाच ेनालॊ:- प्रबाग क्र. 43 त े47, 55 ल 57 भधीर स्रॉभष लॉटय चेंफवष वापवपाई करून गाऱाची 
लाशतकू कयणे.  
ननवलदेची ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 723258/-  
ननवलदा क्रभाॊक – 1/1-2014-15 
ननवलदा भान्म दय ऩ .ग.ऩ. यक्कभेच्मा 10% कभी दयाने यक्कभ रु.650932/- ने भान्म 
काभालय झारेरा एकूण खचा यक्कभ रु. 650932/- 
काभाचा कयायनाभा हदनाॊक 09.05.2014 योजी केरा आशे 
ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.लवद्धीवलनामक रान्वऩोटा, नली वाॊगली (10% कभी दयाने भान्म) 
काभाचे आदेळ क्र. डष/े3/कावल/186/14 हदनाॊक 29.05.2014 
काभाचा कारालधी :- हदनाॊक 29.05.2014 त े13.06.2014 ऩमतं 15 हदलव कारालधी. 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता खारीरप्रभाणे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशेत. 
1) अॊदाजऩत्रकाभधीर स्रॉभा लॉटय चेंफवाची एकूण वॊख्मा 2329 आशे. वदयच्मा एका चेंफवाची वापवपाई 
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कयण्माकरयताचा अॊदाजऩत्रकीम दय रु.414/- ननग्श्चत कयण्मात आरा त्मान वाय काभाची एकूण यक्कभ रु. 

964206/- मेत.े ननवलदा जाशीय वचूना देताना काभाची यक्कभ रु.964206/- प्रभाणे दळावलण्माऐलजी  रु. 

723258/- दळावलरी आशे. माफाफत षेत्रीम अचधकायी माॊच्माकडून ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता ऩयॊत  
वलबागाने ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
2)वदय ननवलदेन वाय चेंफवा वापवपाईच ेकाभ खाजगी ठेकेदाय नेभनू कयण्मात आरे अवनू वदय    
काभालय रु. 650932/- इतका खचा केरा आशे. ‘ड’ प्रबागाॊतगात 58 गटय क री काभगाय कामायत अवनू 

त्माॊचे लेतनालय रु. 2,09,88,576/- इतका एकबत्रत खचा केरा आशे. प्रबागाच्मा आस्थाऩनेलयीर 

काभगायाकडून वदयच ेकाभ करून न घेता खाजगी ठेकेदाय नेभनू कयण्मात आर ेआशे. 58 गटय क री 
काभगायाॊच्मा वेला कोणत्मा काभावाठी लाऩयण्मात आल्मा माफाफत ख रावा भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊत  
वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. 
3) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  

हदनाॊक 03-11-2003 तवेच ननवलदेतीर ल कामाादेळातीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा 
वॊऩणूा कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ 

हदनाॊक 27.05.2014 त े14.06.2014 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 28.07.2014 

त े31.07.2014 मा कारालधीचा काभ ऩणूा झाल्मानतय काढरेरा आशे तवेच काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 

3.02.2015 त े02.03.2015 मा कारालधीचा काभ ऩणूा झाल्माच्मा आठभहशन्मानॊतय काढरेरा 
आशे.त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म शोत नाशी.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.723258/-अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 7232/- लवरू करून ळावकीम 

वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणा कयण्मात मेऊन अन ऩारन वादय कयाले. 
4) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु. 15000/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ एप.डी.आय. क्रभाॊक 

501521 हदनाॊक  23.05.2014 अन्लमे एप.डी.आय.स्लरुऩात घेतरी अवनू नतची प्रत नस्तीत  आढऱून 

आरी नाशी. त्माभ ऱे ती याष्ट्रीमकृत फॉकेची ककॊ ला कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं 

लधै शोती का माची खात्री कयता आरी नाशी. 
5) बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभालयीर कभाचा-माॊची नोंदणी 
करून त्माॊचे खातलेय नालाॊप्रभाणे लगाणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडणे ची अट काभाच्मा 
आदेळातीर अट क्रभाॊक 19 अन्लमे वॊऩणूा जफाफदायी ठेकेदायाची अवनू त्मा अटीच ेऩारन केल्माचे हदवनू 

मेत नाशी. तवेच काभाच्मा आदेळातीर अट क्रभाॊक 20 अन्लमे ककभान लेतन दयाने काभगायाव 

धनादेळाद्लाये लेतन अदा कयणे फॊधनकायक अवताना धनादेळाद्लाये लेतन अदा केल्माफाफतची फॉकेकडीर 

वललयणऩत्र ेवदयच्मा नस्तीत आढऱून आरी नाशीत. वदयच ेफॉकेकडीर वललयणऩत्र उऩरब्ध नवतानाशी 
ठेकेदायाव देमकाच ेप्रदान केरेरे आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा काभाभध्मे अननमलभतता झारेरी अवनू माफाफत 

ख रावा केरा नवल्माने काभालय झारेरा एकूण खचा यक्कभ रु. 650932/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत 

आशे. 
आषेऩाधीन यककभ रु. 650932/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.7232/- 
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फ) काभाच ेनालॊ:- प्रबाग क्र. 48, 54 ल 56  भधीर स्रॉभष लॉटय चेंफवष वापवपाई करून गाऱाची लाशतकू 

कयणे. 
ननवलदेची ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 711666/-  
ननवलदा क्रभाॊक – 1/2-2014-15 
ननवलदा भान्म दय ऩ .ग.ऩ. यक्कभेच्मा 10% कभी दयाने यक्कभ रु.640500/- ने भान्म 
काभालय झारेरा एकूण खचा यक्कभ रु.640500/- 
काभाचा कयायनाभा हदनाॊक 28.05.2014योजी केरा आशे. 
ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.लवद्धीवलनामक रान्वऩोटा,नवल वाॊगली (10% कभी दयाने भान्म) 
काभाचे आदेळ क्र. डष/े3/कावल/187/14 हदनाॊक 29.05.2014 
काभाचा कारालधी :- हदनाॊक 29.05.2014 त े13.06.2014 ऩमतं 15 हदलव कारालधी. 
1) अॊदाजऩत्रकाभधीर स्रॉभा लॉटय चेंफवाची एकूण वॊख्मा 2294 आशे. वदयच्मा एका चेंफवाची वापवपाई 

कयण्माकरयताचा अॊदाजऩत्रकीम दय रु.414/- ननग्श्चत कयण्मात आरा त्मान वाय काभाची एकूण यक्कभ रु. 

949716/- मेत.े ननवलदा जाशीय वचूना देताना काभाची यक्कभ रु. 949716/- प्रभाणे दळावलण्माऐलजी  रु. 

711666/- दळावलरी आशे. माफाफत षेत्रीम अचधकायी माॊनी अलबप्राम वादय कयण्मात मालेत. 
2) वदय ननवलदेन वाय चेंफवा वापवपाईच ेकाभ खाजगी ठेकेदाय नेभनू कयण्मात आरे अवनू वदय    
काभालय रु 640500/- इतका खचा केरा आशे. ‘ड’ प्रबागाॊतगात 58 गटय क री काभगाय कामायत अवनू 

त्माॊचे लेतनालय रु. 2,09,88,576/- इतका एकबत्रत खचा केरा आशे. प्रबागाच्मा आस्थाऩनेलयीर 

काभगायाकडून वदयच ेकाभ करून न घेता खाजगी ठेकेदाय नेभनू कयण्मात आर ेआशे. 58 गटय क री 
काभगायाॊच्मा वेला कोणत्मा काभावाठी लाऩयण्मात आल्मा माफाफत ख रावा कयण्माफाफत कऱवलण्मात 

आर ेशोत.े ऩयॊत  ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
3). वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 

हदनाॊक  03-11-2003 तवेच ननवलदेतीर ल कामाादेळातीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल 

काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने 

अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ 

आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 29.05.2014 त े13.06.2014 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा 
हदनाॊक 28.07.2014 त े31.07.2014 मा कारालधीचा काभ ऩणूा झाल्मानतय काढरेरा आशे तवेच 

काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 3.02.2015 त े02.03.2015 मा कारालधीचा काभ ऩणूा झाल्माच्मा 
आठभहशन्मानॊतय काढरेरा आशे.त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म शोत नाशी.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा 
ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत 

तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.711666/-अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 7117/- 
लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणा कयणे आलश्मक आशे. 
4) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु. 15000/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ एप.डी.आय. क्रभाॊक 

501522 हदनाॊक  23.05.2014 अन्लमे एप.डी.आय.स्लरुऩात घेतरी अवनू नतची प्रत नस्तीत  आढऱून 

आरी नाशी. त्माभ ऱे ती याष्ट्रीमकृत फॉकेची ककॊ ला कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं 

लधै शोती का माची खात्री कयता आरी नाशी. 
5) बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभालयीर कभाचा-माॊची नोंदणी 
करून त्माॊचे खातलेय नालाॊप्रभाणे लगाणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडणेची अट काभाच्मा 
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आदेळातीर अट क्रभाॊक 19 अन्लमे वॊऩणूा जफाफदायी ठेकेदायाची अवनू त्मा अटीच ेऩारन केल्माचे हदवनू 

मेत नाशी. तवेच काभाच्मा आदेळातीर अट क्रभाॊक 20 अन्लमे ककभान लेतन दयाने काभगायाव 

धनादेळाद्लाये लेतन अदा कयणे फॊधनकायक अवताना धनादेळाद्लाये लेतन अदा केल्माफाफतची फॉकेकडीर 

वललयणऩत्र/मादी  वदयच्मा नस्तीत उऩरब्ध झार ेनाशी. वदयच ेफॉकेकडीर वललयणऩत्र/ नाॊलाप्रभाणे मादी  
उऩरब्ध नवतानाशी ठेकेदायाव देमकाचे प्रदान केरेरे आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा काभाभध्मे अननमलभतता 
झाल्माच ेहदवनू मेत.े माफाफत ख रावा केरा नवल्माने काभालय झारेरा एकूण खचा यक्कभ  रु. 640500/- 
आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाधीन यककभ रु. 640500/ 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.7117/- 
6)  लय नभदू केरेल्मा दोन्शी ननवलदाॊभध्मे दळावलरेरे काभ एकाच प्रकायच ेअवल्माभ ऱे षेत्रीम कामाारमाने 

एकच ननवलदा काढणे आलश्मक अवताना लेगलेगळ्मा अन क्रभे 723258/- आणण रु.711666/- अळा दोन 

ननवलदा काढल्मा आशेत. तयी स्लतॊत्र ननवलदा काढण्माच ेप्रमोजनाफाफत माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
7) वदयच्मा दोन्शी ननवलदा काढण्मावाठी तमाय केरेल्मा ऩलूा गणना ऩत्रक यक्कभेव प्रळावकीम भान्मता ल  

ताॊबत्रक भान्मता घेतल्माफाफतच्मा ठयालाची कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी नाशीत. वदय काभाकरयता 
अॊदाजऩत्रकीम तयतदू ल उऩरब्ध तयतदू भॊजूयीची कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱून आरी नाशीत. 
8) लयीर दोन्शी काभाच ेअॊदाजऩत्रक कननष्ट्ठ अलबमॊता ल उऩ अलबमॊता माॊच ेस्लाषयीने तमाय कयण्मात 

आर ेआशे. ऩयॊत  ठेकेदायाने केरेल्मा काभाचा भोजभाऩ अशलार वफॊचधत आयोग्म ननयीषकाॊनी हदरा आशे. 

आयोग्म ननयीषकाॊना ताॊबत्रक काभाची भाहशती /सान नवताना नाल्मातनू काढरेल्मा गाऱाच ेल लाशतकू 

केरेल्मा गाऱाच ेघ.भी.भध्मे भोजभाऩ घेतल्माचा अशलार हदरा आशे. काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयणाये 
कननष्ट्ठ अलबमॊता ल उऩअलबमॊता माॊनी प्रत्मष जागेलय भोजभाऩ घेलनू प्रभाणणत कयणे आलश्मक अवताना 
ननयीषकाॊनी हदरेल्मा अशलाराच्मा आधाये यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदय काभाच ेकननष्ट्ठ अलबमॊता ल 

उऩअलबमॊता माॊच्मा स्लाषयीच ेअशलार रेखाऩयीषणाव वादय केरेरे नाशीत. 
9) नाल्माच्मा वापवपाईभधून ननघारेरा गाऱ लाशतकू केल्माफाफतची चरने नस्तीभध्मे आढऱून आरी 
नाशीत.ननवलदा अटी ल ळती तवेच कामाायॊब आदेळात स्ऩष्ट्ट तयत दी नवल्माभ ऱे ककती लाशनाषभतचे्मा 
लाशनाव्दाये प्रत्मष ककती घ.भी.गाऱाची कोणत्मा हठकाणी लाशतकू करून वलल्रेलाट रालरी माफाफत खात्री 
कयता आरी नाशी. ननवलदा अटी ल ळती तवेच कामाायॊब आदेळ व स्ऩष्ट्ट नवल्माभ ऱे त्माचा पामदा 
ठेकेदायाव झाल्माच ेहदवनू मेत.े 

DATBVGM6801 (Ref No : 21, Hmm No : 22)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

81 ड षेत्रीम कामषषेत्रातीर वलद्मुत वलऴमक देखबार ल दरुुस्तीच्मा काभातीर 
अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 
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रेखा ळीऴा :वलद्म त वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 52097.00/-   

काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे यक्कभ रु. 9521/-लवूरऩात्र आशे, काभालय झारेरा एकूण 

खचष ताॊत्रत्रक भान्मतऩेेषा जास्त अवून जादा खचाषची यक्कभ रु. 42576/- लवूर कयण्मात माली. वदयच्मा 
काभाच्मा History Sheet नस्तीत आढऱून आल्मा नाशीत. 

 

  

वलद्म त वलबागातीर ननलडक नस्तीचे रेखाऩयीषण कयण्मात आर.े वलद्म त वलबागातीर वलवलध काभाचे 
अन ऴॊगाने आढऱरेल्मा त्र टीफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 26 ददनाॊक 30.06.2017 अन्लमे पलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत ुपलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमांत अनऩुारन वादय केरेरे 

नवल्माभऱेु खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
अ.क्र. ननपलदा 

क्र. 
काभाचे नाॊल ठेकेदायाच ेनाॊल भान्म 

ननपलदा दय 
काभालय 

झारेरा 
एकूण 

खचष 

प्रभाणक क्र. 

1 4/5 

2013-14 
प्र.क्र.48 भधीर 

यस्त्मालयीर 

हदलाफत्तीची 
देखबार 

द रुस्तीफाफत 

भे.ऩी.व्शी.आय.एव. 

ईर.े आणण 
इॊजीननअवा 
33.769% कभी दयाने  

630603 661772 28216 

हद.4.02.15  

2 5/3-

2013-14 
थेयगाल 

उऩवलबागातीर 

ळाऱा इभायतीभध्मे 

वलद्म त वलऴमक 

दे.द .ची काभ.े 

भे.कभर इरेक्रॉननक एन्टय 
प्रामजेव 19.63 % कभी 
दयाने 

229628 241035 7291 हद. 

22.07.2014 

अ :- प्र.क्र.48 भधीर यस्त्मालयीर ददलाफत्तीची देखबार दरुुस्ती पलऴमक काभातीर अननमलभतता 
1.ननवलदा क्रभाॊक :- 4/5-2013-14  
2. भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -294 हदनाॊक 20.05.2013 
3. ननवलदा ऩ .ग.ऩ. यक्कभ – 952126/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- डषे/17/कावल/566/ 2013 हदनाॊक 10.10.2013 
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5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.ऩी.व्शी.आय.एव. ईरेक्रीकरव आणण इॊग्जनीअय, ऩ णे-44 
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 33.769% कभी दयाने भान्म ननवलदा कयण्मात आरेरी आशे. 
7. काभाची भ दत – 12 भहशने (10.10.2013 त े09.10.2014 ऩमतं) 
8. काभालयीर एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु.661772/- प्रभाणक क्रभाॊक 28216 हदनाॊक 4.02.2015 

यक्कभ रु. 101492/- नतवये ल अॊनतभ देमक  
ऩहशर ेल चार ूदेमक यक्कभ रु. 231937/-प्रभाणक क्रभाॊक 35409 हदनाॊक 29.03.2014  
 
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3-11-2003 तवेच ननवलदेतीर ल कामाादेळातीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े 

वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अवे स्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 

10.10.2013 त े09.10.2014 मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 21.02.2014 त ेहद.  

20.02.2015 मा कारालधीचा अधालट वलभा काढरेरा आशे.तवेच काभगायाॊचा वलभा हद.3.2.2015 त े

2.03.2015 मा कारालधीचा काभ ऩणूा झाल्मानॊतय उतयवलण्मात आरेरा आशे. तो ग्राह्म धयता मेणाय 
नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा 
वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 952126/- अवनू 

1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 9521/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक 

आशे. 
2) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु. 19050/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ एप.डी.आय.क्रभाॊक 

4394718 हदनाॊक 14.09.2013 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवनू नतची प्रत नस्तीत आढऱून आरी नाशी. 
त्माभ ऱे ती कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩणूात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं लधै शोती का माची खात्री कयता आरी 
नाशी. माफाफतची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरी नाशीत. 
3) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु.661772/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

952126/-च्मा अन ऴॊगाने 33.769 टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु. 630603/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 661772/- इतकी 
यक्कभ अदा केरी अवनू रु. 31169/- चे जादा प्रदान केरे आशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन 

कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय 
फाफत ख रावा केरा नवल्माने ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु. 31169/- लवरू करून 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 
4) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयत दीन वाय 
द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकग्स्भक खचााची तयतदू राग ूनवताना वलबागाने 

ऩाणीऩ यलठा द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना 
खचााचा वभालेळ केरा आशे. भान्म ननवलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदय 
फाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 40690/- 
  
फ)  ड प्रबाग अॊतगषत थेयगाल उऩपलबागातीर ळाऱा इभायतीभध्मे पलद्मतु पलऴमक देखबार दरुुस्तीची 
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काभातीर अननमलभतता. 
1.ननवलदा क्रभाॊक :- 5/3-2013-14  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -44 हदनाॊक 19.05.2012 
3.ननवलदा ऩ .ग.ऩ यक्कभ – 285714/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- डषे/17/कावल/23/ हदनाॊक 27.01.2014 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.कभर इरेग्क्रक , थेयगाॊल ऩ णे-17 
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 19.63% कभी दयाने भान्म ननवलदा कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भ दत – 12 भहशने ( हद.27.01.2014 त े26.01.2015 ऩमतं) 
8) काभालयीर एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु.241035/- द वये ल अॊनतभ देमकाची यक्कभ रु.105061/- 
प्रभाणक क्र,7291 हदनाॊक 22.07.2014  
1) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु.241035/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

285714/-च्मा अन ऴॊगाने 19.63 टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु. 229628/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 241035/- इतकी 
यक्कभ अदा केरी अवनू रु. 11407/- चे जादा प्रदान केरे आशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन 

कयता कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय 
फाफत ख रावा कयाला. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.11407/- लवरू करून 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 
2) भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 150 भधीर तयत दीन वाय 
द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकग्स्भक खचााची तयतदू राग ूनवताना वलबागाने 

ऩाणीऩ यलठा द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना 
खचााचा वभालेळ केरा आशे. भान्म ननवलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदय 
फाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
3) लयीर वला ननवलदा काभाच्मा History Sheet नस्तीत आढऱून आल्मा नाशीत. तवेच भागणी करूनशी 
रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध केरेल्मा नाशीत. 
लवरू ऩात्र यक्कभ रु.11407/- 
एकूण लवरूऩात्र (अ+फ) य.रु. 52097/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 22, Hmm No : 26)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

82 इॊद्रामणी नदीऩात्रातीर जरऩणी (शाममवन्थ) काढणे मा काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 
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 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 353668.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 384916.00/-   

इॊद्ामणी नदीऩात्रातीर जरऩणी काढण्माच्मा काभाफाफत भनऩाच्मा आयोग्म ननयीषकाची ननयीषक मशणून 

ननमुक्ती केरेरी अवून त्माॊच्मा अशलारानुवाय आयोग्म ननयीषक, भोळी माॊचे ऩत्र क्रभाॊक ऩत्र क्र.ईप्रबाग/कापल/ 

201/2014 ददनाॊक 20.10.2014 अन्लमे  त्माॊचे अशलारानुवाय भाशे एपप्रर-2014 ल भें.2014 भदशन्माभध्मे 

अनुक्रभे 8 ददलव ल 16 ददलव स्लच्छतचेे काभ केरेरे नवल्माभुऱे एपप्रर ल भें-2014 आखण जानेलायी 15 त ेभाचष 
15 मा भदशन्मात एकूण दॊडात्भक यक्कभ रु. 152217/- लवूरऩात्र आशे. ऩालवाळ्माभध्मे ठेकेदायाने जरऩणी 
काढण्माचे काभ फॊद अवतानाशी देमकाचे प्रदान केरेरी यक्कभ रु. 223749/- लवूरऩात्र आशे. काभालयीर 

काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे ननपलदेच्मा 1% य.रु. 8950/- लवूरऩात्र कयण्मात मेत आशे. 

अनुऩारानावोफत आयोग्म ननयीषकाचा अशलार, लाशतुकीची चरने ई, अलबरेख जोडरे नवल्माने वदयच्मा 
काभालय भाशे वप्पटेंफय 2014 त ेभाचष 2015 भधीर उलषरयत खचाषची (दॊडाची तवेच लवूरऩात्र यक्कभ लगऱता ) 
यक्कभ रु. 353668/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा कामाषेत्रातीर ऩलना,भ ऱा ल इॊद्रामणी नदीऩात्रातीर जरऩणी काढून 

नदीऩात्र स्लच्छ ठेलणे मा काभातीर अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 34 हदनाॊक 31.07.2017 अन्लमे 

वलचायणा कयण्मात आल्मान वाय वलबागाने त्माचे ऩत्र क्रभाॊक ईषेका/आ2/कावल/357/2017 हदनाॊक 

21.08.2017 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू वदयच्मा अन ऩारनाच ेअलरोकन केर ेअवता अन ऩारन 

वॊम ग्क्तक नवल्माने भान्म कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे ऩ ढीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

आयोग्म भ ख्म कामाारमाने ननवलदा क्रभाॊक 5/2012-13 प्रलवद्ध करून दय भागवलर ेशोत.े त्मान वाय भे. ळ बभ 

उद्मोग, वऩ ॊऩयी, ऩ णे -17 माॊनी काभाचे अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 9,00,000/- च्मा अन ऴॊगाने वादय केरेरा 
दय यक्कभ रु. 8,95,000/- शा दय वलाात कभी अवल्माने स्लीकृत केररेा आशे. तवेच ई प्रबाग कामाारमाने ई 

प्रबाग अॊतगात जरऩणी काढण्माच्मा काभाचे प्रती भहशना यक्कभ रु. 74584/- प्रभाणे प्रतीवशा भहशन्माचे 
ठेकेदायाने वादय केरेल्मा देमकाच ेप्रदान खारीरप्रभाणे केर ेआशे.  

  
अ.क्र.  देमक क्रभाॊक ल 

हदनाॊक  
काभाचा कारालधी  देमकाची 

यक्कभ.  
1 44 हदनाॊक 18.10.2014  हद.24.03.14 त े23.09.14  447500 
2. 18 हदनाॊक 21.05.15  हद.24.09.14 त े23.03.15  447500  
  एकूण यक्कभ रु.  895000 

 

1) वदयच्मा ननवलदेकयीता एकाच ठेकेदायाने ननवलदा वादय केरेरी अवनू त्मा एकच ननवलदा प्राप्त झारेरी 
अवतानाशी ननवलदेरा भ दतलाढ न देता स्ऩधाात्भक दय न घेताच केलऱ एकाच ठेकेदायाची ननवलदा 
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स्लीकारून काभाच ेआदेळ क्र.आभ का/4/कावल/282/2014 हदनाॊक 24.03.2014 अन्लमे एक लऴा कारालधी 
करयता काभ देण्मात आरे. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमाच ननमभफाह्म ऩद्धतीने कयण्मात आरी आशे. 

माफाफत अन ऩारनात ख रावा केरेरा नाशी. 

2) आम क्त माॊचेकडीर ऩत्र क्रभाॊक आ.भ .का./4/कावल/406/2014 हदनाॊक 23.05.2014 अन्लमे नदीऩात्रातीर 

जरऩणी काढण्माच ेकाभ ऩालवाळ्माऩलूी ऩणूा कयणे आलश्मक अवनू त्मादृष्ट्टीन ेआयोग्म वलबागाने 

ननमोजन करून षेत्रीम स्तयालयीर वदयचे काभ ऩालवाळ्माऩलूीऩणूा कयणेफाफत कऱवलरे आशे. प्रत्मष 

काभाचा कारालधी कामाादेळात 12 भहशन्माचा दळावलरा आशे. काभ ऩालवाळ्माऩलूी ऩणूा कयणे आलश्मक 

अवताना काभ प्रत्मषात लऴाबय चार ूअवल्माच ेहदवनू मेत आशे. माफाफत अन ऩारनात ख रावा केरेरा 
नाशी. 

3) कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 10 न वाय नदीऩात्रातनू फाशेय काढरेरी शामलवन्थ,गलत,प्रॎग्स्टक कागद, 
ननभााल्म इत्मादी भनऩाने व चवलरेल्मा हठकाणी टाकणे फाफत ननदेळ आशेत. त्मान वाय षेत्रीम कामाारमाने 

अचधनस्त अवरेल्मा आयोग्म वलबागाने ठेकेदायाव हदरेरे ननदेळऩत्र ल नदीऩात्रातनू काढरेरी जरऩणी 
भनऩाच्मा भोळी कचया डऩेो ऩमतं लाशतकू केल्माची चरने अन ऩारानावोफत जोडरी नवल्माने केरेल्मा 
काभाची खात्री कयता आरी नाशी. 

4) इॊद्रामणी नदीऩात्रातीर जरऩणी काढण्माच्मा काभाफाफत भनऩाने आयोग्म ननयीषकाची ननयीषक म्शणून 

ननम क्ती केरेरी आशे. त्माॊच्मा अशलार प्राप्त झाल्मानॊतयच ठेकेदायाॊच्मा देमकाच ेप्रदान कयण्माफाफत 

षेत्रीम कामाारमाने ननदेळ हदरेरे आशेत. त्माप्रभाणे आयोग्म ननयीषक,भोळी माॊचे ऩत्र क्रभाॊक ऩत्र 

क्र.ईप्रबाग/कावल/ 201/2014 हदनाॊक 20.10.2014 अन्लमे  त्माॊच ेअशलारान वाय भाशे एवप्रर-2014 

भहशन्माभध्मे हदनाॊक 17, 21,22,23,25 त े28 एकूण 8 हदलव जरऩणी काढण्माच ेकाभकाज फॊद शोत े

त्माभ ऱे प्रनतहदन यक्कभ रु. 2486 प्रभाणे एकूण 8 हदलवाची दॊडात्भक यक्कभ रु. 19890/- लवरू कयण्मात 

माली. तवेच भें-2014 मा भहशन्माभध्मे हदनाॊक 3,4 त े18 तायखेऩमतं एकूण 16 हदलव जरऩणी काढण्माच े

काभकाज फॊद शोत.े त्माभ ऱे भें-14 मा भहशन्माकरयता प्रनतहदन यक्कभ रु. 2406/- प्रभाणे एकूण 16 

हदलवाची दॊडात्भक यक्कभ रु. 38496/- लवरू कयण्मात माली. एवप्रर ल भें-2014 मा दोन्शी भहशन्माचे एकूण 

दॊडात्भक यक्कभ रु. 58385/- लवरू करून भनऩाच्मा खात्माभध्मे जभा केल्माच्मा अलबरेख्मावश 

अन ऩारन वादय कयण्मात आर ेनाशी. तयी, वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात माली. 

5) ई प्रबाग कामाारमाने ऩालवाळ्माभध्मे ठेकेदायाने जरऩणी काढण्माच ेकाभ फॊद अवताना देखीर देमकाचे 
प्रदान केरेरे आशे. वाधायणत् हदनाॊक 10.07.2014 त े11.10.2014 मा कारालधीत भरेरयमा इन्स्ऩेक्टय 
ककटकनाळक/शामलवॊथ वलबाग माॊच्मा अशलारान वाय नदीऩात्रातीर जरऩणी काढण्माच ेकाभकाज फॊद 

अवल्माफाफतचा त्माॊच ेअशलाराच ेऩत्र क्र.ईप्रबाग/कावल/65/2014 हदनाॊक 20.10.2014 अन्लमे लयीर 

कारालधीकरयता (एकूण 3 भहशने) देण्मात आरेरी ठेकेदायाव यक्कभ रु. 223749/- लवरू करून भनऩाच्मा 
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खात्माभध्मे जभा करून अन ऩारन वादय केरेरे नाशी. जरऩणी काढण्माच ेकाभ फॊद अवल्माफाफत आयोग्म 

ननयीषकाचा अशलार प्राप्त झारेरा अवताना देखीर ठेकेदायाच ेदेमकाची यक्कभ प्रदान कयण्माचे 
प्रमोजनाफाफत वभऩाक ख रावा वादय केरेरा नाशी. तयी, वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात माली. 

6) भाशे जानेलायी आणण भाचा -15 भधीर भहशन्माभध्मे हदनाॊक 24 जानेलायी त े8 पेि लायी-15, 11 पेि लायी 
त े17 पेि लायी, 19 पेि लायी त े23 पेि लायी, हद.5 भाचा त े12 भाचा, हद.21 भाचा त े23 भाचा-15 मा 
कारालधीत जरऩणी काढण्माच ेकाभकाज फॊद अवताना ठेकेदायाव देमकाची वॊऩणूा यक्कभ अदा केरेरी 
आशे. तयी उऩयोक्त कारालधीत एकूण 38 हदलव काभकाज फॊद शोत ेत्माभ ऱे ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात 

आरेल्मा यक्कभेऩकैी वाधायणऩणे यक्कभ रु. 93832/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. उलारयत यक्कभ 

रु.353668/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

7) कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 5 अन्लमे ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा काढणे आलश्मक शोत.े 

ऩयॊत  हदनाॊक 30.05.2014 त े22.03.2015 मा कारालधीचा काढरेरा अवनू काभालयीर काभगायाॊचा वलभा 
उतयवलरेरा नाशी. अन ऩारानावोफत काभाच्मा वलम्माची प्रत जोडरी अवनू काभगायाॊच्मा वलम्माची प्रत 

जोडरेरी नाशी. त्माभ ऱे कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ रु. 8950/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 353668/-  
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 384917/- (93832+223749+38496+19890+8950) 

DATBVGM6801 (Ref No : 25, Hmm No : 34)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

83 ई षेत्रीम कामषषेत्रातीर वलद्मुत वलबागातीर वलवलध काभाच्मा देखबार ल दरुुस्तीच्मा 
काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 710964.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 40875.00/-   

अॊदाजऩत्रकीम तयतुदीच्मा 19.12 % कभी दयाने ननपलदा भान्म अवताना त्माभमाषदेत खचष कयण्माऐलजी जास्त 

यक्कभ ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आरी अवून वदय यक्कभ रु. 32447/- लवूर कयण्मात माली, काभाचा ल 

काभगायाॊचा पलभा अऩूणष / काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम य.रु. 8428/- लवूर कयण्मात माली. ताॊत्रत्रक 

भान्मतऩेेषा जास्त केरेल्मा खचाषफाफत पलबागाकडून खुरावा प्राप्पत झारेरा नवल्माभुऱे वदयच्मा काभालय 

झारेरा एकूण खचष य.रु. 710964/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  वदयची ननपलदा 19.12% कभी दयाची 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[287] 

अवल्माने दय ऩथृक्कयण ठेकेदायाकडून घेणे आलश्मक शोत ेऩयॊतु दय ऩथृक्कयण घेतल्माची कागदऩत्र ेनस्ती 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरी नाशीत. 

 

  

ई षेत्रीम कामाषेत्रातीर वलद्म त वलबागातीर वलवलध काभाच्मा देखबार ल द रुस्तीच्मा काभाच्मा नस्तीची 
तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 37 हदनाॊक 04.08.2017 अन्लमे 

ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय 
केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
अ.कु्
य  

ननपल
दा 
क्र.  

काभाचे 
नाॊल  

ठेकेदायाॊचे नाॊल  भान ु्
म 
ननपल
दा 
यक्क
भ 

काभा
लय 
झारे
रा 
एकूण 
खचष  

प्रभा
णक 
क्र.  

1 3/20- 

2014-15 
ई 
प्रबागातीर 
वला 
स्भळान 
बभूीलय 
इन्व्शटाय 
मॊत्रणाफवल
ग् णे ल 
आलश्मक 
प्रकाळ 
व्मलस्था 
कयणे.  

भे.के.डी.इरेग्क्रकर
 ्व,लाकड ऩ णे . 19.99% कभी 
दयाने  

298807 

 

 

312759 34441 

हद.31.3.

15 

ऩहशर े
ल 
अॊनतभ 
देमक  

2 4/23 

2013-14 

बोवयी 
उऩवलबागा 
अॊतगात 
अत्मालश्मक 
वलद्म त 
वलऴमक काभ े
कयणे  

भे.कभर इरेग्क्रकल्व 
इॊटयप्रामजेव ऩ णे 
19.12% कभी दयाने  

379709 398205 5074 हद. 

23.06.14 

द वये 
ल 
अॊनतभ 
देमक  

 
अ) ई प्रबागातीर वलष स्भळान बभूीलय इन्व्शटषय मॊत्रणाफवपलणे ल आलश्मक प्रकाळ व्मलस्था कयणे  
 
1.ननवलदा क्रभाॊक :- 3/20-2014-15  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -479 हदनाॊक 20.05.2014 
3.ननवलदा यक्कभ – 373462/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- इषे/6/कावल/518/ हदनाॊक 21.11.2014 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे. के.डी.इरेग्क्रकल्व,लाकड ऩ णे-57 
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6. ननवलदा यक्कभेच्मा 19.99% कभी दयाने ननवलदा भान्म कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भ दत – 9 भहशने (21.11.2014 त2े0.08.2015 ऩमतं) 
8) काभालयीर एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु. 312759/-  
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ हदनाॊक 21.11.2014 त2े0.08.2015 

मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 02.1.2015 त ेहद.01.10.2015 अधालट कारालधीचा 
काढरेरा आशे.ल काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.373462/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 3734/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु.312759/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

373462/-च्मा अन ऴॊगाने 19.99 % कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु.298807/- इतकी मेत.े त्मा भमाादेत 

ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 312759/-इतकी यक्कभ अदा केरी 
अवनू रु.13952/-चे जादा प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन कयता कोणतीशी जादा 
फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय फाफत ख रावा कयाला. तवेच 

ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु.13952/- लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश 

अन ऩारन वादय कयाले. 
3) वदयची ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.373462/- अवताना यक्कभ रु. 148140/- रुऩमाचे काभ 

ननवलदेत नभदू केल्माऩेषा जास्त कयण्मात आरेरे आशे. ल यक्कभ रु.135493/- रुऩमाच ेकाभ ननवलदेत नभदू 

केल्माऩेषा कभी कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत Excess Saving statement भध्मे ववलस्ताय फाफननशाम 

स्ऩष्ट्टीकयण अवताना तवे न कयता केलऱ As per side condition अव ेभोघभ स्ऩष्ट्टीकयण नभदू केरेरे 

आशे. माफाफत ववलस्तय स्ऩष्ट्टीकयण देण्मात आर ेनवल्माने प्रदान केरेरी यक्कभ रु.312759/- आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.312759/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 17686/- 
 
फ) बोवयी उऩपलबागा अॊतगषत अत्मालश्मक पलद्मतु पलऴमक काभ ेकयणे  
मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीरप्रभाणे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशेत. 
1.ननवलदा क्रभाॊक :- 4/23-2013-14  
2.भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक -44 हदनाॊक 05.06.2013 
3.ननवलदा यक्कभ – 469473/- 
4. काभाचे आदेळ क्रभाॊक- कषे/नन.क्र./15/कावल/743/ हदनाॊक 20.11.2013 
5. ठेकेदायाच ेनालॊ:- भे.कभर इरेग्क्रकल्व इॊटयप्रामजेव, ऩ णे  
6. ननवलदा यक्कभेच्मा 19.120% कभी दयाने ननवलदा भान्म कयण्मात आरेरी आशे. 
7) काभाची भ दत – 12 भहशने (20.11.2013 त े19.11.2014 ऩमतं) 
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8) काभालयीर एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु.398205/-  
ऩहशर ेल चार ूदेमक यक्कभ रु. 198207/-प्रभाणक क्रभाॊक 5074 हदनाॊक 23.06.2014  
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2  हदनाॊक 3-
11-2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव 

तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयचे काभ हदनाॊक 20.11.2013 त े19.11.2014 

मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 18.03.2014 त ेहद 06.09.2014 ल काभगायाॊचा वलभा 
हदनाॊक 14.01.2014 त ेहद15.01.2015 काढरेरा अवनू वदयचे काभ हदनाॊक 16.04.2014 योजी ऩणूा झारेरे 

अवल्माभ ऱे ऩणूा कारालधीचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे 
कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 469473/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 4694/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) ज ने ऩोर 6 भीटय ऩेषा जास्त एकूण 14 नग काढरे अवनू वदयच्मा ज ने ऩोरचा काभालय लाऩयकेरा ककॊ ला 
नाशी माफाफत भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेत नभदू नवल्माभ ऱे वदयच्मा एकूण 14 नग ऩोरची कश्माप्रकाये वलल्शेलाट 

रालरेरी आशे माफाफत ख रावा वादय कयाला.  
3) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु.398205/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ 

रु.469473/-च्मा अन ऴॊगाने 19.120टक्के कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु.379710/- इतकी मेत.े त्मा 
भमाादेत ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 398205/-इतकी यक्कभ 

अदा केरी अवनू रु.18495/-चे जादा प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन कयता 
कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय फाफत 

ख रावा कयाला. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु. 18495/- लवरू करून भनऩाच्मा खाती 
जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 
4) वदयची ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 469473/- अवताना यक्कभ रु.223957/- रुऩमाचे काभ 

ननवलदेत नभदू केल्माऩेषा जास्त कयण्मात आरेरे आशे. ल यक्कभ रु.201089/- रुऩमाच ेकाभ ननवलदेत नभदू 

केल्माऩेषा कभी कयण्मात आरेरे आशे. माफाफत Excess Saving statement भध्मे ववलस्ताय फाफननशाम 

स्ऩष्ट्टीकयण अवताना तवे न कयता केलऱ As per side condition अव ेभोघभ स्ऩष्ट्टीकयण नभदू केरेरे 

आशे. माफाफत ववलस्तय स्ऩष्ट्टीकयण देण्मात आर ेनवल्माने प्रदान केरेरी यक्कभ रु.398205/- आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.398205/- 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.23189/- 
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84 प्रबाग क्र.7 च-शोऱी मेथीर काटेलस्ती, ताऩकीयलस्ती ल वाईनगयी ल इतय ऩरयवयात 
ऩेश्व्शॊग ब्रॉक फववलणेच्मा काभातीर अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 767311.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 21009.00/-   

भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाने भशाऩालरका 
ठयाल क्र. 294 ददनाॊक 20.05.2013 अन्लमे एकत्रत्रत अॊदाजऩत्रकीम तयतूददव प्रळावननक भान्मता देण्मात 

आरेरी आशे. वदयच्मा काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता घेतरेरी नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा 
काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 21009/- लवूर कयण्मात आरी नाशी. ठेकेदायाने 24.60% कभी दयाने 

ननपलदा स्लीकृत केरेरी अवून फाफ ननशाम दय ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा 
काभालय कामाषर्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात तपालत आशे. काभाच्मा स्थऱऩाशणी 
अशलारानुवाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माफाफत पलबागाने 

खुरावा केरेरा नाशी. तवेच काभाच्मा दठकाणी ठेलण्मात आरेरे work order book  आखण cross section level 

sheet रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददर ेनाशी. त्माभुऱे वदयचे जादा ऩरयभाणाची यक्कभ रु. 767311/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 रागू 

अवल्माव बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक 

अवताना वदयच्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता बपलष्ट्म ननलाषश ननधी वॊदबाषतीर कागदऩत्र े

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 

  

प्रबाग क्र.7 च-शोऱी  मेथीर काटेलस्ती,ताऩकीयलस्ती ल वाईनगयी ल इतय ऩरयवयात ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणे 

मा काभाचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे. 

ननवलदा क्रभाॊक - ई भ ख्मारम /एच.ओ./9/1- 2013-14  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 30,00,000/-  

प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
काभाचे आदेळ –स्था/नन/3क/कावल/34/2014 हदनाॊक 15.01.2014 

काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 15.01.2014 त े14.10.2014 ऩमतं) 

काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – हदनाॊक 26/12/2014 ऩमतं काभ ऩणूा झारेरे आशे. 

ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 2100956/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक-TSR/CE/HO/37/2013-14   

ननवलदा दय – 34.350% कभी दयाने भान्मता. यक्कभ रु.1448241/- 
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ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.वाॊडबोय कन्स्रक्ळन ऩ णे-05  

भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्रभाॊक 2782 ऩान क्रभाॊक 556335 त े556357 

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 14,46,646/- 

प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु. 14,46,646/- प्रभाणक क्रभाॊक 28704 हदनाॊक 09.02.2015 

 

प्रबाग क्र.7 च-शोऱी  मेथीर काटेलस्ती,ताऩकीयलस्ती ल वाईनगयी ल इतय ऩरयवयात ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणे 

मा नस्तीचे रेखाऩयीषणातीर आढऱून आरेल्मा उननलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 71 हदनाॊक 31.10.2017 

अन्लमे कऱवलण्मात आरेल्मा शोत्मा. त्मान वाय वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्र -- हदनाॊक 20.11.2017 अन्लमे 

अन ऩारन वादय केरेरे अवनू वदयच्मा अन ऩारनाचे अलरोकन केर ेअवता ख रावा त्रोटक स्लरुऩात अवनू 

आलश्मक अलबरेख जोडरेरे नाशीत. अन ऩारन भान्म कयण्मामोग्म नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.294, हद.20/05/2013 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक 

भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीका-माकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत 

प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच 

प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाच ेहठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे. भाचा खचा 
रु.10,000/-अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीका-माची प्रळावननक 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव 

एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची 
ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. 

 

2)वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 15.01.2014 

त े14.10.2014 मा कारालधीऩमतं अवनू हदनाॊक 26.12.2014 योजी काभ ऩणूा केल्माच ेअलबरेख्मालरून 

हदवनू मेत आशे. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 02.02.2015 त े28.02.2015 मा कारालधीचा काभ ऩणूा 
झाल्मानॊतय काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच 

काभगायाॊचा वलभाशी काढरेरा नवल्माचे नस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा 
ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत 

तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 2100956/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 21009/- 

लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

3) प्रस्त त काभाभध्मे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामााग्न्लत 

केरेल्मा फाफ ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीरप्रभाणे तपालत आशे. 

 

फाफ 

क्र. 

फाफ अॊदाजऩत्रकान वाय 
ऩरयभाण (घ.भी.) 

कामााग्न्लत 

केरेरे ऩरयभाण 

तपालत दय रु. एकूण 

यक्कभ रु. 
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(घ.भी.) 
1 Excavation 6.00 1401.05 1395.05 135.74 189364 

12 Supplyaing & 

spreading hard murum 
135.00 602.80  467.80 346.13 161919 

21 Providing & fixing 80 

mm thick interlocking 

concret 

1855.00 2550.06 695.06 578.55 416028 

     एकूण 767311 
 

लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभणाऩेषा काभालय कामााग्न्लत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. काभाचे जागेलयीर स्थऱऩाशणी अशलारान वाय अॊदाजऩत्रक तमाय केरेरे अवताना प्रत्मषात 

काभालय जादा ऩरयभाण लाऩयण्माची कायणभीभाॊवा रेखाऩयीषणाव अलगत कयण्मात आरी नाशी. त्माभ ऱे 

वदयशू खचााची यक्कभ रु.767311/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

4) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 राग ूअवल्माव बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना वदयच्मा 
नस्तीचे रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

झारी नाशीत. तवेच अन ऩारानावोफत वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरी 
नाशीत. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 21009/- 

आषेऩाधीन य.रु. 767311/- 

  
DATBVGM6801 (Ref No : 67, Hmm No : 71)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

85 भध्मलती औऴध बाॊडाय माॊच्माभापष त औऴधे/वादशत्म अॊतगषत वऩषदॊळ प्रनतफॊधक रव 
(INJ A.S.V.10ml) खयेदीतीर अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :लदै्मकीम वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3599750.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 676685.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 19300.00/-  

मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रूग्णारमाकरयता आलश्मक अवणा-मा औऴधे/ वादशत्म खयेदीकाभी 2 लऴाषकरयता ई-

ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी अवून वऩषदॊळ प्रनतफॊधक रव INJ A.S.V. (10ml) खयेदीच्मा ननपलदेकयीता 
एकच ननपलदा प्राप्पत झारी अवताना त्माव भुदतलाढ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊतु भध्मलती बाॊडाय पलबागाने 
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एकच ननपलदा प्राप्पत अवताना त्मा एकच ननपलदाधायकाच ेदय अॊनतभ कयण्मात आर.े त्माभुऱे वदयच्मा औऴध 

ऩुयलठ्माकरयता स्ऩधाषत्भक दय प्राप्पत झारेरे नवतानाशी वऩषदॊळ प्रनतफॊधक रव INJ A.S.V. (10ml)चे ऩुयलठा 
आदेळ भें. रक्ष्भी भेडडकर, ऩुणे मा ठेकेदायाळी देण्मात आर.े तवेच ददनाॊक 13.09.2014 योजी कयायनाभा कोऱमा 
कागदालय करून घेतरेरा अवल्माभुऱे ळावनाचे य.रु. 19,300/- रुऩमाचे भुद्ाॊक ळुल्काच े नुकवान झारेरे आशे. 

ती यक्कभ रु. 19,300/- ठेकेदायाकडून लवूर कयण्मात माली. कयायनाममातीर अट क्रभाॊक 24 अन्लमे वुयषा 
अनाभत यक्कभ ऩेभेंट गेटल ेलवस्टीभद्लाये बयणे आलश्मक अवताना ननपलदेवोफत बयणा केरेरी फमाणा 
यक्कभ ठेकेदायाव ऩयत करून ठेल स्लरुऩात वुयषा अनाभत यक्कभ घेतल्माभुऱे वदयची यक्कभ भनऩाच्मा 
रेख्माफाशेय याशून ती यक्कभ भनऩाव लाऩयता आरी नवल्माभुऱे भनऩाचे नुकवान झार ेआशे. प्रनत व्शामरचा 
अॊदाजऩत्रकीम दय रु. 265/- अवताना ठेकेदायाने त्माॊच्मा ननपलदेभधीर दय य.रु.847/- प्रनत व्शामर वादय केरा. 
वदयच्मा दयाने भनऩाव 4250 व्शामरचा ऩुयलठा केरा आशे. गतलऴी शाऩकीन फामोभेदरक पाभाषवूटीकर 

कॊ ऩनीकडून रु. 687.78 प्रनत व्शामर दयाऐलजी जादा दयाने एकूण 4250 व्शामर वऩषदॊळ रव खयेदी केरी आशे. 

दोन्शी दयातीर तपालत रु. 159.22/- प्रभाणे रु. 6,76,685/- इतकी यक्कभ ठेकेदायाव जादा प्रदान झारेरी आशे. 

तयी वदयची यक्कभ लवूर कयण्मात माली. 
 

  

भध्मलती औऴध बाॊडाय माॊच्माभापा त औऴधे/वाहशत्म अॊतगात वऩादॊळ प्रनतफॊधक रव (INJ A.S.V.10ml) 
खयेदीच्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केरेरे अवनू काभाची भाहशती खारीरप्रभाणे आशे. 

 

1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक-4/2014-16  

2) स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 8119 हदनाॊक 02.09.2014 अन्लमे रुऩमे 10.00 कोटीच्मा खचााव भान्मता 
देण्मात आरी. 
3) ठेकेदायाच ेनाॊल- भें.रक्ष्भी भेडडकर,ऩ णे 

4) अॊदाजऩत्रकीम दय यक्कभ रु. 265/-  

5) वऩादॊळ प्रनतफॊधक रवीकयण INJ A.S.V. (10ml) चे रघ त्तभ दय यक्कभ रु. 847/- 

6) थेट ऩद्धतीने खयेदी केरेल्मा वऩादॊळ प्रनतफॊधक रवीकयण INJ A.S.V. (10ml) च्मा खयेदी करयताचा दय 
यक्कभ रु. 687.78/- प्रनत नग व्शामरप्रभाणे वन 2013-14 आणण 2014-15 मा दोन लऴाावाठी. 
7) वदयच्मा ननवलदाकरयता औऴधे/वाहशत्म खयेदीकरयता अॊदाजऩत्रकीम तयतदू य.रु. 10.00 कोटीची 
कयण्मात आरी आशे. लेगलेगळ्मा ठेकेदायाकडून लेगलेगळ्मा औऴधाचा ऩ यलठा रघ त्तभ दयान्लमे कयण्मात 

आरेरा आशे.  

8) ननवलदा कारालधी – हदनाॊक 18.06.2014 त े2.07.2014 

9) एकूण प्राप्त ननवलदा :– केलऱ एकच ननवलदा प्राप्त 

 

भशानगयऩालरकेच्मा भध्मलती औऴध बाॊडाय वलबागाभापा त आलश्मक अवणाये औऴधे/ वाहशत्म खयेदी 
कयण्मावाठी ई-ननवलदा काढण्मात आरेरी अवनू त्माऩकैी वऩादॊळ प्रनतफॊधक रव INJ A.S.V. (10ml) 

खयेदीच्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उननलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 162 हदनाॊक 
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15.05.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक भऔबाॊ/03/ 

कावल/75/2018 हदनाॊक 02.06.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू  अन ऩारनाच ेअलरोकन केर े

अवता फमाणा यक्कभ ऩयत कयताना कयण्मात आरेरी च कीफाफत typing mistake झाल्माफाफत वलबागाने 

ख रावा केरा अवनू वदयच ेअन ऩारन भान्म करून उलारयत आषेऩाच ेवॊम ग्क्तक अन ऩारन वादय केरेरे 

नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.  

1)  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेभधीर मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रूग्णारमाकरयता आलश्मक अवणा-
मा औऴधे/ वाहशत्म खयेदीकाभी  2014-15 ल 2015-16 मा दोन  लऴााकरयता ई-ननवलदा हदनाॊक 18.06.2014 

योजी प्रलवद्ध कयण्मात आरी. ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय हदनाॊक 11.08.2014 योजी ननवलदा कलभटी वभोय 
ऩाकीट क्रभाॊक 1 ताॊबत्रक लरपापा उघडण्मात आर ेआशेत. वदयची वऩादॊळ प्रनतफॊधक रव INJ A.S.V. 

(10ml) खयेदीच्मा ननवलदेकयीता एकच ननवलदा प्राप्त झारी अवताना त्माव भ दतलाढ देणे आलश्मक शोत.े 

ऩयॊत  भध्मलती बाॊडाय वलबागाने एकच ननवलदा प्राप्त अवताना ठेकेदायाच ेशीत रषात घेऊन एकाच 

ननवलदाधायकाच ेदय अॊनतभ कयण्मात आर.े त्माभ ऱे वदयच्मा औऴध ऩ यलठ्माकरयता स्ऩधाात्भक दय प्राप्त 

झारेरे नवतानाशी औऴध ऩ यलठा कयण्माफाफत भें. रक्ष्भी भेडडकर, ऩ णे मा ठेकेदायाळी हदनाॊक 13.09.2014 

योजी कयायनाभा करून घेण्मात आरा. तवेच त्माॊना औऴध ऩ यलठा कयण्माफाफतच ेआदेळ देण्मात आर.े 

त्माभ ऱे वदयच्मा ननवलदाप्रकक्रमेभध्मे ननमभाचे उल्रॊघन झारेरे आशे.  

माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा भ द्द्माच्मा अन ऴॊगाने वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ ख रावा वादय 
केरेरा नाशी.  
 

2) कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 24 अन्लमे ननवलदा भॊजूय झाल्मानॊतय ऩ यलठाधायकाव एकूण यकभेच्मा 5% 

प्रभाणे मेणाऱमा यकभेतनू बयरेरी फमाणा यक्कभ लजा जाता उलारयत अनाभत यक्कभ शी ऩेभेंट गेटल े

लवग्स्टभद्लाये बयाली रागेर. तवेच अनाभत यकभेच्मा 3% प्रभाणे मेणायी यक्कभ अचधक य.रु. 100/-चे 
भ द्राॊकालय स्लखचााने रेखी कयायनाभा करून द्माला रागेर, अळी कयायनाम्मात तयतदू केरेरी आशे.  

ऩयॊत  ठेकेदायाने ननवलदेवोफत बयणा केरेरी फमाणा यक्कभ रु. 3,54,187/- भध्मलती बाॊडाय वलबागाने त्माॊचे 
कामाारमीन ऩत्र क्रभाॊक भऔबाॊ/1/कावल/ 362/2014हदनाॊक 19.09.2014 अन्लमे ननवलदा पॉभा पीव 

य.रु.25,000/- लजा करून यक्कभ रु. 3,29,187/- ठेकेदायाव ऩयत कयण्मात आरेरी आशे. त्माभ ऱे वदयची 
यक्कभ भनऩाच्मा रेख्माफाशेय गेल्माभ ऱे भनऩाच्मा व्माजाच ेआचथाक न कवान झारेरे आशे. ठेकेदायाव 

वदयची यक्कभ ऩयत करून त्माऐलजी त्माॊच्मा कडून ठेलीच्मा स्लरुऩात ठेल ऩालती क्रभाॊक 471653  कॎ नया 
फॉक, याभलाडी, ऩ णे मा फॉकेची यक्कभ य.रु. 637400/- घेण्मात आरेरी आशे. वदयची ठेल ऩालती काभाच्मा 
अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं लधै अवल्माफाफतची खात्री रेखाऩयीषणात कयता आरी नाशी. वदयची यक्कभ 

भनऩाच्मा रेख्माफाशेय याहशल्माभ ऱे व्माजाच ेन कवान झारेरे आशे. वदय न कवानीव जफाफदाय अवणाऱमा 
वॊफधीताकडून व्माजाची यक्कभ लवरू कयणेफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी.  
 

3)  भ ॊफई भ द्राॊक अचधननमभ 1958 भधीर करभ 63 ची द रुस्ती /व धायणा क्रभाॊक 12 हद.01.05.2006  न वाय 
कयायनाभा कयताॊना कयायाच्मा यक्कभेच्मा प्रथभ 10 राखाऩमतंरु. 100/-  ल त्माऩ ढीर प्रत्मेक 1 राखा 
कयीता रु. 100/-  प्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्क् कभार रु. 5.00 राखाच्मा भमाादेऩमतं बयणे फॊधनकायक आशे. 

त्माभ ऱे ठेकेदायावोफत कयायनाभा कयताना एकूण भ द्राॊक ळ ल्काची शोणायी यक्कभ रु.19,300/- ककॊ भतीच्मा 
भ द्राॊकालय कयायनाभा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलबागाने कयायनाम्माकरयता भ द्राॊक ळ ल्क न लाऩयता 
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कोऱमा कागदालय कयायनाभा केल्माचे ननदळानाव आर ेआशे. त्माभ ऱे यक्कभ रु. 19,300/- रुऩमाचे ळावन 

भशव राच ेन कवान झार ेआशे.  तयी वदयची यक्कभ रु. 19,300/- लवरू करून ळावनखाती जभा करून 

चरनाच्मा प्रती वादय कयाव्मात. 

 

4) वदयच्मा ननवलदेकरयता एकच ननवलदा भें, रक्ष्भी भेडडकर,याभलाडी ऩ णे माॊची प्राप्त झारेरी अवनू त्माॊच े

रघ त्तभ दय 847/- प्रनतनग व्शामरप्रभाणे वादय केरेरे आशेत. आचथाक लऴा 2013-14 आणण 2014-15 मा 
लऴाात शापककन फामोभेहरक पाभााव टीकर कॊ ऩनीकडून थेट ऩद्धतीने INJ A.S.V. (10ml)  य.रु. 687.78/-  

प्रनतनग व्शामरप्रभाणे खयेदी केरेल्मा आशेत. भें.रक्ष्भी भेडडकर माॊच्माकडून औऴध बाॊडाय वलबागाने त्माॊचे 
कामाारमीन आदेळ क्रभाॊक CNS/390,510/2014 अन क्रभे हदनाॊक 24.09.2014 ल 3.12.2014 अन्लमे 

अन क्रभे प्रनतनग 1100 ल 1000 व्शामर आणण वभक्रभाॊकाच ेऩत्र 18 ल 150/2015 हदनाॊक 14.01.2015 ल 

हदनाॊक 26.03.2015 अन्लमे अन क्रभे 1000 ल 1150 अवे एकूण 4250 प्रनतनग व्शामर य.रु. 847/- प्रभाणे 

एकूण यक्कभ रु. 35,99,750/-  भें.रक्ष्भी भेडडकर ऩ णे माॊना प्रदान केरेरी आशे. वदयच्मा वऩादॊळ प्रनतफॊधक 

रवीकयणाची खयेदी शापककन फामोभेहरक पाभााव टीकर कॊ ऩनीकडून त्माॊचे दय य.रु. 687.78 प्रभाणे 4250 

नगाची खयेदी केरी अवती तय य.रु. 29,23,065/-  इतकी यक्कभ अदा कयाली रागरी अवती. त्माभ ऱे 

दोन्शीच्मा तपालतीची यक्कभ रु. 6,76,685/- इतकी यक्कभ ठेकेदायाव जास्त प्रदान केरेरी आशे. तयी ती 
यक्कभ लवरू कयण्मात माली. तवेच वदयफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नवल्माभ ऱे काभालय कयण्मात 

आरेरा खचााची यक्कभ रु. 35,99,750/ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

एकूण आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3599750/- 

एकूण लवरू ऩात्र यक्कभ रु. 676685/- 

अॊनतभ अभान्म (ळावकीम लव री) यक्कभ 19300/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 103, Hmm No : 162)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

86 भध्मलती औऴध बाॊडायाभापष त लाम.वी.एभ. रुग्णारमावाठी वी-आभष खयेदीभधीर 
अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 780000.00/-   

लाम.वी.एभ. रुग्णारमाकरयता आलश्मक अवरेरे वी-आभषच्मा खयेदीकरयता 2 लऴाषवाठी एकत्रत्रत ननपलदा 
प्रकक्रमा याफपलरी आशे. पलत्तीम लऴष 2012-13 भध्मे खयेदी केरेल्मा वी आभष करयता अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ 
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रु.8,00,000/-च्मा 48.75% जास्त दयाने य.रु. 11,90,000/- प्रभाणे खयेदी कयण्मात आरेरी आशे. त्माफाफत 

लाम.वी.एभ.रुग्णारमातीर फामोभेडडकर इॊर्जननअय माॊचे अलबप्राम घेतरेर ेअवून वदयच ेअलबप्राम लरयष्ट्ठ 

अचधकाऱमाॊच्मा वुचनेनुवाय देण्मात आल्माफाफत अशलारात नभूद केरेरे आशे. उऩकयण खयेदीफाफत त्माॊनी 
त्माॊच्मा ताॊत्रत्रक अशषतचेा उऩमोग करून स्ऩष्ट्ट भत देणे आलश्मक आशे. त्मानुवाय त्माॊनी कामषलाशी केरेरी नाशी. 
त्माभुऱे कभी दय अवरेरी ननपलदा अऩात्र ठयलून जास्त दय अवरेरी ननपलदा ऩात्र ठयपलण्मात मेलून 2 नग वी 
आभष य.रु. 11,90,000/- प्रनत नग नुवाय खयेदी करून ठेकेदायाव य.रु. 7,80,000/- इतकी जास्तीची यक्कभ प्रदान 

केरी आशे. त्माचप्रभाणे पलत्तीम लऴष 2014-15 करयता वी आभष खयेदीकरयता ननपलदेद्लाये प्राप्पत त्माच भलळनयी 
खयेदीचा दय 10,30,000/- नुवाय 2 नग खयेदी केल्माच ेअलबरेख्मालरून ददवून मेत आशे. त्माभुऱे ननपलदा 
प्रकक्रमा याफलून वदयच्मा उऩकयणाची खयेदी कयताना ठयापलक कॊ ऩनीचीच उऩकयणे खयेदीफाफत ननपलदेत अट 

नभूद नवताना ननपलदा प्राप्पत झाल्मानॊतय फामोभेडडकर इॊर्जननअय माॊनी त्माॊचे अलबप्रामात ननपलदाकाय वदय 

अटीचे ऩारन केर ेनाशी अवे नभूद केर ेआशे. त्माभुऱे ननपलदा दय कभी अवरेल्मा ठेकेदायाॊची ननपलदा अऩात्र 

ठयपलण्मात आल्मा अवल्माच ेअलबरेख्मालरून ददवून मेत आशे. अश्मा ऩद्धतीने ननपलदाप्रकक्रमा याफपलल्माभुऱे 

वदय खयेदीभध्मे जादा प्रदान शोलून  भनऩाचे  य.रु. 7,80,000/- चे आचथषक नुकवान झारेरे आशे. 

 

  

भध्मलती औऴध बाॊडाय, (लदै्मकीम वलबाग) लाम.वी.एभ. रुग्णारमावाठी वी-आभा खयेदीच्मा नस्तीची 
भाहशती खारीरप्रभाणे आशे.  
 
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक- 8/2014-15  
2) स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 10710 हदनाॊक 10.02.2015 अन्लमे रुऩमे 20.60 रषच्मा खचााव भान्मता 
देण्मात आरी आशे. 
3) ठेकेदायाच ेनाॊल- भें.श्री. कन्स्रक्ळन, ऩ णे 
4) अॊदाजऩत्रकीम दय यक्कभ रु. 11,90,000/- ( भनऩाने अॊदाजऩत्रकीम दय न ठयवलताच ननवलदा प्रलवद्ध 

केरेरी अवल्माच ेहदवनू मेत आशे) 
5) ननवलदा कारालधी – हदनाॊक 01.08.2014 त े21.08.2014 
6) ननवलदा प्राप्त – एकूण ऩाच ननवलदा प्राप्त  
वी-आभाच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 163 

हदनाॊक 15.05.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता त्मान वाय वलबागाचे ऩत्र क्रभाॊक 

भवाबाॊ/4/कावल/172/2018 हदनाॊक 18.06.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवनू वदयच्मा 
अन ऩारनाच ेअलरोकन कयता खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) वलत्तीम लऴा 2013-14 करयता ननवलदा क्रभाॊक 6 डी/2013-14 भध्मे वी- आभाची खयेदीकरयता 
अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ य.रु. 8,00,000/- ठयवलण्मात आरेरी शोती. त्माप्रभाणे भे.पाभा डीर माॊनी त्माॊचे 
रघ त्तभ दय य.रु. 11,90,000/- वादय केर ेअॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 48.75% जादा दयाने 2 नग खयेदी 
केल्माचे  अलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. वदय खयेदीची यक्कभ शी आचथाक लऴा 2014-15 भधीर खयेदी 
अॊतगात ननवलदा क्र.8/2014-15 करयता अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ म्शणून दळावलल्माच ेहदवनू मेत आशे. 
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त्माभ ऱे अॊदाजऩत्रकीम दय ठयवलताना कोटेळन/ननवलदा भागलनू ठयवलरे अवत ेतय यक्कभेत दीडऩट लाढ 

झारी नवती. मालरून वदय खयेदीप्रकक्रमेभध्मे अननमलभतता झाल्माच ेहदवनू मेत आशे.  
 माफाफत वलबागाने वॊम ग्क्तक ख रावा वादय केरेरा नवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
2) लाम.वी.एभ. रुग्णारमावाठी वी-आभा खयेदीकरयता एकूण 5 ननवलदाधायकाॊनी ननवलदा वादय केल्मा 
शोत्मा. वदयच्मा ननवलदेचा कारालधी हदनाॊक 21.08.2014 ऩमतं शोता. हदनाॊक 22.08.2014 योजी 
ननवलदेचे ऩहशर ेऩाकीट उघडर ेअवनू त्मातीर 5 ननवलदाधायकाॊऩकैी एक ननवलदाधायकान ेउत्ऩाहदत कॊ ऩनीच े

थेट अॉथोयामझेळन वादय न केल्माभ ऱे भें.फाराजी रेडवा माॊना अऩात्र ठयवलण्मात आरे आशे. त्माचप्रभाणे भें. 
प्राईभ वग्जाकर आणण पाभाा माॊनी भें. ग्व्शजन भेडडकॎ ड इग्क्लऩभेंट प्रा.री.माॊचे अॉथोयामझेळनच ेऩत्र हदरेरे 

आशे. ऩयॊत  भे. ग्व्शजन भेडडकॎ ड इग्क्लऩभेंट प्रा.री. माॊना ई-ननवलदा क्र. 6डी/2013-14 भध्मे फामोभेडडकर 

इॊग्जननअय माॊनी vision is  Indian pune based company. Technical specification is 
very strong than above two company. Service back up is also good. Currently in 
use in YCMH OT, but it has lots of break down problems अव ेनभदू करून अऩात्र 

ठयवलरे शोत.े त्मान वाय भे. ग्व्शजन भेडडकॎ ड इग्क्लऩभेंट प्रा.री. मा उत्ऩाहदत कॊ ऩनीव ई-ननवलदा क्रभाॊक 6 

डी/2013-14 भध्मे अऩात्र ठयवलणेत आरेरे शोत ेमा कयणास्तल भे. ग्व्शजन भेडडकॎ ड इग्क्लऩभेंट प्रा.री. माॊच े

अॉथोयामझेळन घेऊन ननवलदा वादय केरेल्मा भें. प्राईभ वग्जाकर आणण पाभाा मा ठेकेदायाव अऩात्र 

ठयवलण्मात आरेरे आशे. माफाफत फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊनी कोणता आधाय घेऊन भें. प्राईभ वग्जाकर 

आणण पाभाा अऩात्र ठयवलरेर ेआशे माफाफत स्लमॊस्ऩष्ट्ट अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नवल्माने 

वदय वलऴमी वत्मता ऩडताऱता आरी नाशी. तवेच गतलऴीच्मा ननवलदा क्रभाॊक 6डी/2013-14 च्मा ननवलदा 
नस्तीचे अलरोकन केर ेअवता वदयच्मा ननवलदेकरयता भें. प्राईभ वग्जाकर आणण पाभाा माॊनी ननवलदा वादय 
केल्माफाफतची कागदऩत्र ेनस्तीत उऩरब्ध झारी नाशीत. ननवलदा अट ल ळतीन वाय चार ूलऴीच्मा 
ननवलदेकरयता (08/2014-15) ननवलदाकाय भें. प्राईभ वग्जाकर आणण पाभाा माॊची वला अटी ल ळतीन वाय 
ननवलदा कागदऩत्र ेप्राप्त झारेरी अवताना त्माॊना अऩात्र ठयवलण्माची कामालाशी ननमभफाह्म अवल्माचे 
हदवनू मेत आशे. अळा यीतीने ऩात्र ननवलदाकायाॊची वॊख्मा कभी करून इतय ननवलदाकायाव त्माॊचा पामदा 
शोण्माच्मा दृष्ट्टीन ेवलबागाने कामालाशी केल्माचे वदय प्रकक्रमेतनू हदवनू मेत ेआशे.  
 माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आणण फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊनी ननवलदा 
प्रकक्रमेभध्मे अलबप्राम देताना फामोभेडडकर इॊग्जननमय माॊनी त्माॊच्मा ळौषणणक अशातने वाय ठोव अलबप्राम 

देणे अलबप्रेत आशे. त्माभ ऱे अळा च कीच्मा ऩद्धतीचा अलरॊफ करून एखाद्मा ननवलदाकायाव अऩात्र ठयवलणे 

ननमभफाह्म आशे. वलबागाने वदय फाफत वॊम ग्क्तक ख रावा केरेरा नवल्माभ ऱे वदयचा आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे.  
 
3) वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेभधीर मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रूग्णारमाकरयता आलश्मक अवणा-
मा वी-आभा खयेदीकाभी भा. आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी माॊनी वदयच्मा ननवलदाधायकाॊना अऩात्र 

ठयवलल्माफाफत फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच ेऩ न्शा अलबप्राम घेण्माफाफत हदनाॊक 30.08.2014 अन्लमे 

ननवलदा नस्तीलय फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्माकडून अलबप्राम घेण्मात आर ेआशेत. त ेखारीरप्रभाणे 
“ भागीर ननवलदा क्र.6डी/2013-14 योजीच्मा ननवलदाचा आढाला घेऊन भा. लरयष्ट्ठाॊनी मा ननवलदा पाईर 

भधीर भे. ग्व्शजन भेडडकॎ ड इग्क्लऩभेंट प्रा.री. माॊना अऩात्र केरेरे आशे.”  वदयच्मा ठेकेदायाची ननवलदा 
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लरयष्ट्ठाॊनी म्शणज ेकोणत्मा लरयष्ट्ठाॊनी मेथ ेऩदनाभ नभदू कयणे आलश्मक शोत.े भात्र तवे नभदू केरेरे नाशी. 
मालरून अव ेननदळानाव मेत ेकक, रुग्णारमावाठी ताॊबत्रक वाहशत्म / मॊत्र खयेदी कयताना घेण्मात मेणाये 
फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच ेअलबप्राम केलऱ नालाऩ यत ेअवनू प्रत्मषात त्माॊचे वॊफचधत लरयष्ट्ठाॊच्मा 
आदेळान वाय अलबप्राम हदरे जातात. फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊनी लरयष्ट्ठाॊच्मा वाॊगण्मालरून अलबप्राम 

देणे अऩेक्षषत नवनू त्माॊच्मा ताॊबत्रक अशातचेा उऩमोग करून स्ऩष्ट्ट भत देणे आलश्मक आशे.वलबागाने  

केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने अन ऩारन अभान्म कयण्मात मेत आशे. 
 
4) भागीर ननवलदेभधीर (ननवलदा क्र.6 डी/2012-13) वी-आभा चा अॊदाजऩत्रकीम दय 8,00,000/- अवताना 
रघ त्तभ दय 11,90,000/- इतक्मा दयाने 2 नग वी-आभाची खयेदी कयण्माव वदयच ेलरयष्ट्ठ अचधकायीच 

जफाफदाय अवल्माच ेननदळानाव मेत आशे. वदयच्मा खयेदीभ ऱे भनऩाव य.रु. 7,80,000/- चे जादा प्रदान 

कयाले रागर ेअवल्माने भनऩालय नाशक आचथाक फोजा ऩडरा आशे. वदय न कवानीव वलबागातीर वॊफॊचधत  

अचधकायी तवेच फामोभेडडकर इॊग्जननअय कायणीबतू अवल्माच ेहदवनू मेत आशे. 
 माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ ठेलण्मात मेत आशे. त्माभ ऱे 

वदयची यक्कभ रु.7,80,000/- वॊफधीताकडून लवरूऩात्र कयण्मात माली. 
 
5) ननवलदा क्र. 08/2014-15 करयता एकूण 5 ननवलदा धायकाऩकैी 3 ननवलदाधायकाॊच े ननवलदा दयाच ेऩाकीट 

क्रभाॊक 2 हदनाॊक 29.09.2014 योजी उघडणेत आर ेअवनू त्मातीर भें.श्री. कन्स्रक्ळन, माॊचे य.रु. 

10,30,000/- रघ त्तभ दय अवल्माचे त रनात्भक तक्त्मालरून हदवनू मेत.े त्माप्रभाणे त्माॊच्माकडून 2 

नग वी-आभा खयेदी कयणेकाभी मेणाऱमा य.रु. 20,60,000/- च्मा खचााव आम क्त आणण स्थामी वलभती 
वबा माॊचा ठयाल क्रभाॊक 10710 हदनाॊक 10.02.2015 अन्लमे भान्मता हदरेरी आशे. त्मान ऴॊगाने भें. श्री 
कन्स्रक्ळन, माॊना ऩ यलठा आदेळ क्र. भवाबाॊ/4/कावल/239/15 हदनाॊक 17.03.2015 अन्लमे देण्मात आर े

आशेत. ननवलदा अटी ल ळतीन वाय ठेकेदायाकडून ऩ यलठा यक्कभेच्मा 5% यक्कभ अनाभत ठेल म्शणून 

देमकातनू य.रु. 80,000/- कऩात कयणेऐलजी ठेल स्लरुऩात घेतल्माने भनऩाची यक्कभ रेख्माफाशेय याहशरी 
आशे. माफाफत वलबागाने वादय केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
एकूण लवरू ऩात्र यक्कभ रु. 7,80,000/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 104, Hmm No : 163)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

87 तारेया रुग्णारमाच ेवलस्तायीकयण कयणे काभी उऩकयणे/ वादशत्म खयेदीतीर 
अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 283356.00/-   

ई ननपलदा क्रभाॊक 9/2013-14 प्रलवद्ध कयताना उऩकयणे / वादशत्माचा भेक नभूद न कयता ननपलदा प्रलवद्ध 

कयण्मात आरी.  फामोभेडडकर इॊर्जननअय माॊनी ननपलदाच ेताॊत्रत्रक लरपापा उघडल्मानॊतय ददरेल्मा 
अलबप्रामानुवाय प्राप्पत ननपलदाधायकान ेदळषपलरेरी पललळष्ट्ट भेक चे वादशत्म / उऩकयणे नवल्माफाफतचा 
अलबप्राम ददरा. त्मानुवाय रघुत्तभ दय प्राप्पत ननपलदाधायकाॊच्मा ननपलदा दयाऐलजी जास्तीच्मा दयाने आरेल्मा 
ननपलदा ऩात्र ठयलून भशत्तभ दयानुवाय वदयच ेवादशत्म/ उऩकयणे खयेदी केल्माच ेददवून आर.े त्माभुऱे यक्कभ 

रु. 2,80,460/- रुऩमे जास्तीचे प्रदान कयाले रागरेरे आशे. जादा प्रदानाचा आचथषक फोजा भनऩालय ऩडरा आशे. 

तयी वदयची यक्कभ लवुर कयण्मात माली. फाफ क्रभाॊक 12  medicine trolly चे 10 नग, फाफ क्रभाॊक 19 

Autoclave double drum च े2 नग आखण  फाफ क्रभाॊक 42 Pluse Oxymeter  चे 4 नगाचा ऩुयलठा भें आकाळ 

भेडडकेअय माॊनी अद्माऩशी केरेरा नाशी. नवल्माभुऱे भनऩाच्मा आयोग्म पलबागाने वदय ठेकेदायापलयोधात 

कोणतीच कामषलाशी केरेरी नाशी. 
 

  

तारेया रुग्णारमाचे वलस्तायीकयण कयणे काभी उऩकयणे/ वाहशत्म 
खयेदी चा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे. 
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक-09/2013-14   

2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम खचा यक्कभ रु. 69,82,652/- 

3) रेखाळीऴा – लदै्मकीम वलबागातीर उऩकयणे खयेदी 
 तारेया रुग्णारमाच ेवलस्तायीकयण कयणेकाभी उऩकयणे / वाहशत्माची आलश्मकता अवल्माभ ऱे 

रुग्णारमावाठी आलश्मक अवरेल्मा वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माकरयता ननवलदा भागवलण्मात आरी.  
त्मान वाय ननवलदाधायकानी ननवलदा वादय केरेल्मा आशेत. त्मातीर ननलडक उऩकयणे / वाहशत्माच्मा नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता रघ त्तभ दयाऐलजी भशत्तभ दयाने वाहशत्म खयेदी केरी आशे. भनऩाच्मा आयोग्म 

लदै्मकीम अचधकायी माॊनी फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्मा लळपायवीन वाय ननवलदा धायकाकडून ऩ यलठा 
कयण्मावाठी आदेळ हदल्माच ेहदवनू मेत आशे. माफाफत ननवलदाधायकानी वादय केरेल्मा ननवलदा दयाॊचा 
त रनात्भक तक्ता नभदू कयण्मात मेत अवनू फाफननशाम वदयच ेउऩकयणे / वाहशत्माची मादी, ननवलदेच ेप्राप्त 

दय, भनऩाने भान्म केरेरे दय, रघ त्तभ दय कभी अवताना फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्मा लळपायवीन वाय 
जास्तीच्मा दयाने खयेदी केरेल्मा उऩकयणे ल वाहशत्माची यक्कभ दळावलणाये वललयणऩत्र खारीरप्रभाणे आशे.  

 

अ.क्र. उऩकयणाच ेनाॊल ल नगाची 
वॊख्मा 

ननवलदाधायकाच ेनाॊल ननवलदेचे 
प्राप्त दय 

भान्म 

केरेरे दय 
न्मनूतभ 

दयाने 

मेणायी 
य.रु. 

भशत्तभ 

दयाने 

भान्म य.रु. 

जादा 
यक्कभ 

प्रदान 

1. व्शीरचीअय-05 भें.वी.डी.व्शेक्म भ 6250     
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 फाफ क्र.2  भें.अॉटोकार लवस्टीभ 6856     
  भें.भशेळ वग्जाकर  3721  18605   

  ऑग्स्टन शेल्थकेअय 8364 8364  41820 23215 

2. प ट स्टेऩ - 03  भें.भशेळ वग्जाकर  783     

 फाफ क्र.7  भें.प्राईभा वग्जाकर 783  5481   
  भें.अॉटोकार लवस्टीभ  935 935  6545 1064 
3. फेड वाईड रॉकय 

50 नग  
स्ऩेक्रभ 

इॊग्जननअरयॊग 
2200  110000   

 फाफ क्र.8  भनारी 
इॊग्जननअय  

3300 3300  165000 55000 

4. इरेग्क्रक क ळन 
भळीन 05 नग  

भें.भशेळ वग्जाकर 8540  42700   

 फाफ क्र.14  भें.आकाळ भेडीकेअय 9000 9000  81000 38300 

5. ऑटोक्रेव्शडफर 
ड्रभ 2 नग फाफ 
क्र.19.   

भें.वी.डी.व्शेक्म भ 21094  42188   

  भें.वी.डी.व्शेक्म भ    24960       
  भें.आकाळ भेडीकेअय 25000 25000  50000 7812 
6. Pluse Oxymeter  4 

item 
भें.भशेळ वग्जाकर 1366  5464   

 फाफ क्र. 42 भें.आकाळ भेडीकेअय 5500 5500  22000 16536 
7. फाफ क्र.75  st.drum 

big size –(10) 
भें.भशेळ वग्जाकर 976  9760   

  ऑग्स्टन शेल्थकेअय  1530 1530   15300 5540 
8. फाफ क्र.  76- st. 

drum medium size 
(10) 

भें.भशेळ वग्जाकर 823  8230   

  भें.प्राईभा वग्जाकर 1223     
  भें.ननलभाती 

इॊग्जननअरयॊग 

1377     

  भें.आकाळ भेडीकेअय 1600 1600  16000 7770 
9. फाफ क्र.77  st.drum 

small size  (10) 
भें.भशेळ वग्जाकर 549  5490   

  भें.प्राईभा वग्जाकर 628     
  भें.आकाळ भेडीकेअय 1200 1200  12000 6510 
10. फाफ क्र.84 Bed 

side stool (50) 
भें.वी.डी.व्शेक्म भ  994 994  49700 5700 

  भें.भशेळ वग्जाकर  880  44000   
11.  फाफ क्र.85 – 

Nebutizer portable  
भें.भशेळ वग्जाकर  1150  11500   
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(10) 
  भें.अॉटोकार लवस्टीभ  3250 3250  32500 21000 
12 फाफ क्र.86- Single 

channel ECG Machine- 
(2) 

भें.अॉटोकार लवस्टीभ  19970  39940   

  भें.पाभा 
डीर,  

25500 25500  51000 11060 

13. फाफ क्र. 90- 100 
MA Mobile X ray 
machine (1) 

भें.ननलभाती 
इॊग्जननअरयॊग 

151777  151777   

  ऑग्स्टन शेल्थकेअय  175230 175230 175230  23453 
14. फाफ क्र. 91 – 

Motorrized ICU- Bed 
(5) 

भें.भशेळ वग्जाकर  67500  337500  - 

  भें.अॉटोकार लवस्टीभ 79000 79000   395000 57500 
       280460 

 

 स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 7515 हदनाॊक 05.08.2014 अन्लमे नलीन उऩकयणे ल वाहशत्म खयेदीव आणण य.रु. 

34,48,333/- खचााव भान्मता घेतरी आशे. 

 

तारेया रुग्णारमावाठी आलश्मक अवणायी उऩकयणे / वाहशत्म खयेदीच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर ेअवता 
आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 167 हदनाॊक 19.05.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात 

आरेरा अवनू वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक भवाबाॊ/5/कावल/201/2018 हदनाॊक 19.06.2018 अन्लमे अन ऩारन 

वादय केरेरे आशे. वदयच्मा अन ऩारनाच ेअलरोकन केरे अवता ई ननवलदा प्रलवद्ध कयताना उऩकयणे 

/वाहशत्माचा भेक नभदू केरेरा नाशी शे त्माॊच्मा अन ऩारनाभध्मे भान्म केरेरे अवनू ननवलदा प्रलवद्ध केल्मानॊतय 
फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊनी ननवलदा उघडल्मानॊतय ताॊबत्रक रीपाफ्मावॊदबाात  हदरेल्मा अलबप्रामान वाय 
ननवलदेतीर फाफ (आमटेभ) क्र. 1 त े14, 19, 39,42,47,50,75 त े77,85,ल 89 त े91 मा फाफीभध्मे रघ त्तभ 

दयान वाय खयेदी कयणेकाभी ल ननवलदेतीर लळपायव न केरेरी उऩकयणे/ वाहशत्म/पननाचय वला ननवलदाधायकाॊनी 
वादय केरेल्मा रघ त्तभ दयान वाय खयेदी कयण्माव ल ननवलदा उघडून त रनात्भक तक्ता  वादय कयण्माफाफत 

भा. आम क्त माॊनी वचूीत केर ेशोत.े वदयचा त रनात्भक तक्ता  रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.  
लयीर तक्त्मान वाय रघ त्तभ दय प्राप्त झारेल्मा ननवलदाधायकाकडून ऩ यलठा कयण्माऐलजी भशत्तभ दय वादय 
कयणाऱमा ननवलदाधायकाकडून वाहशत्म/ उऩकयणे खयेदी केरेरी आशेत. वदय खयेदीकरयता यक्कभ रु.2,80,460/- 

रुऩमे जास्तीच ेप्रदान कयाले रागरेरे आशे. वदय यक्कभ लव रीफाफत आषेऩ घेण्मात आरा शोता. 
वदयची यक्कभ लव रीफाफत कामालाशी का केरी नाशी माफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. वलबागाने वादय 
केरेरे अन ऩारन वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) खयेदी कयण्मात मेणाऱमा उऩकयणाची/ वाहशत्माची अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ न ठयलताच ननवलदा प्रकक्रमा 
केल्माचे हदवनू मेत आशे. माफाफतची कागदऩत्र ेनस्तीत उऩरब्ध झारी नाशीत.  

 

2) उऩकयणे/ वाहशत्म खयेदीची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी वदयच ेउऩकयणे/ वाहशत्म कोणत्मा कॊ ऩनीचे खयेदी 
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कयालमाची आशेत माफाफत धोयण ठयवलणे आलश्मक शोत.े त्मानॊतयच ननवलदा प्रलवद्ध कयणे मोग्म शोत.े ऩयॊत  
आयोग्म वलबागाने तवे न कयता ननवलदा प्रलवद्ध केरेरी अवनू ननवलदाधायकाकडून ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय 
ननवलदेचे ऩहशर ेऩाकीट (ताॊबत्रक लरपापा) उघडण्माच्मा दयम्मान फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊचे खयेदीफाफत 

अलबप्राम घेतल्माच ेननवलदा नस्तीत नभदू केरेरे आशेत ऩयॊत  वदयचे अलबप्राम अलबरेख्मात रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झार ेनाशीत. वदयच्मा अशलाराच्मा प्रनत उऩरब्ध करून देण्मात माव्मात. त्माभ ऱे वदयची केरेरी 
कामालाशी च कीची अवल्माच ेननदळानाव मेत आशे. त्माच प्रभाणे ननवलदा दय फाजायबालाळी व वॊगत अवल्माची 
खात्री न कयताच गतलऴी खयेदी केररेे दय शेच अॊदाजऩत्रकीम दय ठयवलण्मात आरेरे आशेत.  

 

3) अ) भें.आकाळ भेडीकेअय:- ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊकडीर 

भान्मता हदनाॊक 05.07.2014 न वाय घेऊन उघडण्मात आरे अवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा ननवलदाधायकाव 

उऩकयणाचा / वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत काभाच ेआदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  फामोभेडडकर 

इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून लळपायळीन वाय फाफ क्र. 10, 14,19, 42 आणण 76 च्मा फाफीच्मा ननवलदा 
रघ त्तभ दय अवणा-मा ननवलदाधायकाव ऩ यलठा आदेळ न देता जास्तीच्मा दय अवणाऱमा ननवलदाधायक 

भें.आकाळ भेडीकेअय माॊच्माकडून वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ क्र. भवाबाॊ/5/कावल /477/ 2014 

हदनाॊक 11.08.2014 अन्लमे देण्मात आरेरे आशेत. उदा. फाफ क्र. 14,19,42 ल 76 चे रघ त्तभ दय लयीर 

तक्त्मात नभदू केल्माप्रभाणे अवताना जास्तीच्मा दयाने कामाादेळ हदल्माच ेहदवनू मेत आशे. त्माभ ऱे ठेकेदायाव 

अनतप्रदान झारेरे आशे.  

लयीर अ.क्र. 10, 14,19, 42 आणण 76 फाफीचे दय प्राप्त ननवलदा रघ त्तभ दय य.रु. 98582/- दयाऩेषा जास्तीच्मा 
दयाने य.रु. 1,69,000/- ऩ यलठा केरेरा अवल्माभ ऱे य.रु. 70,418/- रुऩमे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशेत. 

वदयच्मा जादा प्रदानाफाफत वलबागाने ख रावा कयाला अन्मथा वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. तवेच  

1) फाफ क्रभाॊक 12  medicine trolly चे 10 नग,  

2) फाफ क्रभाॊक 19 Autoclave double drum चे 2 नग आणण  

3) फाफ क्रभाॊक 42 Pluse Oxymeter  चे 4 नगाचा ऩ यलठा भें आकाळ भेडडकेअय माॊनी अद्माऩशी वदयच्मा नतन्शी 
उऩकयणाचा ऩ यलठा केरेरा नवल्माभ ऱे ठेकेदायालय भनऩाच्मा आयोग्म वलबागाने कोणतीच कामालाशी केल्माच े

हदवनू मेत नाशी. वदयच्मा ठेकेदायाची अनाभत यक्कभ जप्त का कयण्मात आरी नाशी. माफाफत    

वलबागाने ख रावा वादय केरा नाशी. 
 

फ) ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आरेरी इतय उऩकयणावश यक्कभ रु. 391,925/- च्मा यकभेभधून 2.40% प्रभाणे 

स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 9406/- लवरू केरेरी नाशी. तयी वदयची यक्कभ लवरूऩात्र कयण्मात मेऊन 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 79824/- 

 

4) भें.पाभष डीर:- ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊच्मा भान्मता 
हदनाॊक 05.07.2014 न वाय घेऊन उघडण्मात आर ेअवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा ननवलदाधायकाव 

उऩकयणाचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत काभाच ेआदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  फामोभेडडकर 

इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून लळपायळीन वाय फाफ क्र. 86 च्मा फाफीच्मा ननवलदा रघ त्तभ दय अवणा-मा 
ननवलदाधायकाव ऩ यलठा आदेळ न देता जास्तीच्मा दय अवणाऱमा ननवलदाधायक भें.पाभा डीर माॊच्माकडून 
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वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ क्र. भवाबाॊ/5/कावल/480/ 2014 हदनाॊक 11.08.2014 अन्लमे देण्मात 

आरेरे आशेत.  

फाफ क्र.86 चे दय प्राप्त ननवलदा रघ त्तभ दय य.रु. 39940/- दयाऩेषा जास्तीच्मा दयाने य.रु. 51000/- ऩ यलठा 
केरेरा अवल्माभ ऱे भनऩाचे य.रु. 11060/- रुऩमे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशेत. वदयच्मा जादा  
प्रदानाफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा 
केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 11060/- 

 

5) भें.वी.डी.व्शेक्मभु:- ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊच्मा भान्मता 
हदनाॊक 05.07.2014 न वाय घेऊन उघडण्मात आर ेअवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा ननवलदाधायकाव 

उऩकयणाचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत काभाच ेआदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  फामोभेडडकर 

इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून लळपायळीन वाय फाफ क्र. 84 च्मा फाफीच्मा ननवलदा रघ त्तभ दय अवणा-मा 
ननवलदाधायकाव ऩ यलठा आदेळ न देता जास्तीच्मा दय अवणाऱमा ननवलदाधायक भें.वी.डी.व्शेक्म भ माॊच्माकडून 

वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ क्र.भवाबाॊ/5/कावल/472/2014 हदनाॊक 11.08.2014 अन्लमे देण्मात 

आरेरे आशेत. 

फाफ क्र.84 चे दय प्राप्त ननवलदा रघ त्तभ दय य.रु. 44000/- दयाऩेषा जास्तीच्मा दयाने य.रु. 49700/- ऩ यलठा 
केरेरा अवल्माभ ऱे भनऩाचे य.रु. 5700/- रुऩमे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशेत. वदयच्मा जादा  
प्रदानाफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा 
केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 5700/- 

 

6) भें.भनारी एन्टयप्रामजेव :- ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊच्मा 
भान्मता हदनाॊक 05.07.201 4 न वाय घेऊन उघडण्मात आर ेअवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा 
ननवलदाधायकाव उऩकयणाचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत काभाचे आदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून लळपायळीन वाय अ.क्र. 8 च्मा फाफीच्मा ननवलदा रघ त्तभ दय 
अवणा-मा ननवलदाधायकाव ऩ यलठा आदेळ न देता जास्तीच्मा दय अवणाऱमा ननवलदाधायक भें.भनारी 
एन्टयप्रामजेव माॊच्माकडून वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ क्र. भवाबाॊ/5/कावल/471/ 2014 हदनाॊक 

11.08.2014 अन्लमे देण्मात आरेरे आशेत.  

फाफ क्र.8 चे दय प्राप्त ननवलदा रघ त्तभ दय य.रु. 110000/- दयाऩेषा जास्तीच्मा दयाने य.रु. 165000/- ऩ यलठा 
केरेरा अवल्माभ ऱे भनऩाचे य.रु. 55000/- रुऩमे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशेत. वदयच्मा जादा  
प्रदानाफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा 
केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 55000/- 

 

7) भें.अॉटोकार लवस्टीभ :- ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊच्मा 
भान्मता हदनाॊक 05.07.201 4 न वाय घेऊन उघडण्मात आर ेअवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा 
ननवलदाधायकाव उऩकयणाचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत काभाचे आदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून लळपायळीन वाय अ.क्र. 7, 85 आणण 91 च्मा फाफीच्मा ननवलदा 
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रघ त्तभ दय अवणा-मा ननवलदाधायकाव ऩ यलठा आदेळ न देता जास्तीच्मा दय अवणाऱमा ननवलदाधायक 

भें.अॉटोकार लवस्टीभ माॊच्माकडून वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ क्र. भवाबाॊ/5/कावल/474/ 2014 

हदनाॊक 11.08.2014 अन्लमे देण्मात आरेरे आशेत.  

फाफ क्र. 7, 85 आणण 91 चे दय प्राप्त ननवलदा रघ त्तभ दय य.रु. 354481/- दयाऩेषा जास्तीच्मा दयाने य.रु. 

4,34,045/- ऩ यलठा केरेरा अवल्माभ ऱे भनऩाचे य.रु. 79,564/- रुऩमे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशेत.  

वदयच्मा जादा यक्कभ प्रदानाफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 79,564/- 

 

8) भें.ऑर्स्टन शेल्थकेअय :- ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊच्मा 
भान्मता हदनाॊक 05.07.201 4 न वाय घेऊन उघडण्मात आर ेअवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा 
ननवलदाधायकाव उऩकयणाचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत काभाचे आदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून लळपायळीन वाय फाफ क्र. 05, 75 आणण 90 च्मा फाफीच्मा ननवलदा 
रघ त्तभ दय अवणा-मा ननवलदाधायकाव ऩ यलठा आदेळ न देता जास्तीच्मा दय अवणाऱमा ननवलदाधायक 

भें.ऑग्स्टन शेल्थकेअय माॊच्माकडून वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ क्र. भवाबाॊ/5/ कावल/478/2014 

हदनाॊक 11.08.2014 अन्लमे देण्मात आरेरे आशेत.  

फाफ क्र. 5, 75 ल 90 चे दय प्राप्त ननवलदा रघ त्तभ दय य.रु. 180,142/- दयाऩेषा जास्तीच्मा दयाने य.रु. 232,350/- 

ऩ यलठा केरेरा अवल्माभ ऱे भनऩाच ेय.रु. 52,208/- रुऩमे जादा प्रदान कयण्मात आरेरे आशेत. वदयच्मा जादा 
यक्कभ प्रदानाफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा 
खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 52208/- 

एकूण एकबत्रत लवरूऩात्र यक्कभ रु. 283,356/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 105, Hmm No : 167)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

88 लाम.वी.एभ. रुग्णारमातीर नलीन ननमोश्जत अनतदषता वलबागावाठी आलचमक 
उऩकयणे/वादशत्म खयेदीतीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 6930000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2190000.00/-   
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ई ननपलदा क्रभाॊक 9/2014-15 प्रलवद्ध कयताना उऩकयणे / वादशत्माचा भेक नभूद न कयता ननपलदा प्रलवद्ध 

कयण्मात आरी. फामोभेडडकर इॊर्जननअय माॊनी ननपलदेचा ताॊत्रत्रक लरपापा उघडल्मा नॊतय ददरेल्मा 
अलबप्रामानुवाय प्राप्पत ननपलदाधायकान ेदळषपलरेरी पललळष्ट्ट भेकचे वादशत्म / उऩकयणे खयेदीफाफत अलबप्राम 

ददर.े रघुत्तभ दय प्राप्पत ननपलदाधायकाॊकडून व्शेंटीरेटयचा दय य.रु. 7,90,000/- आरेरा अवताना फामोभेडडकर 

इॊर्जननअय माॊच्मा लळपायवीनुवाय त्माच उऩकयणाची खयेदी य.रु. 11,55,000/- प्रनत नग  प्रभाणे एकूण 6 नग 

खयेदी केल्माच ेददवून मेत आशे. वदय खयेदीकरयता फामोभेडडकर माॊची लळपायव पलचायात घेतल्माव त्माप्रभाणे 

एकच ननपलदाधायक ताॊत्रत्रक दृष्ट्ट्मा ऩात्र ठयतो. त्माभुऱे वदयच्मा खयेदीप्रकक्रमेव भुदतलाढ देणे आलश्मक शोत.े 

त्माभुऱे स्ऩधाषत्भक दय प्राप्पत झार ेअवत.े भनऩाच्मा आयोग्म पलबागाने ननमभानुवाय  कामषलाशी केल्माचे 
ददवून मेत नाशी. त्माभुऱे वदयच्मा ननपलदाप्रकक्रमेभध्मे ननमभाचे उल्रॊघन झारेरे आशे. जादा दयाने खयेदी 
केल्माभुऱे यक्कभ रु. 21,90,000/- चे जास्तीच ेप्रदान कयाले रागरेरे आशे. भनऩालय नाशक आचथषक फोजा ऩडरा 
आशे. वदयची यक्कभ लवूर कयण्मात माली. 
 

  

लाम.वी.एभ. रुग्णारमातीर नलीन ननमोग्जत अनतदषता वलबागावाठी आलश्मक उऩकयणे/वाहशत्म 

खयेदीच्मा ननवलदेफाफतची भाहशती खारीरप्रभाणे आशे. 

1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक-09/2014-15   

2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 1,42,92,445/- 

3) रेखाळीऴा – लदै्मकीम वलबागातीर उऩकयणे खयेदी 
अनतदषता वलबागाव आलश्मक अवरेल्मा उऩकयणे/वाहशत्माची भागणी तारेया रुग्णारम आणण 

लाम.वी.एभ रुग्णारमाने कऱवलरेरी आशे. त्माप्रभाणे भागणीन वाय खारीर उऩकयणाच्मा खयेदीकरयता 
ननवलदा क्र.09/2014-15 प्रलवद्ध कयण्मात आरी.   
अ) व्शेंटीरेटय- 06 नग  

फ) लवयीॊज ऩॊऩ 35 नग  

क) भल्टीऩॎया वभॉर भॉनीटय 12 नग 

ड) ईटीवी भल्टीऩॎया भॉनीटय 09 नग.  प्रत्मेक उऩकयणाकरयता 3 ननवलदा प्राप्त झाल्मा. रघ त्तभ दयान वाय 
खयेदी कयण्माफाफत आम.वी.म . इनचाजा आणण फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊनी हदरेल्मा अलबप्रामाप्रभाणे 

ननवलदेतीर प्राप्त दयाच े(द वये) ऩाकीट ननवलदा कलभटीवभोय हदनाॊक 11.12.2014 योजी उघडण्मात आर.े  

त रनात्भक दयाचा तक्ता ऩ ढीरप्रभाणे आशे. 

 

अ.क्र.  उऩकयणाच े

नाॊल ल 

नगाॊची 
वॊख्मा 

ननवलदाधायकाच े

नाॊल 
ननवलदेचे प्राप्त 

दय 
भान्म केरेरे 

दय 
एकूण य.रु. अॊदाजऩत्रकीम 

दय 

1. व्शेंटीरेटय -

06 
भें.पाभा 
डीर  

790,000/-   1420000 

  भें.आकाळ 1099177/-    
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भेडीकेअय 
  भें.श्री.कन्स्रक्ळन, 

ऩ णे 
1155000/- 1155000/- 6930000/-  

2. लवयीॊज 
ऩॊऩ -35  

भें.फाराजी 
रेडवा  

  30000/-  30,000/- 1050000/- 41877 

  भें.पाभा 
डीर  

  31000/-    
  भें.श्री.कन्स्रक्ळन, 

ऩ णे  
  40000/-    

3. भल्टीऩॎया 
वभॉर 

भॉनीटय -
12 

भें.फाराजी 
रेडवा  

  63000/- 63000/-  7,56,000/- 144400 

  भें.आकाळ 

भेडीकेअय 
  66777/-    

  भें.ऑग्स्टन 

शेल्थकेअय 
 74,500/-    

4. ईटीवी 
भल्टीऩॎया 
भॉनीटय 09 

भें.फाराजी 
रेडवा  

 155000/- 155000/- 13,95,000/- 286000 

  भें.आकाळ 

भेडीकेअय 
 156777/-    

  भें.ऑग्स्टन 
शेल्थकेअय 

174440/-    

  एकूण य.रु.    10131000/- 14292445 
 

स्थामी वलभती ठयाल  क्रभाॊक 10711 हदनाॊक 10.02.2015 अन्लमे नलीन उऩकयणे ल वाहशत्म खयेदीव  

आणण य.रु. 1,01,31,000/- खचााव भान्मता घेतरी आशे. 

 

लाम वी एभ रुग्णारमातीर नलीन ननमोग्जत अनतदषता वलबागावाठी आलश्मक रागणायी उऩकयणे/ 

वाहशत्म खयेदीतीर नस्तीच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 

168 हदनाॊक 19.05.2018 अन्लमे वलबागाकडून ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. त्माप्रभाणे वलबागाने 

त्माचे ऩत्र क्रभाॊक भवाबाॊ/5/कावल/202/2018 हदनाॊक 19.06.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे आशे. 

वदयच्मा अन ऩारनाचे अलरोकन केर ेअवता 1) ठेकेदाय श्री. कन्स्रक्ळन, ऩ णे माॊच्मा कडून व्शेंटीरेटय 

खयेदी यक्कभेलयीर स्थाननक वॊस्था कयाची एकूण यक्कभ रु. 207,900/- तवेच भें.फाराजी रेडवा,ऩ णे 

माॊच्माकडून अ.क्र. 2,3 ल 4 भधीर खयेदीच्मा यक्कभेलयीर स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 96,030/- 

लवरू करून अन ऩारनावोफत चरनाच्मा प्रनत जोडरेल्मा आशेत. त्माभ ऱे अधावभाव ऩत्रातीर वदयच े

उऩऩरयच्छेद क्र.4 ल 5 लगऱण्मात मेत अवनू उलारयत उऩऩरयच्छेदाच ेअन ऩारन वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
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1) खयेदी कयण्मात मेणाऱमा उऩकयणाची/ वाहशत्माची अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ कळाच्मा आधाये ठयवलण्मात 

आरी आशे माफाफतची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणावाठी  उऩरब्ध नाशीत. 

 

2) उऩकयणे/ वाहशत्म खयेदीची ननवलदा प्रलवद्धकयण्माऩलूी वदयच ेउऩकयणे/ वाहशत्म कोणत्मा भेकचे खयेदी 
कयालमाची आशेत माफाफत धोयण ठयवलणे आलश्मक शोत.े त्मानॊतयच ननवलदा प्रलवद्ध कयणे मोग्म शोत.े ऩयॊत  
आयोग्म वलबागाने तवे न कयता ननवलदा प्रलवद्ध केरेरी अवनू ननवलदाधायकाकडून ननवलदा प्राप्त 

झाल्मानॊतय ननवलदेच ेऩहशरे ऩाकीट (ताॊबत्रक) उघडण्माच्मा दयम्मान आम.वी.म .चे इनचाजा आणण 

फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच ेखयेदीफाफत अलबप्राम घेतल्माच ेननवलदा नस्तीत नभदू केरेरे आशेत. वदयच े

अलबप्राम अन ऩारनावोफत वादय केरेरे अवनू त्माॊचे अलरोकन केर ेअवता लळपायव केरेल्मा भेकची 
एकच ननवलदा आरेरी अवल्माभ ऱे वदयच्मा ननवलदेव भ दतलाढ देणे आलश्मक शोत.े ल लाढील भ दतीभध्मे 

स्ऩधाात्भक दय प्राप्त झाल्मानॊतय व्शेंटीरेटयची खयेदीफाफत कामालाशी कयणे मोग्म अवताना वलबागाने तवे 

केल्माचे हदवनू आर ेनाशी. त्माभ ऱे वदयचे अन ऩारन भान्म कयण्मात मेत नाशी. आयोग्म वलबागाने केरेरी 
कामालाशी ननमभफाह्म अवल्माच ेननदळानाव मेत आशे.  

 

3) ननवलदाधायकाकडून वदयच्मा उऩकयणाच/ेवाहशत्माचे द वये ऩाकीट आम क्ताॊच्मा भान्मतने वाय 
उघडण्मात आर ेअवनू रघ त्तभ दयान वाय त्मा-त्मा ननवलदाधायकाव उऩकयणाचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा 
कयण्माफाफत काभाच ेआदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  आम.वी.म .चे इनचाजा आणण फामोभेडडकर 

इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून ककॊ ला लळपायळीन वाय रघ त्तभ दय वादय कयणाऱमा ननवलदाधायकाव 

वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ देण्माऐलजी भें.श्री.कन्स्रक्ळन, ऩ णे मा ननवलदाकायाने वादय केरेरे 

भशत्तभ दय भान्म कयण्मात आर.े य.रु. 11,55,000/- प्रभाणे जास्तीच्मा दयाने एकूण 06 नग व्शेंटीरेटय 

ऩ यलठा कयण्माफाफतच ेआदेळ भें.श्री.कन्स्रक्ळन, ऩ णे माॊना देण्मात आर.े त्माभ ऱे प्रनत व्शेंटीरेटय य.रु. 

365,000/- प्रभाणे एकूण य.रु. 21,90,000/- जादा यक्कभ प्रदान कयाली रागरी. व्शेंटीरेटय खयेदीकरयता 
भे.पाभा डीर मा ननवलदाकायाने नभदू केरेरे य.रु. 7,90,000/- प्रत नग शे दय रघ त्तभ दय शोत.े रघ त्तभ दय 
उऩरब्ध अवताना भशत्तभ दयाची ननवलदा भान्म कयण्माफाफत ख रावा वादय केरा नाशी.  आम.वी.म .च े

इनचाजा आणण फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच्मा अशलारालरून ककॊ ला लळपायळीन वाय ठेकेदायाव ऩ यलठा 
कयण्माचे आदेळ देण्मात मेणाय अवतीर तय ननवलदा काढण्माची आलश्मकता नवल्माच ेननदळानाव मेत 

आशे. अळा ऩद्धतीने झारेल्मा जादा प्रदानाभ ऱे भनऩालय नाशक रु. 21,90,000/- मा आचथाक फोजा ऩडरेरा 
आशे. वदयची यक्कभ लवरू केरेरी नवल्माभ ऱे व्शेंटीरेटयलय कयण्मात आरेल्मा खचााची यक्कभ रु. 

69,30,000/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. त्माचप्रभाणे वदयच्मा जादा प्रदानाची यक्कभ लवरू करून 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनाच्मा प्रतीवश अन ऩारन वादय कयाले. 

  

लवरूऩात्र यक्कभ य.रु. 21,90,000/- 

आषेऩाधीन य.रु. 69,30,000/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 106, Hmm No : 168)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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89 भनऩाच्मा मळलॊतयाल चव्शाण रूग्णारमाकरयता मरनन वादशत्म खयेदीतीर 
अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :भध्मलती बाॊडाय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1944822.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 270803.00/-   

भध्मलती बाॊडाय पलबागाभापष त मळलॊतयाल चव्शाण रूग्णारमाकरयता वशाव्मा भजल्मालय रुग्ण वुपलधा 
कामषर्न्लत कयालमाची अवल्माने प्रस्तुत वादशत्म लदै्मकीम पलबागाव तातडीने ददनाॊक 10.11.2013 ऩमांत 

उऩरब्ध करून देणेकाभी आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी माॊनी भागणी केल्मानुवाय  अल्ऩ भुदतीची ननपलदा 
काढून लरनन वादशत्म खयेदीकरयता ननपलदा ददनाॊक 26.10.2013 योजी प्रलवद्ध कयण्मात आरी. तातडीने खयेदी 
कयण्माकरयता कामषलाशी कयण्मात आरेरी अवताना ल ताॊत्रत्रक लरपापा ददनाॊक 01.11.2013 योजी उघडण्मात 

आरेरे अवताना वदयचे वादशत्म ठेकेदायाकडून ऩुयलठा कयण्मावाठी काभाच ेआदेळ ददनाॊक 01.03.2014 योजी 
ददल्माच ेददवून मेत.े तातडीची खयेदी कयणेकरयता 4 भदशने उलळयाने कामाषदेळ देण्माच ेप्रमोजन वभजून मेत 

नाशी. ननपलदाधायकाॊच ेदयाच ेऩाकीट क्र.2 ददनाॊक 11.12.2013 योजी उघडण्मात आर ेअवून वदयचे दय ननपलदा 
अटी ल ळतीनुवाय 120 ददलवाकरयता ग्राह्म शोत.े 120 ददलवानॊतय काभाचे आदेळ देण्मात आरेरे आशे. त्माभुऱे 

तातडीने लरनन वादशत्म खयेदीचा उद्देळवपर शोत नाशी. ननपलदा कारालधी अल्ऩ ठेलल्माभुऱे वदयच्मा 
ननपलदेकरयता स्ऩधाषत्भक दय प्राप्पत शोऊ ळकर ेनाशीत. लरनन वादशत्माचा ऩुयलठा ददनाॊक 8.10.2014 ऩमांत 

काभ चारू शोत.े त्माभुऱे अल्ऩभुदतीच्मा ननपलदा काढून खयेदीचा उद्देळ वपर झारेरा नाशी. वदयच्मा काभाचा 
कारालधी 7 ददलवाचा अवताना वादशत्म ऩुयलठ्माचे काभ लऴषबय चारू ठेलून लायॊलाय भुदतलाढी देण्माच ेप्रमोजन 

वभजून मेत नाशी. वादशत्माच ेस्ऩेलळकपकेळन नुवाय वादशत्म ऩुयलठा केरेरा नवतानाशी ठेकेदायाव देमकाच े

प्रदान केरेरे आशे. वॊऩूणष खयेदीप्रकक्रमा ननमभफाह्म ऩद्धतीने कयण्मात आल्माचे ददवून मेत.े 

 

  

भध्मलती बाॊडाय वलबागाभापा त मळलॊतयाल चव्शाण रूग्णारमाकरयता लरनन वाहशत्म खयेदीच्मा ननवलदेद्राये 
अल्ऩभ दतीवाठी तातडीच्मा खयेदीकरयता ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी. त्माची भाहशती खारीरप्रभाणे 

आशे. 
 
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक - 33/2013-14   
2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 46,59,810/- 
3) लाम.वी.एभ.रूग्णारमाकरयता लरनन वाहशत्म खयेदी करून लभऱणे काभी लदै्मकीम अधीषक 

माॊचेकडीर भागणी ऩत्र क्र.लामवीएभएच/1/कावल/183/2013 हदनाॊक 17.07.2013 अन्लमे भागणी केरी 
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आशे. 
4) हदनाॊक 17.10.2013 योजी ऑटो क्रस्टय मेथ ेझारेल्मा फठैकीत भनऩाच ेलामवीएभ रूग्णारमातीर 

वशाव्मा भजल्मालय रुग्ण व वलधा कामाग्न्लत कयालमाची अवल्माने प्रस्त त वाहशत्म लदै्मकीम वलबागाव 

तातडीने हदनाॊक 10.11.2013 ऩमतं उऩरब्ध करून देणेकाभी आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी माॊनी वचूना 
केरेल्मा आशेत. त्मान वाय अल्ऩ भ दतीची ननवलदा काढून वदयच ेलरनन वाहशत्म खयेदी करयता वदयच्मा 
रेखालळऴाालय रु. 50,00,000/- यक्कभेची तयतदू कयण्मात आरी. 
5) खयेदी कयण्मात मेणाऱमा लरनन वाहशत्माची अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ ठयवलण्माकरयता आयोग्म वलबागाने 

दयऩत्रक भागलनू अॊदाजऩत्रकीम दय ठयवलण्मात आर.े त्माभाणे ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे.  
6) भनऩाच्मा रूग्णारमाकरयता तातडीने आलश्मक 37 प्रकायचे लरनन वाहशत्माॊची एकबत्रत खयेदीवाठी 
वात हदलव अल्ऩभ दतीची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी. 
7) ननवलदा कारालधी हदनाॊक 26.10.2013 त े1.11.2013 अखेय. 
8) एकूण प्राप्त ननवलदा – 5  
9) काभाचे आदेळ क्र. भबाॊ/7/कावल/203/2014 हदनाॊक 01.03.2014 अन्लमे देण्मात आर.े 
10) काभाचा कारालधी -7 हदलव 
11) काभालयीर एकूण खचा रु. 22,75,444/-   
 
भनऩाच्मा मळलॊतयाल चव्शाण रूग्णारमाकरयता लरनन वाहशत्म खयेदीच्मा नस्तीचे रेखाऩयीषण केर े

अवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 177 हदनाॊक 05.06.2018 अन्लमे वलबागाकडून 

ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केर े

नवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) प्राप्त ननवलदाधायकाॊच ेताॊबत्रक लरपापा हदनाॊक 01.11.2013 योजी उघडण्मात आरे. ननवलदाधायकाॊनी 
वादय केरेल्मा कागदऩत्राॊची छाननी केरी प्राप्त ननवलदाधायकाकडून ननवलदेच ेदय अॊदाज ेव भाये 36.50% 

कभी दयाच ेअवल्माने वॊफचधताॊकडून दय ऩथृ:कयण घेणे आलश्मक शोत.े भात्र ननवलदाकायाॊनी दय ऩथृ:कयण 

वादय केरेरे नवतानाशी वला 5 ननवलदा ऩात्र ठयवलल्मा आशेत. माफाफत ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
 
2) वला ऩात्र ननवलदाधायकाॊच ेननवलदा वाहशत्माचे नभ ने प्राप्त झारेरे नाशीत. त्माचप्रभाणे एर.फी.टी. 
नोंदणीच ेदाखर ेऩडताऱणी न कयताच वला ननवलदा ऩात्र ठयवलण्मात आल्मा आशेत. माफाफत ख रावा वादय 
केरेरा नाशी.  
 
3) वदयचे लरनन वाहशत्म लामवीएभ रुग्णारमाव हदनाॊक 10.11.2013 ऩमतं उऩरब्ध करून देण्माफाफत 

आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी माॊनी त्माॊच्मा भागणीन वाय कऱवलरेर ेशोत.े वदयच्मा लरनन वाहशत्म खयेदी 
करयता अल्ऩभ दतीची ननवलदा प्रलवद्ध करून तातडीने खयेदी कयण्माकरयता कामालाशी कयण्मात आरेरी 
अवताना आणण ताॊबत्रक लरपापा हदनाॊक 01.11.2013 योजी उघडण्मात आरेरे अवताना वदयचे वाहशत्म 

ठेकेदायाकडून ऩ यलठा कयण्मावाठी काभाच ेआदेळ हदनाॊक 01.03.2014 योजी हदल्माच ेहदवनू मेत.े 

तातडीची खयेदी कयणेकरयता 4 भहशने उलळयाने कामाादेळ देण्माच ेप्रमोजन वभजून मेत नाशी. 
ननवलदाधायकाॊच ेऩाकीट क्र.2 हदनाॊक 11.12.2013 योजी उघडण्मात आरेरे अवताना वदयच ेदय ननवलदा 
अटी ल ळतीन वाय 120 हदलवाकरयता ग्राह्म शोत.े 120 हदलवानॊतय काभाचे आदेळ देण्मात आरेरे आशे. 
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त्माभ ऱे तातडीने लरनन वाहशत्म खयेदी कयण्माचा उद्देळ वपर झाल्माच ेहदवनू मेत नाशी. तयी वदयफाफत 

बाॊडाय वलबागाने ख रावा वादय वादय केरेरा नाशी. तवेच वदयची खयेदीची प्रकक्रमा ननव्लऱ हदयॊगाईची 
आणण खचचाक केल्माच ेहदवनू आर ेआशे.  
 
4) भे. ऩी.ळऴेाद्री आणण कॊ ऩनी माॊना ननवलदेतीर 37 फाफीऩकैी फाफ क्र. 1,2,3,6,7,11,12,13, 
14,15,16,20,25,32 ल 36 एकूण 15 फाफीचा ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ देण्मात आरेरे शोत.े वलहशत 7 

हदलवाच्मा भ दतीभध्मे ठेकेदायाने केलऱ 9 फाफीचा ऩ यलठा केरेरा अवनू वदयच्मा लरनन वाहशत्माची 
ताॊबत्रक तऩावणी लदै्मकीम अधीषक, लामवीएभ रुग्णारम माॊचा अशलार क्रभाॊक लामवीएभएच/बाॊ/कावल/ 

43/2014 हदनाॊक 22.05.2014 अन्लमे बाॊडाय वलबागाव वादय केरेरा अवनू वदयच्मा अशलारान वाय 
ऩ यलठा कयण्मात आरेल्मा वाहशत्माचा फाफ क्र. 1, 3, 11 ल 2 (अधालट) चे लरनन वाहशत्म नभ न्मान वाय 
अवल्माचे अशलार प्राप्त झारेरा आशे. उलारयत वाहशत्माचा ऩ यलठा वलहशत नभ न्मान वाय कयण्माफाफत 

ठेकेदायाव कऱलनू वदय वाहशत्म ऩयत ऩाठवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाव लरनन वाहशत्म ऩयत 

केल्माफाफत अलबरेख ेनस्तीत उऩरब्ध झार ेनाशीत. वदयच्मा फाफ क्र.1,2 ल 3 ची यक्कभ रु. 9,43,255/- 
(ऩ यलठा हदनाॊक 9.4.2014 त े7.5.2014 ) ची आणण फाफ क्र 11 ची यक्कभ रु. 5,07,800/- (ऩ यलठा 
हदनाॊक 4.3.2014) आणण उलारयत लरनन वाहशत्माचे देमक क्र.203 हदनाॊक 25.07.2014 अन्लमे य.रु. 

5,73,497/- अळी एकूण यक्कभ रु. 19,44,822/- यक्कभ ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आरेरी आशे. 

माऩलूीच प्राप्त झारेरे लरनन वाहशत्माचा ताॊबत्रक तऩावणी अशलार फदरनू घेऊन देमकाच ेप्रदान केल्माचे 
अलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. माफाफत वलबागाने ऩ याव्मावश ख रावा वादय कयण्माफाफत कऱवलण्मात 

आरेरे शोत ेऩयॊत  वलबागाने ख रावा वादय केरेरा नाशी. त्माभ ऱे वदयची रु. 19,44,822/- आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
 
5) भे. ऩी.ळऴेाद्री आणण कॊ ऩनी माॊनी ऩ यलठा केरेल्मा लरनन वाहशत्माच्मा ताॊबत्रक तऩावणी अशलार क्र. 

लामवीएभएच/बाॊ/3/कावल/61/2014हदनाॊक 24.07.2014 अन्लमे फाफ क्रभाॊक 14,16 ल 10 चे तऩावणी 
अशलारान वाय वाहशत्म वलहशत नभ न्माभध्मे नवल्माने त्माॊचे प्रदान कयणे मोग्म नव्शत.े ऩयॊत  बाॊडाय 
वलबागाने ठेकेदायाव यक्कभ रु. 130616/- अदा केरी आशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात माली. 
 
6) वदयची ननवलदा अल्ऩभ दतीची तातडीची खयेदी कयण्माकरयता काढण्मात आरी अवनू लदै्मकीम 

आयोग्म वलबागाव आलश्मक अवरेरे लरनन वाहशत्माचा ऩ यलठा कयण्माकरयता ननवलदा प्रलवद्धी हदनाॊक 

26.10.2013 त े1.11.2013 अखेयऩमतं कयण्मात आरी शोती. तातडीची खयेदी कयणे आलश्मक अवताना 
वदयची प्रकक्रमा तात्काऱ कयणे आलश्मक शोत ेल वाहशत्माची खयेदी कयण्माच ेआदेळ तात्काऱ देण्माऐलजी 
लेऱकाढूऩणा करून वाहशत्माचा ऩ यलठ्माच ेआदेळ भबाॊ/7/कावल/203/ 2014 हदनाॊक 01.03.2014 योजी 
देण्मात आरेरे आशेत. वदयच ेआदेळातीर वाहशत्माचा ऩ यलठा 7 हदलवाच्मा कारालधीची भ दत अवताना 
लरनन वाहशत्म ऩ यलठ्माचे ळलेटच ेचरन क्रभाॊक 96 हदनाॊक 08.10.2014 योजीच ेआशे. माचाच अथा अवा 
कक, वाहशत्म ऩ यलठा हदनाॊक 8.10.2014 ऩमतं कयण्माचे काभ चार ूशोत.े वदयीर वाहशत्माचा ऩ यलठा 
कयण्माची ठेकेदायाची षभता नवताना त्माच ठेकेदायाव भ दतलाढ देऊन आणण लरनन वाहशत्माचा 
ग णलत्तने वाय ऩ यलठा केरेरा नवल्माने अल्ऩभ दतीची ननवलदा काढण्माभागीर उद्देळ वपर झारेरा नाशी. 
माफाफत ठेकेदायालय कामालाशी का कयण्मात आरी नाशी, तवेच लायॊलाय भ दतलाढ देणे भागची कायणे वलळद 
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कयालीत. वदयच्मा अननमलभततफेाफत ख रावा वादय केरेरा नाशी.  
 
7) लरनन वाहशत्म ऩ यलठमाच्मा आदेळाऩावनू ठेकेदायाव वाहशत्म ऩ यलठ्मावाठी खारीरप्रभाणे भ दतलाढी 
देण्मात आल्मा आशेत. 
अ)ठेकेदायाच्मा भागणीन वाय बाॊडाय वलबागाचे प्रत्र क्र.भबाॊ/7/228/14 हद.5.4.14 अन्लमे हद.10.4.14 

ऩमतं 
फ) भध्मलती बाॊडाय वलबागाच ेऩत्र क्र. क्र.भबाॊ/7/310/14 हद.03.0514 अन्लमे हद.11.05.14 ऩमतं 

वदयच्मा लाढील भ दतीत ऩी.ळऴेाद्री आणण कॊ ऩनी माॊनी फाफ क्र. 7,12,14,15,20.32 ल 36 चा ऩ यलठा भ दत 

हद. 11.05.2014 ऩमतं न कयता त्मानॊतय हदनाॊक 24.07.14, 05.08.14, 01.10.14 आणण हदनाॊक 

08.10.2014 ऩमतं म्शणजेच एकूण 154 हदलव उलळयाने वाहशत्माचा ऩ यलठा केरेरा आशे. वदयचा ऩ यलठा 
वलरॊफाने केल्माव कयायनाम्मातीर अटी ल ळती क्रभाॊक 12 न वाय प्रत्मष लरनन वाहशत्म ताब्मात 

लभऱेऩमतं प्रनतहदन य.रु. 500/- माप्रभाणे दॊड आकायण्माफाफतची तयतदू आशे. त्मान वाय ठेकेदायाकडून लय 
नभदू केरेल्मा एकूण 7 लरनन वाहशत्माचा ऩ यलठा 154 हदलव वलरॊफाने झारेरा अवल्माने 154x 
500=77000/- वलरॊफ आकाय लवरू कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलबागाने ठेकेदायाकडीर अॊनतभ देमक क्र. 

क्र.6/2014-15 हदनाॊक 31.03.2015 न वाय यक्कभ रु. 330,622/- भधून केलऱ य.रु. 5076/- लवरू 

केल्माचे देमकालरून हदवनू मेत.े तयी उलारयत यक्कभ रु. 71924/- वॊफधीत ठेकेदायाकडून लवरू करून 

भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनाच्मा प्रनतवश अन ऩारन वादय कयाले. 
 
8) कयायनाम्मातीर अटी ल ळती क्रभाॊक 7 न वाय स्थाननक वॊस्था कयाची 3% प्रभाणे य.रु. 68,263/- 
लवरू केरेरी नाशी ती लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनाच्मा प्रतीवश अन ऩारन वादय 
कयाले. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2,70,803/- (68263+71924+130616) 
आषेऩाधीन य.रु. 19,44,822/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 108, Hmm No : 177)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

90 भध्मलती औऴध बाॊडाय माॊच्माभापष त औऴधे/वादशत्म Liquid medical Oxygen 
Plant उबायणीफाफतच्मा खयेदीतीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :आयोग्म    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 121441515.00/- 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 5877781.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 176161.00/-  

वदय काभाची ननपलदा शी 15 लऴ ेकारालधीवाठी आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 

72(फ) नुवाय एका लऴाषऩेषा जास्त कारालधीवाठी मेणाऱमा खचषपलऴमक प्रत्मेक काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. फाजायबालानुवाय 2014-15 भध्मे तत्कारीन दय शे रु. 12/- त ेरु. 15/- च्मा 
दयममान अवल्माच ेननदळषनाव मेत.े काभाच्मा एकूण कारालधीचा पलचाय कयता 15 लऴाांभध्मे वदय फाफीलय 

शोणाऱमा खचाषत पलनाकायण दपु्पऩटीने लाढ शोलून त्माचा नाशक फोजा भनऩालय ऩडत आशे. अळाप्रकाये जादा 
दयाने शोणा-मा खचाषभुऱे भशानगयऩालरकेच्मा शोत अवरेल्मा आचथषक नुकवानीफाफत जफाफदायी ननधाषरयत 

कयणेची कामषलाशी कयाली. ळावनाच ेयक्कभ रु. 1,76,161/- इतक्मा भुद्ाॊक ळुल्क भशवुराच ेनुकवान झार ेआशे. 

वदयची यक्कभ लवूरऩात्र आशे. वुयषा अनाभत यक्कभ 5% प्रभाणे रु.60,72,075/- घेणे आलश्मक शोत.े अनाभत 

यक्कभ रु. 58,37,075/- इतकी कभी लवूर केरी आशे. 15 लऴाषवाठी एकूण वयावयी खचष रु. 12,14,41,515/- 

प्रभाणे काभाची ककॊभत पलचायात घेता वदय ननपलदा वूचनेव जाशीय प्रलवद्धी देताना याष्ट्रीम तवेच याज्म स्तयीम 

लतृ्तऩत्रात जादशयात देणे अऩेक्षषत आशे. भात्र पलबागाने केलऱ स्थाननक लतृ्तऩत्रात जादशयात ददल्माच ेददवून 

मेत.े 

 

  

भध्मलती औऴध बाॊडाय माॊच्माभापा त औऴधे/वाहशत्म Liquid Medical Oxygen Plant उबायणीफाफतच्मा 
खयेदीच्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण कयण्मात आर ेआशे. त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे:- 
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक -09/2007-2008  
2) वदयच्मा औऴधे/वाहशत्म खयेदीकरयता 2005-2006 मा लऴाातीर झारेरा प्रत्मष खचा रु. 29,46,700/- आशे. 

तवेच 2006-2007 मा लऴाातीर 10 भहशन्माचा एकूण खचा य.रु. 24,57,307 इतका वलचायात घेऊन 15 लऴाावाठी 
प्रनत लऴी य.रु. 30,00,000/- प्रभाणे खचा शोणाय आशे.  
3) ठेकेदायाच ेनाॊल_  M/s Gab Enterprises 
4) काभाचा कारालधी – 15 लऴा 
5) स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 16883 हदनाॊक 12.12.2006 अन्लमे खचााव भान्मता देण्मात आरी. 

अ.क्र. तऩळीर  दय प्रनत क्म बफक भीटय(रु.) 
1. Liquid medical oxygen  26.00/-  
2. 14700 ltr (60 kgf/cm) षभतचे ेनामरव 

ऑक्वाईड जॊफो लवरेंडय  
2700.00/- 

3. 1800 ltr (60 kgf/cm) षभतचे ेनामरव 

ऑक्वाईड जॊफो लवरेंडय 
325.00/- 

  

6) काभाचे आदेळ क्रभाॊक – लदै्म/11/कावल/952/2007 हदनाॊक 8.11.2007 
7) भ दतलाढीच्मा काभाच ेआदेळ क्र. लदै्म/11/कावल/119/2008 हदनाॊक 5.02.2008 
8) व धारयत दयाव भान्मता देणेफाफत स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 13504 हदनाॊक 11.02.2011  
 

अ.क्र. तऩळीर  दय प्रनत क्म बफक भीटय(रु.) 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[313] 

1. Liquid medical oxygen  30.00/- 
2. 14700 ltr (60 kgf/cm) षभतचे ेनामरव 

ऑक्वाईड जॊफो लवरेंडय  
2700.00/- 

3. 1800 ltr (60 kgf/cm) षभतचे ेनामरव 

ऑक्वाईड जॊफो लवरेंडय 
325.00/- 

  

9) व धारयत काभाच ेआदेळ क्रभाॊक भवाबाॊ/5/कावल/218/2011 हदनाॊक 07.04.2011 
10) L.M.O Plant उबायणी करून हदनाॊक 10.01.2009 ऩावनू L.M.O गॎव ऩाईऩराईन भापा त ऩ यलठा व रु 

केरा आशे. 
 
भध्मलती औऴध बाॊडाय माॊच्माभापा त औऴधे/वाहशत्म खयेदीअॊतगात Liquid Medical Oxygen Plant 
उबायणी तवेच Gas खयेदी खचााच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता रेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱ न 

आरेल्मा अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 192 हद. 30/06/2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी 
शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशेत :- 
 
1)  वदय काभाची ननवलदा शी 15 लऴ ेकारालधीवाठी आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 

72(फ) न वाय एका लऴााऩेषा जास्त कारालधीवाठी मेणाऱमा खचावलऴमक प्रत्मेक काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. भात्र वदयच्मा ननवलदेकरयता उऩयोक्त तयत दीप्रभाणे प्रळावकीम भान्मता 
घेतल्माची कागदऩत्र ेअलबरेख्मात आढऱून आरी नाशीत. तवेच ननवलदा काढणेऩलूी वदय काभाचे 15 लऴा 
कारालधीच्मा खचााच ेऩणूागणनाऩत्रक तमाय करून मेणाऱमा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेव भान्मता घेण्मात आरेरी 
नाशी. माफाफत ख रावा कयाला.  
 
2) वदयच्मा ननवलदेप्रभाणे Liquid Medical Oxygen चा प्रनत क्म बफक भीटय वला कयावहशत दय ठयलनू तचे 

दय शे ऩ ढीर 15 लऴा कारालधीऩमतं ऩ यलठादाय कॊ ऩनीलय फॊधनकायक याशणाय आशेत. वदयचा दय शा 
अऩलादात्भक ऩयीस्थीतीत लाढ शोण्माची ळक्मता आशे. त्मा करयता ननवलदा क्रभाॊक 9/2007-2008 प्रलवद्ध 

करून दय भागवलण्मात आरे अवनू एकूण 5 ननवलदा धायकाॊनी ननवलदा वादय केल्मा शोत्मा. त्मातीर ताॊबत्रक 

लरपापा ऩाकीट हदनाॊक 24.07.2007 योजी उघडण्मात आर.े त्मातीर कागदऩत्राफाफत वलबागाने ववलस्तय 
प्रस्ताल वादय केरा. त्मान वाय भनऩाच्मा लाम.वी.एभ.रुग्णारमातीर फामोभेडडकर इॊग्जननमवा माॊनी 
ऩ ढीरप्रभाणे अलबप्राम हदरा. a)  M/s Praxair India Pvt Ltd मा कॊ ऩनीचे अचधकृत वलके्रत ेM/s Gab 
Enterprises माॊची ननवलदेतीर कागदऩत्र ेऩरयऩणूा अवल्माफाफतचा, तवेच b) M/s BOC India Ltd मा 
कॊ ऩनीची ननवलदा ननवलदेवोफत कागदऩत्राची ऩतूाता केरेरी नवल्माभ ऱे अऩात्र ठयवलण्मात आरी. ननवलदा अटी 
ल ळतीन वाय केलऱ एकाच ननवलदाधायकाॊची ननवलदा ऩरयऩणूा अवल्माच ेकागदऩत्रालरून हदवनू मेत.े त्माभ ऱे 

वदयच्मा ननवलदेव भ दतलाढ देणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  ननवलदेव भ दतलाढ न देता केलऱ एकाच ननवलदाधायकाची 
ननवलदा अॊनतभ केरेरी आशे. त्माभ ऱे स्ऩधाात्भक दयाचा भनऩाव पामदा झारा नाशी. मालरून वदय ठेकेदायाच े

शीत रषात घेऊन त्माने वादय केरेल्मा ननवलदादयाव भॊज यी हदल्माच ेननदळानाव मेत.े तयी, ननवलदेव भ दतलाढ 

न देता ल फाजायबालाची खात्री न कयता एकाच ननवलदाधायकाच ेननवलदा दय अॊनतभ का कयण्मात आर ेमाफाफत 
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ख रावा कयाला. 
  
3) M/s Gab Enterprises मा ठेकेदायाच ेद वये ऩाकीट उघडण्मात आर ेअवता त्मातीर दय खारीरप्रभाणे  

अ.क्र. तऩळीर  दय प्रनत क्म बफक भीटय(रु.) 
1. Liquid medical oxygen  26.00 /-  
2. 14700 ltr (60 kgf/cm) षभतचे ेनामरव 

ऑक्वाईड जॊफो लवरेंडय  
2700.00/- 

3. 1800 ltr (60 kgf/cm) षभतचे ेनामरव 

ऑक्वाईड जॊफो लवरेंडय 
325.00/- 

  

वदयच्मा ननवलदेप्रभाणे Liquid Medical Oxygen खयेदीवाठी ननवलदाधायकान ेप्रनत क्म बफक भीटय रु. 30/- 

प्रभाणे दय वादय केरेरे आशेत. फाजायबालान वाय 2014-15 भध्मे तत्कारीन दय शे रु. 12/- त ेरु. 15/- च्मा 
दयम्मान अवल्माच ेननदळानाव मेत.े वदय दयाॊची त रना केरी अवता ननवलदाधायकान ेवादय केरेरे दय शे 

फाजायबालाऩेषा द प्ऩटीने जास्त अवल्माचे हदवनू मेत आशे. फाजायबालाच्मा दयाळी त रना न कयताच ननवलदा 
दय अॊनतभ कयण्मात आर.े त्माभ ऱे काभाच्मा एकूण कारालधीचा वलचाय कयता 15 लऴांभध्मे वदय फाफीलय 
शोणाऱमा खचाात वलनाकायण द प्ऩटीने लाढ शोलनू त्माचा नाशक फोजा भनऩालय ऩडत आशे, मा फाफत ख रावा 
कयाला. तवेच अळाप्रकाये जादा दयाने शोणा-मा खचााभ ऱे भशानगयऩालरकेच्मा शोत अवरेल्मा आचथाक 

न कवानीफाफत जफाफदायी ननधाारयत कयणेची कामालाशी कयाली. 
4) उऩयोक्त भ द्द्मातीर फाफ क्र. 1 चे वद्मग्स्थतीतीर फाजायबाल ल ननवलदा दय माॊचा आढाला घेण्मात माला. ल 

ननवलदादाय शे फाजायबालाऩेषा जास्त अवतीर तय भनऩालय ऩडणाया जादा खचााचा फोजा कभी कयणे वलऴमी 
वलचाय करून ननवलदा दय ऩ नननाधाारयत(revise) कयणेफाफत कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीची ऩ नयाचना कयाली.  
तवेच अळा प्रकाये भोठ्मा कारालधीच्मा काभावाठी कयण्मात मेत अवरेल्मा कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीचा 
आढाला घेलनू कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीची ऩ नयाचना कयणेफाफतची तयतदू अॊतबूात कयाली. 
 
5) काभाच्मा कयायनाम्मावाठी भ द्राॊक ळ ल्काची यक्कभ शी ननवलदा यक्कभेलय आकायणी कयणे आलश्मक आशे. 

उऩयोक्त नभदू ननवलदा शी एकूण 15 लऴाावाठीची अवनू काभाची अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ नभदू केरेरी नाशी. 
केलऱ य.रु. 6000/- चे भ द्राॊक ळ ल्कालय कयायनाभा केरेरा आशे. वदय काभाकरयता वयावयी प्रनतलऴाावाठी 60 

त े90 राख रुऩमाऩमतं खचा अऩेक्षषत अवल्माने त्माप्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्क घेणे आलश्मक शोत.े 2014-15 मा 
लऴाात य.रु. 80,96,101/- इतका खचा झारेरा आशे. त्मान वाय 15 लऴाावाठी एकूण वयावयी खचा रु. 

12,14,41,515/- प्रभाणे शोणाय आशे. त्मालय 5% प्रभाणे अनाभत यक्कभ रु. 60,72,075/- घेणे आलश्मक 

शोत.े आणण अनाभत यक्कभेच्मा 3% प्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्काची यक्कभ रु. 1,82,162/- लय कयायनाभा कयणे 

आलश्मक अवताना केलऱ 6000/- च्मा भ द्राॊक ळ ल्कालय कयायनाभा केरेरा अवल्माने ळावनाच ेयक्कभ रु. 

1,76,161/- इतक्मा भ द्राॊक ळ ल्क भशव राचे न कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन 

खाती जभा करून अन ऩारन वादय कयाले. 
  
6) 2014-2015 मा लऴाात वदय काभालय एकूण रु. 80,96,101/- इतका खचा झारा आशे. वदयच्मा यक्कभेतनू 

2% आमकयाची यक्कभ कऩात कयण्मात आरी आशे. स्थाननक वॊस्था कयाची 1% प्रभाणे रु. 80,961/- इतकी 
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यक्कभ लवरू कयण्माऐलजी केलऱ य.रु. 40,255/- लवरू कयण्मात आरी आशे. उलारयत यक्कभ रु. 40,706/- 
ठेकेदायाकडून लवरू कयण्मात मेऊन भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले. 
 
7) 2014-15 चा एकूण खचा य.रु. 80,96,101/- प्रभाणे अॊदाज े15 लऴााकरयता अॊदाजऩत्रकीम खचााची वयावयी 
रु. 12,14,41,515/- यक्कभेलय व यषा अनाभत यक्कभ 5% प्रभाणे 60,72,075/- घेणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
ठेकेदायाकडून केलऱ रु. 2,00,000/- इतकी  अनाभत यक्कभ 10 लऴााच्मा भ दती ठेल स्लरुऩात ऩालती क्र. 

341714 हदनाॊक 03.12.2007 अन्लमे घेतरी आशे. भ द्तऩतूीची यक्कभ रु. 4,63,781/- इतकी भनऩाच्मा 
रेख्माफाशेय याहशरी आशे. त्माच प्रभाणे द वयी ठेल ऩालती क्रभाॊक 117443 हदनाॊक 26.03.2010 अन्लमे य.रु. 

1,25,000/- घेतरेरी अवनू उलारयत रु. 58,37,075/- इतकी अनाभत यक्कभ घेतरेरी नाशी. तयी, उलारयत 

अनाभत यक्कभ रु. 58,37,075/- लवरू करून घेण्मात माली. आचथाक लऴा 2007-08 त े 2014-15 मा 
कारालधीभध्मे ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा देमकाॊभधून ननमभान वाय व यषा अनाभत यक्कभ लवरू का कयण्मात 

आरेरी नाशी, माफाफत ख रावा कयाला.  
 
8) वदय काभाची ननवलदा शी 15 लऴ ेकारालधीवाठी आशे. 15 लऴाावाठी एकूण वयावयी खचा रु. 

12,14,41,515/- प्रभाणे शोणाय आशे. त्मान वाय काभाची ककॊ भत वलचायात घेता वदय ननवलदा वचूनेव जाशीय 
प्रलवद्धी देताना याष्ट्रीम तवेच याज्म स्तयीम लतृ्तऩत्रात जाहशयात देणे अऩेक्षषत आशे. भात्र वलबागाने केलऱ 

स्थाननक लतृ्तऩत्रात जाहशयात हदल्माच ेहदवनू मेत.े वदय फाफत ख रावा कयाला. 
आषेऩाधीन यक्कभ रु.12,14,41,515/- 
अॊनतभ अभान्म (ळावकीम लव री) यक्कभ रु. 1,76,161/-   
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 58,77,781/- (40,706 + 58,37,075) 

REVSRKF7701 (Ref No : 156, Hmm No : 192)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

91 प्र.क्र.19 भधीर मळ ॊदेलस्ती ऩरयवयातीर यस्त्माच्मा कडनेे ऩेश्व्शॊग ब्रॉक 
फववलणेफाफतच्मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 19401.00/-   

काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे यक्कभ रु. 7009/- लवूरऩात्र आशे, काभालय झारेरा एकूण 

खचष ताॊत्रत्रक भान्मतऩेेषा जास्त अवून जादा खचाषची यक्कभ रु. 12392/- लवूर कयण्मात माली. बपलष्ट्म ननलाषश 

ननधी कामदा 1952 भधीर तयतुदीनुवाय ठेकेदायाने काभालयीर कभषचा-माॊची नोंदणी करून त्माॊचे खातलेय 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[316] 

नालाॊप्रभाणे लगषणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडण्मात आरेरी नाशी. वदयची ननपलदा 34% कभी 
दयाची अवून ठेकेदायाकडून दय ऩथृक्कयण घेतरेर ेनाशीत. 

 

  

प्र.क्र.19 भधीर लळ ॊदेलस्ती ऩरयवयातीर यस्त्माच्मा कडनेे ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणेफाफतच्मा काभातीर 

अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 33 हदनाॊक 24.07.2017 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता 
ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

ननवलदा क्रभाॊक 1/25- 2013-14 
काभाचे आदेळ –फप्र/रेखा/8/कावल/337/2013 हदनाॊक 08.10.2013 
काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 08.10.2013 त े07.10.2014 ऩमतं) 
काभ ऩणूा झाल्माचा हदनाॊक – 07.10.2014 
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 700910/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्रभाॊक 4599 हदनाॊक 7.11.2013. 
प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता 
काभालय एकूण झारेरा खचा य.रु. 474992/- 
प्रभाणक क्रभाॊक 35718 हद. 31.03.14 ल हद.21.10.2014  द वये ल  अॊनतभ देमक  
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे.जाधल कन्रक्ळन,ऩ णे 
 
1). वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 08.10.2013 

त े07.10.2014 ऩमतं मा कारालधीऩमतं चार ूअवनू काभाचा वलभा हदनाॊक 01.04.2014 त े30.09.2014 मा 
कारालधीचा अऩणूा काढल्माच ेननदळानाव मेत आशे. तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नवल्माच े

नस्तीलरून हदवनू मेत आशे.त्माभ ऱे  नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% 

यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म 

यक्कभ रु. 700910/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 7009/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. 

2) वॊऩणूा काभालय एकूण यक्कभ रु. 474992/- इतका खचा केरा आशे. काभाची भऱू ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु. 

700910/-च्मा अन ऴॊगाने 34% कभी दयाने ननवलदा भान्म यक्कभ रु. 462600/- इतकी मेत.े त्मा भमाादेत 

ठेकेदायाव खचााची यक्कभ प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े भात्र प्रत्मषात रु. 474992/-इतकी यक्कभ अदा केरी 
अवनू रु. 12392/- चे भमाादेऩेषा जादा प्रदान केर ेआशे. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका ल देमकाच ेअलरोकन कयता 
कोणतीशी जादा फाफ अथला जादा ऩरयभाण नोंदवलरेर ेनवताना जादा प्रदान झाल्माच ेहदवत.े वदय फाफत 
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ख रावा केरेरा नाशी. तवेच ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ रु. 12392/- लवरू करून भनऩाच्मा 
खाती जभा केरेल्मा चरनावश अन ऩारन वादय कयाले.  

3) लयीर अन क्रभाॊक 2 फाफत भशायाष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ क्र.145 ल 150 

भधीर तयत दीन वाय द रुस्तीवलऴमक काभावाठी भऱू अॊदाजऩत्रकाॊभध्मे 5% आकग्स्भक खचााची तयतदू 

राग ूनवताना वलबागाने ऩाणीऩ यलठा द रुस्तीवलऴमक ककयकोऱ काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाभध्मे 5% 

आकग्स्भक खचा ल 2% आस्थाऩना खचााचा वभालेळ केरा आशे. भान्म ननवलदेऩेषा लयीर प्रभाणे अनतरयक्त 

यक्कभ प्रदान केरी आशे. वदय फाफत ख रावा केरेरा नाशी. 

4) वदयची ननवलदा 34.00 % कभी दयाची अवल्माने दय ऩथृक्कयण ठेकेदायाकडून घेणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  
वदयचे ऩथृक्कयण घेतल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे उऩरब्ध झारी नाशीत. 

5) बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 भधीर तयत दीन वाय ठेकेदायाने काभालयीर कभाचा-माॊची नोंदणी 
करून त्माॊचे खातलेय नालाॊप्रभाणे लगाणी जभा करून त्माॊची मादी देमकावोफत जोडणेची अट काभाच्मा 
आदेळातीर अटीन्लमे वॊऩणूा जफाफदायी ठेकेदायाची अवनू त्मा अटीचे ऩारन केल्माच ेहदवनू मेत नाशी. 
तवेच काभाच्मा आदेळातीर अटीन वाय ककभान लेतन दयाने काभगायाव धनादेळाद्लाये लेतन अदा कयणे 

फॊधनकायक अवताना धनादेळाद्लाये लेतन अदा केल्माफाफतची फॉकेकडीर वललयणऩत्र ेवदयच्मा नस्तीत 

आढऱून आरी नाशीत. वदयच ेफॉकेकडीर वललयणऩत्र उऩरब्ध नवतानाशी ठेकेदायाव देमकाच ेप्रदान केरेरे 

आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा काभाभध्मे अननमलभतता झारेरी अवनू माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
DATBVGM6801 (Ref No : 24, Hmm No : 33)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

92 प्रबाग क्र.4 भधीर CDC भोकऱी जागा नॊ.1 भध्मे स्थाऩत्मवलऴमक काभातीर 
अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 812045.00/- 

 

प्रस्तुत काभाव भशयाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे 

काभाचे तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वदय काभाव वषभ प्राधीकाऱमाची प्रळावकीम भॊजुयी 
घेण्मात आरी नाशी. वदय काभाच्मा जागेची स्थऱऩाशणी कोणत्मा ददनाॊकाव केरी माफाफत अशलारालय ददनाॊक 

नभूद केरेरा नाशी. तवेच स्थऱ ऩाशणी अशलाराभध्मे काभाचा तऩळीर नभूद केरेरा नाशी. ठेकेदायाकडून 
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तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण प्राप्पत करून न घेताच ननपलदा भान्म कयण्मात आरी. ऩूलष भान्मता न घेता फाफ 

क्र.47(a) वभापलष्ट्ट करून ठेकेदायाव प्रदान केर ेआशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात ककयकोऱ द रुस्ती ल देखबार मा रेखाळीऴाा अॊतगात उऩरब्ध तयत दी 
भधून प्रबाग क्र.4 भधीर CDC भोकऱी जागा नॊ.1 भध्मे स्थाऩत्मवलऴमक काभ े कयणे मा काभाच े

रु.46,21,849/- इतक्मा खचााच ेऩलूागणन ऩत्रक तमाय कयण्मात आर.े काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाव भशाऩालरका 
वबा ठयाल क्र.479 हद.20/05/2014 अन्लमे भान्मता देण्मात आरी. वदय काभावाठी ननवलदा क्रभाॊक 

27/10/2014-15 प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े  प्राप्त ननवलदाॊभधून भे.ऩी.जे.भोटलानी माॊचे ननवलदा दय 
ऩलूागणन ऩत्रका ऩेषा 41.99% कभी अवल्माने त्माॊची ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 10344 , हदनाॊक 

06/01/2014 अन्लमे भान्म कयण्मात आरी. ठेकेदायाव आदेळ क्र.रेखा /3प /367/2014, हद.02/02/15 अन्लमे 

कामाादेळ देण्मात आर.े वदय काभालय रु.27,24,179/-इतका खचा झारा आशे.  काभाची ननवलदा नस्ती, भाऩ 

ऩ स्तके तऩावरी अवता त्माफाफत आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े फाफत अधावभाव ऩत्र क्र.55, 
हद.14/09/2017 अन्लमे वलचायणा केरी अवता, स्थाऩत्म प षेत्रीम कामाारमाच ेऩत्र क्र.325, हद.15/05/2018 

न वाय वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1)  प्रस्त त काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी भशयाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद 

क्र.132 ल 133 भधीर तयत दी प्रभाणे काभाच ेतऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वदय काभाव वषभ 

प्राधीकाऱमाची प्रळावकीम भॊज यी घेणे आलश्मक अवताना काभावाठी रागणाऱमा आचथाक तयत दीव भशाऩालरका 
वबेची एकबत्रत घेण्मात आरी आशे. ननमभान वाय प्रत्मेक काभाव स्लतॊत्र प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची 
ननवलदा प्रलवद्ध करून ठेकेदायाव काभाच ेआदेळ देण्मात आर ेआशे. माफाफत वलबागाने वादय केरेरा ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2) वदय काभाच्मा स्थऱऩाशणी अशलारालय ळशय अलबमॊता माॊची स्लाषयी केरी आशे. ऩयॊत  जागेची स्थऱऩाशणी 
कोणत्मा हदनाॊकाव केरी माफाफत अशलारालय हदनाॊक नभदू केरेरा नाशी. तवेच स्थऱ ऩाशणी अशलाराभध्मे 

काभाचा तऩळीर नभदू केरेरा नाशी. माफाफत वलबागाने स्थऱ ऩशाणी अशलाराचा तऩळीर स्लतॊत्रऩणे 

जोडल्माच ेनभदू केर ेआशे. ऩयॊत  अन ऩारना वोफत वदयची कागदऩत्र ेवादय केरेरी नाशीत. त्माभ ऱे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 

3) प्रस्त त काभाच ेअॊदाजऩत्रक वालाजननक फाॊधकाभ वलबागाच्मा दयवचूी न वाय तमाय कयण्मात आर ेअवनू 

41.99% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. तथावऩ ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण 

प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. मालरून काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना फाजायबाला 
ऩेषा 41.99% जास्त दयाने तमाय केल्माच े हदवनू मेत.े माफाफत वलबागाने वादय केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक 

नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
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4) प्रस्त त काभाच ेअॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे फाफ 

ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण 

(घ.भी)  

कामाान्लनमत 

केरेरे 

ऩरयभाण 

(घ.भी)  

तपालत 

(घ.भी )  
दय (रु).   एकूण यक्कभ 

(रु).  

4 Filling in plinth and 
floours with 
contractors soil,sand  

1.50 5531.75 5530.25 454.42 2513056 

47a 80mm thick 
interlocking concrete  

-- 920.40 920.40 870.54 801245 

       लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा 
प्रभाणात तपालत आशे. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा ऩाच त ेवशा शजाय ऩटीने लाढ कयण्मात आरी आशे. 

तवेच फाफ क्र.47(a) अॊदाजऩत्रकात भॊजूय केरेरी नवताना कामाान्लनमत केरी आशे. भशायाष्ट्र वालाजननक 

फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 134 (b) न वाय भऱू प्रस्तालाचा खचा, अन्म फाफीलयीर फचतीच्मा यक्कभ े

भध्मे बागवलण्माची ळक्मता अवतानाशी, भऱू प्रस्तालात केरेल्मा पेयपायाच्मा फाफतीत व धारयत प्रळावननक 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. प्रस्त त काभाच्मा भऱू अॊदाजऩत्रकातीर काशी फाफी भध्मे फचत करून त्मा ऐलजी 
लयीर फाफीच्मा ऩरयभाणा भध्मे लाढ दळावलण्मात आरी आशे. ऩयॊत  व धारयत प्रळावकीम भान्मता घेण्मात आरी 
नाशी. वदयचे अॊदाजऩत्रक स्थऱऩाशणी अशलाराप्रभाणे उऩरब्ध षेत्रपऱा न वाय तमाय केरेरे अवताना लयीर 

फाफीच्मा ऩरयभाणा भध्मे भोठ्मा प्रभाणात लाढ कयण्माच ेप्रमोजन कोणत ेतवेच अॊदाजऩत्रकात नभदू नवरेर े

काभ वभावलष्ट्ट कयण्माऩलूी भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ ऩलूा भान्मता न घेता फाफ क्र.47(a) वभावलष्ट्ट 

करून ठेकेदायाव प्रदान केरे आशे. माफाफत वलबागाने वादय केरेल्मा ख राळाभध्मे कामाकायी अलबमॊता माॊच े

भान्मतने वाय वदयची फाफ कामाान्लनमत केल्माच ेनभदू आशे. तथावऩ, वदयच्मा भान्मतचेे आदेळ अन ऩारना 
वोफत वादय केरेरे नाशीत.  त्माभ ऱे वदय फाफीलयीर खचााची यक्कभ रु.8,12,045/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे. 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.8,12,045/- 
 

DATVCSM6501 (Ref No : 74, Hmm No : 55)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

93 प्रबाग क्र.4 भधीर स्लाभी वभथषकृऩा वोवामटी भधीर उलषरयत यस्ते खडीभुरुभाच ेकयणे 
मा काभातीर अननममभतता. 
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रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 131444.00/- 

 

प्रस्तुत काभाव भशयाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.132 ल 133 भधीर तयतुदी प्रभाणे 

काभाचे तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वदय काभाव वषभ प्राधीकाऱमाची प्रळावकीम भॊजुयी न 

घेताच काभाची ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी. पऩ ॊऩयी चच ॊचलड नलनगय प्राचधकयणाच्मा जागेत 

भशानगयऩालरकेच्मा ननधीतून खचष कयण्मात आरा आशे. वादशत्माची तऩावणी केल्माफाफतचा ळावकीम 

प्रमोगळाऱेकडीर चाचणी अशलार नस्तीभध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण 

प्राप्पत करून न घेताच ननपलदा भान्म कयण्मात आरी. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाषन्लनमत 

केरेरे ऩरयभाण माभध्मे तीन त ेचायऩटीने लाढ कयण्मात आरी आशे. वदय यस्त्माची इनतशाव नोंदलशी (Road 

Register) ठेलण्मात आर ेनाशी. भॊजूय ननपलदा यक्कभ ेऩेषा रु.1,31,444/- इतका जादा खचष झारा आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात खडी भ रुभाच ेयस्त ेमा रेखाळीऴाा अॊतगात उऩरब्ध तयत दी भधून 

प्रबाग क्र.4 भधीर स्लाभी वभथाकृऩा वोवामटी भधीर उलारयत यस्त ेखडीभ रुभाच ेकयणे मा काभाचे 
रु.2240896/- इतक्मा खचााच ेऩलूागणन ऩत्रक तमाय कयण्मात आर.े काभाच्मा अॊदाजऩत्रकाव भशाऩालरका वबा 
ठयाल क्र.479 हद.20/05/2014 अन्लमे भान्मता देण्मात आरी. वदय काभावाठी ननवलदा क्रभाॊक 32/08/2014-15 

प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े  प्राप्त ननवलदाॊभधून भे.जमयाभ कन्स्रक्ळन माॊची ऩलूागणन ऩत्रका ऩेषा 
49.01% कभी दयाची ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 467/52, हदनाॊक 14/11/2014 अन्लमे भान्म 

कयण्मात आरी. ठेकेदायाव आदेळ क्र.स्था/रेखा 3प /380/2015, हद.22/01/15 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े 

वदय काभालय रु.12,29,707/-इतका खचा झारा आशे. काभाची ननवलदा नस्ती, भाऩ ऩ स्तके तऩावरी अवता 
त्माफाफत आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.57, हद.18/09/2017 अन्लमे वलचायणा केरी 
अवता, स्थाऩत्म प षेत्रीम कामाारमाच ेऩत्र क्र.326, हद.15/05/2018 न वाय वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा 
वलचाय कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)  प्रस्त त काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी भशयाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद 

क्र.132 ल 133 भधीर तयत दी प्रभाणे काभाच ेतऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वदय काभाव वषभ 

प्राधीकाऱमाची प्रळावकीम भॊज यी घेणे आलश्मक अवताना काभावाठी रागणाऱमा आचथाक तयत दीव भशाऩालरका 
वबेची एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभान वाय प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध 

करून ठेकेदायाव काभाच ेआदेळ देण्मात आर ेआशे. माफाफत वलबागाने वादय केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
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2)  वदय काभ प्रबाग क्र.4 भधीर स्लाभी वभथाकृऩा वोवामटी भधीर यस्त ेखडीभ रुभाच ेकयणे फाफत आशे. 

प्रस्त त काभ ज्मा यस्त्मालय/ जागेत कयण्मात आर ेआशे. तो यस्ता भशाऩालरकेच्मा भारकीचा अवल्माफाफत 

भनऩा च्मा नाल ेजागेचा 7/12 ककॊ ला भारभत्ता नोंदीचा ऩ याला रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभ ऱे 

भनऩाच्मा भारकीच्मा यस्त्मालय खडीभ रुभाच ेकाभ केल्माची खात्री कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाने त्माॊचे 
ख राळाभध्मे वदय जागा वऩ ॊऩयी चच ॊचलड नलनगय प्राचधकयणाच्मा भारकीची अवल्माने जागेचा वात फाया 
उताया जोडरा नवल्माच ेनभदू केर ेआशे. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड नलनगय प्राचधकयण स्लतॊत्र वॊस्था अवल्माने त्माॊचे 
भारकीच्मा जागेलय भनऩा कडून यस्ता तमाय कयण्माफाफतच ेभनऩा धोयण वाधाय ऩ याव्मावश वादय कयणे 

आलश्मक आशे.  
3)  ळावन वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.जीआय-34/वा-4/5999 हद.8.1.2007 न वाय फाॊधकाभ 

वाहशत्म लाऩयण्माऩलूी वदय वाहशत्माफाफत प्रमोगळाऱा चाचणी अशलार प्राप्त करुन घेणे आलश्मक आशे. भात्र 

वदयीर काभालय लाऩयरेरी खडी, डाॊफय इ. वाहशत्माची तऩावणी केल्माफाफतचा ळावकीम प्रमोगळाऱेकडीर 

चाचणी अशलार नस्तीभध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. त्माभ ऱे मोग्म ग णलत्तचेे वाहशत्म लाऩयरे अवल्माची खात्री 
कयता आरी नाशी. माफाफत वलबागाने तऩावणी अशलाराची कागदऩत्र ेअन ऩारना वोफत जोडल्माचे नभदू केर े

आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात भात्र तऩावणी अशलारा वॊफॊधीची कागदऩत्र ेअन ऩारना वोफत आढऱून आरी नाशीत. 
4)  प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक वालाजननक फाॊधकाभ वलबागाच्मा दयवचूी न वाय तमाय कयण्मात आर ेअवनू 

49.01% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. तथावऩ ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण 

प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. मालरून काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयताना फाजायबाला 
ऩेषा 49.01% जास्त दयाने तमाय केल्माचे हदवनू मेत.े माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
5)  प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रकात फाफ ननशाम नभदू केरेरे ऩरयभाण ल प्रत्मषात कामाान्लनमत केरेरे फाफ 

ननशाम ऩरयभाण माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 

फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय ऩरयभाण 

(घ.भी.) 

कामाान्लनमत 

केरेरे 

ऩरयभाण 

(घ.भी.) 

तपालत 

(घ.भी.) 
दय (रु.)  एकूण यक्कभ 

(रु.) 

4  giylppuShard murum   115.00  786.09 671.09 328.78 220641 

7 Spreading gravel/sand  230.00 877.64 647.64 38.18 24726 

9 Prov.&laying 
bituminous bound  

2760 4036.97 1276.97 236.62 302156 

        

लयीरप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणा ऩेषा काभालय कामाान्लनमत केरेरे ऩरयभाण माभध्मे भोठ्मा प्रभाणात 

तपालत आशे. अॊदाजऩत्रकातीर ऩरयभाणाऩेषा तीन त ेचायऩटीने लाढ कयण्मात आरी आशे. वदयच ेअॊदाजऩत्रक 

स्थऱऩाशणी अशलाराप्रभाणे उऩरब्ध षेत्रपऱा न वाय तमाय केरेरे अवताना लयीर फाफीच्मा ऩरयभाणा भध्मे 
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लाढ कयण्माच ेप्रमोजन कोणत ेमाफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात 

मेत आशे.  

6)  वदय यस्त्माची इनतशाव नोंदलशी ( Road Register) ठेलण्मात आर े नाशी. त्माभ ऱे ऩलूी कोणत्मा 
कारालधीत काभ कयण्मात आर ेमाफाफत तऩावणी कयता आरी नाशी.  

7)  काभाच ेभऱू अॊदाजऩत्रक रु.2240896/- इतके शोत.े काभाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाऩेषा 49.01% कभी 
दयाने स्लीकृत कयण्मात आरी. वदयचे ननवलदा दय वलचायात घेता वदयच्मा काभालय रु.1098263/-इतक्मा 
भमाादेत खचा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  अॊनतभ देमका अखेय ठेकेदायाव रु.1229707/- इतके प्रदान केर ेआशे. 

भॊजूय ननवलदा यक्कभ े ऩेषा रु.1,31,444/- इतका जादा खचा झारा आशे. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवल्माने वदयची यक्कभ रु.1,31,444/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.131444/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 76, Hmm No : 57)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

94 लॉडष क्र.48 भधीर दठकठीकाणी स्रॉभ लॉटय ऩाईऩ टाकणे ल इतय स्थाऩत्म वलऴमक 
काभे कयणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1043270.00/- 

 

प्रस्तुत काभाची ननपलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा 37.80% कभी अवल्माने काभाची दजाष याखण्माच्मा दृष्ट्टीन े

ठेकेदायाकडून वादय केरेल्मा दयाचे फाफ ननशाम दयऩथृ:कयण प्राप्पत करून घेतरे नाशी. वालषजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरी भधीर ननमभ 134(फ) नुवाय भूऱ प्रस्तालाचा खचष, अन्म फाफीलयीर फचतीच्मा यक्कभ ेभध्मे 

बागपलण्माची ळक्मता अवताना,  भूऱ प्रस्तालात केरेल्मा पेयपायाच्मा फाफतीत वुधारयत प्रळावननक भान्मता 
घेण्मात आरी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात वयपेव गटवा मा रेखाळीऴाा अॊतगात उऩरब्ध तयत दी भधून ड लॉडा 
क्र.48 भधीर हठकठीकाणी स्रॉभ लॉटय ऩाईऩ टाकणे ल इतय स्थाऩत्म वलऴमक काभ ेकयणे मा काभावाठी 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[323] 

रु.35,01,401/- इतक्मा खचााच े ऩलूागणनऩत्रक तमाय करून त्माव ताॊबत्रक वलभतीची ठयाल क्र.127/2013-14 

अन्लमे भान्मता घेण्मात आरी. वदय काभावाठी ननवलदा प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े  प्राप्त 

ननवलदाॊभधून त रनात्भक दृष्ट्ट्मा भे.व्मॊकटेश्लया कन्स्रक्ळन माॊचे ननवलदा दय ऩलूागणन ऩत्रका ऩेषा 37.80% 

कभी अवल्माने त्माॊची ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 5198. हद.13/12/2013 अन्लमे भान्म कयण्मात 

आरी. ठेकेदायाव आदेळ क्र.स्था /नन /4 ड/काली /356 /2013, हद.26/12/13 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े वदय 
काभालय रु.22,09,040/- इतका खचा झारा आशे.  काभाची ननवलदा नस्ती, भाऩ ऩ स्तके तऩावरी अवता 
त्माफाफत आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.68, हद.24/10/2017 अन्लमे वलचायणा केरी 
अवता, स्थाऩत्म ड षेत्रीम कामाारमाच ेऩत्र क्र.442, हद.24/04/2018 न वाय वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय 
कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1)  भे.व्मॊकटेश्लया कन्स्रक्ळन माॊची ननवलदा अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा 37.80% कभी अवल्माने काभाची दजाा 
याखण्माच्मा दृष्ट्टीन ेठेकेदायाकडून वादय केरेल्मा दयाचे दयऩथृ:कयण घेलनू त्माची त रनात्भक दृष्ट्ट्मा 
फाजायबालाळी खात्री कयणे आलश्मक शोत.े काभाचे अॊदाजऩत्रक 2012-13 चे दयवचूी न वाय तमाय केरेरे 

अवताना 2014-15 वाठी ठेकेदायाने वादय केरेरी ननवलदा 2012-13 दया ऩेषा 37.80% कभी दयाने स्लीकृत केरी 
आशे. तथावऩ ठेकेदाय कोणत्मा दजााचे वाहशत्म लाऩयणाय आशे, त्माची फाजायबालातीर ककॊभत ककती आशे. 

माफाफतचे दय ऩथृकयण प्राप्त करूनच काभाच ेआदेळ देणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  खात्माने दयऩथृकयण प्राप्त न 

कयताच कामाादेळ हदर ेआशेत. 
वलबागाकडून प्राप्त झारेल्मा ख राळा भध्मे दयऩथृ:कयण फाफ ननशाम वोफत जोडल्माचे नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  
अन ऩारना वोफत ठेकेदायाच ेहद.16/11/2013 चे ऩत्र जोडरे अवनू त्माभध्मे फाफ ननशाम तऩळीर नभदू नाशी. 
त्माभ ऱे वदयचा आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
2)अॊदाजऩत्रकात नभदू नवरेल्मा खारीर फाफीलयीर खचााव भॊज यी न घेता ठेकेदायाव प्रदान केर ेआशे. 
फाफ 

क्र. 

फाफ  अॊदाजऩत्रका 
न वाय 
ऩरयभाण 

कामाान्लनमत 

केरेरे 

ऩरयभाण 

तपालत  दय (रु.)  एकूण यक्कभ (रु.) 

8C Prov.& Laying CC 
pipe of IRS NP 3 
class of requited 
450mm dia  

-- 35 Rmt -- 2237.00 70295 

9a Prov.and constr.RCC 
wall inspection 
chambers for Depth 
1.70m 

-- 1.00 nos  1 nos  36007 36007 

9b1  Chamber for Depth 
1.60 m  

-- 4 nos  4 Nos  53716 214864 

B2 Depth for 1.70 n  -- 2 nos 2 nos  53263 106526 
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B3 Depth 1.65 m  -- 1 no 1 no 52809 52809 
B4 Depth 1.10 m  -- 1 no  1 no 47821  47821 
B5 Depth 0.80m -- 2 nos  2 nos  45100 90200 
B6 Depth 1.25m  -- 2 nos  2 nos  49181 98362 
B7 Depth 1.30m  -- 4 nos  4 nos  49635 198540 
B8 Depth 1.35m  -- 2 nos  2 nos  

 

50088 100176 

 
15a4 Prov.& laying CC 

pipe of IS NP-2 
dpeth 0.60m 

-- 28 Rmt 28 Rmt 4785 133980 

      10,43,270 

अॊदाजऩत्रकात नवरेल्मा फाफी वाठी भॊज यी न घेता कामाान्लनमत करून ठेकेदायाव प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 

वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 134(फ) न वाय भऱू प्रस्तालाचा खचा, अन्म फाफीलयीर 

फचतीच्मा यक्कभ ेभध्मे बागवलण्माची ळक्मता अवताना,  भऱू प्रस्तालात केरेल्मा पेयपायाच्मा फाफतीत 

व धारयत प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. वलबागाकडीर अन ऩारन वॊम ग्क्तक नवल्माने वदय फाफी 
लयीर खचााची यक्कभ रु.10,43,270/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.10,43,270/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 77, Hmm No : 68)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

95 प्रबाग क्र. 34 गाॊधीनगय भशात्भा पुरे ऩुतळ्माभागीर जागेत वावलत्रीफाई पुरे स्भायक 
फाॊधणे मा काभातीर अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 8450990.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 335876.00/-   

स्भायक फाॊधकाभावाठी फाॊधकाभ ऩयलानगी पलबागाकडीर फाॊधकाभाव ददरेरी भॊजुयी ऩत्र, फाॊधकाभाचा नकाळा 
उऩरब्ध झारा नाशी. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. 
रु.22,81,525/- इतक्मा यक्कभेच्मा फाफीॊची नोंद भोजभाऩ ऩुर्स्तकेभध्मे आढऱून आरी नाशी. ज्मा फाफी वाठी 
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बाललाढ देण्मात आरी ती फाफ प्रत्मषात कोणत्मा तायखेव कामाषन्लनमत कयण्मात आरी, माफाफत भोजभाऩ 

ऩुर्स्तकेभध्मे नोंद आढऱून आरी नाशी. इभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी पलबागाकडीर ऩूणषत्लाचा दाखरा ल भॊजूय 

नकाळा नस्ती वोफत आढऱून आरा नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात इभायत ल वाॊस्कृनतक कें द्र मा रेखाळीऴाा अॊतगात उऩरब्ध तयत दी 
भधून प्रबाग क्र.34 गाॊधीनगय भशात्भा प रे ऩ तळ्माभागीर जागेत वावलत्रीफाई प रे स्भायक फाॊधणे मा 
काभावाठी रु.33587647/- इतक्मा खचााच ेऩलूागणनऩत्रक तमाय करून त्माव भनऩा वबा ठयाल क्र.615, 
हद.20/02/2009 अन्लमे भान्मता घेण्मात आरी. वदय काभावाठी ननवलदा प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े  

प्राप्त ननवलदाॊभधून त रनात्भक भे.हशयेन कन्स्रक्ळन माॊचे ननवलदा दय ऩलूागणन ऩत्रका ऩेषा 3.99% कभी 
अवल्माने त्माॊची ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 13672/28.02.2011 अन्लमे भान्म कयण्मात आरी. 
ठेकेदायाव आदेळ क्र.स्था /नन /2फ /काली /60 /2011, हद.04/03/11 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े वदय 
काभालय रु.3,30,38,331/- इतका खचा झारा आशे.  लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल 

प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 69, हद.24/10/17 

अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ, रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन 

प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) स्भायक फाॊधकाभ केरेरी जागा भनऩाच्मा भारकीची अवल्माफाफत खात्री कयण्मावाटी भनऩाच्मा नाल े7/12, 
भारभत्ता ऩत्रक इ.नस्ती वोफत आढऱून आर ेनाशी. तवेच इभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी वलबागाकडीर 

फाॊधकाभाव हदरेरी भॊज यी ऩत्र, फाॊधकाभाचा नकाळा उऩरब्ध झारा नाशी.  
2) वदयच ेकाभ हदनाॊक 04/03/2011 त े17/08/2015 मा कारालधीत ऩणूा केर ेअवनू काभाचा वलभा केलऱ 

हद.14/03/13 त े31/12/13 मा कारालधीऩमतंचा उतयवलरा आशे. तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वलभा 
उतयवलल्माची वलभाऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. काभाचा हद 1/01/14 त े05/08/15मा कारालधीचा 
वलभा उतयवलरा नवल्माने वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 

नली-2  हदनाॊक 3-11-2003 भधीर तयत दी न वाय काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने 

कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु.3,35,876/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
3)खारीर फाफीॊचे ठेकेदायाव प्रदान केरेरे आशे. ऩयॊत  भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे काभाच्मा भोजभाऩाची नोंद हदवनू 

आरी नाशी. 
फाफ क्र. फाफ  एकूण ऩरयभाण  दय  प्रदान यक्कभ  

19A  Providing & laying granite slabs 20 

to 25mm thick for treads & rises of 

steps & staircase with rounded 

noising etc. 

990.660 sq mtr   

Upto Ist floor  990.660 sq.mtr  1990 1971413 

Upto second floor  59.530 sq.mtr 2000 119060 
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Upto third floor  37.060 sq.mtr  2100 77826 

Upto fourth floor  36.970 sq.mtr  2100 77637 

B37 Prov.& laying primer paint to 

plastered surfaces including 

scaffolding and preparing the 

surface etc.complete  

   

Upto Ist floor  695.370 sq.mtr  10 6954 

Upto second floor  819.460 sq.mtr 10 8195 

Upto third floor  837.970 sq.mtr  10 8380 

Upto fourth floor  728.450 sq.mtr  10 7285 

Upto fifth floor  477.559 sq.mtr  10 4775 

   22,81,525 

 
लयीर प्रभाणे एकूण रु.22,81,525/- इतक्मा यक्कभेच्मा फाफीॊची नोंद भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे आढऱून आरी 
नाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

4) वदय काभावाठी ठेकेदायाव एकूण 1 त े16 देमकाभध्मे रु,61,69,465/- इतकी बाललाढ देण्मात आरी आशे. 

ऩयॊत  ज्मा फाफी वाठी बाललाढ देण्मात आरी ती फाफ प्रत्मषात कोणत्मा तायखेव कामाान्लनमत कयण्मात आरी. 
माफाफत भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे नोंद आढऱून आरी नाशी. तवेच बाललाढी चे गणनऩत्रक देमकावोफत आढऱून 

आर ेनाशी. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त न झाल्माने वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.61,69,465/-

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

5) इभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी वलबागाकडीर ऩणूात्लाचा दाखरा ल भॊजूय नकाळा नस्ती वोफत आढऱून आरा 
नाशी. त्माभ ऱे वदयचे काभ भऱू फाॊधकाभ नकाळा प्रभाणे झाल्माची खात्री देता मेत नाशी. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.335876/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.22,81,525+61,69,465=84,50,990/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 78, Hmm No : 69)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

96 थेयगाल लाडष क्र.51 भधीर गालठाण ल ऩडलऱ नगय बागात दठकठीकाणी ऩेश्व्शॊग 
ब्रॉक फववलणे ल स्थाऩत्मवलऴमक काभे कयणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 708506.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 52358.00/-   
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प्रस्तुत काभाची ननपलदा प्रलवद्ध कयण्माऩूली भशयाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.132 ल 

133 भधीर तयतुदी प्रभाणे काभाच ेतऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वदय काभाव वषभ प्राचधका-
माची प्रळावकीम भॊजुयी घेतरी नाशी. ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण प्राप्पत करून न घेताच ननपलदा 
भान्म कयण्मात आरी. एकाच फाफी वाठी दोन लेऱा प्रदान कयण्मात आर ेआशे. लयीर चेमफय कोणत्मा दठकाणी 
फवपलण्मात आर ेमाफाफत जागेचा नकाळा ल दठकाण भोजभाऩ ऩुर्स्तकेभध्मे नभूद नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका स्थाऩत्म भ ख्मारमा अॊतगात ड प्रबागातीर खारीर नभदू काभाच्मा नस्तीच े

रेखा ऩयीषण कयण्मात आरे. 
1 ननवलदा क्रभाॊक  5/28/2013-14 

2. काभाचे नाल  थेयगाल लाडा क्र.51 भधीर गालठाण ल ऩडलऱ नगय बागात हठकठीकाणी 
ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणे ल स्थाऩत्मवलऴमक काभे कयणे. 

3. प्रळावकीम भान्मता  भ ख्म वबा ठयाल क्रभाॊक 479 हद.20.05.2014  

4. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ  रु.22,39,983/- 

5. रेखाळीऴा  दगडी पयळी ल प टऩाथ  

6. ठेकेदायाच ेनाल  भे.एव.के.कभरेळ 

7. ननवलदा दय  41.41% कभी दयाने  

8. कामाादेळ क्रभाॊक  स्था/2फ/कावल/450/2014, हद.12/09/2014 

9. काभाचा कारालधी  06 भहशने  

10 काभ ऩणूा हदनाॊक  04/03/2015 

11. काभालय झारेरा खचा  रु.13,16,965/- 

12. भोजभाऩ ऩ ग्स्तका क्र.ल ऩषृ्ट्ठ 

क्र. 

क्र.3843, ऩषृ्ट्ठ क्र.418492 

 

लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 78, हद. 30/11/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
स्थाऩत्म ग प्रबागाॊकडीर ऩत्र क्रभाॊक 03 हद.03/01/2018 अन्लमे प्राप्त अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) प्रस्त त काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी भशयाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद 

क्र.132 ल 133 भधीर तयत दी प्रभाणे काभाच ेतऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वदय काभाव वषभ 

प्राचधका-माची प्रळावकीम भॊज यी घेणे आलश्मक अवताना ननमभातीर तयत दी प्रभाणे प्रळावकीम भॊज यी न घेता 
भ ख्म वबा ठयाल क्र.479, हद.20/05/14 अन्लमे केलऱ आचथाक तयत दीव भान्मता घेण्मात आरी आशे. तवेच 

कोणत्मा यस्त्मालय ऩलूी कोणत्मा कारालधीत ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलण्मात आर ेशोत ेत्मा फाफतची नोंदलशी 
उऩरब्ध करून देण्मात आरी नाशी. तवेच भोजभाऩ ऩ स्तकाभध्मे कोणत्मा यस्त्मालय काभ कयण्मात आर ेमाची 
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नोंद नाशी. त्माभ ऱे एकाच यस्त्मालय द फाय काभ झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. माफाफत वलबागाकडीर 

ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू वदयचा आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2) प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक वालाजननक फाॊधकाभ वलबागाच्मा दयवचूी न वाय तमाय कयण्मात आर ेअवनू 

41.41% कभी दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. तथावऩ ठेकेदायाकडून तऩळीरलाय दय ऩथृ:कयण 

प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. त्माभ ऱे काभाच्मा दजााफाफत खात्री देता मेत नाशी. माचाच 

अथा काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयताना फाजायबाला ऩेषा 41.41% जास्त दयाने तमाय केल्माच ेहदवनू मेत.े मा 
फाफत ख रावा कयणे आलश्मक आशे. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू वदयचा आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे. 

3) देमकातीर फाफ क्र.2 न वाय खोदाईतीर भटेरयमर लाशतकू कयणे मा काभावाठी प्रती घ.भी.रु.137.58 प्रभाणे 

160 घ.लभ. भटेरयमर लाशतकूीवाठी रु.22013/- अदा केरे अवताना ऩ नश्च त्माच काभावाठी अॊदाजऩत्रकात 

वभावलष्ट्ट नवरेल्मा खारीर फाफीकरयता ठेकेदायाव यक्कभ प्रदान केल्माच ेहदवनू मेत.े 

2(B) Hire charges JCB – 32 Hrs X 687 = 21984 

2(C) Hire Charges Dumper 64 Hrs X 1052 = 67328 

खोदाई भधीर ननघारेरे भटेरयमर उचरणे, रकभध्मे बयणे ल त्माची लाशतकू कयणे मा काभावाठी ठेकेदायाव 

फाफ क्र.2 (a) न वाय प्रदान केरेरे अवताना ऩ न:श्च JCB ल Dumper बाड्माऩोटी ठेकेदायाव एकूण यक्कभ 

रु.89312/-(-) ननवलदा दय = रु.52,358/- अदा कयण्मात आरी आशे. वदयची यक्कभ वफॊचधताकडून लवरूऩात्र 

आशे. 

4) वदय काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तका तऩावरी अवता ठेकेदायाव खारीर काभावाठी प्रदान कयण्मात आर ेआशे. 

फाफ क्र. तऩळीर  एकूण 

ऩरयभाण 

दय प्रनत 

नग(रु.) 

एकूण यक्कभ  

10)b(  Prov.& fixing b.b.chamber 900x400x1000 23 nos 7752 178296 

  05 nos 8525 42625 

  3 no 9298 27894 

12(A) Prov.& constructing ib sever BBM circular 

Manhole chamber  

2 No. 16756 33512 

  2 No. 17566 35132 

  1 No. 19186 19186 

  5 Nos. 19996 99980 

  1 No. 23236 23236 

12 (B) Prov.RCC 1.20 x 1.20  chamber     

 1.40 mtr  3 nos 34305 102915 

 1.30 mtr  2 nos 33454 66908 

 2.00 mtr  2 nos 39411 78822 

    708506 

  

प्रस्त तच ेकाभाची ननवलदा ऩेग्व्शॊग ब्रॉक फववलणे काभावाठी अवताना चेम्फय फववलणे काभालय 
अॊदाजऩत्रकातीर एकूण यक्कभेऩकैी 32% यक्कभ रु.708506/- खचा केरा आशे. त्माभ ऱे काभाचे अॊदाजऩत्रक ल 

स्थऱ ऩाशणी अशलार अचूक नवल्माचे हदवनू मेत.े तवेच लयीर चेम्फय कोणत्मा हठकाणी फववलण्मात आर े
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माफाफत जागेचा नकाळा ल हठकाण भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे नभदू नाशी.  
माफाफत वलबागाने भोजभाऩ ऩ स्तकात चेंफवाची हठकाणे नभदू केरी अवल्माच ेअन ऩारन वादय केर ेआशे. ऩयॊत  
अन ऩारना वोफत भोजभाऩ ऩ स्तकाची छामाॊककत प्रत वादय केरी नाशी. त्माभ ऱे वदय फाफीलयीर खचााची 
यक्कभ रु.7,08,506/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 52,358/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु. 7,08,506/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 79, Hmm No : 78)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

97 BRTS अॊतगषत काऱेलाडी पाटा ते देशू आऱॊदी यस्त्मालय फव थाॊफे उबायणे बाग-1 मा 
काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :फव थाॊफे उबायणे    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 609141.00/-   

प्रस्तुत फव थाॊफे उबायणे फाफतच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयताना स्थऱ ऩाशणी करून एकूण ककती अॊतयालय फव 

थाॊफे उबायणी कयालमाच ेआशेत. प्रत्मेक फव थाॊब्मावाठी ककती खचष रागणाय आशे माफाफत अशलार तमाय करून 

वादय केरा नाशी. भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभ ऩुर्स्तका भधीर ननमभ 132 त े134 ल  ननमभ 150 

प्रभाणे अॊदाजऩत्रकाची ऩुनफाांधणी करून वषभ अचधकाऱमाची भान्मता घेणे आलश्मक अवताना अळी भान्मता 
घेण्मात आरेरी नाशी.काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. 
प्रस्तुत काभाच ेखचाषची ननपलदा स्लीकृती भमाषदा (Acceptance Limit) काढण्मात आरी नाशी. स्थाननक वॊस्था 
कयाची यक्कभ लवूर केरी नाशी. काभालय लाऩयरेल्मा वादशत्माची चरने वादय केरी नाशीत. 

 

  

BRTS अॊतगात काऱेलाडी पाटा त ेदेशू आऱॊदी यस्त्मालय फव थाॊफे उबायणे बाग-1 मा काभाची नस्ती तऩावरी 
अवता तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 

          

1 
ननवलदा क्रभाॊक  24/1/2013-14 

2 काभाचे नाल  BRTS अॊतगात काऱेलाडी पाटा त ेदेशू आऱॊदी यस्त्मालय फव थाॊफे उबायणे 

(बाग-1) 
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3 प्रळावकीम भान्मता  भ ख्म वबा ठयाल क्रभाॊक 5847 हद.22/05/2006 

4 अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  रु.4,86,51,903/- 
5 रेखाळीऴा  JNNURM-BRTS 

6 ठेकेदायाच ेनाल  भे.बफ.के.खोव े

7 ननवलदा दय  3.80% जास्त दयाने 

8 ननवलदा भान्मता स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक : 6291 हद.26/02/2014 

9 कामाादेळ क्रभाॊक  स्था/रे/1/कावल/498/14, हद.05/03/2014 

10 काभाचा कारालधी  वशा भहशने 

11 भ दतलाढ भ दतलाढ भॊज यी आदेळ उऩरब्ध झार ेनाशीत. 

12 काभालय झारेरा एकूण खचा  31/03/15 ऩमतं झारेरा खचा रु.49048768/- 
 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 120, हद.29/01/18 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
फी.आय.टी.एव.वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक 74, हद.19/04/2018 अन्लमे प्राप्त अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1)  प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माऩलूी ककती अॊतयालय ककती फवस्टेळन उबायणी कयालमाच ेआशेत, 

प्रत्मेक फव स्टेळन वाठी अॊदाज ेककती खचा मेणाय आशे. माफाफत स्थऱऩाशणी करून अॊदाजऩत्रक तमाय 
कयण्मात आर ेनाशी.  
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा ववॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

2)  प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक रु.4,86,51,903/- यक्कभेच ेअवनू स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 
3.80% जास्त दयाने अवल्माने भशायष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभ ऩ ग्स्तका भधीर  ननमभ 132 त े134 ल  

ननमभ 150 प्रभाणे अॊदाजऩत्रकाची ऩ नफांधणी करून वषभ अचधकाऱमाची भान्मता घेणे आलश्मक अवताना 
अळी भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी. 
 माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा ववॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

 

3)  वदयचे काभाच ेआदेळ हद.05/03/2014 योजी देण्मात आर ेअवनू, ननवलदा अट ल कामाादेळातीर तयत दीन वाय 
ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ काभाचा वलभा हदनाॊक 

11/08/14 त े30/09/2014 मा दोन भहशने कारालधीवाठी उतयवलरा आशे. हद.05/03/14 त े10/08/14 ल 1/10/14 

त ेऩ ढीर कारालधीचा वलभा उतयवलल्मा फाफतची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. नगय वलकाव 

वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु.4,86,51,903/-अवनू वलभा यक्कभ 

रु.4,86,519/-लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे. आषेऩात नभदू 
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कारालधीचा वलभा उतयवलल्माची वलभाऩऩत्र ेवादय केरी नवल्माने आषेऩात नभदू यक्कभ रु.4,86,519/- लवरू 

करून अन ऩारन वादय कयाले.  

 

4)  प्रस्त त काभाचे खचााची ननवलदा स्लीकृती भमाादा (Acceptance Limit) काढण्मात आर ेनाशी. 
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

5) ठेकेदायाच ेदेमकातनू 0.25% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.1,22,622/- लवरू कयणे आलश्मक 

अवताना ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा देमकातनू वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात आरी नाशी. त्माभ ऱे भनऩाचे 
भशव राच ेन कवान झार ेआशे.  

माफाफत वलबागाने स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवरू केल्माचे नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  चरनाची प्रत वादय 
केरी नाशी. त्माभ ऱे यक्कभ रु.1,22,622/- लवरूऩात्र आशे. 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 4,86,519+1,22,622=6,09,141/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 84, Hmm No : 120)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

98 BRTS अॊतगषत दाऩोडी ते ननगडी यस्त्मालय फव थाॊफे उबायणे बाग-2 मा 
काभातीरअननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :फव थाॊफे उबायणे    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 452263.00/-   

प्रस्तुत फव थाॊफे उबायणे फाफतच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयताना स्थऱ ऩाशणी करून एकूण ककती अॊतयालय फव 

थाॊफे उबायणी कयालमाच ेआशेत. प्रत्मेक फव थाॊब्मावाठी ककती खचष रागणाय आशे माफाफत अशलार तमाय करून 

वादय केरा नाशी. भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभ ऩुर्स्तका भधीर  ननमभ 132 त े134 ल  ननमभ 150 

प्रभाणे अॊदाजऩत्रकाची ऩुनफाांधणी करून वषभ अचधकाऱमाची भान्मता घेणे आलश्मक अवताना अळी भान्मता 
घेण्मात आरेरी नाशी.काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. 
प्रस्तुत काभाच ेखचाषची ननपलदा स्लीकृती भमाषदा (Acceptance Limit) काढण्मात आरी नाशी. स्थाननक वॊस्था 
कयाची यक्कभ लवूर केरी नाशी. काभालय लाऩयरेल्मा वादशत्माची चरने वादय केरी नाशीत. 
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BRTS अॊतगात दाऩोडी त ेननगडी यस्त्मालय फव थाॊफे उबायणे बाग-2 मा काभाची नस्ती तऩावरी अवता 
काभाचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 
 
1 ननवलदा क्रभाॊक  HO/17/6/3/2013-14 
2 काभाचे नाल  BRTS अॊतगात दाऩोडी त ेननगडी यस्त्मालय फव थाॊफे उबायणे (बाग-2) 
3 प्रळावकीम भान्मता  भ ख्म वबा ठयाल क्रभाॊक 5847 हद.22/05/2006 

4 अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ).यक्कभ  रु.3,94,54,436/- 
5 रेखाळीऴा  JNNURM-BRTS 

6 ठेकेदायाच ेनाल  भे.अजलानी इन्फ्रास्रक्चय प्रा.लर. 

7 ननवलदा दय  4.90% जास्त दयाने 

8 ननवलदा भान्मता स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक : 4886 हद.19/11/2013 

9 कामाादेळ क्रभाॊक  स्था/रे/1/कावल/325/13, हद.22/11/2013 

10 काभाचा कारालधी  चाय भहशने  

11 भ दतलाढ भ दतलाढ भॊज यी आदेळ उऩरब्ध झार ेनाशीत. 

12 काभालय झारेरा एकूण खचा  चौथे धालत ेदेमका अखेय रु.23087557/- 

 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 121, हद.29/01/18 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
फी.आय.टी.एव.वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक 75, हद.19/04/2018 अन्लमे प्राप्त अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्माऩलूी ककती अॊतयालय ककती फवस्टेळन उबायणी कयालमाच ेआशेत, 

प्रत्मेक फव स्टेळन वाठी अॊदाज ेककती खचा मेणाय आशे. माफाफत स्थऱऩाशणी करून अॊदाजऩत्रक तमाय 
कयण्मात आर ेनाशी. 
 माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

2)  प्रस्त त काभाचे अॊदाजऩत्रक रु.3,94,54,436 यक्कभेच ेअवनू स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 
4.90% जास्त दयाने अवल्माने भशायष्ट्र वालाजननक फाॊधकाभ ननमभ ऩ ग्स्तका भधीर ननमभ 132 त े134 ल  

ननमभ 150 प्रभाणे अॊदाजऩत्रकाची ऩ नफांधणी करून वषभ अचधकाऱमाची भान्मता घेणे आलश्मक अवताना 
अळी भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी.  
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

  

3)  वदयचे काभाच ेआदेळ हद.22/11/2013 योजी देण्मात आर ेअवनू, ननवलदा अट ल कामाादेळातीर तयत दीन वाय 
ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े तथावऩ काभाचा वलभा हदनाॊक 
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11/12/13 त े8/06/2014 मा कारालधीवाठी उतयवलरा आशे. ऩ ढीर कारालधीचा वलभा उतयवलल्मा फाफतची 
कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% 

यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भलू्म यक्कभ 

रु.3,94,54,434/-अवनू वलभा यक्कभ रु.3,94,544/-लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेऩाठवलणे 

आलश्मक आशे.  

माफाफत वलबागाने आषेऩात नभदू कारालधीची वलभाऩत्र ेवादय न केल्माने आषेऩ अॊनतभ कयण्मात मेत अवनू 

यक्कभ रु. 3,94,544/- लवरूऩात्र आशे. 

 

4) प्रस्त त काभाचे खचााची ननवलदा स्लीकृती भमाादा (Acceptance Limit) काढण्मात आरी नाशी. 
 माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

5) ठेकेदायाच ेदेमकातनू 0.25% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.57,719/- लवरू कयणे आलश्मक 

अवताना ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा देमकातनू वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात आरी नाशी. त्माभ ऱे भनऩाचे 
भशव राच ेन कवान झार ेआशे. वलबागाने अन ऩारनावोफत चरनाची प्रत वादय केरी नाशी. त्माभ ऱे यक्कभ 

रु.57,719/-  लवरूऩात्र आशे. 

 

6) काभाच्मा हठकाणी लाऩयण्मात आरेल्मा वाहशत्माची ऩ यलठादायाकडीर चरने नस्ती वोफत उऩरब्ध झारी 
नाशीत. वफफ आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

7) वदयचे काभाचा कामाादेळ हदनाॊक 22/11/2013 योजी देण्मात आरा अवनू काभाची भ दत चाय भहशने शोती. 
तथावऩ हदनाॊक 31/03/15 ऩमतं काभ ऩणूा झार ेनाशी. वदयच ेकाभ दोन लऴा चारण्माची कायणे रेखाऩयीषणाव 

अलगत कयाली. भ दतलाढ लभऱण्माफाफत ठेकेदायाचा अजा ल कामाकायी अचधकायी माॊचे भ दतलाढ भॊज यी आदेळ 

नस्तीभध्मे आढऱून आर ेनाशीत.  

वदय फाफत वलबागाने अलबरेख्मावश ख रावा वादय न केल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 3,94,544+57,719=4,52,263/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 85, Hmm No : 121)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

99 फ प्रबागातीर उद्मानाच ेलावऴषक ककयकोऱ दरुुस्तीच्मा काभातीर उणीलाफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :स्थाऩत्म वलऴमक काभ े   भनऩा ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 768724.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 88070.00/-   

ठेकेदायाने काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. खोदाई भधून 

ननघारेरे वॊऩूणष भटेरयमर लाशतूक करून इतयत्र लाशून नेर ेअवताना फाफ क्र.5 नुवाय ठेकेदायाव 179.83 घ.भी 
भटेरयमर र्प्परॊथ भध्मे बयणा कयण्मावाठी प्रदान कयण्मात आर ेआशे. भोजभाऩ ऩुर्स्तके भध्मे फाफ ननशाम 

ऩरयभाण ल दय नभूद केरा आशे. भात्र वदय फाफ कोणत्मा दठकाणी कोणत्मा ददनाॊकाव कामाषन्लनमत केरी 
माफाफत उल्रेख नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरके अॊतगात उद्मान स्थाऩत्म मा रेखाळीऴाा अॊतगात उऩरब्ध तयत दी भधून फ 

प्रबागातीर उद्माॊनाॊच ेलावऴाक ककयकोऱ द रुस्तीची काभे कयणे मा काभाच ेरु.2094750/- इतक्मा खचााच े

ऩलूागणन ऩत्रक तमाय कयण्मात आर.े वदय काभावाठी ननवलदा प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े  प्राप्त 

ननवलदाॊभधून त रनात्भक दृष्ट्ट्मा भे.ननतीन याघल बाभये माॊच ेननवलदा दय ऩलूागणन ऩत्रका ऩेषा 36.010% कभी 
अवल्माने त्माॊची ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 5612, हदनाॊक 16/01/2014 अन्लमे भान्म कयण्मात 

आरी. ठेकेदायाव आदेळ क्र.स्था /नन /2फ /काली /668 /2013, हद.19/12/13 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े वदय 
काभालय रु.13,95,320/-इतका खचा झारा आशे.वदय काभाची ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके 

तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 54, हद.14/09/17 अन्लमे 

वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ, रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय ऩमतं अन ऩारन प्राप्त 

झार ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) वदयच ेकाभ हदनाॊक 19/12/2013 त े04/04/2014 मा कारालधीत ऩणूा केर ेअवनू काभाचा वलभा हद.25/03/14 

त े24/05/14 मा कारालधीत उतयवलरा आशे. तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माची वलभाऩत्र े

नस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक: 

जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98/नली-2,  हदनाॊक 3-11-2003 भधीर तयत दी न वाय काभाच्मा वॊऩणूा 
कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु.13953/- लवरू कयणे आलश्मक 

आशे. 
2) अॊदाजऩत्रकातीर फाफ क्र.1 – भाती खोदाई 297.35 घ.भी कयण्मात मेलनू फाफ क्र.4 न वाय खोदाई भधीर 

भातीर भ रूभ 297.35 घ.भी लाशतकू कयण्मात आरी आशे. ऩयॊत  फाफ क्र.5 न वाय खोदाई भधीर ननघारेरा भ रूभ 

ग्प्रॊथ भध्मे बयणे वाठी ठेकेदायाव 179.83 घ.भी वाठी प्रती घ.भी रु.412.15 प्रभाणे रु.74117/- प्रदान केर ेआशे. 

खोदाई भधून ननघारेरे वॊऩणूा भटेरयमर लाशतकू करून इतयत्र लाशून नेर ेअवताना फाफ क्र.5 न वाय ठेकेदायाव 

179.83 घ.भी भटेरयमर ग्प्रॊथ भध्मे बयणा कयण्मावाठी प्रदान कयण्मात आर ेआशे. वदयची यक्कभ 

ननमभफाह्मरयत्मा प्रदान केरी अवल्माने ठेकेदायाकडून यक्कभ रु.74,117/- लवरू करून भनऩा ननधी भध्मे 
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बयणा कयणे आलश्मक आशे. 
3) वदय काभाची भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेतीर ऩषृ्ट्ठ क्र.416129 त े416145 लय खारीर फाफी कामाान्लनमत केल्माच्मा 
नोंदी घेण्मात आल्मा आशेत. 
फाफ क्र. तऩळीर  एकूण ऩरयभाण  दय (रु.) एकूण यक्कभ  

34 Paver Block Rubber mat  314.42 sq.mt 763.99  240214 

34(b) Paver tiles  828.15 sq.mt 763.99 632698 

33 Kerb stone 625.60 sq.mt 524.95 328408 

    12,01,320 
 
भोजभाऩ ऩ ग्स्तके भध्मे फाफ ननशाम ऩरयभाण ल दय नभदू केरा आशे. भात्र वदय फाफ कोणत्मा हठकाणी कोणत्मा 
हदनाॊकाव कामाान्लनमत केरी माफाफत उल्रेख नाशी. त्माभ ऱे लयीर फाफी लयीर खचााची यक्कभ (ननवलदा दय 
लजा जाता) रु.7,68,724/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.13,953+74,117=88070/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.7,68,724/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 93, Hmm No : 54)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

100 आचामष अत्र ेयॊगभॊददयातीर वापवपाई काभकाजातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :नाट्मगृश    भनऩा ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1012608.00/- 

 

वुयषा अनाभत यक्कभेऩोटी ठेकेदायाने भुदत ठेल ऩालतीच्मा स्लरुऩात ठेल क्रभाॊक 983244 ददनाॊक 29.07.2009 

अन्लमे यक्कभ रु. 30,500/-  भा. आमुक्त पऩ ॊऩयी चच ॊचलड, अत्र ेयॊगभॊदीय, पऩ ॊऩयी माॊच्मा नालाने जभा केरेरी 
आशे. वदयच्मा भुदत ठेलीचा कारालधी ददनाॊक 29.07.2009 त े29.07.2012 ऩमषन्तचा अवून भूऱ यक्कभ 

रु.30500/- ची अवून भुदती अन्तीची यक्कभ रु. 37837/- दळषपलण्मात आरेरी आशे. वदय भुदत ठेल ऩालती 
अद्माऩशी वदयच्मा नस्तीभध्मे ऩडून अवल्माचे ननदळषनाव आर ेआशे. त्माभुऱे भनऩाचे ददनाॊक 29.07.2012 त े

आजतागामत व्माजाच्मा यक्कभेच ेनुकवान झारेरे आशे. तयी वदय भुदत ठेल ऩालती ज्मा कभषचा-माच्मा 
चुकीभुऱे फॉकेभध्मे जभा कयण्माची कामषलाशी झारेरी नाशी त्माचेपलरुद्ध पलबागाने कोणतीच कामषलाशी केरेरी 
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नवल्माचे आढऱून आर.े तयी माफाफत जफाफदायी ननर्श्चत करून नुकवान झारेल्मा व्माजाच्मा यक्कभेची 
ऩरयगणना करून यक्कभ लवूर कयणेत माली. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा आचामा अत्र ेयॊगभॊहदयातीर वापवपाई काभकाजाचा तऩलळर खारीर प्रभाणे आशे. 
ठेकेदायाच ेनालॊ- भे.बायतीम भहशरा स्लमॊयोजगाय वेला वशकायी वॊस्था भमााहदत,वऩ ॊऩयी,ऩ णे -18. 

काभाचे आदेळ क्र.आअ/यॊग/1/कावल/42/2009 हद.31.08.2009  

काभाची भ दत 36 भहशने   

ननवलदा - थेट ऩद्धतीने ठेकेदायीने आचामा अत्र े यॊगभॊहदयातीर दैनहदन स्लरूऩातीर वला प्रकायच्मा वापवपाई 

कयणेकभी भा.स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 7066 हदनाॊक 06.01.2009 अन्लमे भान्मता देण्मात आरी आशे. 

वदयच्मा प्रस्तालाप्रभाणे हदनाॊक 21.05.2009 त े20.04.2012 मा कारालधीत दयभशा यक्कभ रु. 28128/- प्रभाणे 

दोन ऩाऱीत एकूण 6 कभाचायी ऩ यवलणे फाफत भान्मता देण्मात आरी आशे. 

काभाचा कयायनाभा हदनाॊक 21.05.2009 योजी कयण्मात आरा अवनू वदयचा कयायनाभा 36 भहशने काभाचा 
कारालधी : हद.25/05/2009 त े20/04/2012 ऩमतं 
काभालय झारेरा खचा : रु.1012608/- हद.21/04/2012 अखेय 
आचामा अत्र ेयॊगभॊहदयातीर वापवपाई काभकाजाची ननवलदा क्र .1/42-2014-15, देमकाची तऩावणी केरी 
अवता आढऱ न आरेल्मा अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 60  हद. 22/09/2017 अन्लमे वलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने 

खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे :- 

 
1) व यषा अनाभत यक्कभेऩोटी ठेकेदायाने भ दत ठेल ऩालतीच्मा स्लरुऩात ठेल क्रभाॊक 983244 हदनाॊक 

29.07.2009 अन्लमे यक्कभ रु. 30,500/-   भा.आम क्त वऩ ॊऩयी चच ॊचलड, अत्र े यॊगभॊदीय, वऩ ॊऩयी माॊच्मा नालाने 

जभा केररेी आशे. वदयच्मा भ दत ठेलीचा कारालधी हदनाॊक 29.07.2009 त े29.07.2012 ऩमान्तचा अवनू भऱू 

यक्कभ रु.30500/- ची अवनू भ दती अन्तीची यक्कभ रु. 37837/- दळावलण्मात आरेरी आशे. वदय भ दत ठेल 

ऩालती अद्माऩशी वदयच्मा नस्तीभध्मे ऩडून अवल्माच े ननदळानाव आर े आशे. वदय भ दत ठेल ऩालती 
भा.आम क्त माॊच्मा नालाने अवल्माने वदय भ दत ठेल ऩालती भ दत ऩणूा झाल्माच्मा हदलळी भा.आम क्त, वऩ ॊऩयी 
चच ॊचलड भनऩा माॊच्मा फॉक खात्माॊभध्मे जभा कयणे आलश्मक शोत.े भात्र अद्माऩशी वदय ऩालती तळीच 

नस्तीभध्मे ऩडून आशे. त्माभ ऱे भनऩाच े हदनाॊक 29.07.2012 त ेआजतागामत व्माजाच्मा यक्कभेचे न कवान 

झारेरे आशे. तयी वदय भ दत ठेल ऩालती ज्मा कभाचा-माच्मा च कीभ ऱे फॉकेभध्मे जभा कयण्माची कामालाशी 
झारेरी नाशी त्माचेवलरुद्ध वलबागाने कोणतीच कामालाशी केरेरी नवल्माचे आढऱून आर.े तयी माफाफत 

जफाफदायी ननग्श्चत करून न कवान झारेल्मा व्माजाच्मा यक्कभेची ऩरयगणना कयण्मेत माली. वदय यक्कभ 

लव र कयणेफाफत केरेल्मा कामालाशीच्मा अशलारावश अन ऩारन वादय कयाले. 
REVSRKF7701 (Ref No : 32, Hmm No : 60)                                                                  

[End Para) 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[337] 

[Start Para) 

101 प्रा. भोये प्रेषागृशच ेलीज देमकाभधीर लीज ळुल्क (इरेक्रीवीटी डमुटी) च्मा प्रदानातीर 
अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :पे्रषागृश    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 495867.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 495867.00/-   

प्रा. भोये पे्रषागृश माॊच्मा लीज देमाकाभधीर लीज ळुल्काच्मा वुटीचा पामदा न घेता पे्रषागृशानी लीज ळुल्कावश 

लीज देमके अदा केरी आशेत. भशायाष्ट्र लीज अचधननमभ 1958 भधीर करभ 3(2)( ia ) नुवाय ळावकीम अथला 
ननभळावकीम कामाषरमे, भशानगयऩालरका, र्जल्शा ऩरयऴदा ल त्माॊच्मा अचधनस्त अवरेल्मा ळाऱा कॉरेज माॊना 
लीज ळुल्कातून वुट ददरेरी आशे. त्माभुऱे प्रा.भोये पे्रषागृश माॊनी उऩयोक्त ननमभाॊन्लमे लीज ळुल्काची वुट 

घेतरी नवल्माने वन 2014-15 मा पलर्त्तम लऴाषभध्मे प्रा. भोये पे्रषागृशाने लीज ळुल्काऩोटी प्रदान यक्कभ रू. 

4,95,867/- एलढे भशानगयऩालरकेच ेआचथषक नुकवान झारे आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच ेअचधनस्त अवरेल्मा प्रा.भोये पे्रषागशृाच्मा वलग्त्तम लऴा 2014-15 च्मा लीज 

देमकाॊच्मा प्रदानाचे रेखाऩयीषण केर ेअवता लीज ळ ल्काच्मा प्रदानातीर आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतताफाफत प्रा.भोये पे्रषागशृ माॊच्माकडून अधावभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 62 हदनाॊक 22/09/2017 अन्लमे 

ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. वलबागाने त्माॊचे ऩत्र क्रभाॊक अष/ेवल/चच ॊ2/357/2017, हदनाॊक 15/11/2017 

अन्लमे ख रावा वादय केरेरा आशे. ख राळाभध्मे प्रा.भोये पे्रषागशृाच्मा लीज देमकात आकायण्मात आरेरे लीज 

ळ ल्क ननमभान वाय आकायर ेअवल्माचे नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  भशायाष्ट्र लीज अचधननमभ 1958 भधीर करभ 3 

(2)(क)(एक-क) अन्लमे याज्मात त्मा त्मा लेऱी अॊभरात अवरेल्मा कोणत्माशी कामद्मान्लमे स्थाऩन केरेरी 
कोणतीशी भशानगयऩालरका (ननलावी जागाॊच्मा फाफतीत लाऩयरेल्मा ऊजेव्मनतरयक्त) माॊच्मावॊफॊधात 

लाऩयरेल्मा ऊजेच्मा म ननटाॊलय लीज ळ ल्क आकायता मेणाय नाशी त्माभ ऱे रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर 

प्रभाणे कामभ कयण्मात मेत आशे.   

1) प्रा.भोये पे्रषागशृमाॊनी अदा केरेरी लीज देमकाचा तऩलळर खारीर प्रभाणे- 

अ.क्र. देमकाचा कारालधी (भहशना) लीज कॊ ऩनीने लीज देमकात आकायरेरे लीज ळ ल्क 
रु. 
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भशायाष्ट्र लीज अचधननमभ 1958 भधीर करभ 3 (2)(क)(एक-क) न वाय ळावकीम अथला ननभळावकीम 

कामाारमे, भशानगयऩालरका, ग्जल्शा ऩरयऴदा ल त्माॊच्मा अचधनस्त अवरेल्मा ळाऱा कॉरेज माॊना लीज 

ळ ल्कातनू व ट हदरेरी आशे, तवेच भशायाष्ट्र आकग्स्भक खचा ननमभ 1965 ननमभ क्रभाॊक 147 (हटऩ 3) अन्लमे 

लीज देमकाच्मा यकभेतनू लीज ळ ल्काच्मा यकभेची व ट देण्माफाफत तयत द केरी आशे, अव ेअवताना प्रा. भोये 
पे्रषागशृ माॊनी वन 2014-15 मा वलग्त्तम लऴााभध्मे भशायाष्ट्र लीज वलतयण कॊ ऩनी माॊना लभटय क्रभाॊक 053-

07028415, ग्राशक क्रभाॊक 170149007159 मा लीज देमका भधीर लीज ळ ल्काऩोटी रू.4,95,867/- अदा केर े

आशेत. उऩयोक्त तक्त्मा भध्मे दळावलल्माप्रभाणे प्रा. भोये पे्रषागशृ माॊनी उऩयोक्त ननमभाॊन्लमे लीज ळ ल्काची व ट 

घेतरी नवल्माने 2014-15 मा वलग्त्तम लऴााभध्मे लीज ळ ल्काऩोटी रू. 4,95,867/- एलढे जादा प्रदान केर ेआशे. 

उऩयोक्त लीज देमकाॊभधीर लीज ळ ल्काच ेननमभावलरुध्द अनतरयक्त प्रदान केल्माने भनऩाच ेआचथाक न कवान 

झार ेआशे. लीज देमकातीर लीज ळ ल्काच्मा व टीफाफत भशायाष्ट्र लीज वलतयण कॊ ऩनीकड ेननमभातीर 

तयतदूीन वाय ऩाठऩ याला करुन लीज ळ ल्काची व ट लभऱलनू घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ, वलबागाने वदय 
कामालाशी केरेरी नाशी. त्माभ ऱे लीज ळ ल्काऩोटी झारेरा एकूण खचा यक्कभ रु.4,95,867/- रेखाऩयीषणात 

लव रऩात्र ठयवलण्मात मेत आशे. तवेच अळा प्रकाये लीज ळ ल्काऩोटी झारेल्मा जादा प्रदानाची ऩरयगणना करून 

लीज देमकातीर लीज ळ ल्काच्मा व टीफाफत भशायाष्ट्र लीज वलतयण कॊ ऩनीकड ेननमभातीर तयतदूीन वाय 
ऩाठऩ याला करुन लीज ळ ल्काची व ट लभऱलनू घेणेची कामालाशी कयाली. 
लव रऩात्र यक्कभ रु.4,95,867/-     

1 भाशे भाचा 2014 48229 
2 भाशे एवप्रर 2014 39888 
3 भाशे भे 2014 52384 
4 भाशे जून 2014 53773 
5 भाशे ज र ै2014 45926 
6 भाशे ऑगस्ट 2014 50550 
7 भाशे वप्टेंफय 2014 30804 
8 भाशे ऑक्टोफय 2014 33260 
9 भाशे नोव्शेंफय 2014 44865 
10 भाशे डडवेंफय 2014 38433 
11 भाशे जानेलायी 2015 25799 
12 भाशे पेि लायी 2015 31956 
            एकूण  495867 

DATAMSM6401 (Ref No : 36, Hmm No : 62)                                                                  
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[End Para) 

[Start Para) 

102 आकाळ चचन्श ल ऩयलाना वलबागाच्मा भागणी, लवुरी ल थकफाकीच्मा लवुरीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :आकाळ चचन्श ल ऩयलाना    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 36294904.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 36294904.00/-   

पलत्तीम लऴष 2014-15 च्मा एकूण भागणीच्मा तुरनेत केलऱ 52.13% एलढी पायच कभी लवुरी झारेरी आशे. 

भशानगयऩालरकेच्मा उत्ऩन्नाच्मा दृष्ट्टीन ेभशवुराची लवुरी ननमलभत शोणे आलश्मक अवताना पायच कभी 
लवुरी झाल्माने थकफाकीच ेप्रभाण लाढत आशे. नागयीकाॊना वोईवुपलधा उऩरब्ध कयण्माच्मा दृर्ष्ट्टने ननधी 
कभी उऩरब्ध झारा आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच ेआकाळ चचन्श ल ऩयलाना पलबागाभापष त उद्मोग धॊदा ऩयलाना, 
वोडीमभ व्शेऩवष ऩोर जागा बाड,े जादशयात कय, जादशयात परक जागा बाड,े जादशयात ऩयलाना इत्मादी 
कय ल पी आकायण्मात मेत.े पलबागाची वदय कय ल पी ची भागणी, लवुरी ल थकफाकीची भादशती 
खारीर प्रभाणे आशे - 

अ.क्र. तऩळीर 2013-14 
अखेयची 
मळल्रक 
थकफाकी 

2014-15 ची 
भागणी 
(अथषवॊकल्ऩीम 
तयतूद) 

2014-15 ची 
एकूण भागणी 

2014-15 
भधीर एकूण 
लवुरी 

2014-15 ची 
एकूण थकफाकी 

1 उद्मोग धॊदा ऩयलाना 
पी 

1087141 8000000 9087141 3402628 5684513 

2 इतय जभा / दॊड 133306 10000 134306 134306 00 
3 ऩयलाना पॉभष पी 87155 00 87155 00 87155 
4  वोडीमभ व्शेऩवष ऩोर 

जागाबाडे 
16762260 00 16762260 382140 16380120 

5 जादशयात कय 231579 11000000 11231579 9694018 1537561 
6 जादशयात परक 

जागाबाडे 
1093720 00 1093720 176688 917032 
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7 जादशयात ऩयलाना पी 9391060 26000000 35391060 24223729 11167331 
8 दॊड पलरॊफ उद्मोग 

धॊदा ऩयलाना 
427712 600000 1027712 508988 518724 

9 भादशती अचधकाय 
ळुल्क 

468 2000 2468 00 2468 

10 दॊड पलरॊफ जादशयात 00 400000 400000 687614 00 
एकूण 29214401 46012000 75217401 39210111 36294904 

 

पलबागान ेवादय केरेल्मा अमबरेख्मानुवाय पलश्त्तम लऴष 2014-15 करयता पलबागाकडीर भागणी, लवुरी 
ल थकफाकी वलऴमी आढऱून आरेल्मा अननममभतताॊफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 81 ददनाॊक 
06/12/2017 अन्लमे खरुावा भागपलण्मात आरा शोता. पलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 
ददनाॊकाऩमतं खरुावा वादय केरा नवल्माभूऱे खारीरप्रभाणेआषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) अ.क्र.3 ऩयलाना पॉभष पी, अ.क्र.4 वोडीमभ व्शेऩवष ऩोर जागाबाड ेल अ.क्र.6 जादशयात परक 
जागाबाड ेमाची पलत्तीम लऴष 2014-15 भध्मे भागणी दळषपलण्मात आरेरी नाशी. वदय 
रेखामळऴाषअॊतगषत भागणी यक्कभ ननयॊक अवल्माफाफतची कायणे नभूद कयण्मात आरेरी नाशीत. वदय 
भशवरू शा भनऩाच्मा उत्ऩन्नाचा स्त्रोत अवनू भागणी ननयॊक दळषपलल्मान ेउत्ऩन्न कभी झारेरे आशे. 
माफाफत खरुावा केरेरा नाशी. 

2) वोडीमभ व्शेऩवष ऩोर जागाबाड ेमा रेखामळऴाषखारी एकूण भागणी रु.16762260/- जी भागीर लऴष 
2013-14 अखेयची थकफाकी शोती त्माऩैकी पलत्तीम लऴष 2014-15 भध्मे रु.384140/- एलढी कभी 
प्रभाणात लवुरी झारी आशे आणण थकफाकी रु.16380120/- मळल्रक आशे. म्शणजे एकूण भागणीच्मा 
वॊदबाषत पक्त 2.27% एलढी पायच नगण्म लवुरी झारेरी आशे. उत्ऩन्नात लाढ न झाल्मान े
मोजनाॊलय खचष कभी कयण्मात आरा आशे.  

3) पलत्तीम लऴष 2014-15 ची पलपलध कय ल पी ची एकूण भागणी रु.75217401/- ल लवुरी 
रु.39210111/- अवून वदय लऴाषची थकफाकी रु.36294904/- आशे. पलत्तीम लऴष 2014-15 च्मा एकूण 
भागणीच्मा तुरनेत केलऱ 52.13% एलढी पायच कभी लवुरी झारेरी आशे. भशानगयऩामरकेच्मा 
उत्ऩन्नाच्मा दृष्ट्टीने भशवुराची लवुरी ननममभत शोणे आलचमक अवताना पायच कभी लवुरी झाल्मान े
थकफाकीच ेप्रभाण लाढत आशे. अथषवॊकल्ऩीम तयतूद (भागणी) नुवाय खचाषच्मा मोजना आखल्मा 
जातात. ऩयॊत ूभागणी नुवाय भशवुरी उत्ऩन्न कभी प्राप्त झाल्मान ेवोईवुपलधा ल मोजनाॊलय 
कयालमाच्मा खचाषचा भेऱ घेता आरा नाशी ल नागयीकाॊना वोईवुपलधा उऩरब्ध कयण्माच्मा दृश्ष्ट्टने 
ननधी कभी उऩरब्ध झारा आशे. त्माअनुऴॊगान ेलवुरीच ेप्रभाण लाढपलण्मावाठी काम प्रमत्न कयण्मात 
आरे त ेरेखाऩयीषणाव वादय केरेरे नाशी. 
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लवुरऩात्र यक्कभ रु. 3,62,94,904/- 
DATAMSM6401 (Ref No : 38, Hmm No : 81)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

103 अप्ऩू घय ल लॉटय ऩाकष  मा मभऱकतीच ेबाड ेल वेला कय थकफाकी फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :बूभी ग्जॊदगी    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 10443525.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 483200.00/-  

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त अवरेल्मा अप्पऩू घय, ननगडी ल लॉटय ऩाकष , ननगडी मा लभऱकती 
भे.ऩुष्ट्ऩक अममुझभेंट कॊ ऩनीरा 30 लऴष दीघष भुदतीच्मा कयायाने ददरेल्मा आशेत. लॉटय ऩाकष , ननगडी फाफत दद. 

27.04.2004 योजी ल अप्पऩू घय (उद्मान) करयता वन 2005-06 भध्मे कयायनाभा केरा आशे. कयायनाममातीर 

ऩषृ्ट्ठ क्र 3 लयीर ऩरयच्छेद 3 च ेअलरोकन कयता कयायनाममातीर स्लाषयीच्मा ददनाॊकाऩावून कयायनाभा 
अर्स्ततत्लात आरेरा आशे ल त्माची भुदत त्मा तायखेऩावून 29 लऴाषची आशे. कयायनाममातीर अट क्र.34 भध्मे 

वदयीर लॉटय ऩाकष  ननगडी  ल अप्पऩू घय (उद्मान) ननगडी मा लभऱकतीच ेलापऴषक बाड ेप्रभाणे  लॉटय ऩाकष  ननगडी 
मा भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर बाडऩेोटी भे.ऩुष्ट्ऩक अममुझभेंट कॊ ऩनीकडून 31.3.2015 अखेय यक्कभ रु. 

95,37,351/- थकफाकी आशे. त्माच प्रभाणे अप्पऩू घय (उद्मान) ननगडी मा भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर 

बाडऩेोटी भे.ऩुष्ट्ऩक अममुझभेंट कॊ ऩनीकडून दद. 31.3.2015  अखेय यक्कभ रु. 9,06,174/- एलढी थकफाकी आशे. 

वेलाकय अचधननमभ नुवाय दद. 1/06/2007 ऩावून व्मालवानमक व्माऩायी कायणास्तल ददरेल्मा स्थालय 

भारभत्तचे्मा बाड्मालयीर वेला कय कामाषरमाव बयणे आलश्मक शोत.े माफाफत वेन्रर एक्वाईज अन्ड वर्व्शषव 

टॎक्व ऩुणे माॊचे ददनाॊक 8/09/2008 ,9/01/2009,18/02/2009, 18/03/2009 ल 11/06/2010 च्मा ऩत्राॊच्मा 
अनुऴॊगाने भा. आमुक्त, पऩ ॊऩयी –चच ॊचलड भशानगयऩालरका माॊचे क्र.बूर्ज/1/कपल/687/2010  ददनाॊक 

02.09.2010 अन्लमे आदेळ ननगषलभत करून जून 2007 त ेभाचष 2009 ऩमांत 12.30% ल वन 2009-10 ऩावून 

10.30% दयाने वेलाकय आकायणी करून लवूर केरेरी कयाची जभा कयणेफाफत कऱपलरेर ेआशे. तथापऩ 

भे.ऩुष्ट्ऩक अममुझभेंट कॊ ऩनीकडून लॉटय ऩाकष  बाड ेल अप्पऩू घय (उद्मान) बाड ेमा ऩोटी कयायनाममातीर ळतष 
क्र.34 नुवाय वदयीर लॉटय ऩाकष  ल अप्पऩू घय मा लभऱकतीच ेलापऴषक बाड ेल त्मानुवाय देम वेलाकय यक्कभ रु. 

119350/- लवूर केरेरी नाशी. तवेच कयायनाममातीर ळतीनुवाय अप्पऩू घय (उद्मान) ननगडी मा लभऱकतीच े

लापऴषक बाड ेत्मानुवाय देम वेलाकय यक्कभ रु. 363850/- लवूर केरेरी नाशी. 
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वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त अवरेल्मा बभूी ग्जॊन्दगी वलबागातीर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध 

करून हदरेल्मा अलबरेख्माॊची तऩावणी केरी अवता अप्ऩ ूघय ननगडी ल लॉटय ऩाका  ननगडी मा 
भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर लभऱकती भे.ऩ ष्ट्ऩक अम्म झभेंट कॊ ऩनीरा 30 लऴा दीघा भ दतीच्मा कयायाने 

हदरेल्मा आशेत. वदय लभऱकतीॊच ेबाड ेल वेलाकयाच्मा लव री फाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 72  हद. 31/10/2017 

योजी कऱवलण्मात आर ेशोत.े त्मान वाय वशाय्मक आम क्त, बभूी आणण ग्जॊदगी वलबाग माॊनी त्माॊचे हद. 

28.05.2018 च्मा ऩत्राने अन ऩारन वादय केर ेआशे. अन ऩारन वलचायात घेता खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशेत.  
अ) अप्ऩ ूघय, ननगडी ल लॉटय ऩाका , ननगडी मा भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर लभऱकती भे.ऩ ष्ट्ऩक 

अम्म झभेंट कॊ ऩनीरा 30 लऴा दीघा भ दतीच्मा कयायाने हदरेल्मा आशेत. लॉटय ऩाका , ननगडी फाफत 

हद.27.04.2004 योजी ल अप्ऩ ूघय (उद्मान) कयीता आचथाक लऴा 2005-06 भध्मे कयायनाभा केरा आशे. 

कयायनाम्मातीर ऩान क्र 3 लयीर ऩरयच्छेद  3 चे अलरोकन कयता कयायनाम्मातीर स्लाषयीच्मा हदनाॊकाऩावनू 

कयायनाभा अग्स्तत्लात आरेरा आशे ल त्माची भ दत कयायनाम्माच्मा तायखेऩावनू 29 लऴा आशे. 

कयायनाम्मातीर ळता क्र. 34 भध्मे वदयीर लॉटय ऩाका , ननगडी ल अप्ऩ ूघय, (उद्मान) ननगडी मा लभऱकतीच े

लावऴाक बाड ेखारीरप्रभाणे ननधाारयत केर ेआशे. तवेच बाड ेदयात 29 लऴाात खारीर प्रभाणे दयलाढ दलळालरेरी 
आशे. 
 लॉटय ऩाका , ननगडी मा लभऱकतीचा हद. 31.3.2015 अखेय बाड ेथकफाकीचा तऩलळर खारीर प्रभाणे आशे 
 
 

लॉटय ऩाका  कयायनाभा प्रत्मष बाड ेलव री ननव्लऱ थकफाकी 
अ.क्र. लऴा दयलाढ % लावऴाक बाड े लऴा लावऴाक बाड े लऴा लावऴाक बाड े
1 2004-2005 0 621369/- 2004-2005 0 2004-2005 621369/- 
2 2005-2006 0 909000/- 2005-2006 225000/- 2005-2006 684000/- 
3 2006-2007 0 918090/- 2006-2007 225000/- 2006-2007 693090/- 
4 2007-2008 1% 929566/- 2007-2008 0 2007-2008 929566/- 
5 2008-2009 1% 936544/- 2008-2009 0 2008-2009 936544/- 
6 2009-2010 1% 948251/- 2009-2010 200000/- 2009-2010 748251/- 
7 2010-2011 1% 960104/- 2010-2011 0 2010-2011 960104/- 
8 2011-2012 1% 972105/- 2011-2012 0 2011-2012 972105/- 
9 2012-2013 1.25% 984256/- 2012-2013 0 2012-2013 984256/- 
10 2013-2014 1.25% 996559/- 2013-2014 0 2013-2014 996559/- 
11 2014-2015 1.25% 1011507/- 2014-2015 0 2014-2015 1011507/- 
   10187351/-  650000/-  9537351/- 

 
लॉटय ऩाका , ननगडी मा लभऱकतीच्मा बाडऩेोटी भे.ऩ ष्ट्ऩक अभ झभेंट कॊ ऩनीकडून हद. 31.3.2015 अखेय यक्कभ 

रु. 95,37,351/- थकफाकी आशे. 
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    वलबागाने खारीरप्रभाणे ख रावा केरा आशे. लॉटय ऩाका  शे हद. 23/07/2004 ऩावनू चार ूकयण्माव देण्मात 

आर ेआशे. प्रत्मषात थकफाकी रु. 90,85,056/- इतकी आशे. ल वदय प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ट आशे. वदय 
अन ऩारन वॊम ग्क्तक नाशी. ज्मा हदनाॊकाव कयायनाभा अग्स्तत्लात आरा त्मा हदनाॊकाऩावनू वदयशू 

लभऱकतीच ेबाड ेलवरूऩात्र आशे. वदय प्रकयणी थकफाकी प्ररॊबफत अवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशे.  
 

फ) अप्ऩ ूघय (उद्मान), ननगडी मा भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर बाडऩेोटी भे.ऩ ष्ट्ऩक अम्म झभेंट कॊ ऩनीकडून 

हद. 31.3.2015 अखेय थकफाकीचा तऩलळर खारीरप्रभाणे आशे 
 

अप्ऩ ूघय (उद्मान )कयायनाभा  प्रत्मष बाड ेलव री ननव्लऱ थकफाकी 
अ.क्र. लऴा दयलाढ 

% 
लावऴाक बाड े लऴा लावऴाक बाड े लऴा लावऴाक बाड े

1 7.10.2005 त े

31.03.2006 

0% 137500/- 7.10.2005 ते 

31.03.2006 

0 7.10.2005 ते 

31.03.2006 

137500/- 

2 2006-2007  5% 288750/- 2006-2007  68750/- 2006-2007  220000/- 
3 2007-2008  5% 303188/- 2007-2008  422816/- 2007-2008  -119628/- 

4 2008-2009  5% 318347/- 2008-2009  442000/- 2008-2009  -123653/- 

5 2009-2010  5% 334264/- 2009-2010  405563/- 2009-2010  -71299/- 

6 2010-201 1 5% 350977/- 2010-201 1 0 2010-201 1 350977/- 

7 2011 -20 12 5% 368526/- 2011 -20 12 175490/- 2011 -20 12 193036/- 

8 2012-2013  5% 386952/- 2012-2013  184266/- 2012-2013  202686/- 

9 2013-2014  5% 406300/- 2013-2014  299894/- 2013-2014  106406/- 

10 
 

2014-2015  5% 426615/- 2014-2015  416466/- 2014-2015  10148/- 

   3321419/-  2415245/-  906174/- 
 
 

1. अप्ऩ ूघय (उद्मान) ननगडी मा भशानगयऩालरकेच्मा ताब्मातीर बाड ेऩोटी भे. ऩ ष्ट्ऩक अम्म झभेंट कॊ ऩनीकडून 

31.3.2015 अखेय यक्कभ रु. 9,06,174/- एलढी थकफाकी आशे.  
वलबागाने ऩ ढीर प्रभाणे ख रावा केरा आशे. अप्ऩ ूघय बाडऩेोटी प्रत्मषात थकफाकी रु. 9,06,174/- इतकी आशे. 

ल वदय प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ट आशे. वदय अन ऩारन वॊम ग्क्तक नाशी. ज्मा हदनाॊकाव कयायनाभा अग्स्तत्लात 

आरा त्मा हदनाॊकाऩावनू वदयशू लभऱकतीचे बाड ेलवरूऩात्र आशे. वदय प्रकयणी थकफाकी प्ररॊबफत अवल्माने 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  
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2. कयायनाम्मातीर अट क्र. 24 न वाय ठेकेदायाने प्रत्मेक लऴी योलर ॊग फॎक गॎयॊटी देणे अऩेक्षषत आशे. तवेच 

ठेकेदायाने लेऱेत बाड ेअदा न केल्माव फॎक गॎयॊटी भोडून बाड ेलवरू कयणे अऩेक्षषत आशे. तथावऩ तवे केल्माच े

हदवनू मेत नाशी. वलबागाने  वदय प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ट अवरेफाफत ख रावा केरा आशे. वदय अन ऩारन 

वॊम ग्क्तक नाशी, त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
3. थकीत बाड ेलव रीफाफत भे.ऩ ष्ट्ऩक अम्म झभेंट कॊ ऩनीव नोहटवा हदल्मा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवनू मेत.े 

बाड ेलव री वलऴमी केरेल्मा कामदेळीय कामालाशीफाफतचा तऩलळर रेखाऩयीषणाव वादय केरा नाशी. 
 वलबागाने वदय प्रकयण न्मामप्रवलष्ट्ट अवरेफाफत ख रावा केरा आशे. वदय अन ऩारन वॊम ग्क्तक नाशी, 
त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
  
4. ऩ ष्ट्ऩक अम्म झभेंट कॊ ऩनीकड ेअप्ऩ ूघय ल लॉटय ऩाका  मा लभऱकतीॊची लीज बफराची थकफाकी अवल्माव 

त्माफाफतचा तऩलळर रेखाऩयीषणाव वादय केरा नाशी.  
 वलबागाने अन ऩारनावोफत लभऱकत ननशाम ल लऴा ननशाम प्ररॊबफत बाड ेलव री फाफतचा तऩलळर ,चरने 

तवेच यक्कभ फॉक खात्मात जभा झाल्मा फाफतच ेफॉक वललयण ऩत्र ेवादय केरी नाशीत. 
वदय थकीत बाड ेयक्कभ रुऩमे 9537351 + रु. 906174 = रु.10443525/- ची लव री न झाल्माने 

भशानगयऩालरकेचे आचथाक न कवान झार ेआशे.  
 
क) वेलाकय अचधननमभा न वाय हद. 1/06/2007 ऩावनू व्मालवानमक व्माऩायी कायणास्तल हदरेल्मा स्थालय 
भारभत्तचे्मा बाड्मालयीर वेला कय कामाारमाव बयणे आलश्मक आशे. माफाफत वेन्रर एक्वाईज अॎन्ड 

वग्व्शाव टॎक्व, ऩ णे माॊच ेहदनाॊक 8/09/2008, 9/01/2009, 18/02/2009,18/03/2009 ल 11/06/2010 च्मा 
ऩत्राॊच्मा  अन ऴॊगाने भा. आम क्त, वऩ ॊऩयी –चच ॊचलड भशानगयऩालरका माॊच ेक्र.बगू्ज/1/कवल/687/2010  हदनाॊक 

02.09.2010 अन्लमे आदेळ ननगालभत करून जून 2007 त ेभाचा 2009 ऩमतं 12.30% दयाने ल लऴा 2009-10 

ऩावनू 10.30% दयाने वेलाकय आकायणी करून लवरू केरेरी कयाची जभा कयणेफाफत कऱवलरेर ेआशे. 

तथावऩ, भे. ऩ ष्ट्ऩक अम्म झभेंट कॊ ऩनीकडून लॉटय ऩाका  बाड ेल अप्ऩ ूघय (उद्मान) बाड ेमा ऩोटी ळावनाव जभा 
केरेल्मा वेलाकय लवरूी अलबरेख्माॊचा तऩळीर भागवलण्मात आरा शोता. कयायनाम्मातीर ळता  क्र.34 भध्मे 

वदयीर लॉटय ऩाका  ल अप्ऩ ूघय (उद्मान) ननगडी मा लभऱकतीच ेलावऴाक बाड ेल त्मान वाय देम वेलाकय 
खारीरप्रभाणे नभदू केरे आशे. 
 
लॉटय ऩाका  कयायनाभा भा. आम क्त, वऩ ॊऩयी –चच ॊचलड 

भशानगयऩालरका माॊचे हदनाॊक 

02.09.2010 ऩत्रान वाय 
वेला कयाचा दय 

लवरूऩात्र 

वेलाकयाची यक्कभ 
यकाना 6= 4x5 

/100 

अ .क्र.  लऴा दयलाढ % लावऴाक बाड े

1 2 3 4 5 6 
1 2006-2007  0% 918090/- जून 2007 ऩावनू भाचा  

2009 ऩमतं 12.36% 
113475/- 

2 2007-2008  1% 929566/- 12.36% 114894/- 
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3 2008-2009  1% 936544/- 12.36% 115756/- 

4 2009-2010  1% 948251/- एवप्रर 2009 ऩावनू 10.30% 97670/- 

5 2010-201 1 1% 960104/- 10.30% 98890/- 

6 2011 -20 12 1% 972105/- 10.30% 100127/- 

7 2012-2013  1.25% 984256/- 12.36% 101378/- 
8 2013-2014  1.25% 996559/- 12.36% 123174/- 

9 2014-2015  1.25% 1011507/- 12.36% 1250 22-/  

10 Total  11634742/-  119350/- 
 

कयायनाम्मातीर ळतीन वाय अप्ऩ ूघय (उद्मान) ननगडी मा लभऱकतीच ेलावऴाक बाड ेत्मान वाय देम वेलाकय 
खारीरप्रभाणे नभदू केर ेआशे. 

 

अप्ऩ ूघय (उद्मान )ननगडी कयायनाभा  भा. आम क्त, वऩ ॊऩयी –चच ॊचलड 

भशानगयऩालरका माॊचे हदनाॊक 

02.09.2010 ऩत्रान वाय वेलकयाचा दय 

लवरूऩात्र 

वेलाकयाची यक्कभ  
यकाना 6= 4x5 

/100 

अ .क्र.  लऴा दयलाढ 

% 
लावऴाक बाड े

1 2 3 4 5 6 
1 7.10.2005 ते 

31.03.2006 

0% 137500/- 0 0 

2 2006-2007  5% 288750/- जून2007 ऩावनू भाचा 2009 ऩमतं 

12.36% 
3568 

3 2007-2008  5% 303188/- 12.36% 37474/- 
4 2008-2009  5% 318347/- 12.36% 39347/- 
5 2009-2010  5% 334264/- एवप्रर 2009 ऩावनू 10.30% 34429/- 
6 2010-201 1 5% 350977/- 10.30% 36150/- 
7 2011 -20 12 5% 368526/- 10.30% 37958/- 
8 2012-2013  5% 386952/- 12.36% 39856/- 
9 2013-2014  5% 406300/- 12.36% 50218/- 
10 2014-2015   426615/- 12.36% 52729- 
 Total    363850/- 
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कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीन वाय उऩयोक्त प्रभाणे थकफाकीची यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे. ळावन 

वेलाकयाची थकीत यक्कभ लव रीची कामालाशी प्ररॊबफत अवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मत मेत आशे.  
एकूण लवरू ऩात्र यक्कभ – रु.10443525/-  
अॊनतभ अभान्म (ळावकीम लव री)- यक्कभ रु.483200/-       

DATMDSM7101 (Ref No : 42, Hmm No : 72)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

104 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा भारकीच्मा मभऱकती खाजगी मळषण वॊस्थाॊना              
बाडकेयायाने देताना झारेल्मा अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :बूभी ग्जॊदगी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 6305905.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 464956.00/-  

श्री यॊगदाव स्लाभी लळषण भॊडऱ वॊचलरत बयैलनाथ ळाऱा, बोवयी मा वॊस्थेव  बाड ेतत्लालय ददरेल्मा 
लभऱकतीची यक्कभ थकीत अवताॊना, इभायत लाऩयण्माव मोग्म नवल्माचे कायण नभूद करून इभायतीचे 
फाॊधकाभ ननष्ट्कावीत कयण्मात आर ेआशे. त्माभुऱे यक्कभ रु.14,17,711/-चे नुकवान झार ेआशे. वयस्लती 
भॊददय वॊस्था ऩुणे मा वॊस्थेकडून वुधारयत भुल्माॊकना प्रभाणे बाड ेदय लवूर न कयता जुन्माच दयाने बाड ेलवुरी 
केल्माभुऱे भनऩाच ेआचथषक नुकवान झार ेआशे. भे.नॉव्शेर त्रफजनेव भॎनेजभेंट अॎन्ड रयवचष मा वॊस्थेकडून 

वेलाकयाची यक्कभ लवूर केरी नाशी. इॊददया गाॊधी इॊग्रीळ लभडीमभ स्कूर पऩ ॊऩयी  मा वॊस्थ ेवोफत केरेरा 
बाडकेयाय कारालधी ऩूणष झारेरा अवताॊना देखीर वदय जागेच ेऩुनभूषल्माॊकन न कयता भुदतलाढ न देता वदयची 
इभायत वफॊचधत वॊस्थेच्मा ताब्मात ठेलण्मात आरी आशे. तवेच भाचष-2014 अखेय थकीत अवरेरी यक्कभ 

रु.45,65,680/- लवूर केरी नाशी. भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखावॊदशता ननमभ 110(1) भध्मे नभूद केल्मानुवाय 

नभुना क्रभाॊक 89 भध्मे जलभनी ल इभायतीच्मा बाड्माची भागणी नोंदलशी ठेलरी नाशी. बाड ेकयाय नोंदणीकृत न 

कयता अॊनतभ कयण्मात आरे आशे. 

 

  

खाजगी वॊस्थाॊना हदरेल्मा भनऩाच्मा भारकीच्मा लभऱकतीॊच ेबाडकेयायनाभ,े बाड ेलव री, भारभता कय 
लव री इ.ची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 221, 
हद.27/07/2018 अन्लमे बभूी ग्जॊदगी वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. बभूी ग्जॊदगी वलबागाकडीर 

हदनाॊक 02/08/2018 योजी हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
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1) बोवयी मेथीर व.नॊ.730 मा जागेतीर ळाऱा इभायत बाड्माने देणेकरयता कयायनाभा न कयता 
हद.1/05/1968 ऩावनू श्री यॊगदाव स्लाभी लळषण भॊडऱ वॊचलरत बयैलनाथ ळाऱा, बोवयी मा वॊस्थेव हदरी आशे. 

भाचा-2014 अखेय बाड ेलव री यक्कभ रु.12,61,785/- ची थकफाकी अवताना वदयची इभायत लाऩयण्माव मोग्म 

नवल्माचे नभदू करून थकीत यक्कभ लवरू न कयता वदयची इभायत ननष्ट्कावीत कयण्मात आरी आशे. त्माभ ऱे 

भनऩाचे भशवरू यक्कभ रु.12,61,785/- ल त्मालयीर वेलाकय यक्कभ रु.1,55,956/- अळी एकूण यक्कभ 

रु.14,17,711/- चे न कवान झार ेआशे. थकफाकीची यक्कभ लवरू न कयता वदय इभायत लाऩयण्माव मोग्म 

नवल्माचे नभदू करून इभायतीच ेफाॊधकाभ ननष्ट्कावीत कयण्मात आर ेआशे. तयी वदयची यक्कभ वफॊचधत 

वॊस्थेकडून भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ, 1949 भधीर करभ 81 फ (1) भधीर तयत दीन वाय 
कामालाशी करून लवरू कयणे आलश्मक आशे. माफाफत वलबागाने ई-षेत्रीम कामाारमाव कामालाशी कयणे फाफत 

ऩत्र हदल्माच ेनभदू केर ेआशे. वलबागाने आषेऩात नभदू केरेल्मा फाफीॊची ऩतूाता न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे. 
2) भनऩाच्मा भशात्भा प रे वलद्माभॊदीय ळाऱा इभायत चच ॊचलड स्टेळन मेथीर 440 चौ.भी. (1760 चौ.पूट) 

लभऱकत 1980-81 ऩावनू रु.395/- प्रनत भशा मा दयाने वयस्लती भॊहदय वॊस्था ऩ णे मा वॊस्थेव बाड्माने हदरी 
आशे. नगययचना वलबागाकडीर हद.29/12/2009 च्मा ऩत्रान वाय वदय जागेच ेबाड ेदयाच ेव धारयत भ ल्माॊकन 

करून प्रनत चौ.पूट रु.4/- मा प्रभाणे बाड ेदय ननग्श्चत कयण्मात आरा. त्मान वाय लऴा 2009-10 ऩावनू 1760 

चौ.प टाच ेबाड ेरु.7040/- दयभशा मा दयाने लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, बभूी ग्जॊदगी वलबागाने 

व धारयत दयाने बाड ेलवरू न कयता रु.395/- द.भ.प्रभाणे लवरू केर ेआशे. त्माभ ऱे लऴा 2009-10 ऩावनू भाचा-
2015 ऩमतं दयभशा रु.6645/- प्रभाणे एकूण रु.4,78,440/- च ेआचथाक न कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ 

दॊडात्भक व्माजावश लवरू कयणे आलश्मक आशे. वलबागाने वफॊचधत वॊस्थेव लव री फाफत ऩत्र हदल्माच ेनभदू 

केर ेआशे.  वलबागाने आषेऩात नभदू केरेल्मा यक्कभेची लव री न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
3) व.नॊ.24 वॊत त कायाभ भशायाज व्माऩायी वॊक रातीर इभायत B, भजरा क्रभाॊक 1, गाऱा क्रभाॊक 4, शी 
लभऱकत 25 लऴ ेकारालधी वाठी रु.14,50,000/- प्रभाणे भे.नॉव्शेर बफजनेव भॎनेजभेंट अॎन्ड रयवचा मा वॊस्थेव 

हद.27/12/2010 ऩावनू देण्मात आरी आशे. तवेच इभायत फी भधीर ऩहशल्मा भजल्मालयीर गाऱा क्र.8, शी 
लभऱकत 25 लऴ ेकारालधी वाठी रु.10,50,000/- प्रभाणे उऩयोक्त नभदू वॊस्थेव देण्मात आरी  आशे. तथावऩ, 
वदय वॊस्थेकडून घेण्मात आरेल्मा बाड ेयक्कभेलय 12.36% मा दयाप्रभाणे वेलाकयाची यक्कभ रु.3,09,000/- 

लवरू केरी नाशी. तयी वदयची यक्कभ दॊडात्भक व्माजावश वफॊचधत वॊस्थेकडून लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

वलबागाने वफॊचधत वॊस्थेव लव री फाफत ऩत्र हदल्माच ेनभदू केर ेआशे.  वलबागाने आषेऩात नभदू केरेल्मा 
यक्कभेची लव री न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
4) वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा ड षेत्रीम कामाारमाच्मा कामाषेत्राभधीर जलाशयरार नेशरू योड वऩ ॊऩयी ऩ णे मेथीर 

ळाऱा इभायत बभूी ग्जॊदगी वलबागाकडीर आदेळ क्र.ब ग्ज/03/कावल/92/2010 हद.15/03/2010 अन्लमे इॊहदया 
गाॊधी इॊग्रीळ लभडीमभ स्कूर वऩ ॊऩयी माॊना रु.12/- प्रनत चौ.पूट मा दयाने 694.16 चौ.भी षेत्रपऱ जागा 
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नगययचना वलबागाकडून भ ल्माॊकन करून प्रनतभाश रु.89,630/- मा दयाने हद.1/04/2009 त े31/03/2010 मा 
कारालधीवाठी बाडतेत्लालय देण्मात आरी आशे.  बाडकेयाय कारालधी ऩणूा झारेरा अवताॊना देखीर वदय 
जागेचे ऩ नभूाल्माॊकन न कयता भ दतलाढ न देता वदयची इभायत वफॊचधत वॊस्थेच्मा ताब्मात ठेलण्मात आरी 
आशे. भाचा-2014 अखेय वदय वॊस्थेकड ेरु.45,65,680/- इतकी यक्कभ थकीत आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 
अचधननमभाच ेकरभ 81-फ ऩोटकरभ (2) (अ) भधीर तयत दीन वाय कामालाशी करून थकीत यक्कभ लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. तवेच हद.1/04/2010 ऩावनू बाड ेदयाच ेऩ नभ ाल्माॊकन करून बाड ेदयातीर पयकाची यक्कभ 

व्माजावश लवरू कयाली. वलबागाने वफॊचधत वॊस्थेव लव री फाफत ऩत्र हदल्माच ेनभदू केर ेआशे.  वलबागाने 

आषेऩात नभदू केरेल्मा यक्कभेची लव री न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
5)  भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखावॊहशता ननमभ 110(1) भध्मे नभदू केल्मान वाय नभ ना क्रभाॊक 89 भध्मे जलभनी 
ल इभायतीच्मा बाड्माची भागणी नोंदलशी ठेलणे आलश्मक अवताना वलहशत नभ न्मात भागणी नोंदलशी ठेलरेरी 
नाशी.वलहशत नभ न्मातीर भागणी नोंदलशी ठेलण्माफाफत वला षेत्रीम कामाारमाॊना ऩत्र हदल्माच ेवलबागाने नभदू 

केर ेआशे. आषेऩातीर नभदू फाफीॊची ऩतूाता न झाल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
6) भ द्राॊक ळ ल्क अचधननमभ, 1958 भधीर तयत दी न वाय मोग्म यक्कभेलय बाडकेयायाची द य्मभ ननफॊधक माॊच े

कामाारमात नोंदणी कयणे कामद्माने फॊधनकायक आशे. तथावऩ खारीर लभऱकतीचा कयायनाभा नोंदणीकृत न 

कयता भनऩाच्मा भारभत्ता बाड्माने हदरेल्मा आशेत. त्माभ ऱे भ द्राॊक ळ ल्काऩोटी ळावन भशव राच ेआचथाक 

न कवान झार ेआशे. उदायणादाखर खारीर वॊस्थाॊच ेनोंदणीकृत न केरेल्मा कयायनाम्माचा तऩळीर खारीर 

प्रभाणे आशे. 
अ .क्र.  ळषैणणक वॊस्थेच ेनाल  इभायतीचे नाल  षेत्र चौ .भी  ताफा हदनाॊक  कारालधी  
1. कीती वलद्मारम 

(तऱभजरा)  

व.नॊ.25,लव ॊध नगय 297.75 4/11/92  11 भहशने 

2. डॉ.डी.लाम.ऩाटीर 

प्रनतष्ट्ठान 

व.नॊ.27 दत्तनगय 
भधीर ळाऱा 

1250.00
  

05/07/2002  30 लऴ े  

3. अणखर बायतीम जैन 

वॊघटना 
वॊत त कायाभनगय 
भधीर ळाऱा 

2074.79 12/08/1993  11 भहशने 

4. याष्ट्रीम ग्राभीण वलकाव 

कें द्र 

वे.नॊ.1 
इॊदामणीनगय 

2902.6 6/03/2004 30 लऴ े

5. उदूा कौन्वीर खयाऱलाडी 201.70 15/06/2001  5 लऴ े

6. इॊहदया गाॊधी इॊग्ग्रळ 

लभडीमभ स्कूर 

वऩ ॊऩयीनगय 694.16 1972 --- 

7. यॊगदाव स्लाभी लळषण 

भॊडऱ 

बोवयी गालठाण 276.30 21/03/2011 5 लऴ े

लयीर वॊस्थाॊच ेकयायनाभ ेनोंदणीकृत न केल्माभ ऱे भ द्राॊक ळ ल्काऩोटी ळावन भशव राचे न कवान झार ेआशे. 

तयी वदयचे कयायनाभा यक्कभेलयीर भ द्राॊक ळ ल्काॊची यक्कभ वफॊचधत वॊस्थेकडून लवरू कयण्मात माली. तवेच 
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इतय वॊस्था, आस्थाऩना इत्मादीॊना हदरेल्मा जलभनीच,े इभायतीचे कयायनाभ ेकेर ेनवल्माव त्माफाफतचा 
आढाला घेलनू वदयचे कयायनाभ ेभ द्राॊक वलबागाकडून नोंदणीकृत कयण्मात मालेत. माफाफत बभूी ग्जॊदगी 
वलबागाने आषेऩात नभदू केरेल्मा फाफीॊची ऩतूाता कयण्माफाफत वफॊचधत वॊस्थाॊना ऩत्र हदल्माच ेनभदू केर ेआशे. 

आषेऩाची ऩतूाता न झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 63,05,905/- (12,61,785+4,78,440+45,65,680) 
अॊनतभ अभान्म यक्कभ (ळावकीम लव री) रु. 4,64,956/- (3,09,000+1,55,956) 

DATVCSM6501 (Ref No : 161, Hmm No : 221)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

105 प्रा.याभकृष्ट्ण भोये प्रेषागृशातीर कॅन्टीन स्नॅक्व काउॊटय बाड ेयक्कभ ननश्चचत कयताना 
झारेरी अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :बूभी ग्जॊदगी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 449750.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 55589.00/-  

प्रा.याभकृष्ट्ण भोये पे्रषागृशातीर कॎ न्टीन स्नॎक्व काउॊ टयची जागा स्थामी वलभती ठयाल क्र.15880, 

दद.15/11/2011 नुवाय प्रनत लऴी 10% लाढीच्मा अटीलय ऩुढीर ऩाच लऴाषकरयता बाड्माने देण्माव भॊजुयी ददरी. 
तथापऩ, बूभी र्जॊदगी पलबागाकडून बाड ेदय लाढीफाफत कोणतीशी कामषलाशी न कयता जुन्मा दयाने (प्रनत भदशना 
रु.28000/- प्रभाणे )  लवुरी केल्माभुऱे भनऩाचे यक्कभ रु.5,05,339/- चे आचथषक नुकवान झार ेआशे. 

 

  

       वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा प्रा.याभकृष्ट्ण भोये पे्रषागशृातीर कॎ न्टीन स्नॎक्व काउॊ टयची जागा  स्थामी वलभती 
ठयाल क्रभाॊक 1135, हद.13/07/2007 अन्लमे श्री.त ऴाय काची माॊना भालवक बाड ेरु.28000/- प्रभाणे दोन लऴ े

कारालधी करयता देण्मात आरी. वदय बाड ेकयायाची भ दत हदनाॊक 30/07/2009 योजी ऩणूा शोत अवल्माने 

ठयाल क्रभाॊक 1135 हदनाॊक 13/07/2009 न वाय हद.1/09/2009 ऩावनू प्रनतलऴी 280000/- बाड ेयक्कभेलय 
12.5% लाढ दळालनू ऩ ढीर दोन लऴा ककॊ ला ननवलदा कामालाशी ऩणूा शोईऩमतं श्री.त ऴाय काची माॊना देण्मात आरी. 
तवेच भनऩा स्थामी वलभती ठयाल क्र.15880, हद.15/11/2011 न वाय प्रनत लऴी 10% लाढीच्मा अटीलय 
ऩ ढीर ऩाच लऴााकरयता बाड्माने देण्माव भॊज यी हदरी. तथावऩ, बभूी ग्जॊदगी वलबागाकडून बाड ेदय लाढीफाफत 

कोणतीशी कामालाशी न कयता ज न्मा दयाने (प्रनत भहशना रु.28000/- प्रभाणे )  लव री कयण्मात आरी. भान्म 

दयाप्रभाणे बाड ेलव री न केल्माभ ऱे भनऩाचे खारीर प्रभाणे आचथाक न कवान झार ेआशे. 
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अ.क्र. कारालधी  भॊजूय बाड ेदय 
प्रनतभशा रु.  

लवरू बाड ेदय 
प्रनतभशा रु. 

पयक रु.  लवरूऩात्र यक्कभ 

रु.  

1. 1/09/2009 त े

31/8/2011 

31,500 
(12.50%लाढ ) 

28,000 3,500 84,000 

2. 1/09/2011 त े

31/03/2015 

34,650 
(10% लाढ) 

28,000 6,650 3,65,750 

 एकूण     4,49,750 

   
     लयीरप्रभाणे स्थामी वलभतीच्मा ठयालान्लमे बाड ेदयात लाढ करून देखीर बभूी ग्जॊदगी वलबागाने बाड े

दयाभध्मे लाढ न कयता ज न्माच दयाने लव री केल्माभ ऱे भनऩाच ेरु.4,49,750/- ल त्मालयीर 12.36% दयाने 

वेलाकय रु.55,589/- अळी एकूण यक्कभ रु.5,05,339/- चे आचथाक न कवान झारे आशे. तयी वदयची यक्कभ 

लवरू कयणे आलश्मक आशे. लयीरप्रभाणे इतय भारभत्ताॊचा आढाला घेलनू कभी दयाने बाड ेलव री केरी 
अवल्माव उलारयत थकीत यक्कभा लवरू करून अन ऩारन वादय कयण्माफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 222, 
हद.27/07/2018 अन्लमे बभूी ग्जॊदगी वलबागाव कऱवलरे अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊकाऩमतं 

अन ऩारन वादय केर ेनाशी.  
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 449750/- 

अॊनतभ अभान्म यक्कभ (ळावकीम लव री) रु. 55589/- 
DATVCSM6501 (Ref No : 162, Hmm No : 222)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

106 कीती वलद्मारम मा वॊस्थेव बाडतेत्लालय ददरेल्मा इभायतीच ेबाड ेभुल्माॊकनाची           
अॊभरफजालणी न केल्माभुऱे भनऩा भशवुराच ेझारेल्मा नुकवानी फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :बूभी ग्जॊदगी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 45125032.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 5577453.00/-  

भनऩाच्मा भारकीची व.नॊ.25, लव ॊधूनगय भधीर भनऩा ळाऱेची 2343 चौ.भी (25113.84 चौ.पुट) षेत्रपऱ 

अवरेल्मा लभऱकतीच ेनगययचना पलबागाकडून बाड ेभुल्माॊकन केरेरे अवताना वदय भुल्माॊकन पलचायात न 

घेता बूभी र्जॊदगी पलबागाने दद.28/01/1991 चे बाड ेदया प्रभाणे लवुरी केल्माभुऱे भनऩाच ेरु.5,07,02,485/- चे 
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आचथषक नुकवान झार ेआशे. इभायत शस्ताॊतरयत केल्माफाफत शस्ताॊतयण भान्मता, भनऩा कयायनाभा, नस्ती 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. 
 

  

 भनऩाच्मा भारकीची व.नॊ.25, लव ॊधूनगय भधीर भनऩा ळाऱेची 2343 चौ.भी (25113.84 चौ.प ट) 

षेत्रपऱ अवरेरी इभायत कीती वलद्मारम मा वॊस्थेव स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 200 हद.28/01/1991 
न वाय रु.3280/- दयभशा प्रभाणे बाड ेतत्लालय हदरी आशे. वदय इभायत बाड ेलव री नोंदलशी ल नस्तीचे 
रेखाऩयीषण केर ेअवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाक 231, हद.27/07/2018 

अन्लमे बभूी ग्जॊदगी वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. तथावऩ बभूी ग्जॊदगी वलबागाने रेखा ऩयीषणाच े

अॊनतभ हदनाॊकाअखेय अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) नगययचना वलबागाकडून वदय इभायतीचे बाड ेभ ल्माॊकन खारीर प्रभाणे केर ेअवताना वदय बाडलेाढीची 
अॊभरफजालणी न कयता 1992 ऩावनू रु.3280/- दयभशा मा ज न्माच दयाने बाड ेलवरू कयण्मात मेत 

अवल्माचे लव री नोंदलशीतीर नोंदीलरून ननदळानाव आरे आशे. त्माभ ऱे भनऩा भशव राच ेखारीर प्रभाणे 

आचथाक न कवान झार ेआशे.   
अ.क्र. कारालधी  एकूण षेत्र 

(चौ.प ट) 

लवरू 

कयण्मात 

आरेरे  

दयभशा 
बाड े

यक्कभ रु, 

व धारयत 

भ ल्माॊकना 
न वाय 
लवरू 

कयालमाचे 
बाड ेदय 
प्रनत चौ.पूट 

रु. 

व धारयत 

भ ल्माॊकना 
न वाय दयभशा 
बाड ेयक्कभ रु.  

बाड े

यक्कभेतीर 

पयक दयभशा  
रु.  

लवरू कयालमाची 
यक्कभ रु. 

1. 1992 त े1997 25113.84 3280 1.40 35,159 31,879 19,12,740 

2. 1997 त े2002 25113.84 3280 4.50 1,13,012 1,09,732 65,83,980 

3. 2002 त े2007 25113.84 3280 6.00 1,50,683 1,47,403 88,44,180 

4. 2007 त े2012 25113.84 3280 8.30 2,08,445 2,05,165 1,23,09,892 

5. 2012 त े2017 25113.84 3280 10.40 2,61,184 2,57,904 1,54,74,240 

 एकूण       4,51,25,032 

 भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 व धायणा 2011 भधीर करभ 79 (ड) न वाय जो 
भोफदरा घेऊन, भशानगयऩालरकेच्मा भारकीची कोणतीशी स्थालय भारभत्ता ककॊ ला कोणताशी शक्क वलकता 
मेईर, ऩट्टम्ाने देता मेईर, ककॊ ला अन्मथा शस्ताॊतय कयता मेईर तो भोफदरा, अव ेअचधभ ल्म, बाड ेककॊ ला 
अन्म भोफदरा माॊच्मा चार ूफाजाय ककॊ भतीऩेषा कभी अवता काभा नमे, अव ेअवताॊना बभूी ग्जॊदगी वलबागाने 

व धारयत भ ल्माॊकना प्रभाणे बाड ेलव री न कयता ज न्माच दयाने लव री केरी आशे. त्माभ ऱे अचधननमभातीर 
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तयत दीच ेउल्रॊघन शोलनू भशानगयऩालरकेच्मा भशव राचे रु. 4,51,25,032/- इतके न कवान झार ेआशे. तवेच 

वदय यक्कभेलय 12.36% प्रभाणे वेलाकय रु. 55,77,453/- चे ळावन भशव राच ेन कवान झार ेआशे. तयी 
माफाफत ववलस्तय ख रावा करून वदयची यक्कभ दॊडात्भक व्माजावश लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
2) वदय वॊस्थेव ककती लऴाावाठी इभायत शस्ताॊतरयत केरी, माफाफत शस्ताॊतयण भान्मता, भनऩा कयायनाभा, 
नस्ती, ई. अलबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारे नाशीत. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 4,51,25,032/-  
अॊनतभ अभान्म यक्कभ (ळावकीम लव री) रु. 55,77,453/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 163, Hmm No : 231)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

107 भनऩा मभऱकती अॊतगषत उऩाशायगृश बाड ेलवुरीतीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ताचे बाड े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 44418.00/-   

पलबागाने उऩाशायगृशाची भादशती अचुक वादय केरी नाशी. “फ” षेत्रत्रम कामाषरमाकडीर बाड्माने ददरेल्मा 
उऩाशायगृश षेत्राऩकैी 158 चौ.पुट शे ठेकेदाय अनाचधकृत्रत्रत्मा लाऩय करयत अवल्माने त्माच ेदद.01/07/2011 

ऩावून 30/06/2015 अखेयऩमांतच ेबु बाड ेयक्कभ रु.44,418/- लवुर करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयणेत माली. 
वदय लभऱकतीलयीर भारभत्ता कय आकायणी ल लवुरीची कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध करुन देण्मात 

आरी नाशीत. 

 

  

 भनऩाचे ब भी ग्जॊदगी वलबागाने वादय केरेरे उऩाशायगशृ मा लभऱकत प्रकायातीर ननलडक अलबरेखाचे 
2014-15 मा आचथाक लऴााचे रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र 
क्र.225 हद.27/07/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे 
नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) भनऩाचे ब भी ग्जॊदगी वलबागाने वादय केरेल्मा भाहशतीन वाय भनऩाच्मा भारकीची 11 उऩाशायगशेृ 
बाड्माने हदरेरी आशेत. “फ” षेबत्रम कामाारमाने रेखाऩरयषणाव वादय केरेल्मा भाहशतीचे अलरोकन 
कयता त्माॊचे कामाारमाचे आलायात एक उऩाशायगशृ अवनू त ेबाड्माने देण्मात आरेरे आशे. तवेच “ड” 
षेबत्रम कामाारमाचे आलायात एक उऩाशायगशृ अवल्माचे कऱवलरे आशे. वदय दोन्शी उऩाशायगशृाची 
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तऩलळर एकबत्रत भाहशतीभध्मे वभावलष्ट्ट नवल्माने वलबागाने वादय केरेरी भाहशती अच क अवल्माची 
खात्री कयता आरी नाशी.  
2) “फ” षेबत्रम कामाारमाकडीर बाड्माने हदरेल्मा उऩाशायगशृाच्मा नस्तीचे ल बाड ेलव री नोंदलशीभधीर 
नोंदीचे रेखाऩयीषण केरे अवता वदयचे उऩाशायगशृ 200 चौ.प ट षेत्रपऱाची अवनू हद.01/07/2011 
ऩावनू 5 लऴ ेकारालधीवाठी ब  बाड्माने भे.क रस्लालभनी भहशरा फचत गटाव हदरी आशे. ऩयॊत  वदय 
भहशरा फचत गट शे 358 चौ.प ट इतके षेत्र लाऩय कयीत अवल्माचे षेबत्रम कामाारमाने वादय केरेल्मा 
भाहशतीभध्मे नभ द केरे आशे. वॊफॊधीत ठेकेदायाकडून 200 चौ.प टाचेच ब  बाड ेलव र केरे जात 
अवल्माचा कयायानाभा तवेच बाड ेऩालतीलरुन हदवनू मेत.े वदय 200 चौ.प ट लभऱकतीव रागनू 
अवरेरे 158 चौ.प ट षेत्र शे भनऩाच्मा ऩयलानगीलळलाम वॊफॊधीत ठेकेदाय हद.01/07/2011 ऩावनू 
अनाचधकृबत्रत्मा लाऩय करयत आशेत. तयी हद.01/07/2011 ऩावनू 30/06/2015 अखेयऩमतं 158 
चौ.प टाचे ब  बाड ेयक्कभ रु.44,418/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयणेत 
माली. तवेच अनाचधकृतरयत्मा व रु अवरेल्मा लाऩयावलऴमी वॊफॊधीताॊवलरुध्द काम कामालाशी केरी त्माचा 
अशलार वादय कयाला. 
3) वदय लभऱकतीलयीर भारभत्ता कय आकायणी ल लव रीची कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध 
करुन देण्मात आरी नाशीत. 
एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु. 44,418/-       

DGPKVSM6101 (Ref No : 165, Hmm No : 225)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

108 लामवीएभ रुग्णारम मेथीर लाशनतऱ बाड ेकयायाने देताना झारेल्मा 
अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्तचे बाड े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 70308.00/-   

वदय लभऱकतीलयीर बाड ेकभी दयाने लवुर कयण्मात आरी अवल्माने यक्कभ रु.70,308/- ठेकेदायाकडून लवुर 

करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयण्मात माली. लभऱककतीच ेभुल्माॊकनाची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱुन आरी 
नाशीत. लभऱकतीलयीर भारभत्ता कय आकायणी ल लवुरीची कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध करुन 

देणेत आरी नाशीत. 
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भनऩाचे अचधनस्त लामवीएभ रुग्णारम मेथीर लाशनतऱ ननवलदा नोटीव क्र.3/2012-13 अन्लमे जाहशय 
ननवलदा काढून भशत्तभ दयाचे ननवलदाधायक भे.प्रवाद वलष्ट्णू तटू्ट माॊना 3 लऴ ेकारालधीवाठी प्रनतभशा 
यक्कभ रु.15,000/- प्रभाणे बाड ेदयाने भॊज य कयणेत आरे आशे. वदयचे ननवलदादायाव स्थामी वलभती 
ठयाल क्र.2462 हद.15/01/2013 अन्लमे भान्मता देणेत आरी आशे. वदय ननवलदा नस्तीची तऩावणी 
केरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.226 हद.27/07/2018 अन्लमे वलचायणा 
केरी शोती. वलबागाने आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम 
कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)कयायनाम्मातीर अट क्र.7 न वाय ऩहशल्मा लऴाानॊतय त्माऩ ढीर प्रत्मेक लऴी 12.50% दय लाढ कयणेत 
मेईर अवे नभदू केरे आशे. ऩयॊत  भनऩास्तयालय वॊफॊधीताकडून दयभशा रु.15,000/- मा ज न्मा दयानेच 
बाड ेलव र केरे जात आशे. कयायानाम्मातीर अटीन वाय हद.01/10/2014 ऩावनू बाड ेदयाभध्मे 
12.50% लाढ करुन बाड्माची यक्कभ लव र कयणे आलश्मक शोत.े खारी नभदू केरेन वाय वॊफॊधीत 
ठेकेदायाकडून कभी दयाने बाड ेलव र कयणेत आरी आशे. तयी वदयची यक्कभ वॊफॊधीताकडून लव र 
करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयाली.  
अ.क्र. लऴा 12.5% न वाय 

लावऴाक बाड ेलाढ 
यक्कभ रु.  

लव र कयालमाची यक्कभ 
रु. 

 1. 2014 1875/- 22,500/-  
 2. 2015 3984/- 47,808/-  
  एकूण  70,308/-  

 
2) वदयचा ठेका देताना/ ननवलदा प्रलवध्द कयताना लाशनतऱावाठी उऩरब्ध अवरेल्मा जागेचे षेत्रपऱ 
वलचायात घेलनू जागेचे भ ल्माॊकन करुन ननवलदा यक्कभ (ऩ ला गणकऩत्रक) ननग्श्चत कयणेची कामालाशी 
कयणे आलश्मक शोत.े वदय भ ल्माॊकनाची कागदऩत्र ेनस्तीत आढऱ न आरी नाशीत. भ ल्माॊकन न कयता 
वयवकट ननवलदा दय ननग्श्चत कयणेफाफत प्रमोजनाचा ख रावा केरा नाशी.  
3) वदय लभऱकतीलयीर भारभत्ता कय आकायणी ल लव रीची कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध 
करुन देणेत आरी नाशीत.  
एक ण लव रऩात्र यक्कभ रु.70,308/-      

DGPKVSM6101 (Ref No : 166, Hmm No : 226)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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109 भनऩाच ेताब्मातीर भारभत्तेलय उबायरेल्मा भोफाईर टॉलयच ेथककत बाड ेलवुरीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ताचे बाड े   भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 443321.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 54528.00/-  

“ड” षेत्रत्रम कामाषरमाचे इभायतीलयीर फीएवएनएर कॊ ऩनीच ेटॉलय उबायल्माच्मा बाड ेकयायाची नस्ती 
रेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी. बाड ेकयायनाममाची भुदत दद.11/01/2011 योजी वॊऩुष्ट्टात आरा त्माऩुढीर 

कारालधीचा कयायनाभा कयणेफाफत पलबागाने कोणतीशी कामषलाशी केरेरी नाशी. पलबागाव्दाये वदय वॊस्थेकडून 

जुन्मा दयानेच टॉलयचे बाड ेलवुरी शोत आशे. वॊस्थेकडून वुधारयत दयाप्रभाणे बाड ेलवुर केर ेनवल्माने 

पयकाची यक्कभ रु.4,43,321/- वॊफॊधीताकडून लवुर करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयणेत माली ल त्मा 
यक्कभेलयीर 12.30% वेला कय रु.54,528/- इतकी वॊफॊधीताकडून लवुर करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 
आचथषक लऴष 2008 त े2015 मा कारालधीत भनऩाच ेकोणकोणत्मा भारभत्ताॊलय ककती भोफाईर टॉलय उबायणेत 

आर ेआशेत माची भादशती ल कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी. भनऩाच ेइभायतीलय उबायणेत 

आरेल्मा भोफाईर टॉलयलयीर भारभत्ता कय आकयणी ल लवुरीची कागदऩत्र ेरेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध करुन 

देणेत आरी नाशीत. 

 

  

भनऩाचे ब भी ग्जॊदगी वलबागाने वादय केरेरे भोफाईर टॉलयचे अलबरेखाचे 2014-15 मा आचथाक लऴााचे 
रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.227 हद.27/07/2018 अन्लमे 
वलचायणा केरी शोती. वलबागाने आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे 
अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)भनऩाचे भारभत्तलेय उबायण्मात आरेरे भोफाईर टॉलयची भाहशतीफाफत वलचायणा केरी अवता 
वलबागाने वन 2008 भध्मे (1) याजभाता ग्जजाऊ वाॊस्कृनतक कें द्र इभायतीलयीर टेयेवची जागा, वॊत 
त कायाभनगय, (2) गोरभाकेटलयीर टेयेवची जागा, वॊत त कायाभनगय, (3) “ड” प्रबाग कामाारमालयीर 
टेयेवची जागा, यशाटणी, (4) वशा.भॊडराचधकायी कामाारा इभायतीच्मा टेयेवलयीर जागा,वाॊगली मेथे  
अवणाये भोफाईर टॉलयची भाहशती वादय केरी आशे. वदय भाहशतीन वाय भनऩाचे भारभत्तलेय एकूण 4 
हठकाणी टॉलय उबायण्माचे हदवनू मेत.े त्माऩकैी “ड” षेबत्रम कामाारम षेत्रातीर षेबत्रम कामाारमाचे 
इभायतीलयीर फीएवएनएर कॊ ऩनीचे टॉलय उबायरा आशे. वदय टॉलय बाड ेकयायाच्मा नस्तीची भागणी 
केरी अवता ती रेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी.  
2) वॊत त कायाभ गोरभाकेट इभायतीलय बाड ेतत्लालय भे. रयराॊमन्व इन्पोकॉभ लर. मा कॊ ऩनीचा 
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भोफाईर टॉलय उबायणी नस्तीची तऩावणी केरी अवता वलबागाने वदय कॊ ऩनीळी 650 चौ.प ट जागालय 
भोफाईर टॉलय उबायणेकयीता हद.12/01/2006 ऩावनू 5 लऴाावाठी रु.10,000/- प्रनत भशा प्रभाणे बाड े
कयाय केरा आशे. कयायनाम्मान वाय वदयचा कारालधी शा हद.11/01/2011 योजी वॊऩ ष्ट्टात आरा आशे. 
त्माऩ ढीर कारालधीचा कयायनाभा कयणे आलश्मक अवताना वलबागाने त्माफाफत कोणतीशी कामालाशी 
केरेरी नाशी. नगय यचना ल वलकाव वलबागाने कऱवलरेन वाय नवलन बाड ेदयाप्रभाणे टॉलयचे बाड ेलव र 
कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ब लभ आणण ग्जॊदगी वलबागाव्दाये वदय वॊस्थेकडून ज न्मा दयानेच टॉलयचे 
बाड ेलव री शोत आशे. त्माभ ऱे खारी नभ द केरेन वाय वदय वॊस्थेकडून व धारयत दयाने बाड ेलव र 
कयणे आलश्मक आशे. तरय, व धारयत दयान वाय पयकाची यक्कभ रु.4,43,321/- वॊफॊधीताकडून लव र 
करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयणेत माली.  
अ.क्र. लऴा भालवक दय 

रु./चौ.प ट 
लावऴाक बाड े
रु. 

लव र केरेरे बाड े
रु. 

लव र कयालमाचे 
बाड ेरु. 

 1. 2012 16.50 1,28,700/-  1,20,000/- 8,700/- 
 2. 2013 18.50 1,44,300/- 1,20,000/- 24,300/- 
 3. 2014 21.75 1,69,656/- 1,20,000/- 49,656/- 
 4. 2015 26.55 2,07,096/- 1,20,000/- 87,096/- 
 5. 2016(3 भहशने) 26.55   51,773/-   30,000/- 21,773/- 
 6. 2016-17 30.75 2,39,856/- 1,20,000/- 1,19,856/- 
 7. 2017-18 32.30 2,51,940/- 1,20,000/- 1,31,940/- 
 एकूण रु.  11,93,321/- 7,50,000/- 4,43,321/- 

     
3) वदय भारभत्तचे्मा एकूण बाड्माच्मा पयकाची यक्कभ रु.4,43,321/- लय 12.30% प्रभाणे वेला 
कयाची यक्कभ रु.54,528/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 
4) आचथाक लऴा 2008 त े2015 मा कारालधीत भनऩाचे कोणकोणत्मा भारभत्ताॊलय ककती भोफाईर 
टॉलय उबायणेत आरे आशेत माची भाहशती रेखाऩयीषणाव वादय केरी नाशी. 
5) हद.31/03/2015 अखेय ककती भोफाईर टॉलयचे बाड ेकयाय वॊऩ ष्ट्टात आरे आशेत? त्माॊच्मा बाड े
कयायाचे न तनीकयण केरे ककॊ ला कवे? नवल्माव त्माची कायणे नभदू करुन ववलस्तय तऩळीर वादय 
केरा नाशी. 
6) भनऩाचे भारभत्तलेय उबायणेत आरेल्मा भोफाईर टॉलयच्मा बाड ेलव रीकरयता भनऩाचे नगय यचना 
ल वलकाव वलबागाने कऱवलरेल्मा दयान वाय ककती बाड ेलव र कयणे आलश्मक आशे ल प्रत्मष ककती 
बाड ेलव र कयण्मात मेत आशे माची भोफाईर टॉलयननशाम भाहशती वादय केरी नाशी.  
7) भनऩाने ज्मा कॊ ऩनीळी भोफाईर टॉलय फववलण्माचा कयाय केरा आशे त्मा टॉलयचा लाऩय 
बाडकेयायातीर नभदू कॊ ऩनी व्मनतरयक्त इतय कॊ ऩन्मा लाऩय कयतात ककॊ ला कवे? अवल्माव लव री 
कयणेवलऴमी कयायनाम्मातीर अटी ळतीन वाय इ. भाहशती वादय केरी नाशी. 
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8) भनऩाचे इभायतीलय उबायणेत आरेल्मा भोफाईर टॉलयलयीर भारभत्ता कय आकयणी ल लव रीची  
कागदऩत्र ेभागणी करुनशी रेखाऩरयषणावाठी उऩरब्ध करुन देणेत आरी नाशीत.  
एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.4,97,849/-       

DGPKVSM6101 (Ref No : 167, Hmm No : 227)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

110 औद्मोचगक प्रमळषण वॊस्था, भोयलाडी अॊतगषत अवरेल्मा बाॊडाय वादशत्माफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 5 

   

     भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

भशायाष्ट्र आकर्स्भक खचष ननमभ ऩुर्स्तका 1965 भधीर ननमभ 98 नुवाय तवेच  नाळलॊत वादशत्माॊची ननमभ 

179 नुवाय प्रतके लऴी भाचष ल वप्पटेंफय भदशन्मात ऩडताऱणी कयणे आलश्मक आशे. औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था 
भोयलाडी मेथीर बाॊडाय वादशत्माॊची लापऴषक ऩडताऱणी करून कामाषरम प्रभुखाने प्रभाणऩत्र नोंदपलरेर ेनाशी. 
भशायाष्ट्र नगयऩालरका अचधननमभ (1949 चा भुॊफई अचधननमभ क्र.59)1 भधीर ननमभ 465 1(फ) नुवाय 

नगयऩालरका अचधका-माने ककॊ ला कभषचा-माने प्रनतबूती देणे इष्ट्ट आशे अव ेलाटेर अळा कोणत्माशी अचधका-माने 

ककला कभषचा-माने द्मालमाच्मा प्रनतबूतीची यक्कभ ल स्लरूऩ ठयपलण्माचा स्थामी वलभतीव पलननमभ कयण्माचा 
अचधकाय अवताना  भशाऩालरकेने पलननमभ  भॊजूय केरेरा नाशी. जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीची ऩडताऱणी 
कयताना ऩषृ्ट्ठ क्र. 190 लय भध्मलती बाॊडाय पलबागाकडून चरन क्र. ननयॊक ददनाॊक 23.3.2015 योजी 1 नग 

रॎऩटॉऩ प्राप्पत झारेरा अवून वदय रॎऩटॉऩ प्राचामष माॊचे नाल ेदाखलून अखेयची लळल्रक ननयॊक केरेरी आशे. 

रॎऩटॉऩ प्राप्पत झारेफाफत प्राचमष माची ऩोशोच रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. पलत्तीम अचधकाय ननमभ 

ऩुर्स्तका 5 भे 2009 भधीर अनुक्रभाॊक 11 ननमभ 68 नुवाय लेतन फॉड 37400-67000 ग्रेड लेतन 10000 ल ग्रेड 

लेतन त्मालयीर अवरेल्मा अचधका-माॊवाठी एअय कॊ डीळनय अनुसेम आशे. अव ेअवताना  प्राचामष, औद्मोचगक 

प्रलळषण वॊस्था माॊना एअय कॊ डीळनय अनुसेम नवताना अनुसेम केरेरा आशे. औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था 
,भोयलाडी अॊतगषत बाॊडाय ळाखेतीर वाठा यर्जस्टय  दद.1/4/2014 त े31/03/2015 भधीर चरन क्र.D /10244/A 

/1 दद.29.05.2013  नुवाय भुख्म बाॊडाय पलबागाकडून प्राप्पत झारेरे बाॊडाय वादशत्म प्राप्पत ददनाॊकाऩावून 

पलनालाऩय ऩडून आशे. 

 

  

वऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका अचधनस्त अवरेल्मा औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था भोयलाडी 
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कामाारमाच्मा रेखा ऩयीषणाभध्मे आढऱून आरेल्मा त्र टी फाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 105 

हद.25/01/2018 ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. त्मान वाय प्राचामा, औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था 
भोयलाडी माॊनी ऩत्र क्र. औप्रव/8अ/कवल/46/2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरे. आषेऩ क्र. 6 च्मा 
अन ऴॊगान ेवॊगणक लाटऩाफाफत वॊफॊचधत कें द्राची वाठा नोंदलशी  रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करूण 

देण्मात आल्माने भ द्दा क्र.6 लगऱण्मात मेत आशे. 
वलबागाच ेअन ऩारन वलचायात घेता खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत.  
 
1. भशायाष्ट्र आकग्स्भक खचा ननमभ ऩ ग्स्तका 1965 भधीर ननमभ 98 न वाय कामाारम प्रभ ख 

दयलऴी जून भहशन्माभध्मे प्रत्मष वॊग्रश आणण वललयण ऩत्रातीर नोंदी माॊची त रना करून ऩडताऱणी 
कयण्माव तवेच  नाळलॊत वाहशत्माॊची ननमभ 179 न वाय प्रत्मेक लऴी भाचा ल वप्टेंफय भहशन्मात 

ऩडताऱणी कयण्माव  जफाफदाय याशीर अव ेनभूद आशे. भात्र औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था भोयलाडी 
मेथीर बाॊडाय वाहशत्माॊची लावऴाक ऩडताऱणी करून कामाारम प्रभ खाने ननमभ 98 न वाय प्रभाणऩत्र 

नोंदवलरेरे नाशी. भशायाष्ट्र आकग्स्भक खचा ननमभ ऩ ग्स्तका 1965 भधीर ननमभ 179 न वाय 

प्रभाणऩत्र वादय केरे नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
2. भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था कावायलाडी ल औद्मोचगक प्रलळषण 

वॊस्था भोयलाडी अॊतगात अवरेल्मा बाॊडाय वाहशत्माफाफत वदय बाॊडाय वाहशत्म  ज्मा 
भशानगयऩालरका अचधकायी  ककला कभाचायी माॊच्मा ताब्मात आशे त्माॊच्माकडून प्रनतबूती फॊधऩत्र घेणे 

आलश्मक आशे. तथावऩ तव ेप्रनतबूती फॊधऩत्र घेतरेरे हदवून आरे नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 
अचधननमभ (1949 चा भ ॊफई अचधननमभ क्र.59)1 भधीर ननमभ 465 1(फ) न वाय ज्मा 
भशानगयऩाभशालरका अचधका-माने ककला कभाचा-माने प्रनतबूती देणे इष्ट्ट आशे अव ेलाटेर अळा 
कोणत्माशी नगयऩालरका अचधका-माने ककला कभाचा-मान ेद्मालमाच्मा प्रनतबूतीची यक्कभ ल स्लरूऩ 

ठयवलण्माचा स्थामी वलभतीव वलननमभ कयण्माचा अचधकाय आशे. त्मान वाय भशानगयऩालरकेने 
वलननमभ  भॊजूय केरेल्मा ठयालाच्मा प्रती रेखाऩयीषणाव वादय केरेल्मा नाशीत. माफाफत 

अन ऩारनात ख रावा केरेरा नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
 
3. औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था, भोयलाडी कामाारमाच्मा जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीची ऩडताऱणी 
कयताना ऩषृ्ट्ठ क्र. 190 लय भध्मलती बाॊडाय वलबागाकडून चरन क्र.ननयॊक हदनाॊक 23.3.2015 योजी 1 

नग रॎऩटॉऩ प्राप्त झारेरा अवून वदय रॎऩटॉऩ प्राचामा माॊच ेनाले दाखलून अखेयची लळल्रक ननयॊक 

केरेरी आशे. रॎऩटॉऩ प्राप्त झारेफाफत प्राचामा माची ऩोशोच अन ऩारनावोफत जोडरी नवल्माने 
आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
4. औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था ,भोयलाडी कामाारमाच्मा जॊगभ भारभत्ता नोंदलशीची ऩडताऱणी 
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कयताना ऩषृ्ट्ठ क्र. 180 लय औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था कावायलाडी मेथीर 1 नग एअय कॊ डीळनय ऩत्र 

क्र.इ/कवल/86/2013 हदनाॊक 10.4.2013 न वाय प्राप्त झारा अवून तो प्राचामा माॊच ेदारनात 

फववलण्मात आल्माची नोंद घेऊन अखेयची लळल्रक ननयॊक केरेरी आशे. वलत्तीम अचधकाय ननमभ 

ऩ ग्स्तका 5 भे 2009 भधीर अन क्रभाॊक 11 ननमभ 68 न वाय लेतन फॎड 37400-67000 गे्रड लेतन 

10000 ल गे्रड लेतन त्मालयीर अवरेल्मा अचधका-माॊवाठी एअय कॊ डीळनय अन सेम  आशे. प्राचामा, 
औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था माॊना एअय कॊ डीळनय अन सेम नवताना  अन सेम केरेरा आशे. 

अन ऩारनावोफत वॊम क्तीक ख रावा वादय केरेरा नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
5. औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था ,भोयलाडी अॊतगात बाॊडाय ळाखेतीर वाठा यग्जस्टय हद.1/4/2014 त े

31/03/2015 भधीर चरन क्र.W  D /10244/A /1 D I.29.05.2013  न वाय भ ख्म बाॊडाय 

वलबागाकडून  प्राप्त झारेरे खारीर बाॊडाय वाहशत्म प्राप्त हदनाॊकाऩावून रेखाऩयीषणाच्मा 
हदनाॊकाऩमतं वलनालाऩय ऩडून आशे. त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे  
अ क्र.  वाठा यग्जस्टय  हद. 

1/4/2014 ते 
31/03/2015 

भधीर ऩषृ्ट्ठ क्र. 

खयेदी तऩळीर वाहशत्माच े

लणान 
वाहशत्माच े

ऩरयभाण 
ळयेा 

1 32 W  D/10244/A/1 D 

I.29.05.2013 
M s flat 160x10 

m m 
1050 K g प्राप्त हदनाॊका 

ऩावून  

रेखाऩयीषणाच्मा 
हदनाॊकाऩमतं 

वलनालाऩय ऩडून 

आशे. 
 
 

2 40 W  D/10244/A/1 D 

I.29.05.2013 
M s fla t 65x6  

m m 
30 K g 

3 43 W  D/10244/A/1 D 

I.29.05.2013 
M s fla t 75x8  

m m 
10 K g 

4 44 W  D /10244/A /1 D 

I 29.05.2013 
M s  p ipe 50x3 

m m 
166.24 K g 

5 46 W  D /10244/A/1 D 

I.29.05.2013 
M s R o und b a 

r 4,5, 8m m  Ǿ 
12.56 K g 

वदय वाहशत्माफाफत  औद्मोचगक प्रलळषण वॊस्था, भोयलाडी कामाारमाकडून भ ख्म बाॊडाय वलबागाव 

भागणी केरेल्मा ऩत्राच्मा प्रती रेखाऩयीषणाव वादय केरेल्मा नाशीत. त्माच प्रभाणे बाॊडायातीर 

खयेदी हदनाॊकाऩावून वलनालाऩय ऩडून अवरेल्मा इतय वाहशत्माचादेखीर भाहशती खयेदी हदनाॊक, 
तऩळीर ल ककॊ भतीवश उऩयोक्त नभ न्मात रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरा नाशी. 

वदय वलनालाऩय वाहशत्माची ळावन ननणाम वलत्त वलबाग हद.18.06.1991 न वाय वलल्शेलाट रालाली ल 

केरेल्मा कामालाशीच्मा तऩलळरावश अन ऩारन वादय कयाल.े 

DATMDSM7101 (Ref No : 43, Hmm No : 105)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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111 ईभायत फाॊधकाभ ऩयलाना देताना वलकाव ळुल्क कभी लवुर केरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :वलकाव ळ ल्क    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 32875.00/-   

चच ॊचलड देलस्थान रस्ट भोयमा माॊचेतपे लव.व.नॊ.826 मेथीर जागेत गोवाली शॉस्ऩीटर फाॊधणेकरयता जागेचा 
लाऩय लाखणज्म प्रकायावाठी केरा अवल्माने बुखॊडालयशी दपु्पऩट दयाने पलकाव ळुल्क लवुर केरा नवल्माने कभी 
लवुर केरेरी यक्कभ रु.32,875/- वॊफॊधीताकडून लवुर करुन पलकाव ननधीभध्मे जभा कयणेत माली. 
 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा शद्द्तीभध्मे इभायत फाॊधकाभाव ऩयलाना हदरेल्मा प्रकयणाची तऩावणी केरी अवता 
आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.138 हद.28/02/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने 

रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं आषेऩाच ेअन ऩारन वादय केर ेनवल्माने रेखाऩयीषणाच े

खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
     भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ, 1966 भधीर करभ क्र.124(ग) द वयी अन वचूीन वाय वलकाव 

ळ ल्क शे ननलावी लाऩयावाठी जलभनीचा वलकाव कयालमाचा झाल्माव त्मा लऴााच्मा लळघ्रगणकाभध्मे नभ द 

केरेल्मा ख ल्मा जागेच ेदयाच े0.50 % ब खॊडाव ल 2% फाॊधकाभाव प्रनत चौ.भी.प्रभाणे ल लाणणज्म लाऩयावाठी 
वलकाव कयालमाचा झाल्माव ननलावी दयाच्मा द प्ऩट दयाने ब खॊड षेत्रालय ल फाॊधकाभ षेत्रालय वलकाव ळ ल्क 

आकायणेत माल ेअळी तयतदू आशे. अचधननमभातीर तयतदूीन वाय खारी नभदू केरेल्मा प्रकयणाच े

वलकावकाकडून वलकाव ळ ल्क कभी लव र केल्माच ेहदवनू मेत.े  
1)चच ॊचलड देलस्थान रस्ट भोयमा माॊचेतपे लव.व.नॊ.826 मेथीर जागेत गोवाली शॉस्ऩीटर फाॊधकाभ कयणेवाठी 
रामवन आकका टेक्ट श्री अलभत क रकणी माॊना फाॊधकाभ व रु कयणेफाफतच ेकामाारमाच ेऩत्र क्र.फीऩी/चच ॊच/45/ 
1997 हद.05/04/1997 अन्लमे लाणणज्म इभायत फाॊधकाभाव ऩयलानगी देण्मात आरी आशे. वदय इभायत 

फाॊधकाभाच ेब खॊडाच ेषेत्र 778.00 चौ.भी. अवनू त्मालय फाॊधकाभाच ेननमोजन केरेरे आशे. तदनॊतय 
वलकावकाने 526.00 चौ.भी. लाढील ब खॊडालय लाणणज्म इभायत फाॊधकाभावाठी भनऩाकड ेप्रस्ताल वादय केर े

अवता भनऩाने त्माव व धायीत फाॊधकाभ ऩयलानगी ऩत्र क्र.फीऩी/चच ॊचलड /77/2014 हद.23/12/2014 अन्लमे 

फाॊधकाभाव ऩयलानगी देण्मात आरी. व धायीत लाढील ब खॊडालय लाढील फाॊधकाभाव ऩयलानगी हदल्माव 

वलकावकाकडून लाढील ब खॊडालय अचधननमभातीर तयत दीन वाय वदय जलभनीचा लाणणज्म लाऩयावाठी वलकाव 

कयालमाचा अवल्माने वलकाव ळ ल्क शे लऴा 2014 चे लळघ्रगणकाभध्मे वदय जागेवाठी नभ द केरेल्मा ख ल्मा 
जागेच्मा दय रु.12,500/- प्रनत चौ.भी. च े1% प्रभाणे रु.65,750/- वलकाव ळ ल्क लव र कयणे आलश्मक शोत.े 
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ऩयॊत  भनऩाने लळघ्रगणकाभध्मे वदय जागेवाठी नभ द केरेल्मा ख ल्मा जागेच्मा दय रु.12,500/- प्रनत चौ.भी.चे 
0.50% यक्कभ रु.32,875/- ऩालती क्र.फी2439 हद.19/11/2014 अन्लमे वलकाव ळ ल्क लव र केरेरा आशे. 

वदय जागेचा लाऩय लाणणज्म प्रकायावाठी केरा अवल्माने ब खॊडालयशी द प्ऩट दयाने वलकाव ळ ल्क लव र कयणे 

आलश्मक शोत.े त्माभ ऱे कभी लव र केरेरी वलकाव ळ ल्कची यक्कभ रु.32,875/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन 

वलकाव ननधीभध्मे जभा कयणेत माली.      
DGPKVSM6101 (Ref No : 52, Hmm No : 138)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

112 काभगाय कल्माण उऩकय कभी लवुर केरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :काभगाय कल्माण उऩकय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 55687.00/-   

भौज ेपऩ ॊऩऱे वौदागय मेथीर व.नॊ.61/1अ/26 मा बूखॊडालय 428.12 चौ.भी. चे आय.वी.वी. फाॊधकाभा लयीर 

रु.42,537/- ल भौज ेबोवयी मेथीर लव.व.नॊ.4396/134 प्परॉट क्र.125 मा बूखॊडालय 134.32 चौ.भी.फाॊधकाभालयीर 

रु.13,150/- ची काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ कभी लवुर केरी अवल्माने अळी एकूण यक्कभ रु.55,687/- 

वॊफॊधीताकडून लवुर करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अॊतगात अवणाये फाॊधकाभ ऩयलाना वलबागाच ेभशायाष्ट्र ळावन, स्थाननक 

ननधी रेखा ऩयीषण वलबागाभापा त 2014-15 मा आचथाक लऴााच ेरेखा ऩयीषण कयण्मात आर.े भनऩा षेत्रातीर 

फाॊधकाभ ऩयलाना नस्तीॊची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.139 

हद.28/02/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं आषेऩाच े

अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने रेखाऩयीषणाच ेखारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
      भशायाष्ट्र ळावन, उद्मोग, ऊजाा ल काभगाय वलबाग माॊचेकडीर ळावन ननणाम क्र.फीवीए 

2009/प्र.क्र.108/काभगाय 7-अ हद.17 ज न 2010 न वाय खाजगी ककॊ ला वालाजननक उऩक्रभाच्मा फाॊधकाभाच्मा 
वॊदबाात जे वलबाग फाॊधकाभाच्मा आयाखड्माव भान्मता देण्माव वषभ आशेत, अळा इभायत ल इतय 
फाॊधकाभाच्मा एकूण भ ल्मान वाय 1% उऩकय लव र करुन ळावनाव जभा कयण्मात माली अळी तयतदू आशे. 

त्मान वाय भनऩाने त्माॊचे शद्दीभध्मे वलकावकाना खाजगी जागेभध्मे फाॊधकाभ कयणेव भान्मता देण्मात आरी 
आशे अळी फाॊधकाभ ेज्मा लऴाात ऩ णा केरी आशेत त्मा लऴााच्मा लळघ्रगणकाभध्मे नभदू केरेल्मा फाॊधकाभाच े
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दयान वाय त्माचे भ ल्म काढून त्मा भ ल्माच्मा 1% उऩकय यक्कभ लव र करुन ळावनाव जभा कयणे आलश्मक 

आशे. ऩयॊत  भनऩाने खारी नभदू केरेल्मा वलकावकाकडून उऩकयाची यक्कभ कभी लव र केल्माचे हदवनू आरेरे 

आशे. तयी वॊफॊधीताकडून उऩकयाची यक्कभ लव र करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 
1)भौज ेवऩ ॊऩऱे वौदागय मेथीर व.नॊ.61/1अ/26 मा बखूॊडालय 428.12 चौ.भी. चे आय.वी.वी. फाॊधकाभ कयणेव 

भे.प्रवन्न अवोलवएटव रामवन्व आकका ट्क्ट श्र वऴकेळ देलये मा वलकावकाव फाॊधकाभ ऩयलाना 
क्र.फीऩी/वऩ ॊ.वौ/04/2014 हद.15/0/2014 अन्लमे ऩयलानगी देणेत आरी शोती. त्माप्रभाणे वलकावकाने वदयच े

फाॊधकाभ ऩ णा केल्मानॊतय फाॊधकाभ ऩ णात्लाचा दाखरा क्र.40/2015 हद.02/03/2015 अन्लमे देणेत आरेरा 
आशे. वलकावकाने वदयच ेफाॊधकाभ 2015 भध्मे ऩ णा केल्माने वन 2015 चे लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा 
आय.वी.वी.चा फाॊधकाभाचा दय रु.22000/- प्रती.चौ.भी. प्रभाणे फाॊधकाभाच ेभ ल्माॊकन यक्कभ रु.94,18,640/- 
शोत आशे. त्मान वाय फाॊधकाभाच ेभ ल्माॊकनाच े1% उऩकयाची यक्कभ रु.94,187/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन 

ळावनाव जभा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलकावकाकडून भनऩाने यक्कभ रु.51,650/- उऩकयाची यक्कभ 

लव र केरी आशे. उऩकयाची कभी लव र केरेरी यक्कभ रु.42,537/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा 
कयणेत माली. 
2) भौज ेबोवयी मेथीर लव.व.नॊ.4396/134 प्रॉट क्र.125 मा बखूॊडालय 134.32 चौ.भी.फाॊधकाभ कयणेव श्री 
लभलर ॊद प्रल्शाद वन्माळी ल प्रळाॊत प्रल्शाद वन्माळी रामवन्व आकका ट्क्ट अन याधा गोलधान मा वलकावकाव भ ऱ 

फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.फीऩी/बोवयी/26/2010 हद.21/07/2010 अन्लमे ल व धायीत फाॊधकाभ ऩयलाना 
क्र.फीऩी/बोवयी/08/2015 हद.07/03/2015 अन्लमे ऩयलानगी देणेत आरी शोती. त्माप्रभाणे वलकावकाने एकूण 

फाॊधकाभाच े134.32 चौ.भी.च ेफाॊधकाभ ऩ णा केल्माने त्माॊना फाॊधकाभ बाग ऩ णात्लाचा दाखरा क्र.44/2015 

हद.07/03/2015 अन्लमे देणेत आरेरे आशे. वलकावकाने वदयच ेफाॊधकाभ 2015 भध्मे ऩ णा केल्माने वन 

2015 चे लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा आय.वी.वी.चा फाॊधकाभाचा दय रु.22000/- प्रती.चौ.भी. प्रभाणे 

फाॊधकाभाच ेभ ल्माॊकन यक्कभ रु.29,55,040/- शोत आशे. त्मान वाय फाॊधकाभाच ेभ ल्माॊकनाच े1% उऩकयाची 
यक्कभ रु.29,550/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलकावकाकडून 

भनऩाने यक्कभ रु.16,400/- उऩकयाची यक्कभ लव र केरी आशे. उऩकयाची कभी लव र केरेरी यक्कभ 

रु.13,150/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 
एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.55,687/-       

DGPKVSM6101 (Ref No : 53, Hmm No : 139)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

113 भौजे च-शोरी मेथीर व.नॊ.435/6 ल 435/7 मा बूखॊडालय फाॊधकाभ ऩयलाना ददरेल्मा         
प्रकयणातीर तु्रटीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 
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रेखा ळीऴा :वलकाव ळ ल्क    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 23324.00/-   

भौज ेच-शोरी मेथीर व.नॊ.435/6 ल 436/7 मा बूखॊड षेत्र 2715.82 चौ.भी.लय 2642.40 चौ.भी.ननलावी ल 31.55 

चौ.भी. लाखणज्म लाऩयावाठी आय.वी.वी.चे फाॊधकाभालयीर पलकाव ळुल्क रु.13,356/- ल काभगाय कल्माण 

उऩकयाची रु.9,968/- कभी लवुर केरेरी अव ेएकूण यक्कभ रु.23,324/- वॊफॊधीताकडून लवुर कयण्मात माल.े 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका अॊतगात अवणाये फाॊधकाभ ऩयलाना वलबागाच ेभशायाष्ट्र ळावन, स्थाननक 

ननधी रेखा ऩयीषण वलबागाभापा त 2014-15 मा आचथाक लऴााच ेरेखा ऩयीषण चार ूकयण्मात आर.े भनऩा 
षेत्रातीर भौज ेच-शोरी मेथीर व.नॊ.435/6 ल 435/7 मा बखूॊडालय फाॊधकाभ ऩयलाना हदरेल्मा प्रकयणातीर 

फाॊधकाभ ऩयलाना नस्तीॊची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.140 

हद.28/02/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं आषेऩाच े

अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने रेखाऩयीषणाच ेखारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) भौज ेच-शोरी मेथीर व.नॊ.435/6 ल 436/7 मा बखूॊड षेत्र 2715.82 चौ.भी.लय 2642.40 चौ.भी.ननलावी ल 

31.55 चौ.भी. लाणणज्म लाऩयावाठी आय.वी.वी.चे फाॊधकाभ कयणेव भे.याजमोग डवे्शल्ऩवा तपे मोगेळ लळ ॊगाड े

रामवन्व आकका ट्क्ट स्लाती लबड ेमा वलकावकाव फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.फीऩी/च-शोरी/ 03/2011 

हद.31/12/2011 अन्लमे ऩयलानगी देणेत आरी शोती. भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ, 1966 

भधीर करभ क्र.124(ग) द वयी अन वचूीन वाय वलकाव ळ ल्क शे ननलावी लाऩयावाठी जलभनीचा वलकाव 

कयालमाचा झाल्माव त्मा लऴााच्मा लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा ख ल्मा जागेच ेदयाच े0.50 % ब खॊडाव ल 

2% फाॊधकाभाव प्रनत चौ.भी.प्रभाणे ल लाणणज्म लाऩयावाठी वलकाव कयालमाचा झाल्माव ननलावी दयाच्मा 
द प्ऩट दयाने ब खॊड षेत्रालय ल फाॊधकाभ षेत्रालय वलकाव ळ ल्क आकायणेत माल ेअळी तयतदू आशे. ऩयॊत  भनऩाने 

वलकावकाकडून ब खॊडालय रु.20/- प्रनत चौ.भी., ननलावी फाॊधकाभ षेत्रालय रु.40/- प्रनत चौ.भी. ल लाणणज्म 

फाॊधकाभ षेत्रालय रु.80/- प्रनत चौ.भी. प्रभाणे एकूण रु.1,62,537/- ऩालती क्र.6301 हद.28/12/2011 अन्लमे 

लव र कयण्मात आर ेआशे. लास्तवलक ऩशाता वन 2011 चे लळघ्रगणकाभधीर ख ल्मा जागेचा दय रु.2600/- 
प्रनत चौ.भी. च्मा 2715.82 चौ.भी. ब खॊडालय 0.50% प्रभाणे रु.13/- प्रभाणे रु.35,306/-, ननलावी फाॊधकाभ 

षेत्र 2642.82 चौ.भी.लय 2% प्रभाणे रु.52/- प्रनत चौ.भी.प्रभाणे रु.1,37,405/- ल लाणणज्म फाॊधकाभ षेत्र 

31.55 चौ.भी.लय 4% प्रभाणे रु.104/- प्रनत चौ.भी.प्रभाणेरु.3,281/- अव ेएकूण रु.1,75,893/- वलकाव 

ळ ल्क लव र कयणे आलश्मक शोत.े तयी वलकाव ळ ल्क कभी लव र केरेरी यक्कभ रु.13,356/- वॊफॊधीताकडून 

लव र करुन वलकाव ननधीभध्मे जभा कयणेत माली.   

2) भौज ेच-शोरी मेथीर व.नॊ.435/6 ल 436/7 मा बखूॊडालय फाॊधकाभ कयणेच ेकाभ 2642.40 चौ.भी.ननलावी 
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ल 31.55 चौ.भी. लाणणज्म लाऩयावाठी आय.वी.वी.चे फाॊधकाभ कयणेव भे.याजमोग डवे्शल्ऩवा तपे मोगेळ लळ ॊगाड े

रामवन्व आकका ट्क्ट स्लाती लबड ेमा वलकावकाव फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.फीऩी/च-शोरी/ 03/2011 

हद.31/12/2011 अन्लमे ऩयलानगी देणेत आरी शोती. त्माप्रभाणे वलकावकाने एकूण फाॊधकाभाच े1095.31 

चौ.भी.च ेफाॊधकाभ ऩ णा केल्माने त्माॊना फाॊधकाभ बाग ऩ णात्लाचा दाखरा क्र.65/2015 हद.26/03/2015 अन्लमे 

देणेत आरेरे आशे. वलकावकाने वदयचे फाॊधकाभ 2015 भध्मे एकूण फाॊधकाभाच ेषेत्राऩकैी बाग ऩ णा केल्माने 

वन 2015 चे लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा आय.वी.वी. फाॊधकाभाचा दय रु.22000/- प्रती.चौ.भी. प्रभाणे 

फाॊधकाभाच ेभ ल्माॊकन यक्कभ रु.240,96,820/- शोत आशे. त्मान वाय फाॊधकाभाच ेभ ल्मॊकनाच े1% उऩकयाची 
यक्कभ रु.2,40,968/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलकावकाकडून 

भनऩाने यक्कभ रु.2,31,000/- उऩकयाची यक्कभ लव र केरी आशे. उऩकयाची कभी लव र केरेरी यकाभ 

रु.9,968/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 

एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.23,324/-      

DGPKVSM6101 (Ref No : 54, Hmm No : 140)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

114 भौजे ददघी व.नॊ.80/2अ/ए1 मेथीर जागेलय फाॊधकाभाव ऩयलाना प्रकयणातीर  
अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :वलकाव ळ ल्क    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 669635.00/-   

भौज ेददघी मेथीर व.नॊ.80/2अ/ए1 मेथीर 2880.95 चौ.भी. बूखॊडालय 2605.63 चौ.भी. आय.वी.वी. 
फाॊधकाभालयीर पलकाव ळुल्क रु.59,864/- ल काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ रु.6,09,771/-  अव ेएकूण 

यक्कभ रु.6,69,635/- कभी लवुर केल्माने ती वॊफॊधीताकडून लवुर कयण्मात माल.े वदय फाॊधकाभाचा पलकावक 

शा श्री भाखणकरार फाफुयाल बॊडायी आशे. पलकाव शक्क शस्ताॊतयाव्दाये लाढील फाॊधकाभ कयालामाच ेअवल्माव 

पलकावकाने स्लत:च ेनाल ेपलकाव शक्क प्रभाणाऩत्रातीर षेत्र पलकत घेऊन लाढील फाॊधकाभ कयणे आलश्मक 

शोत.े ऩयॊतु पलकावकाने भे.फी.मु.बॊडायी तपे बागीदाय श्री यजनीळ भाखणकरार बॊडायी ल श्री अनुज भाखणकरार 

बॊडायी माॊनी खयेदी केरेरे पलकाव शक्क प्रभाणाऩत्रातीर षेत्र वदय फाॊधकाभाव लाऩयरे आशे शे ननमभफाह्म आशे. 
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भौज ेहदघी व.नॊ.80/2अ/ए1 मेथीर मेथीर जागेलय फाॊधकाभाव ऩयलाना प्रकयणाची तऩावणी केरी अवता 
आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.141 हद.28/02/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने 

रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं आषेऩाच ेअन ऩारन वादय केर ेनवल्माने रेखाऩयीषणाच े

खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) भौज ेहदघी मेथीर व.नॊ.80/2अ/ए1 मेथीर 2880.95 चौ.भी. बखूॊडालय 2605.63 चौ.भी. आय.वी.वी. 
फाॊधकाभ कयणेव भाणणकरार फाफ रार बॊडायी ल इतय रामवन्व आकका ट्क्ट वॊहदऩ खाटऩ ेमा वलकावकाव 

फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.फीऩी/हदघी/33/2012 हद.07/08/2012 अन्लमे ऩयलानगी देणेत आरी शोती. भशायाष्ट्र 

प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ, 1966 भधीर करभ क्र.124(ग) द वयी अन वचूीन वाय वलकाव ळ ल्क शे 

ननलावी लाऩयावाठी जलभनीचा वलकाव कयालमाचा झाल्माव त्मा लऴााच्मा लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा 
ख ल्मा जागेच ेदयाच े0.50 % ब खॊडाव ल 2% फाॊधकाभाव प्रनत चौ.भी.प्रभाणे ल लाणणज्म लाऩयावाठी वलकाव 

कयालमाचा झाल्माव ननलावी दयाच्मा द प्ऩट दयाने ब खॊड षेत्रालय ल फाॊधकाभ षेत्रालय वलकाव ळ ल्क आकायणेत 

माल ेअळी तयतदू आशे. अचधननमभातीर तयत दीन वाय वदय जलभनीचा लाणणज्म लाऩयावाठी वलकाव कयालमाचा 
अवल्माने वलकाव ळ ल्क शे लऴा 2012 चे लळघ्रगणकाभध्मे वदय जागेवाठी नभ द केरेल्मा ख ल्मा जागेच्मा दय 
रु.2990/- प्रनत चौ.भी. चे 0.50% प्रभाणे रु.43,070/- ब खॊड षेत्रालय ल 2605.63 ननलावी फाॊधकाभ षेत्रालय 
2% प्रभाणे रु.1,55,817/- अव ेएकूण यक्कभ रु.1,98,887/- वलकाव ळ ल्क लव र कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
भनऩाने वलकावकाकडून यक्कभ रु.1,39,022/- वलकाव ळ ल्क लव र केर ेआशे. वलकावकाकडून यक्कभ 

रु.59,864/- वलकाव ळ ल्क कभी लव र केल्माने ती वॊफॊधीताकडून लव र करुन वलकाव ननधीभध्मे जभा 
कयणेत माली. 

2) भौज ेहदघी मेथीर व.नॊ.80/2अ/ए1 मेथीर 2880.95 चौ.भी. बखूॊडालय 2605.63 चौ.भी. आय.वी.वी. 
फाॊधकाभ कयणेव भाणणकरार फाफ रार बॊडायी ल इतय रामवन्व आकका ट्क्ट वॊहदऩ खाटऩ ेमा वलकावकाव 

फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.फीऩी/हदघी/33/2012 हद.07/08/2012 अन्लमे ऩयलानगी देणेत आरी शोती. तदनॊतय 
वलकावकाने फाॊधकाभाभध्मे लाढील काभ कयालमाच ेअवल्माने फाॊधकाभाव व धायीत नकाळ ेवादय केल्माने 

भनऩाने अॊनतभ व धायीत फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.फीऩी/हदघी/02/2014 हद.17/01/2014 अन्लमे एक ण ननलावी 
फाॊधकाभ षेत्र 3908.05 चौ.भी. फाॊधकाभ कयणेव भान्मता देण्मात आरी आशे. त्माप्रभाणे वलकावकाने एकूण 

फाॊधकाभाच े3908.05 चौ.भी.चे फाॊधकाभ ऩ णा केल्माने त्माॊना फाॊधकाभ बाग ऩ णात्लाचा दाखरा क्र.113/2015 

हद.29/05/2015 अन्लमे 3098.44 चौ.भी. ऩ णात्लाचा दाखरा क्र.193/2015 हद.19/08/2015 अन्लमे 

809.61 चौ.भी. देणेत आरेरा आशे. वलकावकाने वदयच ेफाॊधकाभ 2015 भध्मे ऩ णा केल्माने लऴा 2015 चे 
लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा आय.वी.वी.चा फाॊधकाभाचा दय रु.22000/- प्रनत चौ.भी. प्रभाणे फाॊधकाभाच े

भ ल्माॊकन यक्कभ रु.8,59,77,100/- शोत आशे. त्मान वाय फाॊधकाभाच ेभ ल्माॊकनाच े1% उऩकयाची यक्कभ 

रु.8,59,771/- वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलकावकाकडून भनऩाने 

यक्कभ रु.2,50,000/- उऩकयाची यक्कभ लव र केरी आशे. उऩकयाची कभी लव र केरेरी यकाभ रु.6,09,771/- 
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वॊफॊधीताकडून लव र करुन ळावनाव जभा कयणेत माली. 

3) भे.फी.म .बॊडायी तपे बागीदाय श्री यजनीळ भाणणकरार बॊडायी ल श्री अन ज भाणणकरार बॊडायी माॊनी 
हद.17/09/2013 योजी खारी नभदू केरेरे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्रातीर षेत्र वलकत घेतरेर ेआशेत.  

अ.क्र.  वलकाव शक्क 
प्रभाणऩत्र क्र.  

वलकत घेतरेरे 
षेत्र चौ.भी.  

 1. 1119 480.00 
 2. 854 23.00 
 3. 867 165.00 

 4. 1117 86.00 

 5. 1115 284.00 

   एकूण 1038.00 

लय नभ द केरेरे वलकाव शक्क प्रभाणऩत्रातीर षेत्र शे वदय फाॊधकाभालय लाढील फाॊधकाभ कयणेव लाऩयण्मात 

आर ेआशे. वदय फाॊधकाभाचा वलकावक शा श्री भाणणकरार फाफ याल बॊडायी आशे. वलकाव शक्क शस्ताॊतयाव्दाये 
लाढील फाॊधकाभ कयालामाच ेअवल्माव वलकावकाने स्लत:चे नाल ेवलकाव शक्क प्रभाणाऩत्रातीर षेत्र वलकत 

घेऊन लाढील फाॊधकाभ कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलकावकाने द व-माने खयेदी केरेरे वलकाव शक्क 

प्रभाणाऩत्रातीर षेत्र वदय फाॊधकाभाव लाऩयरे आशे शे ननमभफाह्म आशे माफाफत ख रावा कयाला. तवेच 2014-
15 मा आचथाक लऴााभध्मे अळा प्रकाये ककती प्रकयाणाॊभध्मे इतय वलकावकाने खयेदी केरेल्मा वलकाव शक्क 

प्रभाणऩत्रातीर षेत्र लाऩरून लाढील फाॊधकाभ केर ेआशे त्माचा तऩलळर रेखाऩयीषणाव वादय कयाला. 
एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.6,69,635/-       

DGPKVSM6101 (Ref No : 55, Hmm No : 141)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

115 फाॊधकाभ ऩयलानगी वलबागातीर वलवलध काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :फाॊधकाभ ऩयलानगी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 134010.00/-   

वुधारयत फाॊधकाभाभध्मे ननलावी ल लाखणज्म फाॊधकाभाभध्मे फदर केल्माभुऱे पलकाव ळुल्काची लळल्रक 

यादशरेरी यक्कभ प्रळभन ळुल्काच्मा यक्कभेभध्मे लगष कयण्मात आरी आशे. माफाफत ननमभाभध्मे तयतूद 

नवताना वदयची यक्कभ लभऱकतदायाव कोणत्मा ननमभान्लमे ऩयत केरी माफाफत खुरावा केरा नाशी. तवेच 

वुधारयत फाॊधकाभ ऩयलानगीभध्मे लाढील लाखणज्म षेत्रातीर पयकाची यक्कभ ठेकेदायाकडून य.रु. 134010/- 
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लवूरऩात्र आशे. 

 

  

भौजे फोऱशाडलेाडी भोळी व.न. 703, 704,705 ऩै. मेथीर अजादाय ऩॊचळीर रयकक्रएळन प्रा.लर. तपे 

अजम ईश्लयदाव चोयडडमा तपे भे.अऩेक्वबफल्डवा तपे हदरीऩ भदनरार आगयलार, रामवन्व 

आकका टेकट  भें. ऩाटीर फ गडे अवोलवएट्व माॊनी भनऩाकडून फाॊधकाभ ऩयलानगीफाफतची भाहशती 
खारीरप्रभाणे आशे. 
i) फाॊधकाभ ऩयलानगी क्रभाॊक फीऩी/ फोऱशाडलेाडी भोळी/54/2013 हदनाॊक 22.11.2013 अन्लमे 

हदरी आशे. 
ii) व धारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी क्रभाॊक फीऩी/ फोऱशाडलेाडी भोळी/52/2014 हदनाॊक 06.09.2014, 
iii) व धारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी क्रभाॊक फीऩी/ फोऱशाडलेाडी भोळी/21/2015 हदनाॊक 31.03.2015 

अन्लमे बूखॊडाच ेएकूण षेत्र 9292.15 चौ.भी. आशे.  
iv) फाॊधकाभ ऩयलानगी क्रभाॊक हदनाॊक 22.11.2013 अन्लमे ननलावी फाॊधकाभ 7897.07 चौ.भी. 
आणण लाणणज्म फाॊधकाभाव 105.95 चौ.भी.ऩयलानगी हदरेरे आशे. त्माप्रभाणे बूखॊडाची य.रु. 

192812.11 आणण लयीर ननलावी आणण लाणणज्म फाॊधकाभाच ेवलकाव ळ ल्क लभऱकत 

धायकाकडून अन क्रभे य.रु. 655456.81 आणण य.रु. 17587.70 अव ेएकूण य.रु. 865900/- 
बयणा केरेरा आशे.  
 
वदयच्मा लभऱकतीच ेरेखाऩयीषणातीर आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 129 

हदनाॊक 17.02.2018 अन्लमे फाॊधकाभ वलबागाव कऱवलण्मात आरेल्मा शोत्मा. ऩयॊत  फाॊधकाभ 

ऩयलानगी वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय न केल्माभ ऱे 

खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) व धारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी क्र.हदनाॊक 06.09.2014 अन्लमे ऩूलीच्मा लाणणज्म 

फाॊधकाभाभधीर षेत्र 105.95 चौ.भी.ऐलजी 49.13 चौ.भी.कभी केल्माच ेहदवून मेत आशे. त्मा कभी 
केरेल्मा षेत्राच ेऩूली बयणा केरेरी वलकाव ळ ल्काची यक्कभ भनऩाने लभऱकतधायकाव ऩयत 

केल्माच ेहदवून मेत आशे. वलकाव ळ ल्काची यक्कभ शी प्रळभन ळ ल्काच्मा यक्कभेभध्मे लगा 
कयण्माफाफतच ेननमभाभध्मे तयतूद नाशी. तयी वदयची यक्कभ लभऱकतदायाव कोणत्मा 
ननमभान्लमे ऩयत केरी आशे माफाफत ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. वदयचा ख रावा वलबागाने 
रेखाऩयीषण कारालधी वॊऩेऩमतं केरेरा नवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  
 
2) लभऱकतधायकाने व धारयत फाॊधकाभ ऩयलानगी हदनाॊक 06.09.2014 अन्लमे लरफ्ट भळीन ल 

लरफ्ट लेर (19.44+54.42) 73.86 चौ.भी.च्मा ऐलजी (63.60+40.04) 103.64 चौ.भी. अव े

फदर केरेरा अवून त्मा फदराप्रभाणे रु. 4500/- प्रनत चौ.भी. न वाय प्रळभन ळ ल्क लवूरी 
रु.466380/-कयणे आलश्मक अवताना  प्रत्मषात रु.332370/- यक्कभेचा बयणा केरा आशे. 
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लाढील षेत्राची तपालतीची यक्कभ रु. 134010/- लभऱकतधायकाकडून लवूर कयण्मात आरेरी 
नाशी.  
लवूरऩात्र यक्कभ रु. 134010/- 
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[End Para) 

[Start Para) 

116 भौजे यालेत, तारुका शलेरी, श्जल्शा ऩुणे मेथीर मभऱकती वलकाव मोजनेतीर 30.00 
भीटय रुॊ द यस्ता मा वालषजननक प्रमोजनावाठी बूवॊऩादन प्रकयणी नुकवान बयऩाई यक्कभ जभा 
कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :नगययचना वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

ग ॊतरेरी यक्कभ  रु. 508276.00 /- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 508276.00/-   

बूवॊऩादन प्रकयणी नुकवान बयऩाई वॊदबाषत बूवॊऩादन अचधकायी माॊनी भागणी केरेल्मा यक्कभेऩेषा 
य.रु.5,08,276/- इतकी यक्कभ जास्तीची बयणा केरी आशे. वदय यक्कभ य.रु.5,08,276/- बूवॊऩादन अचधकयी 
माॊच्माकड ेतळीच ऩडून आशे. माफाफत कोणतीच कामषलाशी केल्माचे ददवून आर ेनाशी. अळा प्रकाये इतय 

प्रकयणाभध्मेशी अळाच ऩद्धतीने अनतयीक्त यकभा प्रदान झारेल्मा आशेत काम माफाफत नगययचना पलबागाने 

ताऱभेऱ घेऊन यकभा लऱती ककॊ ला वभामोर्जत करून घेणेची कामषलाशी कयाली. वदय कामषलाशी लेऱेत न 

झाल्माने भनऩाच्मा रेख्माफाशेय याशून ननमोजनाप्रभाणे पलकाव काभावाठी उऩरब्ध शोत नाशीत. तवेच अकायण 

यकभा गुॊतून ऩडतात. 

 

  

बवूॊऩादन वलळऴे अचधकायी, वलळऴे घटक क्रभाॊक 2 वऩ ॊऩयी माॊचेकडीर प्र क्रभाॊक बवूॊवलअ/वलघ2/वऩ ॊऩयी/एव 

आय क्र.197-यालेत/16, हदनाॊक 11.12.2014 अन्लमे भौजे यालेत, तार का शलेरी, ग्जल्शा ऩ णे मेथीर लभऱकती 
वलकाव मोजनेतीर 30 भीटय रुॊ द यस्ता मा वालाजननक प्रमोजनावाठी बवूॊऩादन प्रकयणी न कवान बयऩाई 

यक्कभ रु.28,44,96,623/- इतकी शोत अवनू त्माऩकैी आगाऊ न कवान बयऩाई य.रु.11,21,21,000/- इतकी 
यक्कभ बवूॊऩादन वलळऴे अचधकायी, वलळऴे घटक क्रभाॊक 2 वऩ ॊऩयी,ऩ णे माॊचे कामाारमाकड ेजभा केरी आशे. 

बवूॊऩादन कामाारमाने वदय प्रकयणी तातडीच ेकरभान्लमे भाशे भें 2010 भध्मे वॊऩादनाखारीर षेत्राच ेताफे 

घेऊन वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेकड ेशस्ताॊतरयत केरेरे आशेत.  

वदय प्रकयणी आढऱून आरेल्मा उणीला फाफत अधावभाव क्रभाॊक 130 हदनाॊक 17.02.2018 अन्लमे ख रावा 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[369] 

भागवलण्मात आरा शोता ऩयॊत  नगय यचना वलबागाकडून रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊका ऩमतं अन ऩारन 

प्राप्त झार ेनवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ ठेलण्मात मेत आशे. 

         वदयच्मा बवूॊऩादनाचा ताफा लभऱारेरा अवल्माने वॊऩादनाखारीर षेत्राचा ननलाडा हदनाॊक 

13.03.2015 ऩलूी जाशीय कयालमाच ेधरून व्माजाची ऩरयगणना करून व धारयत न कवान बयऩाईची यक्कभ 

बलूभवॊऩादन वलळऴे अचधकायी, वलळऴे घटक क्रभाॊक 2 वऩ ॊऩयी,ऩ णे माॊचे ऩत्र क्रभाॊक 

बवूॊवलअ/वलघ२/वऩ ॊऩयी/एवआय क्र.19-यालेत/118 हदनाॊक 13.02.2015 अन्लमे व धारयत यक्कभ 

रु.28,39,88,347/-ऩकैी उलारयत यक्कभ रु.17,18,67,347/- हदनाॊक 13.03.2015 ऩलूी बयण्माफाफतची भागणी 
कयण्मात आरी आशे. त्मान्लमे वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने वदयच्मा बवूॊऩादनाच्मा अॊदाग्जत 

न कवान बयऩाईची उलारयत यक्कभ रु.17,23,75,623/- धनादेळ क्रभाॊक 269098 हदनाॊक 24.03.2015 अन्लमे 

भनऩाचे ऩत्र क्रभाॊक नयवल/कावल /24/यालेत/18/15 हदनाॊक 23.03.2015 अन्लमे बलूभवॊऩादन वलळऴे 

अचधकायी, वलळऴे घटक क्रभाॊक 2 वऩ ॊऩयी माॊना अदा कयण्माव भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अचधननमभ 

1949 च ेकरभ 78(3) अन्लमे अदा कयण्मात आरी आशेत.  

    भौज ेयालेत, तार का शलेरी ग्जल्शा ऩ णे मेथीर लभऱकती वलकाव मोजनेतीर 30.00 भीटय रुॊ द यस्ता मा 
वालाजननक प्रमोजनावाठी बवूॊऩादन प्रकयणी न कवान बयऩाई यक्कभ बलूभवॊऩादन वलळऴे अचधकायी, वलळऴे 

घटक क्रभाॊक 2 वऩ ॊऩयी, ऩ णे माॊना ऩलूीची यक्कभ रु.11,21,21,000/- आणण आता हदरेरी यक्कभ 

रु.17,23,75,623/- अळी एकूण यक्कभ रु.28,44,96,623/- अदा केरेरी आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात बवूॊऩादन 

वलळऴे अचधकायी, वलळऴे घटक क्रभाॊक 2 वऩ ॊऩयी, माॊनी त्माॊचे ऩत्र क्र. बवूॊवलअ/वलघ2/वऩ ॊऩयी/ एवआय क्र.19-

यालेत/ 118 हदनाॊक 13.02.2015 अन्लमे व धारयत यक्कभ रु.28,39,88,347/- इतकीच देणे आलश्मक शोती. 
बवूॊऩादन अचधकायी माॊनी भागणी केरेल्मा यक्कभेऩेषा य.रु.5,08,276/- इतकी यक्कभ जास्तीची अदा 
केल्माचे हदवनू मेत आशे. वदयची यक्कभ य.रु.5,08,276/- बवूॊऩादन अचधकयी माॊच्माकड ेतळीच ऩडून आशे. 

माफाफत कोणतीच कामालाशी केल्माचे हदवनू आर ेनाशी. वदयची यक्कभ लऱती ककॊ ला वभामोग्जत का 
कयण्मात आरेरी नाशी माफाफत ख रावा केरेरा नाशी.  
 इतय प्रकयणाभध्मेशी अळाच ऩद्धतीने अनतयीक्त यकभा प्रदान झारेल्मा आशेत काम माफाफत नगययचना 
वलबागाने ताऱभेऱ घेऊन यकभा लऱती ककॊ ला वभामोग्जत करून घेणेची कामालाशी कयाली. वदय कामालाशी 
लेऱेत न झाल्माने भनऩाच्मा रेख्माफाशेय याशून ननमोजनाप्रभाणे वलकाव काभावाठी उऩरब्ध शोत नाशीत. 

तवेच अकायण यकभा ग ॊतनू ऩडतात.  
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117 फाॊधकाभ ऩयलाना वलबागाकडीर वलकाव ळुल्क लवुरीतीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :वलकाव ळ ल्क    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 158684.00/-   

भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ, 1966 भधीर करभ क्र.124(ग) दवुयी अनुवूचीनुवाय पलकाव 

ळुल्क शे ननलावी लाऩयावाठी जलभनीचा पलकाव कयालमाचा झाल्माव त्मा लऴाषच्मा लळघ्रगणकाभध्मे नभुद 

केरेल्मा खुल्मा जागेच ेदयाच े0.50 % बुखॊडाव ल 2% फाॊधकाभाव प्रनत चौ.भी.प्रभाणे ल लाखणज्म लाऩयावाठी 
पलकाव कयालमाचा झाल्माव ननलावी दयाच्मा दपु्पऩट दयाने बुखॊड षेत्रालय ल फाॊधकाभ षेत्रालय पलकाव ळुल्क 

आकायणेत माल ेअळी तयतूद आशे. त्मानुवाय भौज ेथेयगाॊल मेथीर व.नॊ.19/1/14 लव.व.नॊ. 3920 मेथीर 2927.00 

चौ.भी. बुखॊडालय लाखणज्म लाऩयावाठी पलकाव कयणेकाभी भारक श्री. तुकायाभ लळलयाभ डाॊग,े रामवन्स्ड 

आककष टेक्ट श्री ऩॊकज वोराऩूयकय माॊचेकडून रु.1,46,117/- इतकी कभी लवुर केरी आशे ती लवुर कयणेत माली. 
भौज ेवाॊगली व.नॊ.11/1 मेथीर 628.32 चौ.भी. बुखॊडालय लाखणज्म लाऩयावाठी पलकाव कयणेव भारक श्री.पलजम 

वी. ळलेाऱे, रामवन्स्ड आककष टेक्ट श्री. एव. फी. ताभवकय माॊचेकडून पलकाव ळुल्क यक्कभ रु.12,567/- इतकी 
कभी लवुर केल्माने वदय यक्कभ लवुरऩात्र आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये फाॊधकाभ ऩयलाना वलबागाचे भौजे वाॊगली, च-शोरी, दाऩोडी, 
थेयगाॊल मेथीर 2014-15 मा आचथाक लऴााभधीर हदरेल्मा फाॊधकाभ ऩयलाना नस्तीॊचे रेखा ऩयीषण 
केरे अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.187 हद.08/06/2018 अन्लमे वलचायणा 
केरी शोती. वलबागाने रेखाऩरयषणाचे अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं आषेऩाचे अन ऩारन वादय केरे नवल्माने 
रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ, 1966 भधीर करभ क्र.124(ग) द वयी अन वचूीन वाय 
वलकाव ळ ल्क शे ननलावी लाऩयावाठी जलभनीचा वलकाव कयालमाचा झाल्माव त्मा लऴााच्मा 
लळघ्रगणकाभध्मे नभ द केरेल्मा ख ल्मा जागेचे दयाचे 0.50 % ब खॊडाव ल 2% फाॊधकाभाव प्रनत 
चौ.भी.प्रभाणे ल लाणणज्म लाऩयावाठी वलकाव कयालमाचा झाल्माव ननलावी दयाच्मा द प्ऩट दयाने ब खॊड 
षेत्रालय ल फाॊधकाभ षेत्रालय वलकाव ळ ल्क आकायणेत माले अळी तयतदू आशे.  
अ) अचधननमभातीर तयत दीन वाय भौजे थेयगाॊल मेथीर व.नॊ.19/1/14 लव.व.नॊ. 3920 मेथीर 
2927.00 चौ.भी. ब खॊडालय लाणणज्म लाऩयावाठी वलकाव कयणेकाभी भारक श्री. त कायाभ लळलयाभ 
डाॊग,े रामवन्स्ड आकका टेक्ट श्री ऩॊकज वोराऩयूकय माॊना फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.बफऩी/थेयगाॊल/20/2014 
हद.06/06/2014 अन्लमे ऩयलाना देण्मात आरा आशे. वदय ब खॊडालयीर वलकाव ळ ल्क शे लऴा 2014 चे 
लळघ्रगणकाभध्मे वदय जागेवाठी नभ द केरेल्मा ख ल्मा जागेचा दय रु.10,380/- प्रनत चौ.भी.न वाय 
त्माचे 1% प्रभाणे रु.3,03,823/- ल लाणणज्म फाॊधकाभ षेत्र 2776.48 चौ.भी. 4% प्रभाणे 
रु.11,52,794/- अवे एकूण रु.14,56,617/-  वलकाव ळ ल्क लव र कयणे आलश्मक अवताना वलबागाने 
रु.13,10,000/- इतकी यक्कभ ऩालती क्र.0995140 हद.05/06/2014 न वाय लव र कयण्मात आरी 
आशे. लाणणज्म लाऩयावाठी ब खॊडालयीर वलकाव कयणेवाठी वलकाव ळ ल्क यक्कभ रु.1,46,117/- इतकी 
कभी लव र केल्माने ती वॊफॊधीताकडून लव र करुन वलकाव ननधीभध्मे जभा कयणेत माली ल तवे 
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केल्माचे रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 
फ) भौजे वाॊगली व.नॊ.11/1 मेथीर 628.32 चौ.भी. ब खॊडालय वलकाव कयणेवाठी भारक श्री.वलजम वी. 
ळलेाऱे, रामवन्स्ड आकका टेक्ट श्री. एव. फी. ताभवकय माॊना फाॊधकाभ ऩयलाना क्र.बफऩी/वाॊगली/19/ 
2005 हद.06/05/2005 अन्लमे ऩयलाना देण्मात आरा आशे. वदय ब खॊडालयीर वलकाव ळ ल्क शे ख ल्मा 
जागेचा दय रु.20/- प्रनत चौ.भी.चे द प्ऩट रु.40/- प्रनत चौ.भी. दयान वाय रु.25,133/- वलकाव ळ ल्क 
लव र कयणे आलश्मक अवताना वलबागाने रु.12,566/- इतकी यक्कभ लव र कयण्मात आरी आशे. 
लाणणज्म लाऩयावाठी ब खॊडालयीर वलकाव कयणेवाठी वलकाव ळ ल्क यक्कभ रु.12,567/- इतकी कभी 
लव र केल्माने ती वॊफॊधीताकडून लव र करुन वलकाव ननधीभध्मे जभा कयणेत माली ल तवे केल्माचे 
रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले.  
एक ण लव रऩात्र यक्कभ रु.1,58,684/-      

DGPKVSM6101 (Ref No : 111, Hmm No : 187)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

118 भनऩा शद्दीतीर वालषजननक प्रमोजनावाठी खाजगी जमभनीच ेनुकवान बयऩाईऩोटी बूमभ 
वॊऩादन वलबागाकड ेजभा केरेल्मा यकभेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :बूलभ वॊऩादन    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 150735518.00/-   

नगय यचना आखण भूल्मननधाषयण पलबागाच ेबूलभ वॊऩादन पलबाग पलळऴे घटक क्र.1 ल 2 मा पलबागाकड े2014-

15 मा आचथषक लऴाषभध्मे 7 प्रकायणाॊऩोटी यक्का रु.47,38,69,734/- जभा केर ेअवून त्माप्रकयणाॊचा 
रेखाऩयीषणाच ेकारालधीऩमांत ननलाड्मा अबाली भनऩाच्मा यकभा पलनालाऩय नगय यचना आखण भूल्मननधाषयण 

पलबागाचे बूलभ वॊऩादन पलबागाकड ेऩडून आशेत. 2014-15 मा आचथषक लऴाषभध्मे जाशीय ननलाड्माची यक्कभ 

ननर्श्चत झाल्मानॊतय भनऩाने बूलभ वॊऩादन पलळऴे घटक क्र.1 ल 2 पलबागकड ेजभा केरेल्मा यकभाॊऩकैी 
लळल्रक अवरेरी यक्कभ रु.15,07,35,518/- भनऩाने प्राप्पत करुन घेतरी नाशी. पलकाव आयाखाड्मातीर 

आयक्षषत जागेच ेबूलभ वॊऩादन कयणेकाभी नुकवान बयऩाईऩोटी भनऩाने ठेल मशणून जभा केरेल्मा यकभा ल 

त्मा यकभेऩकैी ननलाड्मानॊतय ककती यकभा वभामोर्जत झाल्मा आशेत माफाफत नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी. 
तवेच त्मा यकभेचा ताऱभेऱ घेतरा जात नाशी. 
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वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये नगय यचना वलबाच े2014-15 मा आचथाक लऴााचे भशायाष्ट्र ळावन 

स्थाननक ननचध रेखा ऩयीषण वलबाग माॊचे भापा त रेखा ऩरयषण कयण्मात आर.े 

       भशायाष्ट्र प्रादेलळक ल नगययचना अचधननमभ 1966 भधीर ननमभ क्र.126 न वाय वालाजननक 

प्रमोजनाकयीता आलश्मक अवरेरी भनऩा शद्दीतीर खाजगी जलभनी वॊऩाहदत केल्मा जातात. अळा वॊऩाहदत 

केरेल्मा जलभनीच्मा भारकाव न कवान बयऩाईऩोटी यक्कभ देणेवाठी नगय यचना आणण भलू्म ननधाायण 

वलबागाचे ब लभ वॊऩादन वलबागाकड ेयकभा ठेल म्शणून जभा केल्मा जातात. ब लभ वॊऩादन वलबागाभापा त वदय 
जागेचा ननलाडा जाशीय करुन त्माची न कवान बयऩाईची यक्कभ ननग्श्चत केरी जात.े खाजगी जागेच ेन कवान 

बयऩाईऩोटी भनऩाने ठेल म्शणून जभा यकभेभधून वभामोग्जत केल्मा जातात. भनऩाने जभा केरेल्मा 
यकभेभध्मे जाशीय ननलाड्मानॊतय ननश्चीत झारेरी यक्कभ माभध्मे लाढ/घट शोत.े ननलाडा जाशीय झारेनॊतय जभा 
यकभेऩकैी लळल्रक यकभा ह्मा भनऩाने बलूभ वॊऩादन वलबागाकडून ऩयत लभऱलणे आलश्मक आशे. भनऩाने 

2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे वालाजननक प्रमोजनाकयीता आलश्मक अवरेल्मा बलूभ वॊऩादन कयणेवाठी 
खारीरप्रभाणे बलूभ वॊऩादन वलबाग वलळऴे घटक क्र.1 ल 2 माॊचे कामाारमाकड ेयकभा जभा केल्मा आशेत.   
अ.क्र.  वॊऩादनाचे प्रमोजन  भनऩाने जभा 

केरेरी 
यक्कभ रु.  

 1. भौज ेवऩ ॊऩऱे ननरख मेथीर 45.00 भी. रुॊ द 
यस्त्माचे फाधीत षेत्र भनऩाच्मा 
ताब्मात घेणे.  

40,43,64,962/-  

 2. कत्तरखान्मावाठी  जागा उऩरब्ध करुन 
देणेवाठी भ.ग्जल्शाचधकायी ऩ ने माॊना 
देणेकाभी  

1,00,00,000/-  

 3. भौजे  बोवयी मेथीर नालळक पाटा त ेवीआमआयटी 
लब ॊतीऩमतं 61.00 भी. यस्ता रुॊ दीकयण 
ब वॊऩादन  

3,53,87,601/-  

 4. ऩ नालऱे  मेथीर पॉयेस्ट व.नॊ. 24 षेत्र 22.80 

शेक्टय जभीर घनकचया व्मलस्थाऩनावाठी 
ताब्मात घेणे  

67,25,179/-  

 5. ऩ नालऱे  मेथीर उॊच ऩाण्माची टाकी ल 30.00 भी. 
यस्ता रुॊ दीकयण ब वॊऩादन  

88,36,280/-  

 6. भौजे  दाऩोडी लव.व.नॊ.2546ऩ.ै मेथीर 42.00 भी. 
रुॊ द यस्त्माने फाधीत षेत्र भनऩाच्मा 
ताब्मात घेणे (खाजगी लाटाघाटीन)े  

3,50,776/-   

 7. भौजे  वऩ ॊऩऱे ग यल व.नॊ. 84 ल 85 ऩ.ै मेथीर 45.00 

भी. रुॊ द यस्त्माने फाधीत षेत्र भनऩाच्मा 
ताब्मात घेणे (खाजगी लाटाघाटीन)े  

82,04,936/-  

    एकूण यक्कभ रु.  47,38,69,734/-  

   
वदय अलबरेखाच ेरेखाऩयीषण केर ेअवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.142 

हद.28/02/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.नयवल/कावल/आ-5/79/2018 

हद.21/04/2018 अन्लमे आषेऩच ेअन ऩारन वादय केरे आशे. अन ऩारनाचा वलचाय कयता रेखाऩयीषणाच े

खारीरप्रभाणे अलबप्राम देण्मात मेत आशेत.  
1) भनऩाने 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे लय नभदू केरेल्मा यकभा ह्मा नगय यचना आणण भलू्मननधाायण 
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वलबागाचे बलूभ वॊऩादन वलबाग वलळऴे घटक क्र.1 ल 2 मा वलबागाकड ेजभा केल्मा आशेत. वदय प्रकायणाॊचा 
ननलाडा झारा ककॊ ला कव ेमाफाफत भाशीती वादय केरी नाशी. त्माभ ऱे वदय प्रकयणाॊच्मा ननलाड्मा अबाली 
भनऩाच्मा यकभा वलनालाऩय नगय यचना आणण भलू्मननधाायण वलबागाच ेबलूभ वॊऩादन वलबागाकड ेऩडून आशेत. 
   आषेऩात नभदू केरेल्मा प्रकयणी मोग्म ती कामालाशी चार ूअवल्माचे वलबागाने कऱवलल्माने आषेऩ कामभ 

कयणेत मेत आशे. 
2) भनऩाने रेखाऩयीषणाच्मा हदनाॊकाऩमतं बलूभ वॊऩादन वलबागाकडून वालाजननक प्रमोजनाकयीता जागा 
वॊऩाहदत केल्मानॊतय त्माचा जाशीय ननलाड्माची यक्कभ ननग्श्चत झारेनॊतय लळल्रक यकभा ऩयत घेतरेल्मा 
नाशीत. बलूभ वॊऩादन वलळऴे घटक क्र.1 माॊचेकडीर ऩत्र क्र.बवूॊवलअ/वलघ-1/रेखा ऩरयषण/390 

हद.02/12/2017 चे ऩत्रान्लमे 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे जाशीय ननलाड्माची यक्कभ ननग्श्चत झाल्मानॊतय 
त्माॊचेकड ेभनऩाने जभा केरेल्मा यकभाॊऩकैी यक्कभ रु.10,87,25,008/- ल बलूभ वॊऩादन वलळऴे घटक क्र.2 

माॊचेकडीर ऩत्र क्र.बवूॊवलअ/वलघ-2/46 हद.15/02/2018 चे ऩत्रान्लमे 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे जाशीय 
ननलाड्माची यक्कभ ननग्श्चत झाल्मानॊतय त्माॊचेकड ेभनऩाने जभा केरेल्मा यकभाॊऩकैी यक्कभ 

रु.4,20,10,510/- अव ेएकूण यक्कभ रु.15,07,35,518/- इतकी लळल्रक अवल्माच ेकऱवलरे आशे. 

वदयच्मा यकभा ह्मा हद.31/03/2015 ऩावनू ऩडून अवल्माचे त्माॊचे ऩत्रालरून हदवनू मेत.े तयी वदयच्मा यकभा 
बलूभ वॊऩादन वलबागाकडून प्राप्त करुन घेण्मात मालेत. वदयच्मा यकभा भनऩाच्मा रेख्माफाशेय ऩडून आशेत. 

त्माॊचा लाऩय वलकाव काभाॊवाठी शोत नाशी. 
    बलूभ वॊऩादन वलबागाकड ेननलाडा जाहशय शोऊन ठयरेरा भोफदरा ल भनऩाने त्माॊचेकड ेजभा केरेरी यक्कभ 

माचा भेऱ घेऊन जादा अवरेरी यक्कभ तत्काऱ ऩयत घेण्मात मेतीर अव ेवलबागाने कऱवलल्माने आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 
3) नगय यचना आणण भलू्मननधाायण वलबागाच ेबलूभ वॊऩादन वलबाग वलळऴे घटक क्र.1 ल 2, वऩ ॊऩयी माॊचे 
कामाारमाकड ेवलकाव आयाखाड्मातीर आयक्षषत जागेच ेबलूभ वॊऩादन कयणेकाभी न कवान बयऩाईऩोटी भनऩाने 

ठेल म्शणून जभा केरेल्मा यकभा ल त्मा यकभेऩकैी ननलाड्मानॊतय ककती यकभा वभामोग्जत झाल्मा आशेत 

माफाफत नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे बलूभ वॊऩादन वलबागाकड ेभनऩाच्मा ककती यकभा वलनालाऩय 
ऩडून आशेत माची खात्री कयता मेत नाशी.  
    आषेऩात नभदू केरेन वाय स्लतॊत्र नोंदलशी ठेलण्मात मेत आशे अव ेवलबागाने कऱवलल्माने आषेऩ कामभ 

कयणेत मेत आशे. 
4) भनऩाने बलूभवॊऩादन कयणेवाठी बलूभवॊऩादन वलबाग वलळऴे घटक क्र.1 ल 2, वऩ ॊऩयी कामाारमाकड े

न कवान बयऩाईवाठी ठेल म्शणून ककती यक्कभ जभा केरी ल त्मा यकभेऩोटी वलबागाने ककती यक्कभ 

वभामोग्जत केरी माचा ताऱभेऱ घेतरा जात नाशी. तयी माफाफत वॊफॊधीत वलबागाळी 2014-15 अखेय 
लऴाननशाम ताऱभेऱ घेऊन त्माचा अशलार रेखा ऩयीषणाव वादय कयाला.  
    आषेऩात नभदू केरेन वाय लऴाननशाम ताऱभेऱ घेणेच ेकाभ व रु केर ेअवनू काभ ऩ णा शोताच अशलार वादय 
कयणेची दषता घेत आशोत अव ेवलबागाने कऱवलल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे.  
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एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.15,07,35,518/-     
DGPKVSM6101 (Ref No : 56, Hmm No : 142)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

119 जलाशयरार नेशरू याष्ट्रीम ऩुनरुत्थान अमबमान अॊतगषत आचथषक दफुषर घटकाॊवाठी             
घयकुर मोजनेंतगषत ननलावी गाऱे फाॊधणे(ऩॅकेज -6) मा काभातीर अननममभतेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 12 

   

रेखा ळीऴा :JNNURM    कें द्र ल याज्म ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 133063282.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 16576633.00/-   

प्रस्तुत काभाच्मा ननपलदा स्लीकृतीनॊतय ऩाच भदशने पलरॊफाने कामाषदेळ देण्मात आर.े ऩॎकेज-5 ल 6 अॊतगषत 

एकूण 108 इभायतीॊचे काभ प्रस्तापलत अवताना रेखाऩयीषणाच ेकारालधी ऩमांत केलऱ 82 इभातीॊचे काभ ऩूणष 
झार ेअवून त्माऩकैी 76 इभायतीॊच ेराबार्थमाांना लाटऩ कयण्मात आर ेआशे. काभाच्मा भूऱ तऩळीरलाय 

अशलाराभध्मे (DPR) ठेकेदायाव बाललाढ अदा कयण्माफाफत तयतूद नवताॊना देखीर भशानगयऩालरकेने 

रु.13,30,63,282/- इतकी बाललाढ अदा केरी आशे. त्माभुऱे भनऩालय आचथषक बाय ऩडरा आशे. काभाव ताॊत्रत्रक 

भॊजुयी नवताना काभाची ननपलदा अॊनतभ करून काभाच ेआदेळ देण्मात आर.े ननपलदा 5% ऩेषा जास्त दयाची 
अवताना पलबागाने वुधारयत भान्मता न घेताच ननपलदा अॊनतभ केरी आशे. फाॊधकाभ  ऩूणष  झारेल्मा वदननकाॊच े

फाॊधकाभावाठी लाऩयरेर ेवादशत्म चाचणी न कयता लाऩयरे आशे. दद.28/02/15 ऩावून ऩुढीर कारालधीचा 
काभाचा पलभा ल 1.4.14 ऩावून काभगायाॊचा पलभा आढऱून आरा नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा ऩूणष 
कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नवल्माभुऱे ठेकेदायाच ेदेमकातून काभाचे कॊ त्राटी भूल्माच्मा एक टक्का यक्कभ 

रु.1,31,09,042/- लवूर कयणे आलश्मक आशे. कभी यकभेच्मा भुद्ाॊक ळुल्कालय शभीऩत्र घेण्मात आल्माने 

ळावनाचे रु.6,55,150/- इतक्मा यक्कभेच ेआचथषक नुकवान झार ेआशे. एकूण 50902.745 घ.भी. गौण खननजा 
ऩकैी 20311.979 घ.भी. गौण खननजाचा त्माच काभालय बयाल टाकण्मावाठी लाऩय केरा आशे. उलषरयत 

30590.766 घ.भी. गौण खननज ज्मा जागेत लाशतूक कयण्मात आर ेत्मा जागेची भारकी भनऩाची 
अवल्माफाफत भारकी शक्काचा ऩुयाला ल लाशतुकीची चरने रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. 

स्लालभत्लधनाची यक्कभ कभी दयाने लवूर केल्माभुऱे रु.6,50,592/- चे ळावन भशवुराचे नुकवान झार ेआशे. 

तयी रु.6,50,592/- ठेकेदायाकडून लवूर कयणे आलश्मक आशे. 
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स्थाऩत्म वलबागाॊतगात आचथाक द फार घटकाॊवाठी भशाऩालरकेतपे याफवलण्मात मेत अवरेल्मा गशृप्रकल्ऩाच े

वलबागाने उऩरब्ध करुन हदरेल्मा (ऩॎकेज -6) अलबरेख्माॊच ेरेखाऩयीषण कयण्मात आरे अवनू त्माचा तऩळीर 

खारीर प्रभाणे आशे. 
1 ननवलदा क्रभाॊक  2/2008-09 

2. काभाचे नाल  जलाशयरार नेशरू याष्ट्रीम ऩ नरुत्थान अलबमान अॊतगात आथीक 

द फार घटकाॊवाठी घयक र मोजनेंतगात ननलावी गाऱे फाॊधणे.(ऩॎकेज-6) 

3. प्रळावकीम भान्मता  भ ख्म वबा ठयाल क्रभाॊक 5573 हद.18.05.2005  

4. अॊदाग्जत (ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ  रु.1310904161/- 

5. रेखाळीऴा  BSUP/JNNURM  

6. ठेकेदायाच ेनाल  भे.भन अजलानी इन्फ्रास्रक्चय प्रा.लर. 

7. ननवलदा दय  36% जादा दयाने  

8. कामाादेळ क्रभाॊक  स्था/नन /BSUP/प्रकल्ऩ/255/09, हद.2/03/2009 

9. काभाचा कारालधी  24 भहशने  

 
लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 84, हद.18/12/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
स्थाऩत्म EWS वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक 10 हद.03/01/2018 अन्लमे प्राप्त अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1.  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने कें द्रळावनाच्मा BSUP ल JNNURM मोजनेंतगात आचथाक दृष्ट्टमा 
द फार घटकाॊवाठी 13250 घयाॊची मोजना हदनाॊक 6 ऑक्टोफय, 2007 योजी भॊजूय करुन घेतरी.  मोजनेच्मा 
डीऩीआय न वाय प्रकल्ऩाची ककॊ भत रु.449.70 कोटी इतकी आशे.  त्मान वाय कें द्रळावन ननधी(50%) हशस्वा 
रु.224.42 कोटी याज्म ळावन (30%)हशस्वा रु.56.11 कोटी आशे.भनऩा हशस्वा (10%) ल राबाथी हशस्वा 
10% मा प्रभाणे ननधी भॊजूय कयण्मात आरा. वदय मोजना याफवलण्मावाठी भशानगयऩालरकेरा वऩ ॊऩयी चच ॊचलड 

नलनगयवलकाव प्राचधकयणाकडून  (PCNTDA) चचखरी वेक्टय क्रभाॊक 17 ल 19 भधीर 25.30 शेक्टय जागा 
शस्ताॊतयीत झारी आशे. वदय जागेलय  ऩहशल्मा टप्प्मात 6720 वदननकाॊच ेकाभ प्रस्तावलत कयण्मात आर.े मा 
काभाच्मा ननवलदा भे-2008 भध्मे काढण्मात आल्मा शोत्मा. तथावऩ, स्ऩधाात्भक  ननवलदा प्राप्त न झाल्माने 

ऑक्टोफय-2008 भध्मे पेय ननवलदा काढण्मात आल्मा ल भाचा-2009 भध्मे काभाचे आदेळ देण्मात आर.े वदय 
प्रकक्रमेव ऩाच भहशने कारालधीच्मा वलरॊफा फाफत वलबागाकडीर अन ऩारन वॊम ग्क्तक नवनू वदय आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे.  
 
2. वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा रु.449.70 कोटीच्मा 13250 घये फाॊधण्माच्मा तऩळीरलाय अशलाराव 

(डीऩीआय) हदनाॊक 6/10/2007 योजी कें द्रळावनाची भान्मता लभऱारी आशे. त्माभध्मे प्रत्मेक वदननका 30 

चौ.भी.चटईषेत्राची शोती. तथावऩ, भशागनयऩालरकेने वदय चटईषेत्रात लाढ करुन 37.00 चौ.भी.ची केरी ल प्रनत 
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वदननकेची ककॊ भत रु.3,39,402/- लरुन रु.4,65,196/- केरी.  काभाची ननवलदा ऑक्टोफय-2008 भध्मे 

काढण्मात आरी. वदय ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 762, हदनाॊक 3/02/2009 ल स्थामी  वलभती 
ठयाल क्रभाॊक 7634 हदनाॊक 25/02/2009 अन्लमे भॊजूय झारी.  काभाचे आदेळ भाचा-2009 भध्मे ननगाभीत 

केर.े  डीऩीआय भॊज यीनॊतय 24 भहशन्मात काभ ऩणूा कयणे आलश्मक अवताॊना काभ व रु कयण्माव 18 भशीने 

वलरॊफ झारा. वलरॊफाने कामालाशी कयण्मात आल्माभ ऱे वदननकेच्मा ककभतीत प्रनत वदननका रु.1,25,794/- 
प्रभाणे लाढ झारी. ऩॎकेज-5 ल 6 अॊतगात एकूण 108 इभायतीॊच ेकाभ प्रस्तावलत अवताना रेखाऩयीषणाच े

कारालधी ऩमतं केलऱ 82 इभातीॊचे काभ ऩणूा झार ेअवनू त्माऩकैी 76 इभायतीॊचे राबाथ्मांना लाटऩ कयण्मात 

आर ेआशे. उलारयत इभायतीच्मा फाॊधकाभा फाफत ल राबाथ्मांना केरेल्मा लाटऩाफाफत झारेल्मा वलरॊफाची 
कायणे, वलरॊफ ठेकेदायाभ ऱे झारा अवल्माव ककती दॊड लवरू कयण्मात आरा, तवेच वद्मग्स्थती वलळद करून 

रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. माफाफत वलबागाने हदरेरी वलरॊफाची कायणे वॊम ग्क्तक नवनू वदय आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे.  
3.   भऱू भॊजूय डीऩीआय भध्मे ठेकेदायाव बाललाढ पयक देण्माची तयतदू नवताॊना ऩॎकेज-6 भधीर 

इभायतीॊच्मा काभावाठी ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे ननमभफाह्म बाललाढ अदा कयण्मात आरी आशे. 
अ .क्र.  धालये बफर क्रभाॊक  कारालधी  यक्कभ  
1.  17 ऑक्टो-12 त ेडडवेंफय-12 37715501 

2.  18 जाने-13 त ेभाचा-13 23046126 

3.  19 एवप्रर-13 त ेजून-13 23327091 

4 20 ज र-ै13 त ेडडवेंफय-13 33958388 

5 21 जाने-14 त ेज र-ै14 7444652 

6 22 ऑगस्ट-14 त ेवप्टे-14 2371310 

7 23 ऑक्टो-14 त ेनोव्शे-14 3199287 

8 24 डडवेंफय-14 त ेजाने-15 2000927 

  एकूण यक्कभ  13,30,63,282 

काभाच्मा भऱू तऩळीरलाय अशलाराभध्मे (DPR) ठेकेदायाव बाललाढ अदा कयण्माफाफत तयतदू नवताॊना 
देखीर भशानगयऩालरकेने रु.13,30,63,282/- इतकी बाललाढ अदा केरी आशे. त्माभ ऱे भनऩालय आचथाक बाय 
ऩडरा आशे. वदय बाललाढ ळावन / भनऩा हशश्श्मातनू अदा केरी अवल्माव त्माव वलभतीची भान्मता घेण्मात 

आरी अवल्माव प्रत वादय कयाली. माफाफत वलबागाने हदरेरे उत्तय वम ग्क्तक लाटत नवनू बाललाढीची अदा 
केरेरी यक्कभ रु. रु.13,30,63,282/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
4.  भशायाष्ट्र वालाग्जक फाॊधकाभ ननमभऩ ग्स्तका भधीर ननमभ 135 न वाय प्रस्तावलत केरेल्मा फाॊधकाभावाठी 
तऩळीरलाय अॊदाज तमाय करून वषभ अचधकाऱमाची ताॊबत्रक भॊज यी लभऱवलणे आलश्मक आशे.वदयची भॊज यी 
काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी प्राप्त करून घेणे आलश्मक आशे. वदय काभाची ननवलदा भे-2008 भध्मे 

प्रलवद्ध कयण्मात आरी अवनू हद.02/03/2009 योजी कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. तथावऩ वलबागाने वदय 
काभावाठी हद 10/06/2010 योजी ताॊबत्रक भॊज यी  घेतल्माच ेहदवनू मेत.े त्माभ ऱे काभाव ताॊबत्रक भॊज यी 
नवताना काभाची ननवलदा अॊनतभ करून काभाच ेआदेळ देण्माफाफत वलबागाकडीर ख राळाभध्मे आम क्त माॊच े
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आदेळाॊन वाय ननवलदा काढण्माची कामालाशी कयण्मात आरी अव ेनभदू केर ेआशे. वलबागाने हदरेरे उत्तय 
वम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
5. वदय प्रकल्ऩाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 36% जादा दयाने स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. 

वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.वीएटी-1087/वीआय-136/इभायत हद.4/05/1988 न वाय ननवलदा 
स्लीकृत कयताना त्मा अॊदाजऩत्रकीम खचााच्मा 5% जादा दयाने प्राप्त झाल्माव वालाजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरी भधीर ननमभ 313 न वाय लाढील खचााच ेव धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून प्रळावकीम भान्मता 
घेणे आलश्मक आशे.  तथावऩ वलबागाने व धारयत भान्मता न घेताच ननवलदा अॊनतभ केरी आशे. वलबागाने केरेरा 
ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
6.  नस्तीभध्मे फाॊधकाभावाठी लाऩयालमाच्मा वाहशत्माच्मा ग णलत्ता चाचणी अशलाराच ेअलरोकन केर े

अवता, ळावकीम अलबमाॊबत्रकी भशावलद्मारम, ऩ णे माॊचे हदनाॊक 15.04.13 ल 28.05.2013 अन्लमे 

फाॊधकाभाच्मा वाहशत्माचे चाचणी अशलार प्राप्त  झार ेआशेत.  लास्तवलक काभ व रु कयण्माऩलूी फाॊधकाभालय 
लाऩयण्मात मेणाऱमा वाहशत्माची चाचणी करुन घेणे आलश्मक अवताॊना  वदय चाचणी काभ व रु झाल्मानॊतय ल 

2016 वदननकाॊच ेकाभ ऩणूा झाल्मानॊतय वाहशत्माची चाचणी कयण्मावाठी ळावकीम अलबमाॊबत्रकी 
भशावलद्मारमाव ऩत्र हदल्माच ेहदवनू मेत.े  त्माभ ऱे फाॊधकाभ  ऩणूा  झारेल्मा वदननकाॊच ेफाॊधकाभावाठी 
लाऩयरेर ेवाहशत्म चाचणी न कयता लाऩयरे. वदय वाहशत्म ग णलत्ताऩणूा दजााच ेअवल्माफाफत खात्री कयता 
आरी नाशी. वलबागाने अन ऩारना वोफत चाचणी अशलार जोडल्माचे नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  प्रत्मषात 

अन ऩारना वोफत तऩावणी अशलाराच्मा प्रती जोडण्मात आल्मा नाशीत त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशे. 
7.   ननवलदा अट क्रभाॊक 13.1 तवेच नगयवलकाव वलबाग ऩरयऩत्रक क्रभाॊक :1098/135, हदनाॊक 

3.11.2003 न वाय  कॊ त्राटदायाने काभाचा वलभा  ळावकीम  वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे.उऩरब्ध 

नस्ती ल अलबरेख्माॊची ऩडताऱणी केरी अवता, हद.1.4.12 त े27.2.2015 मा कारालधी भधीर काभाचा ल 

हद.11.07.13 त े10.4.14 मा कारालधी भधीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा अवनू हद.2/03/2009 त े

31/03/2012 मा कारालधीचा तवेच 28/02/15 ऩावनू ऩ ढीर कारालधीचा काभाचा वलभा ल 1.4.14 ऩावनू 

काभगायाॊचा वलभा आढऱून आरा नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरेरा 
नवल्माभ ऱे ठेकेदायाच ेदेमकातनू काभाचे कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु.1,31,09,042/- लवरू करून 

ळावकीम वलभा वॊचारनारमा कड ेजभा कयणे आलश्मक आशे. वलबागाने अन ऩारनावोफत लयीर कारालधीची 
वलभाऩत्र ेवादय केरी नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत अवनू ठेकेदायाकडून रु.1,31,09,042 लवरू करून 

वलभा ननधी कड ेजभा कयणे आलश्मक आशे. 
 
8.  भशायाष्ट्र वालाजननक  फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर  ऩरय.२४ भधीर तयत दीन वाय भोजभाऩ ऩ स्तीका भध्मे 

भोजभाऩ घेतल्माच्मा तायखा नभ द कयणे आलश्मक अवताॊना अळा तायखा नभ द कयण्मात आरेल्मा नाशीत. 

त्माभ ऱे देमकातीर काभाच्मा खचााच ेभोजभाऩ कोणत्मा हदनाॊकाव घेण्मात आर ेमाफाफत खात्री कयता आरी 
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नाशी. 
9. फॉक गॎयॊटी लय भदु्ाॊक ळलु्काची यक्कभ कभी घेतल्माभऱेु ळावन भशवरुाच ेझारेरे नकुवान  
भ ॊफई भ द्राॊक अचधननमभ 1958 अन वचूी 1 भधीर करभ 54(ii)ल 40(b) 2500 ऩेषा जास्त यक्कभेच्मा फॉक 

गॉयन्टी प्रत्मेक शजायाकरयता लय रु.5/- प्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्क लवरू कयणे आलश्मक आशे. ठेकेदायाव देण्मात 

आरेल्मा भोबफरामझेळॊ अचग्रभावाठी खारीर प्रभाणे फॉक गॎयॊटी घेतरी त्मालय रु.100/- चे भ द्राॊक रालनू 

शभीऩत्र घेण्मात आर ेआशे.   
अ.क्र. 
 
 
 

कॊ त्राटदायाचे नालॊ फॉक गॎयन्टी ची 
यक्कभ  

लवरू कयालमाची 
 भ द्राॊक ळ ल्काची 
यक्कभ  

बयरेरे भ द्राॊक 

ळ ल्क   
तपालतीची 
यक्कभ रु .  

1 भें.भनअजलानी 
इन्फ्रास्रक्चय प्रा.री. 

51090000 255450 100 255350 

2. भें.भनअजलानी 
इन्फ्रास्रक्चय प्रा.री. 

40000000 200000 100 199900 

3 भें.भनअजलानी 
इन्फ्रास्रक्चय प्रा.री. 

40000000 200000 100 199900 

 एकूण    655150 
 
लयीर प्रभाणे कभी यकभेच्मा भ द्राॊक ळ ल्कालय शभीऩत्र घेण्मात आल्माने ळावनाच ेरु.655150/- इतक्मा 
यक्कभेच ेआचथाक न कवान झार ेआशे. वदयची यक्कभ लवरू करुन ळावन जभा कयण्मात माली. 
 
10. वदय काभाभध्मे खारीर प्रभाणे खोदाई केल्माच ेबफर ठेकेदायाव अदा केर ेआशे. 
फाफ 

क्रभाॊक  

फाफीचा तऩळीर  ऩरयभाण (घ.भी.) 

1 Exacavation for foundation in earth  13890.144  
2. Exacavation for foundation in hard murum and boulder  10930.487   
3. Exacavation for foundation in soft rock  6546.728   
4. Exacavation for foundation in hard rock lift upto 3 mtr 26839.367  
 Lift 3 mtr to 4.5 mtr  4146.597   
 Lift 4.5 mtr to 6 mtr  2439.566   
 Total  50902.745  

 

लयीर प्रभाणे एकूण 50902.745 गौण खननजा ऩकैी 20311.979 घ.भी गौण खननजाचा त्माच काभालय बयाल 

टाकण्मावाठी लाऩय केरा आशे. उलारयत 30590.766 घ.भी गौण खननज ज्मा जागेत लाशतकू कयण्मात आर े

त्मा जागेची भारकी भनऩाची अवल्माफाफत भारकी शक्काचा ऩ याला ल लाशत कीची चरने रेखाऩयीषणाव 
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उऩरब्ध झारेरी नाशीत. तवेच खोदाई भधीर भाती, भ रूभ भनऩाच्मा कोणत्मा जागेत टाकण्मात आरी, 
खोदाई भधीर भ रूभ, खडीलभचश्रत भातीच े(गौण खननज) स्थराॊतय त्मा जागेलरून अन्मत्र केल्माव त्मालय 
स्लालभत्लधन बयणे आलश्मक आशे. ळावन भशवरू ल लन वलबाग अचधवचूना हद.11 पेि लायी 2010 अन्लमे 

30590.766 घ.भी गौण खननजालयीर स्लालभत्लधनाची यक्कभ प्रती घ.भी. रु.70.67 प्रभाणे एकूण 

रु.21,61,849/-लवरू करून ळावन भशव रात चरनाने जभा कयणे आलश्मक आशे.माफाफत वलबागाने उलारयत 

गौण खननज शे भनऩाच्मा फडा व्शॎरी मेथीर खाणीभध्मे बयाल केरा आशे. ऩयॊत  आषेऩाभधीर भ द्माच्मा 
अन ऴॊगाने आलश्मक कामालाशी करून ऩ याला अन ऩारना वोफत वादय न केल्माने वदयची यक्कभ रु. 21,61,849/- 

लवरूऩात्र आशे. 
11) गौण खननजावाठी भ ॊफई गौण खननज उत्खनन ननमभ 1955 ननमभ 18, 22 ल 29 प्रभाणे लेऱोलेऱी 
वलशीत केरेल्मा दयान वाय लाऩयण्मात आरेल्मा खननज वाहशत्माच्मा स्लालभत्लधनाची यक्कभ ळावनाव 

चरनाव्दाये बयणा कयालमाची आशे. ळावन भशवरू ल लन वलबाग अचधवचूना हद.11 पेि लायी 2010 अन्लमे 

फाॊधकाभ वाहशत्म म्शणून फाॊधकाभालय लाऩयण्मात आरेरे दगड, दगडाची ब कटी, गोटे, फायीक भ रूभ, लाऱू, 
मालय स्लालभत्लधनाची यक्कभ प्रती िाव रु.200/- (प्रनत घ.भी.रु.70.67 ) प्रभाणे यक्कभ ळावन खाती बयणा 
कयणे आलश्मक आशे. धालत ेदेमक क्रभाॊक 44 त े56 ची ऩडताऱणी केरी अवता ठेकेदायाने 18414.721 घ.भी 
गौण खननजाचा लाऩय केरा अवनू रु.35.34 प्रनत घ.भी प्रभाणे एकूण यक्कभ रु.650776/- देमकातनू लवरू 

कयण्मात आरी आशे. लयीर ळावन अचधवचूने न वाय प्रनत घ.भी रु.70.67 प्रभाणे यक्कभ रु.13,01,368/- 
लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ स्लालभत्लधनाची यक्कभ कभी दयाने लवरू केल्माभ ऱे रु.6,50,592/- चे 
ळावन भशव राच ेन कवान झार ेआशे. तयी रु.650592/- ठेकेदायाकडून लवरू करून ळावन खाती जभा कयाली. 
12. खोदकाभ कयण्माऩलूी जागेत चाचणी खड्ड े(Trial Pits) घेणे आलश्मक अवनू वदय काभाफाफतचा 
भदृवॊधायण चाचणी अशलार (SOIL INVESTIGATION REPORT) नस्ती भध्मे उऩरब्ध झारा नाशी. 
तयी वदयीर अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 16576633/- (1,31,09,042+21,61,849+6,50,592+6,55,150) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.13,30,63,282/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 81, Hmm No : 84)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

120 आचथषक दफुषर घटकाॊवाठी फाॊधालमाच ेघयकुर मोजनेकरयता ऩाणीऩुयलठा ल               
जर:ननस्वायण व्मलस्था कयणे मा काभातीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :JNNURM    कें द्र ल याज्म ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 13940273.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2591174.00/-   

वदय काभाव भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
घेण्मात आरी नाशी. वदय काभाची ननपलदा भुर अॊदाजऩत्रका ऩेषा 5% जास्त दयाची अवल्माने वालषजननक 

फाॊधकाभ पलबाग ननमभ 313 नुवाय वुधारयत प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक शोत.े ननपलदा CSD Vol.II 

भधीर Schedule-B नुवाय ननपलदा यक्कभ ल ठेकेदायाव ददरेल्मा कामाषदेळाभधीर काभाची यक्कभ माभध्मे 

रु.23,37,106/- ची तपालत आशे. कामाषदेळानॊतय वशा लऴष कारालधी नॊतय वुधारयत ताॊत्रत्रक भान्मता घेण्मात 

आरी. काभाचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयण्मावाठी DI-K-9 grade Pipes च ेदय भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण 

माॊचेकडीर दयाऐलजी ऩुणे भशानगयऩालरकेने तमाय केरेल्मा दयवूची भधीर दय पलचायात घेतल्माने ठेकेदायाव 

जादा प्रदान झार ेआशे. ठेकेदायाने ऩुयलठा केरेल्मा ऩरयभाणाऩेषा कभी ऩाईऩ फवपलरेरे अवल्माने उलषरयत 

लळल्रक ऩाईऩ ची प्रदान केरेरी यक्कभ रु.6,95,195/- लवूरऩात्र आशे. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष 
कारालधीचा पलभा उतयपलरेरा नाशी. दयवूची भधीर तयतुदी प्रभाणे दयवूचीभधीर दयाभध्मे गौण खननजालयीर 

स्लालभत्त्लधन यक्कभेचा वभालेळ कयण्मात आरा आशे. ऩयॊतु प्रकल्ऩ पलबागाने ठेकेदायाव स्लालभत्लधनाची 
यक्कभ रु.26,625/- स्लतॊत्ररयत्मा प्रदान केरी आशे. कयायनाममा भध्मे बाललाढ देण्माफाफत तयतूद नवताना भुऱ 

काभाच्मा 42% बाललाढ भॊजूय कयण्मात आरी आशे. 

 

  

जलाशयरार नेशरू याष्ट्रीम ऩ नरुत्थान अलबमान अॊतगात आचथाक द फार घटकाॊवाठी फाॊधालमाच ेघयक र 

मोजनेकरयता ऩाणीऩ यलठा ल जर:ननस्वायण व्मलस्था कयणे मा काभाची ननवलदा नस्ती तऩावण्मात आरी, 
त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे.  
1 ननवलदा क्रभाॊक  2/2/2008-09 
2. काभाचे नाल  आचथाक द फार घटकाॊवाठी फाॊधालमाच ेघयक र मोजनेकरयता 

ऩाणीऩ यलठा ल जर:ननस्वायण व्मलस्था कयणे. 
3. प्रळावकीम भान्मता  भ ख्म वबा ठयाल क्रभाॊक : 5847, हद.22/05/2006 

4. अॊदाग्जत 

(ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ 

(भऱू) रु.2,64,15,614/- व धारयत ऩ .ग.ऩ. यक्कभ रु.2,87,52,720/- 

5. रेखाळीऴा  JNNURM (BSUP) 
6. ठेकेदायाच ेनाल  भे.ग डवलर कन्स्रक्ळन. 

7. ननवलदा दय  22.20% जादा दयाने 

8. ननवलदा भॊज यी  स्थामी वलभती वबा ठयाल क्रभाॊक :8295/1.06.2009 

8. कामाादेळ क्रभाॊक  स्था/रे/EW/प्रकल्ऩ कावल/274/09, हद.02/07/2009 

9. काभाचा कारालधी  12 भहशने 

10. भ दतलाढ Ist- 1/01/12, IInd-30/06/12,IIIrd- 30/04/13,IV-31/03/14 
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V-31/03/15 

11. काभालय झारेरा एकूण 

खचा  
रु.3,46,28,654/- 
बाललाढ यक्कभ रु.11084329/- 

लयीर काभाच्मा ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ स्तके ल प्रभाणके तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 88, हद.09/01/18 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी. 
स्थाऩत्म EWS वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक 26 हद.12/01/2018 अन्लमे प्राप्त अन ऩारनाचा वलचाय कयता 
खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)  प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.5847, हद.22/05/2006 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राधीकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत प्राथलभक 

अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल त्माची 
कायणे, काभाचे हठकाण इ.तऩळीर भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  काभाचा खचा रु.10,000/-अवल्माव 

तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीकाऱमाची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. 

तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. 

ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. 
2)  वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ऩरयऩत्रक क्रभाॊक;वीएवटी-1087/वीआय-136/इभायत, हद.4/05/1988 न वाय 
ननवलदा स्लीकृत कयताना त्मा अॊदाजऩत्रककम खचााच्मा 5% जादा दयाने प्राप्र्त झाल्माव वालाजननक फाॊधकाभ 

वलबाग ननमभ 313 न वाय व धारयत प्रळावकीम भान्मता घेण्मात आरी नाशी. 
3) प्रस्त त काभाचे CSD Vol.-II न वाय Schedule - B न वाय वदय ननवलदेची यक्कभ रु.2,64,15,614/- 

नभदू कयण्मात आरी. त्मान वाय अचधषक अलबमॊता माॊनी रु.2,64,15,614/- मा यकभेच्मा ऩलूागणनऩत्रकाव 

अचधषक अलबमॊता माॊचेकडीर भॊज यी क्रभाॊक ACE/TS/37A/2008, हद.05/05/2008 अन्लमे ताॊबत्रक भान्मता 
देण्मात आरी. त्मान वाय ननवलदा प्रलवद्ध करून ठेकेदायाव रु.2,64,15,614/- च्मा काभाचे आदेळ देणे आलश्मक 

शोत.े तथावऩ, ठेकेदायाव यक्कभ रु.2,87,52,720/- इतक्मा यक्कभेच ेकामाादेळ देण्मात आर.े ननवलदा CSD 
Vol.II भधीर Schedule-B न वाय ननवलदा यक्कभ ल ठेकेदायाव हदरेल्मा कामाादेळाभधीर काभाची यक्कभ 

माभध्मे रु.23,37,106/- ची तपालत आशे. वश ळशय अलबमॊता माॊचेकडीर ताॊबत्रक भॊज यी ऩत्र क्रभाॊक JCE/1/14, 
हद.26/12/14 न वाय ननवलदा Schedule-B भध्मे लाढ करून ऩ नश्च यक्कभ रु.2,87,52,720/- इतक्मा यक्कभेव 

ताॊबत्रक भान्मता देण्मात आरी. ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी हदनाॊक 5/05/2008 योजी ताॊबत्रक भान्मता हदरी 
अवताना ऩ न्शा हदनाॊक 26.12.14 योजी व भाये वशा लऴांनी ताॊबत्रक भॊज यी देलनू Schedule-B भध्मे लाढ 

केल्माचे हदवत.े माफाफत वलबागाकडीर अन ऩारनाभध्मे भॊजूय ननवलदा यक्कभेऩेषा जास्त यक्कभेच ेकामाादेळ 

देण्माफाफतची कायणभीभाॊवा नभदू केरी नाशी. तवेच कामाादेळानॊतय वशा लऴा कारालधी नॊतय व धारयत ताॊबत्रक 

भान्मता घेण्मात आरी माफाफत वलबागाने कोणताशी ख रावा केरेरा नाशी त्माभ ऱे वदयची लाढील यक्कभ 

रु.23,37,106/- ल त्मालयीर ननवलदा दय 22.20% अळी एकूण यक्कभ रु.28,55,944/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत 

आशे.   
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4)  ननवलदा Schedule-B भधीर दय MJP DSR 2007-08 न वाय घेण्मात आर ेआशेत. भात्र ठेकेदायाने 

काभालय ऩ यलठा केरेरे  DI-K-9 grade Pipes वाठी ठेकेदायाव देण्मात आरेरे दय ल DSR भधीर दय 
माभध्मे खारीर प्रभाणे तपालत आशे. 
अ .क्र.  तऩळीर   RSD 

2008-09 

भधीर दय  

प्रदानाचा दय  पयक  ऩरयभाण 

(Rmt) 
एकूण जादा प्रदान 

यक्कभ  

1. 100 mm  809 985 176 2139 376464 

2. 150 mm 1172 1485 313 943 295159 
3. 200 mm 1337 1985 648 430 278640 
4. 250 mm  2119 2600 481 665 319865 
5. 300 mm 2655 3295 640 216 138240 
6. 400 mm 2823 4970 1147 100 114700 
      1523068 

  लयीर प्रभाणे ठेकेदायाव DI K-9 pipe चे प्रदान कयताना दयवचूी ऩेषा जादा दय भॊजूय करून रु.15,23,068/- 

चे जादा प्रदान झार ेआशे.  वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात माली, त्माचे चरन रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 

माफाफत वलबागाने ऩाणीऩ यलठा वलऴमक काभाच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयण्मावाठी DI-K-9 grade Pipes चे 
दय भशायाष्ट्र जीलन प्राचधकयण माॊचेकडीर दयाऐलजी ऩ णे भशानगयऩालरकेने तमाय केरेल्मा दयवचूी भधीर दय 
वलचायात घेतरे आशेत. वलबागाकडीर अन ऩारन वॊम ग्क्तक नवनू केलऱ DI-K-9 ऩाईऩवाठी जादा दय वलचायात 

घेतल्माभ ऱे काभाच ेअॊदाजऩत्रकात लाढ शोलनू ठेकेदायाव जादा प्रदान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ 

रु.15,23,068/- लवरूऩात्र आशे.  
5) ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेरे DI K-9 ऩाईऩ ल प्रत्मषात जागेलय फववलरेरे ऩाईऩ माभध्मे खारीर प्रभाणे 

तपालत आशे. 
अ.क्र. तऩळीर  ठेकेदायाने 

ऩ यलठा 
केरेरे 

ऩाईऩ 

(RMT)   

फववलरेरे 

ऩाईऩ 

(RMT) 

पयक 
(RMT)  

दय प्रती भी. 
(रु.)  

ऩाईऩची यक्कभ 

(रु.) 

1. 100 mm  2139 1786 (-)353 985/- 347705 

2. 150 mm  943 709 (-)234 1485/- 347490 
 एकूण यक्कभ      6,95,195 

लयीरप्रभाणे ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेल्मा ऩरयभाणाऩेषा कभी ऩाईऩ फववलरेरे अवल्माने उलारयत लळल्रक ऩाईऩ 

ची प्रदान केरेरी यक्कभ रु.6,95,195/- लवरूऩात्र आशे. माफाफत वलबागाने वदयच ेऩाईऩ वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा 
बाॊडायात जभा केल्माच ेनभदू केर ेआशे. बाॊडाय वलबागाने ऩाईऩची हदरेल्मा चरनाची ऩडताऱणी केरी अवता 
चरनाभध्मे ऩाईऩची राॊफी ल वॊख्मेभध्मे खाडाखोड कयण्मात आरी अवनू वदयचे ऩाईऩ बाॊडाय वलबागाने वाठा 
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नोंदलशी भधीर ऩषृ्ट्ठ क्रभाॊक नभदू केर ेनाशी. तवेच आलश्मकता नवताना ठेकेदायाकडून जादा ऩाईऩव 

घेण्माफाफत ख रावा केरेरा नाशी, त्माभ ऱे वदय ऩाईऩची यक्कभ रु.6,95,195/- लवरूऩात्र आशे. 

6)  वदयचे काभ हदनाॊक 2/07/2009 त े02/03/2015 मा कारालधीत कयण्मात आर ेआशे. काभाचा वलभा हदनाॊक 

5/08/13 त े28/07/14 मा कारालधीत उतयवलण्मात आरा आशे. तवेच चाय काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 6/08/13 त े

5/08/14 मा कारालधीचा आशे. उलारयत कारालधीचा वलभा उतयवलरा नवल्माने ठेकेदायाच ेदेमकातनू एक टक्का 
यक्कभ रु.3,46,286/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ वदयची यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान केर ेआशे. 

तयी वदयची यक्कभ लवरू करून वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणा कयाली. वलबागाकडीर अन ऩारना वोफत 

हद.05/08/13 त े28/07/14 मा कारालधीचा वलभा ऩॉलरलवची छामाॊककत प्रत वादय केरी अवनू उलारयत 

कारालधीचा वलभा नवल्माने ठेकेदायाकडून रु.3,46,286/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

7)  प्रस्त त काभावाठी MJP DSR 2008-09 ची दयवचूी लाऩयण्मात आरी आशे. दयवचूी भधीर तयत दी प्रभाणे 

दयवचूीभधीर दयाभध्मे गौण खननजालयीर स्लालभत्त्लधन यक्कभेचा वभालेळ कयण्मात आरा आशे. ऩयॊत  
प्रकल्ऩ वलबागाने ठेकेदायाव स्लालभत्लधनाची यक्कभ रु.26,625/- स्लतॊत्ररयत्मा प्रदान केरी आशे. 

स्लालभत्लधनाची यक्कभ स्लतॊत्ररयत्मा प्रदान कयण्माफाफतच ेप्रमोजन कोणत ेमाफाफत ख रावा करून वदयची 
यक्कभ रु.26,625/-लवरूऩात्र कयण्मात माली ल चरनाच्मा प्रतीवश रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 

8)  वदय काभाचा कारालधी 12 भहशन्माचा अवताना लेऱोलेऱी भ दतलाढ देलनू काभाचा कारालधी लाढवलण्मात 

आरा आशे. भ दतलाढ लभऱण्मावाठी ठेकेदायाने केरेरा अजा, ठेकेदायाने अजाात नभदू केरेरी कायणे ल काभाच्मा 
वाईटलय काभाभध्मे लेऱोलेऱी आरेरे अडथऱे माफाफत नोंदलशी तऩावनू खात ेप्रभ खाॊनी खात्री कयणे आलश्मक 

शोत.े ऩयत ूठेकेदायाचा अजा ल त्मान वाय खात ेप्रभ खाने केरेरी खातयजभा, वाईटलयीर नोंदलशी इ.अलबरेख 

प्राप्त झार ेनाशीत. माफाफत वलबागाने ठेकेदायाकडीर भ दतलाढ लभऱणे फाफतचा अजा अन ऩारना वोफत जोडरा 
अवनू भ दतलाढी फाफत वाईटलयीर नोंदलशी वादय केरी नवल्माने लेऱोलेऱी भ दतलाढी ची खातयजभा कोणत्मा 
फाफीच्मा आधाये कयण्मात आरी माफाफत खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे वदयचा आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशे. 

9)  वदयीर काभात ठेकेदायाव रु.1,10,84,329/- इतकी बाललाढ देण्मात आरी आशे. बाललाढ देण्माफाफत 

कयायनाम्मा भध्मे स्ऩष्ट्ट उल्रेख कयणे आलश्मक अवताना अळी तयतदू केल्माचे आढऱून आर ेनाशी. 
कयायनाम्मा भध्मे बाललाढ देण्माफाफत तयतदू नवताना भ ऱ काभाच्मा 42% बाललाढ भॊजूय कयण्मात आरी 
आशे. माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू कयायनाम्मा भध्मे बाललाढ देण्माफाफत उल्रेख 

नवताना वदयची बाललाढ भॊजूय कयण्मात आरी आशे. माफाफत वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. आम क्त माॊनी 
ननग्श्चत करून हदरेरी भमाादा फाफत आदेळ,  भान्मता इ.अलबरेख उऩरब्ध झार ेनाशीत. त्माभ ऱे बाललाढीची 
यक्कभ रु.1,10,84,329/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.15,23,068+6,95,195+3,46,286+26,625=25,91,174/- 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.28,55,944+1,10,84,329=1,39,40,273/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 82, Hmm No : 88)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

121 जलाशयरार नेशरू याष्ट्रीम ऩुनरुत्थान अमबमान अॊतगषत आथीक दफुषर घटकाॊवाठी 
घयकुर मोजनेंतगषत ननलावी गाऱे फाॊधणे (ऩॅकेज -5) मा काभातीर अननममभतेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :JNNURM    कें द्र ल याज्म ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 74161403.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 14160203.00/-   

प्रस्तुत काभाच्मा ननपलदा स्लीकृतीनॊतय ऩाच भदशने पलरॊफाने कामाषदेळ देण्मात आर.े ऩॎकेज-5 ल 6 अॊतगषत 

एकूण 108 इभायतीॊचे काभ प्रस्तापलत अवताना रेखाऩयीषणाच ेकारालधी ऩमांत केलऱ 82 इभातीॊचे काभ ऩूणष 
झार ेअवून त्माऩकैी 76 इभायतीॊच ेराबार्थमाांना लाटऩ कयण्मात आर ेआशे. काभाच्मा भूऱ तऩळीरलाय 

अशलाराभध्मे (DPR) ठेकेदायाव बाललाढ अदा कयण्माफाफत तयतूद नवताॊना देखीर भशानगयऩालरकेने रु. 

7,41,61,403/- इतकी बाललाढ अदा केरी आशे. त्माभुऱे भनऩालय आचथषक बाय ऩडरा आशे. काभाव ताॊत्रत्रक 

भॊजुयी नवताना काभाची ननपलदा अॊनतभ करून काभाच ेआदेळ देण्मात आर.े ननपलदा 36% ऩेषा जास्त दयाची 
अवताना पलबागाने वुधारयत भान्मता न घेताच ननपलदा अॊनतभ केरी आशे. फाॊधकाभ ऩूणष झारेल्मा वदननकाॊच े

फाॊधकाभावाठी लाऩयरेर ेवादशत्म चाचणी न कयता लाऩयरे. दद.28/02/15 ऩावून ऩुढीर कारालधीचा काभाचा 
पलभा ल 1.4.14 ऩावून काभगायाॊचा पलभा आढऱून आरा नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा 
उतयपलरेरा नवल्माभुऱे ठेकेदायाच ेदेमकातून काभाच ेकॊ त्राटी भूल्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु. 1,31,09,042/- 

लवूर कयणे आलश्मक आशे. कभी यकभेच्मा भुद्ाॊक ळुल्कालय शभीऩत्र घेण्मात आल्माने ळावनाचे रु. 

10,51,161/- इतक्मा यक्कभेच ेआचथषक नुकवान झार ेआशे.  एकूण 141,60,203/- यक्कभ लवूरऩात्र आशे. 

 

  

स्थाऩत्म वलबागाॊतगात आचथाक द फार घटकाॊवाठी भशाऩालरकेतपे याफवलण्मात मेत अवरेल्मा गशृप्रकल्ऩाच े

वलबागाने उऩरब्ध करुन हदरेल्मा (ऩॎकेज -5) अलबरेख्माॊच ेरेखाऩयीषण कयण्मात आरे अवनू त्माचा 
तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे. 

 

1 ननवलदा 
क्रभाॊक  

2/2008-09 

2 काभाचे नाल  जलाशयरार नेशरू याष्ट्रीम ऩ नरुत्थान अलबमान अॊतगात आथीक द फार 

घटकाॊवाठी घयक र मोजनेंतगात ननलावी गाऱे फाॊधणे.(ऩॎकेज-5) 
3 प्रळावकीम 

भान्मता  

भ ख्म वबा ठयाल क्रभाॊक 5573 हद.18.05.2005  

4 अॊदाग्जत 
(ऩ .ग.ऩ.)यक्कभ  

रु.1310904161/-  
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5 रेखाळीऴा  BSUP/JNNURM  
6 ठेकेदायाचे 

नाल  

भे.भन अजलानी इन्फ्रास्रक्चय 
प्रा.लर.  

7 ननवलदा दय  36% जादा दयाने  

8 कामाादेळ 
क्रभाॊक  

स्था/ननBSUP/प्रकल्ऩ/255/09,  हद.2/03/2009  

9 काभाचा 
कारालधी  

24 भहशने  

 

 

वदय काभाच ेरेखाऩयीषणाभध्मे आढऱून आरेल्मा उणीला वलबागाव अधावभाव क्रभाॊक 82 हदनाॊक 

15.12.2017 अन्लमे कऱवलण्मात आरेल्मा अवनू त्माप्रभाणे वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक स्थाऩत्म 

EWSप्र/9/2018 हदनाॊक 03.01.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे आशे. अन ऩारन वलचायात घेता 
खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1.  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने कें द्रळावनाच्मा BSUP ल JNNURM मोजनेंतगात आचथाक दृष्ट्टमा 
द फार घटकाॊवाठी 13250 घयाॊची मोजना हदनाॊक 6 ऑक्टोफय, 2007 योजी भॊजूय करुन घेतरी. मोजनेच्मा 
डीऩीआय न वाय प्रकल्ऩाची ककॊ भत रु. 449.70 कोटी इतकी आशे.  त्मान वाय कें द्रळावन ननधी हशस्वा 50% 

रु.224.42 कोटी, याज्म ळावन हशस्वा 30% रु.56.11 कोटी,10% हशस्वा राबाथी आणण उलारयत हशस्वा 
भनऩाचा आशे. वदय मोजना याफवलण्मावाठी भशानगयऩालरकेरा वऩ ॊऩयी चच ॊचलड नलनगयवलकाव 

प्राधीकयणाकडून (PCNTDA) चचखरी वेक्टय क्रभाॊक 17 ल 19 भधीर 25.30 शेक्टय जागा शस्ताॊतयीत झारी 
आशे. वदय जागेलय ऩहशल्मा टप्प्मात 6720 वदननकाॊच ेकाभ प्रस्तावलत कयण्मात आरे. मा काभाच्मा 
ननवलदा भे-2008 भध्मे काढण्मात आल्मा शोत्मा. तथावऩ, स्ऩधाात्भक  ननवलदा प्राप्त न झाल्माने ऑक्टोफय-
2008 भध्मे पेय ननवलदा काढण्मात आल्मा ल भाचा-2009 भध्मे काभाचे आदेळ देण्मात आर.े व भाये ऩाच 

भहशने वलरॊफाने काभाच ेआदेळ देण्माफाफत वलबागाने वादय केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

2.  वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा रु.449.70 कोटीच्मा 13250 घये फाॊधण्माच्मा मोजना डीऩीआय 

हदनाॊक 06.10.2007 योजी कें द्रळावनाची भान्मता लभऱारी. त्माभध्मे प्रत्मेक वदननका 30 चौ.भी.चटई 

षेत्राची शोती. तथावऩ, भशागनयऩालरकेने वदय चटईषेत्रात लाढ करुन 37.00 चौ.भी.ची केरी ल प्रनत 

वदननकेची ककॊ भत रु.339402/- लरुन रु.465196/- लाढ केरी. काभाची ननवलदा ऑक्टोफय 2008 भध्मे 

काढण्मात आरी. वदय ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 762 हदनाॊक 03.02.2009 ल ठयाल क्रभाॊक 7634 

हदनाॊक 25.02.2009 अन्लमे भॊजूय झारी.  काभाच ेआदेळ भाचा-2009 भध्मे ननगाभीत केर.े  डीऩीआय 

भॊज यीनॊतय 24 भहशन्मात काभ ऩणूा कयणे आलश्मक अवताॊना काभ व रु कयण्माव 18 भशीने वलरॊफ झारा. 
वलरॊफाने कामालाशी कयण्मात आल्माभ ऱे वदननकेच्मा ककॊ भतीत प्रनत वदननका रु.125794/- प्रभाणे लाढ 

झारी. ऩॎकेज-5 ल 6 अॊतगात एकूण 108 इभायतीॊचे काभ प्रस्तावलत अवताना रेखाऩयीषणाच ेकारालधी 
ऩमतं केलऱ 82 इभायतीॊच ेकाभ ऩणूा झार ेअवनू त्माऩकैी 76  इभायतीच राबाथ्मांना लाटऩ कयण्मात 

आरले्मा आशेत. 

ऩॎकेज-5 ल 6 अॊतगात एकूण 108 इभायतीॊचे काभ प्रस्तावलत अवताना रेखाऩयीषणाच ेकारालधी ऩमतं 

केलऱ 82 इभायतीॊच ेकाभ ऩणूा झार ेअवनू 82 इभायतीचे राबाथ्मांना लाटऩ कयण्मात आररेे अवल्माचे 
अन ऩारनात नभदू कयण्मात आर ेअवर ेतयी वदननका शस्ताॊतयणाफाफतची कागदऩत्र ेअन ऩारनावोफत 
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वादय केरी नवल्माभ ऱे ख रावा अभान्म करून आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

3. भऱू भॊजूय डीऩीआय भध्मे ठेकेदायाव बाललाढ पयक देण्माची तयतदू नवताॊना ऩॎकेज-5 भधीर 

इभायतीॊच्मा काभावाठी ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे ननमभफाह्म बाललाढ अदा कयण्मात आरी आशे. 

 

  

अ.क्र.  धालत ेदेमक 
क्र. 

हदनाॊक  

धालत ेदेमक क्र. 

हदनाॊक  
यक्कभ  

1 17 ले 
बाललाढ  

2/ 23.05.2013 10996786/- 

2 18 ले  52/ 31.10.2013 16747373/- 
3 19 ले  109/ 29.03.2014 14051275/- 
4 20 ले  50/ 17.10.2014 26498205/- 

5 21 ले  63/ 28.11.2014 2576469/- 
6 22 ले  85/ 19.01.2015 1295342/- 
7 23 ले  105/ 24.03.2015 1995953/- 
  एकूण  7,41,61,403/- 

 

काभाच्मा भऱू तऩळीरलाय अशलाराभध्मे (DPR) ठेकेदायाव बाललाढ अदा कयण्माफाफत तयतदू नवताॊना 
देखीर भशानगयऩालरकेने रु. 7,41,61,403/- इतकी बाललाढ अदा केरी आशे. डीऩीआय भॊजूय कयताना 
बाललाढ देण्माफाफतची तयतदू अॊतबूात नवताना बाललाढ देण्मात आरी. वदयची बाललाढ भनऩा हशश्मातनू 

हदरेरी अवल्मभ ऱे भनऩालय आचथाक बाय ऩडरेरा आशे. वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे 

वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

4.   भशायाष्ट्र वालाग्जक फाॊधकाभ ननमभऩ ग्स्तका भधीर ननमभ 135 न वाय प्रस्तावलत केरेल्मा 
फाॊधकाभावाठी तऩळीरलाय अॊदाज तमाय करून वषभ अचधकाऱमाची ताॊबत्रक भॊज यी लभऱवलणे आलश्मक 

आशे. वदयची भॊज यी काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्माऩलूी प्राप्त करून घेणे आलश्मक आशे. वदय काभाची 
ननवलदा भे-2008 भध्मे प्रलवद्ध कयण्मात आरी अवनू हद.02/03/2009 योजी कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

तथावऩ वलबागाने वदय काभावाठी हद 10.06.2010 योजी ताॊबत्रक भॊज यी घेतल्माचे हदवनू मेत.े काभाव 

ताॊबत्रक भॊज यी नवताना काभाची ननवलदा अॊनतभ करून काभाच ेआदेळ देण्माफाफत केरेरा ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

5. वदय प्रकल्ऩाची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेच्मा 36% जादा दयाने स्लीकृत कयण्मात आरी आशे. 

वालाजननक फाॊधकाभ वलबाग ऩरयऩत्रक क्र.वीएटी-1087/वीआय-136/इभायत हद.4/05/1988 न वाय ननवलदा 
स्लीकृत कयताना त्मा अॊदाजऩत्रकीम खचााच्मा 5% जादा दयाने प्राप्त झाल्माव वालाजननक फाॊधकाभ 

ननमभालरी भधीर ननमभ 313 न वाय लाढील खचााच ेव धारयत अॊदाजऩत्रक तमाय करून प्रळावकीम भान्मता 
घेणे आलश्मक आशे.  तथावऩ वलबागाने व धारयत प्रळावकीम भान्मता घेतरेरी नवल्माभ ऱे आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे. 

 

6.   ननवलदा अट क्रभाॊक 13.1 तवेच नगयवलकाव वलबाग  ऩरयऩत्रक क्रभाॊक 1095/135  हदनाॊक 3.11.2003 

न वाय  कॊ त्राटदायाने काभाचा वलभा  ळावकीम  वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. उऩरब्ध नस्ती ल 

अलबरेख्माॊची ऩडताऱणी केरी अवता, हद.1.4.12 त े27.2.2015 मा कारालधी भधीर काभाचा ल 
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हद.11.07.13 त े10.4.14 मा कारालधी भधीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलरा अवनू हद.2/03/2009 त े

31/03/2012 मा कारालधीचा तवेच 28/02/15 ऩावनू ऩ ढीर कारालधीचा काभाचा वलभा ल 1.4.14 ऩावनू 

काभगायाॊचा वलभा आढऱून आरा नाशी. काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलरेरा 
नवल्माभ ऱे ठेकेदायाच ेदेमकातनू काभाचे कॊ त्राटी भलू्माच्मा एक टक्का यक्कभ रु.1,31,09,042/- लवरू 

करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमा कड ेजभा कयणे आलश्मक आशे. 

 

7.  भशायाष्ट्र वालाजननक  फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर  ऩरय.24 भधीर तयत दीन वाय भोजभाऩ ऩ ग्स्तका 
भध्मे भोजभाऩ घेतल्माच्मा तायखा नभ द कयणे आलश्मक अवताॊना अळा तायखा नभ द कयण्मात आरेल्मा 
नाशीत. त्माभ ऱे देमकातीर काभाच्मा खचााच ेभोजभाऩ कोणत्मा हदनाॊकाव घेण्मात आर ेमाफाफत खात्री 
कयता आरी नाशी. 
8. फॉक गॎयॊटी लय भ द्राॊक ळ ल्काची यक्कभ कभी घेतल्माभ ऱे ळावन भशव राचे झारेरे न कवान:-  

भ ॊफई भ द्राॊक अचधननमभ 1958 अन वचूी 1 भधीर करभ 54(ii)ल 40(b) 2500 ऩेषा जास्त यक्कभेच्मा फॉक 

गॉयन्टीलय प्रत्मेक शजायाकरयता रु.5/- प्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्क लवरू कयणे आलश्मक आशे. ठेकेदायाव देण्मात 

आरेल्मा भोबफरामझेळॊन अचग्रभावाठी खारीर प्रभाने फॉक गॎयॊटी घेतरी त्मालय रु.100/- चे भ द्राॊक रालनू 

शभीऩत्र घेण्मात आर ेआशे.  कभी ळ ल्क आकायल्माभ ऱे ळावन भशव राच ेरु 1051161/- चे न कवान झार े

आशे. 

  

अ.क्र.   फॉक गॎयॊटी 
ची यक्कभ  

लवरू 
कयालमाची  
भ द्राॊक 
ळ ल्काची 
यक्कभ  

बयरेरे 
भ द्राॊक 
ळ ल्क   

तपालतीची 
यक्कभ रु.  

1 0607010BG893 20000000 100000 100 99900 
2 0607010BG894 20000000 100000 100 99900 
3 0607010897 25500000 127500 100 127400 
4 3163IGL0003109 40000000 200000 100 199900 

5 2009/39 33559168 167795 100 167695 

6 3309 18877032  94385 100 94285 

7 3163IGL0005213 52436200 262181 100 262081 

 एकूण  210372400 1051861 700 1051161 

 

लयीर प्रभाणे कभी यकभेच्मा भ द्राॊक ळ ल्कालय शभीऩत्र घेण्मात आल्माने ळावनाच ेरु. 1051161/- इतक्मा 
यक्कभेच ेआचथाक न कवान झार ेआशे. वदयची यक्कभ लवरू करुन ळावन जभा कयण्मात माली. 
एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1,41,60,203/- 

 
DATBVGM6801 (Ref No : 94, Hmm No : 82)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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122 प प्रबागा अॊतगषत चचखरी मेथीर धभषयाजनगय ल इतय ऩरयवयात ऩाणीऩुयलठा 
वुधायणाकाभी ऩाईऩराईन टाकणे मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3893729.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 108671.00/-   

ननपलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 नुवाय ननपलदा दय शे दोन्शी ननपलदाच ेऩाकीट उघडरेचे तायखेऩावून 120 

ददलवा ऐलजी अनुक्रभे 247 ल 142 पलरॊफाने काभाच ेआदेळ देण्मात आर ेआशेत. वदयच्मा ननपलदा यद्द करून 

पेयननपलदा काढणे आलश्मक अवताना ठेकेदायाच ेशीत जोऩावल्माच ेददवून मेत आशे. काभाचा ल  काभगायाॊचा 
पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 72219/- लवूरऩात्र कयाली. स्थाननक वॊस्था 
कयाची यक्कभ रु. 4360/- लवूर ऩात्र कयण्मात माली.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी 
कामदा 1952 रागू अवल्माने बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय 

कयण्मात आरी नाशी. ननपलदा क्र.1/05-2012-13 ननपलदेकरयता ठेकेदायाची 26.20% कभी दयाने ननपलदा स्लीकृत 

केरेरी अवून दय ऩथृक्कयण फाफ ननशाम वादय केरेरे नाशी. काभाभध्मे ठेकेदायाने 26.20% कभी दयाने ननपलदा 
वादय केरी अवून वदयच्मा दयाने भनऩाने ननपलदा भॊजूय केरेरी आशे.  काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय आखण 

भनऩाचे ऩरयऩत्रक क्र.दलनन/1/कापल/ 146 /2013 ददनाॊक 07.05.2013 अन्लमे ठेकेदायाकडून 3% लाढील अनाभत  

ताॊत्रत्रक भान्मता यक्कभेलय रु. 69592/- लवूर केरेरी नाशी. ताॊत्रत्रक भान्मतचे्मा ननपलदा 26.20% कभी दयाच्मा 
भमाषदेत ठेकेदायाव प्रदान कयणेऐलजी य.रु. 32092/- इतकी यक्कभ जादा प्रदान केरेरी आशेत ती लवूरऩात्र 

कयण्मात माली. 
 

  

प प्रबागा अॊतगात ऩाणीऩ यलठा वलऴमक ईतय अन ऴॊचगक काभाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता 
आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 91 हदनाॊक 10.01.2018 अन्लमे ख रावा 
भागवलण्मात आरेरा शोता. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे 

नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
अ) प प्रबागा अॊतगषत चचखरी मेथीर धभषयाजनगय ल इतय ऩरयवयात ऩाणीऩयुलठा वधुायणाकाभी 
ऩाईऩराईन टाकणे 
ननवलदा क्रभाॊक –13/10 -2013-14  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 70,00,000/-  

वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 49,02,243/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.JCE/TS/14/2013 हदनाॊक 
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02.08.2013    

ननवलदा जाहशयात वलक्री हदनाॊक 02.12.2013 त े23.12.2013  

भ दतीअॊती ननवलदा प्राप्त एकूण 06  

ननवलदा उघडण्मात आल्माचा हदनाॊक 30.12.2013 

काभाचे आदेळ क्रभाॊक-ऩाऩ /06/कावल/1264/ 2014 हदनाॊक 04.08.2014  

ननवलदा भान्म दय – 21.20 कभी दयाने भान्मता. (भमाादा यक्कभ रु.38,62,967/-) 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. जम इॊग्जननमवा, आक डी, ऩ णे- 35 

काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 04.08.2014 त े03.08.2015 ऩमतं) 

वदयचे काभ चार ूआशे. 

वदयच्मा काभालय हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं झारेरा एकूण खचा य.रु. 21,49,663/- 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु 521979/-प्रभाणक क्रभाॊक-24237 हदनाॊक 19.12.2014  

2) देमकाची यक्कभ रु.16,27,684/- प्रभाणक क्रभाॊक 32576 हदनाॊक 19.03.2015  

 

1) ननवलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 न वाय ननवलदा दय शा ननवलदा ऩाकीट उघडरेचे तायखेऩावनू 120 

हदलवा करयता ग्राह्म आशे. वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय ननवलदा हदनाॊक 30.12.2013 

योजी उघडण्मात आल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा ननवलदेच ेदय हदनाॊक 

30.12.2013 त े29.04.2014 मा कारालधीऩमतं ग्राह्म धयणे मोग्म शोत.े ऩयॊत  भनऩाने वदयच ेदय 120 

हदलवाऐलजी 247 हदलवाकरयता ग्राह्म / भान्म करून काभाच ेआदेळ क्रभाॊक ऩाऩ /06/कावल/ 1264/ 2014 

हदनाॊक 04.09.2014 अन्लमे ठेकेदायाव देण्मात आरेरे आशेत. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमा यद्द कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलबागाने तवे न कयता काभाच ेआदेळ हदरेरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा 
वादय केरा नवल्माने वदयच्मा काभालय झारेरा खचा यक्कभ रु.21,49,663/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत 

आशे.  

 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 04.098.2014 

त े03.08.2015 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 19.12.2014 त े03.09.2015 मा 
कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच 

काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 
1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी 
भलू्म यक्कभ रु. 49,02,243/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 49,022/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2149663/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 49022/- 

  

फ) वेक्टय क्रभाॊक 20 भधीर ऩाण्माच्मा टाकीचे ल आलायातीर देखबार दरुुस्तीची काभ ेकयणे मा 
काभाभधीर अननमलभततफेाफत.  
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ननवलदा क्रभाॊक –6/12 -2012-13  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 25,00,000/-  

वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 9अ हदनाॊक 07.05.2012 अन्लमे भान्मता 
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 2319748/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.JCE//TS/117/2012 हदनाॊक 

26.09.2012 

ननवलदा वलक्री हदनाॊक 03.12.2012 त े27.12.2012     

ननवलदा उघडण्मात आल्माचा हदनाॊक 27.12.2012  

काभाचे आदेळ क्रभाॊक ऩाऩ /06/कावल/516/2013 हदनाॊक 18.05.2013  

ननवलदा भान्म दय – 26.20% कभी दयाने भान्मता. (भमाादा यक्कभ रु.1711974/-) 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. फाराजी इॊग्जननअवा, आक डी ऩ णे-35. 

काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 18.05.2013 त े17.05.2014 ऩमतं) 

काभ ऩणूात्लाचा दाखरा हदनाॊक 15.05.2014 योजीचा जोडरेरा आशे.  

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.1744066/- ननवलदा भान्म भमाादेऩेषा यक्कभ रु.32092/-जादा 
खचा कयण्मात आरा आशे. 

1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु 1601689/-प्रभाणक क्रभाॊक-33644 हदनाॊक 24.03.2014  

2) देमकाची यक्कभ रु.142377/- प्रभाणक क्रभाॊक 28765 हदनाॊक 10.02.2015 

  

1) ननवलदा अटी ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 न वाय ननवलदा दय शा ननवलदा ऩाकीट उघडरेचे तायखेऩावनू 120 

हदलवा करयता ग्राह्म आशे. वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय ननवलदा हदनाॊक 27.12.2012 

योजी उघडण्मात आल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा ननवलदेच ेदय हदनाॊक 

27.12.2012 त े26.04.2013 मा कारालधीऩमतं ग्राह्म धयणे मोग्म शोत.े ऩयॊत  भनऩाने वदयच ेदय 120 

हदलवा ऐलजी 142 हदलवाकरयता ग्राह्म / भान्म करून काभाच ेआदेळ क्रभाॊक ऩाऩ /06/कावल/516 /2013 

हदनाॊक 18.05.2013 अन्लमे ठेकेदायाव देण्मात आरेरे आशेत. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमेभध्मे 

अननमलभतता झारेरी अवनू शी ननवलदा यद्द कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलबागाने तवे न कयता काभाच े

आदेळ हदरेरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा वादय केरा नवल्माने वदयच्मा काभालय झारेल्मा खचााची 
यक्कभ रु. 1744066/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  

 

2)  वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयच ेकाभ हदनाॊक 18.05.2013 

त े17.05.2014 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती. तवेच वदयच ेकाभ हदनाॊक 15.05.2014 योजी ऩणूा झाल्माच े

अलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. त्माप्रभाणे काभाचा वलभा हदनाॊक 18.05.2013 त े17.05.2014 ऩमतं 

काढणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  ठेकेदायाने हदनाॊक 21.03.2014 त े17.05.2014 मा अधालट कारालधीचा वलभा 
काढल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवनू आर ेआशे. त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच 

काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 
1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी 
भलू्म यक्कभ रु. 2319748/- अवनू 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 23197/- लवरू करून ळावकीम वलभा 
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वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

 

3) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ एकूण झारेल्मा काभाच्मा यक्कभेलय 0.25% 

लवरू करून भनऩा खाती जभा कयणे आलश्मक शोत.े वदयच्मा काभालय एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु. 

1744066/- अवनू त्मालय स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 4360/- लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा 
करून तवे अन ऩारन वादय कयाले. 

 

4) प्रस्त त काभाभध्मे ठेकेदायाने 26.20% कभी दयाने ननवलदा वादय केरी अवनू वदयच्मा दयाने भनऩाने 

ननवलदा भॊजूय केरेरी आशे.  काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय आणण भनऩाचे ऩरयऩत्रक क्र.दलनन/1/कावल/ 146 

/2013 हदनाॊक 07.05.2013 अन्लमे ठेकेदायाकडून ताॊबत्रक भान्मता यक्कभेलय 3% प्रभाणे लाढील अनाभत 

यक्कभ रु. 69592/- लवरू केरेरी नाशी. तयी माफाफत भनऩाच्मा ऩरयऩत्रकान्लमे कामालाशी कयण्मात माली. 
5) वदयच्मा ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 2319748/-ऩेषा 26.20% कभी दयाने भान्मता अवल्माने 

यक्कभ रु. 1711974/- रुऩमाच ेभमाादेत काभ कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदयच्मा काभालय 1744066/- 

इतका खचा कयण्मात आरेरा आशे. ननवलदा भान्म दयाऩेषा यक्कभ रु. 32092/- इतकी यक्कभ ठेकेदायाव 

जास्तीची प्रदान झारेरी आशे.  तयी वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा खाती जभा 
केरेल्मा चरनाच्मा प्रतीवश अन ऩारन वादय कयाले.  

आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1744066/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 59649/- 

एकूण (अ+फ) आषेऩाधीन य.रु. 3893729/- 

एकूण (अ+फ) लवरूऩात्र य.रु. 108671/- 

 
DATBVGM6801 (Ref No : 96, Hmm No : 91)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

123 फ प्रबागा अॊतगषत बाटनगय भैराळुद्धीकयण कें द्राअॊतगषत जर नन:वायण व्मलस्था 
वुधायणा काभे कयणे मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 335446.00/-   

ननपलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 नुवाय ननपलदा दय शे दोन्शी ननपलदाच ेऩाकीट उघडरेचे तायखेऩावून 120 

ददलवा ऐलजी 122 ल 156 पलरॊफाने काभाचे आदेळ देण्मात आर ेआशेत. काभाचा ल  काभगायाॊचा पलभा ऩूणष 
कारालधीचा काढरेरा नवल्माभुऱे दॊडनीम यक्कभ रु. 1,77045/- लवूरऩात्र कयाली. स्थाननक वॊस्था कयाची 
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यक्कभ रु. 21775/- लवूर ऩात्र कयण्मात माली.काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी 
कामदा 1952 रागू अवल्माने बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय 

कयण्मात आरी नाशी. ननपलदा क्र. 2/5 -2012-13 ननपलदेकरयता ठेकेदायाची 23.40% कभी दयाने ननपलदा स्लीकृत 

केरेरी अवून दय ऩथृक्कयण फाफ ननशाम वादय केरेरे नाशी. काभाभध्मे ठेकेदायाने 23.40% कभी दयाने ननपलदा 
वादय केरी अवून वदयच्मा दयाने भनऩाने ननपलदा भॊजूय केरेरी आशे. त्माभुऱे वदय भान्म दयाच्मा भमाषदेत 

ठेकेदायाव प्रदान कयणेऐलजी य.रु. 136626/- इतकी यक्कभ जादा प्रदान केरेरी आशेत ती लवूरऩात्र कयण्मात 

माली. 
 

  

फ प्रबागा अॊतगात जर नन:वायण व्मलस्था व धायणा काभे कयणे तवेच ऩाणीऩ यलठावलऴमक ईतय अन ऴॊचगक 

का भाॊच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत अधावभाव क्रभाॊक 

92 हदनाॊक 10.01.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात आरेरा शोता. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा 
अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत. 
 
अ) फ प्रबागा अॊतगषत बाटनगय भरैाळदु्धीकयण कें द्ाअॊतगषत जर नन:वायण व्मलस्था वधुायणा काभ ेकयणे 
ननवलदा क्रभाॊक –4/58 -2013-14  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 1,50,00,000/-  

वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 294 हदनाॊक 20.05.2013 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 1,39,61,048/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.JCE/TS/38/2013 हदनाॊक 

03.07.2013    

ननवलदा जाहशयात वलक्री हदनाॊक 30.07.2013 त े22.08.2013  

भ दतीअॊती ननवलदा प्राप्त एकूण 02 

ननवलदा उघडण्मात आल्माचा हदनाॊक 01.11.2013 

काभाचे आदेळ क्रभाॊक-जरनन/02/कावल/88/ 2014 हदनाॊक 03.03.2014  

ननवलदा भान्म दय – 4.99%  जास्त दयाने भान्मता. (भमाादा यक्कभ रु.146,57,704/-) 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. वलजम व्शी.वाऱ ॊख ेहटऱक योड,  ऩ णे- 02 

काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 03.03.2014 त े02.03.2015 ऩमतं) 

वदयच्मा काभालय हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं झारेरा एकूण खचा य.रु. 146,00,599/- 

1)1रे चार ूदेमकाची यक्कभ रु 4999,692/-प्रभाणक क्रभाॊक-34668 हदनाॊक 28.03.2014  

2) 2 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.41,83,416/- प्रभाणक क्रभाॊक ननयॊक  हदनाॊक 01.08.2014  

3 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.897904/- प्रभाणक क्रभाॊक 27503  हदनाॊक 28.01.2015 

4थे चार ूदेमकाची यक्कभ रु.45,19,587/- प्रभाणक क्रभाॊक ननयॊक  हदनाॊक 31.03.2015 

 

1) ननवलदा अटी ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 न वाय ननवलदा दय शा ननवलदा ऩाकीट उघडरेचे तायखेऩावनू 120 

हदलवा करयता ग्राह्म आशे. वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय ननवलदा हदनाॊक 01.11.2013 

योजी उघडण्मात आल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा ननवलदेच ेदय हदनाॊक 
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01.11.2013 त े01.03.2014 मा कारालधीऩमतं ग्राह्म धयणे मोग्म शोत.े ऩयॊत  भनऩाने वदयच ेदय 120 

हदलवाऐलजी 122 हदलवाकरयता ग्राह्म / भान्म करून काभाच ेआदेळ क्रभाॊक जनन/02/कावल/ 88/ 2014 

हदनाॊक 03.03.2014 अन्लमे ठेकेदायाव देण्मात आरेरे आशेत. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमा यद्द कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलबागाने तवे न कयता काभाच ेआदेळ हदरेरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा 
वादय कयाला.   
 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 03.03.2014 

त े02.03.2015 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 12.03.2014 त े03.03.2015 मा 
कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय 
वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 1,39,61,048/-  अवनू 1% दॊडनीम 

वलभा यक्कभ रु. 1,39,610/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

3) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ एकूण झारेल्मा काभाच्मा यक्कभेलय 0.25% 

लवरू करून भनऩा खाती जभा कयणे आलश्मक शोत.े वदयच्मा काभालय एकूण झारेरा खचा यक्कभ रु. 

146,00,599/- अवनू त्मालय स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 36501/- लवरू कयणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  
ठेकेदायाकडून 14726/- इतकीच यक्कभ लवरू केरेरी आशे. त्माभ ऱे उलारयत यक्कभ रु. 21775/-लवरू करून  

भनऩाच्मा खाती जभा करून तवे अन ऩारन वादय कयाले. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 161,385/- 

 

फ) बाटनगय  भरैाळदु्धीकयण  कें द्ाअॊतगषत  काभगायनगय, गाॊधीनगय बागात उलषरयत दठकाणी बमुायी गटय 

नलरका टाकणे मा  काभातीर  अननमलभततफेाफत 

ननवलदा क्रभाॊक –2/5 -2012-13  

ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 40,00,000/-  

वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 9(अ) हदनाॊक 07.05.2012 अन्लमे भान्मता  
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 37,43,519/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.JCE/TS/401/2013  हदनाॊक 

10.04.2013    

ननवलदा जाहशयात वलक्री हदनाॊक 25.07.2012 त े21.09.2012  

भ दतीअॊती ननवलदा प्राप्त एकूण 04 

ननवलदा उघडण्मात आल्माचा हदनाॊक 05.11.2012 

काभाचे आदेळ क्रभाॊक-जरनन/02/कावल/401/ 2013 हदनाॊक 10.04.2013  

ननवलदा भान्म दय – 23.40%  कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु.28,67,535/- 

ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. एव.जी.भाने कोथरूड,  ऩ णे- 38 

काभाचा कारालधी – 12 भहशने ( हदनाॊक 10.04.2013 त े09.04.2014 ऩमतं) 

वदयच्मा काभालय हदनाॊक 31.03.2015 ऩमतं झारेरा एकूण खचा य.रु. 30,04,161/- 

1) 1रे चार ूदेमकाची यक्कभ रु 1801022/-प्रभाणक क्रभाॊक-33995 हदनाॊक 25.03.2014  
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2) 2 ये चार ूदेमकाची यक्कभ रु.1203139/- प्रभाणक क्रभाॊक 8953  हदनाॊक 06.08.2014  

वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 30,04,161/- ननवलदा भान्म भमाादेऩेषा यक्कभ रु.136626/-जादा 
खचा कयण्मात आरा आशे. 

 

1) ननवलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 न वाय ननवलदा दय शा ननवलदा ऩाकीट उघडरेचे तायखेऩावनू 120 

हदलवा करयता ग्राह्म आशे. वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय ननवलदा हदनाॊक 05.11.2012 

योजी उघडण्मात आल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवनू मेत आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा ननवलदेच ेदय हदनाॊक 

05.11.2012 त े04.03.2013 मा कारालधीऩमतं ग्राह्म धयणे मोग्म शोत.े ऩयॊत  भनऩाने वदयच ेदय 120 

हदलवाऐलजी 156 हदलवाकरयता ग्राह्म / भान्म करून काभाच ेआदेळ क्रभाॊक जनन/02/कावल/ 401/ 2013 

हदनाॊक 10.04.2013 अन्लमे ठेकेदायाव देण्मात आरेरे आशेत. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमा यद्द कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वलबागाने तवे न कयता काभाच ेआदेळ हदरेरे आशेत. माफाफत वलबागाने ख रावा 
वादय कयाला.   
 

2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 हदनाॊक 

3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा कॊ ऩनीकड े वलभा 
उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ हदनाॊक 10.04.2013 

त े09.04.2014 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती. तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 16.07.2014 त े09.04.2014 मा 
कारालधीचा काढल्माच ेननदळानाव आर ेआशे. तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय 
वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भलू्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतदू आशे. लयीर काभाचे कॊ त्राटी भलू्म यक्कभ रु. 37,43,519/-  अवनू 1% दॊडनीम वलभा 
यक्कभ रु. 37,435/- लवरू करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकड ेबयणे आलश्मक आशे. 

3) वदयच्मा काभालय RCC Pipesची (D-K-9 ऩाईऩ) राॊफी 992.65 भीटयचा लाऩय केरेरा अवनू वदयच्मा 
ऩाईऩाच्मा वयावयी 15 भीटवालय चेंफवा टाकल्माव  67 चेंफवा टाकणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  प्रत्मषात भात्र 

वदयच्मा ऩाईऩालय 228 चेंफवा टाकल्माच ेभोजभाऩ ऩ ग्स्तकेलरून ननदळानाव आर ेआशे. वदय फाफत ख रावा 
कयाला. तवेच वदयच्मा काभाच ेWork Drawing वादय कयाली. भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे चैनेजचा उल्रेख 

केरेरा नवल्माभ ऱे चेंफवा कोणकोणत्मा हठकाणी फववलण्मात आरेरे आशेत माचा फोध शोत नाशी.  
4) वदयच्मा ननवलदेची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 37,43,519/-ऩेषा 23.40% कभी दयाने भान्मता 
अवल्माने यक्कभ रु. 28,67,535/- रुऩमाचे भमाादेत काभ कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदयच्मा काभालय 
30,04,161/- इतका खचा कयण्मात आरेरा आशे. ननवलदा भान्म दयाऩेषा यक्कभ रु. 1,36,626/- इतकी 
यक्कभ ठेकेदायाव जास्तीची प्रदान झारेरी आशे.  तयी वदयची यक्कभ ठेकेदायाकडून लवरू करून भनऩाच्मा 
खाती जभा केरेल्मा चरनाच्मा प्रतीवश अन ऩारन वादय कयाले.  

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 174,061/- 

एकूण (अ+फ) लवरूऩात्र य.रु. 335446/- 

 

 
DATBVGM6801 (Ref No : 97, Hmm No : 92)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

124 झोऩडऩट्टी ननभुषरन ल ऩुनलषवन अॊतगषत स्थाऩत्मवलऴमक वलवलध काभाभधीर 
अननममभतेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :जेएनएनम आयएभ    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 29218.00/-   

ननपलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 नुवाय ननपलदा दय शे दोन्शी ननपलदाच ेऩाकीट उघडरे अवून वदय  

तायखेऩावून 120 ददलवात काभाच ेआदेळ देणे आय्श्मक अवताना अनुक्रभे 166 ल 144 पलरॊफाने काभाचे आदेळ 

देण्मात आर ेआशेत. काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा ऩूणष कारालधीचा काढरेरा नवल्माभुऱे दोन्शी काभाच्मा 
पलममाची दॊडनीम यक्कभ रु. 29218/- लवूरऩात्र आशे. 

 

  

 
झोऩडऩट्टी ननभ ारन ल ऩ नलावन अॊतगात स्थाऩत्मवलऴमक खारीर नभदू काभाच्मा नस्ती तऩावल्मा. 
काभाची नस्ती, ननवलदा नस्ती, भोजभाऩ ऩ ग्स्तका आणण प्रभाणकाच ेरेखाऩयीषण केरे अवता 
आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 75 हदनाॊक 17.11.2017 अन्लमे ख रावा 
भागवलण्मात आरेरा शोता त्माप्रभाणे वलबागाने त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक झोननऩू/स्था/कावल/67/ 2018 

हदनाॊक 22.01.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरे आशे. त्माच ेअलरोकन केरे अवता कभाचायी 
बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बवलष्ट्म ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश 

ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयण्मात आरेरी आशेत तवेच फाफननशाम दय ऩथृ:कयण न 

कयता ऩथृ:कयणाची कागदऩत्रे वादय केरेरी आशेत. तयी खारीर दोन्शी काभातीर वदयच्मा 
उऩऩरयच्छेदाच ेअन ऩारन भान्म कयण्मात मेत अवून उलारयत उऩऩरयच्छेदाच ेअन ऩारन वॊम ग्क्तक 

नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
अ) फ प्रबागातीर झोऩडऩट्टी षेत्राभध्मे भनऩाच्मा इभायतीची दरुुस्ती ल स्थाऩत्मपलऴमक काभे 
कयणे. 
ननवलदा क्रभाॊक –1/28 -2012-13  
ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 25,00,000/-  
वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 9अ हदनाॊक 07.05.2012 अन्लमे भान्मता ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता 
यक्कभ रु. 16,16,715/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.EE/Slum/TS/01/2012-13   
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ननवलदा जाहशयात हदनाॊक 29.06.2012 
भ दतलाढ अॊती ननवलदा प्राप्त एकूण 2 
ननवलदा उघडण्मात आल्माचा हदनाॊक 19.01.2013 
काभाच ेआदेळ क्रभाॊक झोननऩू/स्था/नन//कावल/683/2013 हदनाॊक 04.07.2013  
ननवलदा भान्म दय – 2.75% कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु.1572255/- 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. अवलष्ट्काय कन्स्रक्ळन, चचॊचलड ऩ णे-19 
काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 04.07.2013 त े03.04.2014 ऩमतं) 
काभ ऩूणात्लाचा दाखरा हदनाॊक 01.07.2014 जोडरेरा आशे. 
वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.13,68,149/- 
1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु 827071/-प्रभाणक क्रभाॊक-ननयॊक हदनाॊक ननयॊक  
2) देमकाची यक्कभ रु.541078/- प्रभाणक क्रभाॊक ननयॊक हदनाॊक ननयॊक  
  
1) ननवलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 न वाय ननवलदा दय शा ननवलदा ऩाकीट उघडरेचे 
तायखेऩावून 120 हदलवा करयता ग्राह्म आशे. वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय 

ननवलदा हदनाॊक 29.01.2013 योजी उघडण्मात आल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवून मेत आशे. त्माभ ऱे 

वदयच्मा ननवलदेच ेदय हदनाॊक 29.01.2013 ते 28.05.2013 मा कारालधीऩमतं ग्राह्म धयणे मोग्म 

शोते. ऩयॊत  भनऩान ेवदयच ेदय 120 हदलवा ऐलजी 166 हदलवाकरयता ग्राह्म / भान्म करून काभाच े

आदेळ क्रभाॊक झोननऩ/ूस्था/नन/ कावल/683/2013 हदनाॊक 04.07.2013 अन्लमे ठेकेदायाव देण्मात 

आरेरे आशेत. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमा यद्द कयणे आलश्मक शोते. ऩयॊत  वलबागान ेतवे न 

कयता काभाच ेआदेळ हदरेरे आशेत. माफाफत वलबागान ेकेरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने 
आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 

हदनाॊक 3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच े

काभ हदनाॊक 04.07.2013 ते 03.04.2014 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती.तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 

07.04.2015 ते 30.04.2015 मा काभ वॊऩल्मानॊतय कारालधीचा काढल्माचे ननदळानाव आरे आशे. 

त्माभ ऱे वदयचा वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 16.09.2013 त े

31.03.2014 मा कारालधीचा  अधालट काढरेरा आशे.त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका 
न वाय कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत 

तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु. 1616715/- अवून 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 

16167/- लवूर करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकडे बयणे आलश्मक आशे. 
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3) वदयच ेकाभाचे आदेळान वाय काभाचा कारालधी ऩालवाळ्मातीर हदवून मेतो. भोजभाऩ 

ऩ ग्स्तकेभध्मे नोंदलशीभध्मे तायखा नभूद केरेल्मा नवल्माभ ऱे वदयच ेकाभ केव्शा केरे आशे 

माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. 
लवूरऩात्र यक्कभ रु. 16167/- 
  
फ)   वेक्टय क्रभाॊक 22 मेथीर ळाऱा इभायतीच ेस्थाऩत्म पलऴमक काभे कयणे. 
 
ननवलदा क्रभाॊक –1/05 -2012-13  
ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 14,00,000/-  
वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 9अ हदनाॊक 07.05.2012 अन्लमे भान्मता 
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 13,05,161/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल 

क्र.EE/Slum/TS/38/2011-12   
ननवलदा प्राप्त एकूण 04 
ननवलदा उघडण्मात आल्माचा हदनाॊक 23.07.2012 
काभाच ेआदेळ क्रभाॊक झोननऩू/स्था/नन//कावल/842/2012 हदनाॊक 13.12.2012  
ननवलदा भान्म दय – 21.27% कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु.1027553/- 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. एव.एभ. कन्स्रक्ळन, आक डी ऩ णे-35 
काभाचा कारालधी – 09 भहशने ( हदनाॊक 13.12.2012 त े12.09.2013 ऩमतं) 
काभ ऩूणात्लाचा दाखरा हदनाॊक 09.08.2013 जोडरेरा आशे. 
वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु.920407/- 
1)प्रदान कयण्मात आरेल्मा देमकाची यक्कभ रु 659118/-प्रभाणक क्रभाॊक-ननयॊक हदनाॊक ननयॊक  
2) देमकाची यक्कभ रु.196020/- प्रभाणक क्रभाॊक 28656 हदनाॊक 03.02.2014 
3) देमकाची यक्कभ रु.65269/- प्रभाणक क्रभाॊक 35449 हदनाॊक 31.03.2015   
 
1) ननवलदा अट ल ळतीतीर अट क्रभाॊक 3 न वाय ननवलदा दय शा ननवलदा ऩाकीट उघडरेचे 
तायखेऩावून 120 हदलवा करयता ग्राह्म आशे. वदयच्मा काभाकरयता ननवलदा प्राप्त झाल्मानॊतय 

ननवलदा हदनाॊक 23.07.2012 योजी उघडण्मात आल्माच ेअलबरेख्मालरून हदवून मेत आशे. त्माभ ऱे 

वदयच्मा ननवलदेच ेदय हदनाॊक 23.07.2012 ते 19.11.2013 मा कारालधीऩमतं ग्राह्म धयणे मोग्म 

शोते. ऩयॊत  भनऩान ेवदयच ेदय 120 हदलवा ऐलजी 144 हदलवाकरयता ग्राह्म / भान्म करून काभाच े

आदेळ क्रभाॊक झोननऩ/ूस्था/नन/ कावल/842/2012 हदनाॊक 13.12.2012 अन्लमे ठेकेदायाव देण्मात 

आरेरे आशेत. त्माभ ऱे वदयची ननवलदा प्रकक्रमा यद्द कयणे आलश्मक शोते. ऩयॊत  वलबागान ेतवे न 

कयता काभाच ेआदेळ हदरेरे आशेत. माफाफत वलबागान ेकेरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने 
आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
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2) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 

हदनाॊक 3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच े

काभ हदनाॊक 13.12.2012 ते 12.09.2013 मा कारालधीऩमतं भ दत शोती.तयी काभाचा वलभा हदनाॊक 

28.03.2013 ते 27.09.2013 मा अधालट काभाचा काढल्माचे ननदळानाव आरे आशे. त्माभ ऱे वदयचा 
वलभा ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा वलभा हदनाॊक 21.01.2014 त े20.04.2014 काभ 

वॊऩल्मानॊतयचा वलभा काढरेरा आशे. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी 
भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर 

काभाच ेकॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु. 13,05,161/- अवून 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 13,051/- लवूर 

करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकडे बयणे आलश्मक आशे. 
 
3) वदयच ेकाभाचे आदेळान वाय काभाचा कारालधी ऩालवाळ्मातीर हदवून मेतो. भोजभाऩ 

ऩ ग्स्तकेभध्मे  नोंदलशीभध्मे तायखा नभूद केरेल्मा नवल्माभ ऱे वदयच ेकाभ केव्शा केरे आशे 

माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. 
 
लवूरऩात्र यक्कभ रु.13051/- 
एक ण लवूरऩात्र (अ+फ) यक्कभ रु. 29218/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 98, Hmm No : 75)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

125 स्थाननक वॊस्था कयाची अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष जभा यक्कभ ल वलबागाकडीर जभा  
यक्कभ माभधीर तपालतीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :स्थाननक वॊस्था कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 30169098.00/- 

 

उऩयोक्त दळषपलल्माप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष जभा यक्कभ शी पलबागाने वादय केरेल्मा पललयणऩत्रात 

दळषपलरेल्मा जभा यक्कभेऩेषा रुऩमे 3,01,69,098/- ने कभी आशे. तपालतीच्मा यक्कभे फाफत खुरावा करून 

रेखा ऩयीषणाव ताऱभेऱ ऩत्रकावश अलगत कयण्माफाफत अधषवभाव ऩत्र क्र.135, दद.17/02/2018 अन्लमे 
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पलचायणा कयण्मात आरी अवता पलबागाने रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ ददनाॊका अखेय अनुऩारन वादय केर ेनाशी. 
 

  

    भ ॊफई प्राॊनतक अचधननमभ, 1949 चे करभ 152 न वाय वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका षेत्राभध्मे हदनाॊक 

01/04/2013 ऩाव न उऩबोग, उऩबोग ककॊ ला वलक्री मावाठी ळशयाच्मा शददीभध्मे आमात शोणाऱमा भारालय 
स्थाननक वॊस्था कय राग  कयण्माॊत आरेरा आशे. भशानगयऩालरकेकडीर स्थाननक वॊस्था कयावॊदबाात 2014-
2015 मा आचथाक लऴााची अथावॊकल्ऩीम अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष जभा ल वलबागाकडीर जभा यक्कभ माभध्मे 

ऩ ढीरप्रभाणे तपालत आढऱून आरी आशे. 

अ.क्रॊ . तऩलळर अॊदाजऩत्रककम तयत दी 
न वाय 2014-15 ची 

जभा रुऩमे 

वलबागाने वादय केरेल्मा 
वललयणऩत्राप्रभाणे 2014-

15 ची जभा रुऩमे 

तपालत  

1 स्थाननक वॊस्था कय 1028,26,92,999  1031,28,62,097 (+)3,01,69,098 
  
    उऩयोक्त दळावलल्माप्रभाणे अॊदाजऩत्रकातीर प्रत्मष जभा यक्कभ शी वलबागाने वादय केरेल्मा 
वललयणऩत्रात दळावलरेल्मा जभा यक्कभेऩेषा रुऩमे 3,01,69,098/- ने कभी आशे. तपालती च्मा यक्कभ ेफाफत 

ख रावा करून रेखा ऩयीषणाव ताऱभेऱ ऩत्रकावश अलगत कयण्माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.135, 

हद.17/02/2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी अवता वलबागाने रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका अखेय 
अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे लयीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत अवनू तपालतीची यक्कभ 

रु.3,10,69,098/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
DATVCSM6501 (Ref No : 90, Hmm No : 135)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

126 आचथषक लऴष 2014-15 भधीर स्थाननक वॊस्थाकयाच ेप्ररॊबफत ननधाषयणा फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :स्थाननक वॊस्था कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 94869851.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 178110000.00/-   

स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 2010 भधीर ननमभ 48 (6) नुवाय पललयण ऩत्र पलदशत कारालधीनॊतय वादय केरेल्मा 
एकूण 5449 व्माऩाऱमाकडून प्रत्मेकी रु.5000/- प्रभाणे दॊडाची यक्कभ रु.2,72,45,000/- लवूर कयणे आलश्मक  

शोत,े तथापऩ पलबागाने रु.7,45,000/- लवूर केर ेअवून उलषरयत रु.2,65,00,000/- लवूर केर ेनाशी, तवेच 

पललयणऩत्र वादय न केरेल्मा 7580 व्माऩाऱमाकडून ननमभ 46 (6) नुवाय रु,5000/- प्रभाणे ळास्तीची यक्कभ 
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रु.3,79,00,000/- अळी एकूण यक्कभ रु.6,44,00,000/- लवूर कयणे आलश्मक आशे. 11371 पललयणऩत्राच ेकय 

ननधाषयण पलबागाने नोटीव देलून वुद्धा व्माऩाऱमाॊनी आलश्मक अवरेरी कागदऩत्र ेवादय न केल्माभुऱे ननमभ 48 

(दोन) (खॊ) नुवाय प्रत्मेक व्माऩाऱमाकडून दॊडाची यक्कभ रु.5000/- ल पलरॊफाने पललयणऩत्र वादय केल्माने ननमभ 

48 (6) नुवाय ळास्ती रु.5000/- मा प्रभाणे एकूण रु.11,37,10,000/- लवूर कयणे आलश्मक आशे. एकूण कय 

ननधाषयण प्रकयणा ऩकैी 3.25% इतक्मा अल्ऩ प्रभाणात कय ननधाषयणाच ेकाभ झार ेआशे. 2014-15 भध्मे वदय 

काभावाठी ननमुक्त केरेल्मा कभषचायी / अचधकायी माॊच ेलेतनालय रु.9,48,69,851/- इतका खचष झारा आशे.  

ननधाषयण न झारेल्मा प्रकयणात भशानगयऩालरकेचा भोठा ननधी गुॊतून ऩडरा अवण्माची ळक्मता नाकायता मेत 

नाशी.  वदयची फाफ गॊबीय अवून भशानगयऩालरकेच्मा आचथषक दशतालय ऩरयणाभ कयणायी आशे. स्थाननक वॊस्था 
कय ननधाषयण पलबागातीर ननमुक्त आस्थाऩनेलय झारेल्मा खचाषच्मा प्रभाणात ननधाषयण केरेल्मा प्रकयणाॊची 
वॊख्मा नगण्म आशे. स्थाननक वॊस्था कय शा भशाऩालरकेच्मा भशवुराचा भशत्लाचा स्रोत अवून वदय पलबागाव 

ऩुयेवे भनुष्ट्मफऱ उऩरब्ध करून प्ररॊत्रफत प्रकयणाॊच ेननधाषयण ऩूणष कयणे आलश्मक आशे. 

 

  

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ, 1949 चे करभ 152 न वाय वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका 
षेत्राभध्मे हदनाॊक 01/04/2013 ऩाव न उऩबोग, उऩबोग ककॊ ला वलक्री मावाठी ळशयाच्मा शददीभध्मे आमात 

शोणाऱमा भारालय स्थाननक वॊस्था कय राग  कयण्माॊत आरेरा आशे. आचथाक लऴा 2014-15 भधीर स्थाननक 

वॊस्था कयाची प्रकयणे तऩावरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 136, 
हद.17/02/2018 अन्लमे स्थाननक वॊस्था कय वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर 

ऩत्र क्र.124/2018, हद.15/03/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता, रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम 

खारीर प्रभाणे आशे. 
1)  भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 2010 भधीर ननमभ 29 अन्लमे प्रत्मेक 

नोंदणीकृत व्माऩायी, मा ननमभाच्मा अचधनतनेे, त्माने; मेथोचचतरयत्मा स्लाषयी केरेरे नभ ना ड-दोन भध्मे 

लावऴाक वललयणऩत्र लऴा वॊऩल्मानॊतय 90 हदलवाच्मा आत (प्रत्मेक आचथाक लऴा वॊऩल्मानॊतय 29 जून ऩमतं) 
आम क्ताव वादय कयणे आलश्मक आशे. ननमभ 48 (6) न वाय वलरॊफाने वललयणऩत्र वादय केरेल्मा व्माऩाऱमा 
कडून रु.5000/- प्रभाणे ळास्ती लवरू कयणे आलश्मक आशे.  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाने आचथाक लऴा 2014-15 

भध्मे नोंदणी झारेरे 3480 व्माऩायी ल 2013-14 भधीर लावऴाक वललयणऩत्र वादय न केरेरे एकूण 15853 

व्माऩायी अव ेएकूण 19333 व्माऩाऱमाऩकैी 2014-15 भधीर 29 जून 2015 ऩमतं 6304 व्माऩाऱमाॊनी 
वलवलयणऩत्र वादय केर ेआशे. उलारयत 5449 व्माऩाऱमाॊनी वलरॊफाने वललयणऩत्र वादय केरे  ल 7580 व्माऩाऱमाॊनी 
लावऴाक वललयणऩत्र वादय केरे नाशी. ननमभ 48 (6) न वाय वललयण ऩत्र वलहशत कारालधीनॊतय वादय केरेल्मा 
एकूण 5449 व्माऩाऱमाकडून प्रत्मेकी रु.5000/- प्रभाणे दॊडाची यक्कभ रु.2,72,45,000/- लवरू कयणे 

आलश्मक  शोत,े तथावऩ वलबागाने रु.7,45,000/- लवरू केर ेअवनू उलारयत रु.2,65,00,000/- लवरू केर े

नाशी, तवेच वललयणऩत्र वादय न केरेल्मा 7580 व्माऩाऱमाकडून ननमभ 46 (6) न वाय रु,5000/- प्रभाणे 

ळास्तीची यक्कभ रु.3,79,00,000/- अळी एकूण यक्कभ रु.6,44,00,000/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
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2) आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे एकूण 11753 व्माऩाऱमाॊनी वललयणऩत्र ेवादय केरी अवनू त्माऩकैी केलऱ 382 

वललयणऩत्राच ेकय ननधाायण झार ेअवनू उलारयत 11371 वललयणऩत्राच ेकय ननधाायण वलबागाने नोटीव देलनू 

व द्धा व्माऩाऱमाॊनी आलश्मक अवरेरी कागदऩत्र ेवादय न केल्माभ ऱे प्ररॊबफत अवल्माच ेवाॊगण्मात आर.े 

त्माभ ऱे ननमभ 48 (दोन) (खॊ) न वाय प्रत्मेक व्माऩाऱमाकडून दॊडाची यक्कभ रु.5000/- ल वलरॊफाने वललयणऩत्र 

वादय केल्माने ननमभ 48 (6) न वाय ळास्ती रु.5000/- मा प्रभाणे एकूण रु.11,37,10,000/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. मफाफत वलबागाने अन ऩारनाभध्मे लव री फाफतची कामालाशी कयण्मात मेईर अव ेकऱवलरे 

आशे. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
3) भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 2010 अॊतगात ननमभ 33  अन्लमे स्थाननक 

वॊस्था कयाची यक्कभ देण्माव ऩात्र अवरेल्मा नोंदणीकृत व्माऩा-माकडून देम अवरेल्मा यकभेच ेप्रत्मेक 

कारालधीवाठी लेगलेगऱे ननधाायण कयणे आलश्मक आशे. भात्र भशाऩालरकेकडून आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे  

प्राप्त 11753 वललयणऩत्रा ऩकैी केलऱ 382 व्माऩाऱमाॊचे कयननधाायण ऩणूा केर ेअवनू उलारयत 11371 प्रकयणाॊचे 
कय ननधाायण झार ेनाशी. मालरून अव ेहदवनू मेत ेकक, एकूण कय ननधाायण प्रकयणा ऩकैी 3.25% इतक्मा अल्ऩ 

प्रभाणात कय ननधाायणाच ेकाभ झार ेआशे. 2014-15 भध्मे वदय काभावाठी ननम क्त केरेल्मा कभाचायी / 
अचधकायी माॊचे लेतनालय रु.9,48,69,851/- इतका खचा झारा आशे.  ननधाायण न झारेल्मा प्रकयणात 

भशानगयऩालरकेचा भोठा ननधी ग ॊतनू ऩडरा अवण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  वदयची फाफ गॊबीय अवनू 

भशानगयऩालरकेच्मा आचथाक हशतालय ऩरयणाभ कयणायी आशे. स्थाननक वॊस्था कय ननधाायण वलबागातीर 

ननम क्त आस्थाऩनेलय झारेल्मा खचााच्मा प्रभाणात ननधाायण केरेल्मा प्रकयणाॊची वॊख्मा नगण्म आशे.  अल्ऩ 

प्रभाणात ननधाायण  शोण्माफाफतची कायणलभॊभावा रेखाऩयीषणाव अलगत कयण्माफाफत वलबागाव वलचायणा 
केरी अवता वलबागाने कय प्रणारीच ेकाभकाजात गनतभानता, व धायणा, नलीन वॊकल्ऩना, ननमोजन मावाठी 
कारालधी लभऱारा नाशी तवेच व्माऩाऱमाॊची कय ननधाायण कागदऩत्र ेवादय कयण्माफाफतची टाऱाटाऱ, 
उदालवनता, अवशकामा इ. भ ऱे वललयणऩत्राच ेननधाायणात वलरॊफ शोत अवल्माचे नभदू केर ेआशे. माफाफत 

वलबागाने स्थाननक वॊस्था कय ननमभातीर तयत दी प्रभाणे ठोव कामालाशी कयणे आलश्मक शोत.े वलबागाचे 
अन ऩारन वॊम ग्क्तक नवल्माने 2014-15 भध्मे लेतनालय झारेरा खचा रु.9,48,69,851/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. 
4) आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे प्राप्त झारेल्मा एकूण 11371 व्माऩाऱमाॊचे वलवलयणऩत्राऩकैी 382 प्रकयणाॊच े

कय ननधाायण झार ेअवनू उलारयत 10989 व्माऩाऱमानी वादय केरेल्मा वललयणऩत्राभध्मे त्र टी अवल्माव त्माॊना 
कागदऩत्र ेवादय कयण्माव नोटीव देलनू व द्धा कागदऩत्र ेवादय न केल्माव ननमभ 48 (2) (खॊ) न वाय रु.5000/- 
प्रभाणे दॊडाची यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे. मफाफत वलबागाने अन ऩारनाभध्मे लव री फाफतची कामालाशी 
कयण्मात मेईर अव ेकऱवलरे त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
5) स्थाननक वॊस्था कय अचधननमभ 2010 भधीर 48(2) (ग) अन्लमे  ज्मालय स्थाननक वॊस्था कय 
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फववलण्माजोगा आशे अवा कोणताशी भार, उऩबोग, उऩमोग मावाठी ळशयात वलक्री कयण्मावाठी आणरा गेरा 
अवण्माची गोष्ट्ट उघड कयण्माव कवयू केल्माच ेककॊ ला वललयणऩत्रात स्थाननक वॊस्था कय देण्माचे वभ चचत 

दानमत्ल दळावलण्मात कवयू केल्माच ेककॊ ला त्माने च कीच्मा, लजातीची, ऩयताव्माची भागणी केरी अवल्माच,े 
ककॊ ला स्थाननक वॊस्था कयाची मोग्म ल बफनचूक यक्कभ ठयवलण्मावाठी आलश्मक अवरेल्मा  वला भशत्लाच्मा 
फाफी ऩणूाऩणे ल वत्मऩणे उघड कयण्मात कवयू केरी अवल्माच ेआम क्ताच्मा ननदळानाव आरेल्मा प्रकयणी 
ननमभ 48(ग)(तीन)खॊड (ग) अन्लमे स्थाननक वॊस्था कयाच्मा द प्ऩट यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

2014-15 भध्मे प्राप्त झारेल्मा ऩयॊत  ननधाायण फाफी अवरेरी 10989 प्रकयणे ल कय ननधाायण ऩणूा केरेरी 382 

प्रकयणे अळा एकूण 11371 प्रकयणाची तऩावणी करून वदय ननमभाॊचे उल्रॊघन केरेल्मा व्माऩाऱमाकडून ककती 
दॊड लवरू केरा माफाफतची भाहशती रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली. मफाफत वलबागाने अन ऩारनाभध्मे लव री 
फाफतची कामालाशी कयण्मात मेईर अव ेकऱवलरे त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
6) स्थाननक वॊस्था कय वलबागाकडीर प्ररॊबफत कय ननधाायण प्रकयणाॊची वॊख्मा वलचायात घेता, भन ष्ट्मफऱा 
अबाली भोठ्मा प्रभाणालय कय ननधाायण प्रकयणे प्ररॊबफत अवनू व्माऩाऱमाॊकड ेकयाची थकफाकी प्ररॊबफत 

अवल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. स्थाननक वॊस्था कय शा भशाऩालरकेचा भशव राचा भशत्लाचा स्रोत 

अवनू वदय वलबागाव ऩ येवे भन ष्ट्मफऱ उऩरब्ध करून प्ररॊबफत प्रकयणाॊच ेननधाायण ऩणूा कयणे आलश्मक आशे. 

माफाफत प्रळावन वलबागाव भन ष्ट्मफऱ उऩरब्ध करून देण्माफाफत कऱवलण्मात मेईर अव ेअन ऩारनाभध्मे 

नभदू केर ेआशे. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.6,44,00,000+11,37,10,000=17,81,10,000 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.9,48,69,851/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 91, Hmm No : 136)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

127 आचथषक लऴष 2013-14 भधीर कय ननधाषयण प्रकयणातीर उणीला फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :स्थाननक वॊस्था कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 85301.00/-   

व्माऩाऱमाॊनी पललयणऩत्राभध्मे चुकीची यक्कभ दळषपलरेरी अवताना स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 48 (ग) नुवाय 

ळास्तीची यक्कभ लवूर केरी नाशी. स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 48 (6) नुवाय पललयणऩत्र पलरॊफाने वादय 

केल्माभुऱे रु.5000/- दॊड लवूर केरा नाशी. 
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भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ, 1949 चे करभ 152 न वाय वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका षेत्राभध्मे 

हदनाॊक 01/04/2013 ऩाव न उऩबोग, उऩबोग ककॊ ला वलक्री मावाठी ळशयाच्मा शददीभध्मे आमात शोणाऱमा 
भारालय स्थाननक वॊस्था कय राग  कयण्माॊत आरेरा आशे. भशाऩालरकेच्मा स्थाननक वॊस्था कय ननधाायण 

वलबागाने ऩणूा केरेल्मा कय ननधाायण प्रकयणाॊची तऩावणी केरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 137, हद.17/02/2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र 

क्रभाॊक 93, हद.5/03/2018 अन्लमे वादय केरेरे अन ऩारन वलचायात घेता, खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशेत.  

1) भे.यभेळ आणण कॊ ऩनी (PCMC-LBT-000040) माॊच े2013-14 चे वललयणऩत्र तऩावरे अवता, 
वललयणऩत्राभध्मे स्थाननक वॊस्था कयाची देमता रु.21,48,268/- भात्र आकायणीभध्मे रु.21,22,453/- लवरू 

कयण्मात आल्माच ेदळावलरे आशे. स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 48 (ग) न वाय वललयणऩत्रात स्थाननक वॊस्था कय 
देण्माचे वभ चचत दानमत्ल देण्माच ेकवयू केल्माच ेककॊ ला त्माने च कीच्मा, लजातीची, ऩयताव्माची भागणी, केरी 
अवल्माच,े ककॊ ला स्थाननक वॊस्था कयाच ेमोग्म ल बफनचूक यक्कभ ठयवलण्मावाठी आलश्मक अवरेल्मा वला 
भशत्लाच्मा फाफी ऩणूाऩणे ल वत्मऩणे उघड कयण्मात कवयू केल्माचे ननदळानाव आल्माव खॊड (तीन)(ग)न वाय 
प्रदेम अवल्माच ेहदवनू आरेल्मा यक्कभेच्मा द प्ऩट यक्कभ ेइतकी ळास्ती रालणे आलश्मक आशे. प्रस्त त 

प्रकयणी ठेकेदायाने वललयणऩत्रा भध्मे च कीची यक्कभ दळावलरेरी अवताना ळास्ती रालरेरी नाशी, तयी 
वललयणऩत्रा भधीर यक्कभ ल प्रत्मष आकायणी अॊती ऩयीगणणत यक्कभ माभधीर तपालत रु.25,815/- च्मा 
द प्ऩट यक्कभ रु.51,630/- लवरू कयणे आलश्मक आशे.  

माफाफत वलबागाने भऱू कय लवरू केल्माचे नभदू केर ेआशे. ऩयॊत  वदय कय बयणा केल्माची ऩालती वादय केरी 
नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2) भे. हटक्ळी इॊडस्रीज (PCMC-LBT-0025374) माॊचे 2013-14 चे वललयणऩत्र तऩावरे अवता, 
वललयणऩत्राभध्मे स्थाननक वॊस्था कयाची देमता रु.68,725/- दळावलरी आशे. भात्र ननधाायण कयतलेेऱी रु. 

73,188/-लवरू कयण्मात आल्माच ेदळावलर ेआशे. स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 48 (ग) न वाय वललयणऩत्रात 

स्थाननक वॊस्था कय देण्माच ेवभ चचत दानमत्ल देण्माच ेकवयू केल्माचे ककॊ ला त्माने च कीच्मा, लजातीची, 
ऩयताव्माची भागणी, केरी अवल्माच,े ककॊ ला स्थाननक वॊस्था कयाच ेमोग्म ल बफनचूक यक्कभ ठयवलण्मावाठी 
आलश्मक अवरेल्मा वला भशत्लाच्मा फाफी ऩणूाऩणे ल वत्मऩणे उघड कयण्मात कवयू केल्माच ेननदळानाव 

आल्माव खॊड (तीन)(ग)न वाय प्रदेम अवल्माच ेहदवनू आरेल्मा यक्कभेच्मा द प्ऩट यक्कभ ेइतकी ळास्ती रालणे 

आलश्मक आशे. प्रस्त त प्रकयणी ठेकेदायाने वललयणऩत्रा भध्मे च कीची यक्कभ दळावलरेरी अवताना ळास्ती 
रालरेरी नाशी, तयी वललयणऩत्रा भधीर यक्कभ ल प्रत्मष आकायणी अॊती ऩयीगणणत यक्कभ माभधीर तपालत 

रु.4463/- च्मा द प्ऩट यक्कभ रु.8926/- लवरू कयणे आलश्मक आशे.    वलबागाने ख राळा भध्मे नभदू 

केल्माप्रभाणे अबम मोजने अॊतगात वादय केरेल्मा अजााची प्रत अन ऩारना वोफत जोडरी नवल्माने आषेऩ 
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कामभ कयण्मात मेत आशे. 

3) भे.शेरय इॊडडमा (नोंदणी क्रभाॊक PCMC-LBT-0021712) माॊनी आचथाक लऴा 2013-14 चे वललयणऩत्र हद.29 

जून 2014 नॊतय वादय केल्माने स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 48 (6) न वाय वललयणऩत्र वलरॊफाने वादय केल्माभ ऱे 

रु.5000/- दॊड लवरू कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ वदयची यक्कभ लवरू केल्माच ेहदवनू मेत नाशी.  

वलबागाने ख राळा भध्मे नभदू केल्माप्रभाणे भे.शेरय इॊडडमा माॊनी वादय केरेल्मा लावऴाक वललयणऩत्राची प्रत 

अन ऩारना वोफत जोडरी नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

4) भे.फन्वर अग्रलार कन्स्रक्ळन (नोंदणी क्रभाॊक :PCMC-LBT-00277770) माॊचे कडून एकूण खयेदीलय 
रु.76,927/- स्थाननक वॊस्था कय लवरू कयणे आलश्मक अवताना त्माॊनी रु.20,225/- बयणा केरी आशे. उलारयत 

यक्कभ रु.56,702/- प्रनत भशा 2% व्माजावश लवरू कयण्मात माली. तवेच ननमभ 48 (6)  अन्लमे नोंदणी ऩलूा 
खयेदी ची यक्कभ रु.39,049/- लय स्थाननक वॊस्था कयाची ऩाचऩट यक्कभ रु.19,745/- लवरू कयण्मात माली. 
आचथाक लऴा 2013-14 चे लावऴाक वललयणऩत्र वलहशत कारालधी नॊतय वादय केल्माने स्थाननक वॊस्था कय ननमभ 

48 (6) न वाय रु.5000/- दॊड लवरू कयणे आलश्मक आशे. आषेऩात नभदू केरेरी ऩाचऩट दॊडाची यक्कभ 

रु.19,745/- लवरू केरी नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत अवनू यक्कभ रु.19,745/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.51,630+8,926+5,000+19,745=85,301 

DATVCSM6501 (Ref No : 92, Hmm No : 137)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

128 कय वॊकरन वलबागीम कामाषरमाकडीर अनादय धनादेळ नोंदलशी ल जभा यकभेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ता कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1036957.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 282749.00/-   

चच ॊचलडगाॊल कय वॊकरन पलबागीम कामाषरमाने प्राप्पत धनादेळाऩकैी अनादय धनादेळ नोंदलशी पलशीत नभुन्मात 

ठेलरी नवून वाध्मा नोंदलशीभध्मे नोंदी घेण्मात आल्मा आशेत ल नोंदलशीतीर नोंदीखारी कामाषरम प्रभुखाची 
स्लाषयी घेण्मात आरेरी नाशी. प्राप्पत धनादेळाऩकैी ककती धनादेळ फॉकेत लठर ेआशेत ल ककती अनादय झार े
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आशेत माचा गोऴलाया ननमलभतऩणे काढरा जात नाशी. आषेऩाभध्मे नभूद केरेरे कय आकायणी ल कय वॊकरन 

पलबागीम कामाषरमाकडीर 9 अनादय धनादेळाची यक्कभ रु.2,80,949/- ल प्रत्मेक धनादेळावाठी रु.200/- प्रभाणे 

रु.1,800/- दॊड अव ेएकूण यक्कभ रु. 2,82,749/- लवुर कयण्मात आरेरी नाशी. कय वॊकरन पलबागाभापष त 

भनऩाच्मा फॉक खात्माभध्मे जभा कयण्मावाठी योजच्मा योज यकभा योखीने ल धनादेळ ऩध्दतीने जभा केरेल्मा 
यकभा ह्मा फॉक खात्मात जभा केल्माफाफत ताऱभेऱ घेतरा जात नाशी. चच ॊचलडगाॊल कय वॊकरन पलबागाने 

जभा केरेल्मा यकभा रु.10,36,957/- शे भनऩाचे फॉक खात्माभध्मे जभा केल्माच्मा चरनाच्मा प्रती वादय 

केरेल्मा नाशीत. त्माभुऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये चचॊचलडगाॊल, वऩ ॊऩयी लाघेये, थेयगाॊल, आक डी, ननगडी, ककलऱे 
मा वलबागीम कय वॊकरन कामाारम षेत्रातीर 2014-15 मा आचथाक लऴाातीर अनादय नोंदलशीतीर 
नोंदीचे ल जभा यकभेचे रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अन क्रभे अधावभाव ऩत्र 
क्र. 93, 94 हद.10/01/2018, 109, 112, 114, 115 हद.29/01/2018, अन्लमे वलचायणा कयण्मात 
आरेरी शोती. आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत चच ॊचलडगाॊल, वऩ ॊऩयी लाघेये, ककलऱे आक डी, ननगडी, थेयगाॊल 
मा वलबागीम कामाारमाॊनी अन ऩारन वादय केरेरे आशे. वलबागीम कामाारमाॊनी वादय केरेरे अन ऩारन 
वलचायात घेता रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)चच ॊचलडगाॊल कय वॊकरन वलबागीम कामाारमाने प्राप्त धनादेळाऩकैी अनादय धनादेळ नोंदलशी वलशीत 
नभ न्मात ठेलरी नवनू वाध्मा नोंदलशीभध्मे नोंदी घेण्मात आल्मा आशेत. 
2) चच ॊचलडगाॊल कय वॊकरन वलबागीम कामाारमाकडीर नोंदलशीतीर नोंदीखारी कामाारम प्रभ खाची 
स्लाषयी घेण्मात आरेरी नाशी. 
3) प्राप्त धनादेळाऩकैी ककती धनादेळ फॉकेत लठरे ल ककती अनादय झारे माचा गोऴलाया ननमलभतऩणे 
काढरा जात नाशी. त्माभ ऱे आचथाक लऴा 2014-15 ऩलूीचे ककती धनादेळ अनादयीत आशेत माची खात्री 
कयता आरी नाशी. 
4) 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे खारी नभदू केरेरे कय आकायणी ल कय वॊकरन वलबागीम 
कामाारमाकडीर 9 अनादय धनादेळाची यक्कभ रु. 2,80,949/- ल प्रत्मेक धनादेळावाठी रु.200/- प्रभाणे 
रु.1,800/- दॊड अवे एकूण यक्कभ रु.2,82,749/- लव र कयण्मात आरेरी नाशी. तयी धनादेळाची 
यक्कभ ल दॊडाची यक्कभ वॊफॊधीताकडून लव र करुन भनऩा ननधीभध्मे जभा कयण्मात माली. 
रेखाऩरयषणाव अशलार वादय कयाला. 
अ.क्र. धनादेळ क्र. हदनाॊक धदेळाची ल 

दॊडाची 
यक्कभ रु.  

फॎकेचे नाल लभऱकत क्र. 

चच ॊचलडगाॊल कय वॊकरन वलबाग 
 1. 235788 28/03/2015 40000/- आमवीआवीआम फॎक 1030101734 
 2. 023364 28/03/2015 20000/- आमवीआवीआम फॎक 1031104442 
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 3. 000023 30/03/2015 24724/- आमवीआवीआम फॎक 1031110980 
  एक ण 84724/-+ 

600/-   
  

थेयगाॊल कय वॊकरन वलबाग  
 1. 012717 07/03/2015 18098/- वॊजम भारुती ऩलऱे 1040306510 
 2. 069752 12/03/2015 65000/- वऩस्ता त कायाभ चौधयी 1040307514 
 3. 111550 31/03/2015 35000/- दत्तात्रम खायाड ेल इतय 1040409003 
  एकूण 118098/- 

+ 600/-  
  

आक डी कय वॊकरन वलबाग 
 1. 543275 26/09/2014 23127/- 

+200/-  
वॊतयाभ ळॊकय काॊफऱे 2/1/1847 

  एकूण 23127/- 
+200/-  

  

ककलऱे कय वॊकरन वलबाग 
 1. 012311 05/02/2015 25000/- श्माभ वप्रतभ लवॊधलानी 15/3/3350 
 2. 404451 31/03/2015 30000/- इॊडस्रीमर काऩोयेळन 15/1/0426 
  एकूण  55000/- 

+400/- 
  

  एकूणात  280949/- 
+1800/-   

  

 
5) प्राप्त धनादेळ फॎकेत कोणत्मा तायखेव लठरे आशेत त्माफाफतच्मा नोंदी वलबागीम कामाारमाभध्मे 
ठेलरे जात नाशीत. त्माभ ऱे प्राप्त झारेरे वला धनादेळ लठरे आशेत ककॊ ला कवे माची खात्री कयता 
आरी नाशी. 
6) चच ॊचलडगाॊल कय वॊकरन वलबागाने हदरेल्मा भाशीतीन वाय कामाारमात दययोज जभा शोणा-मा यकभा 
ह्मा भनऩाच्मा फॉक खात्माभध्मे जभा कयणेवाठी भे.यामटय वेपगाडा प्रा.लर. मा वॊस्थेकड ेयोख यक्कभ 
ल धनादेळ व ऩ दा केरे जातात. वदय वॊस्था शी कय वॊकरन वलबागाकडून जभा झारेल्मा यकभा ह्मा 
भनऩाचे एच.डी.एप.वी. फॉके लर.भधीर खात ेक्र.00527620000080 भध्मे फॉकेचे चरन तमाय करुन 
जभा करुन त्मा चरनाची प्रत वॊफॊधीताना हदरी जात.े भात्र चचॊचलडगाॊल कय वॊकरन वलबागाने खारी 
नभदू केरेल्मा तायखेव जभा केरेल्मा यकभा ह्मा भनऩाचे फॉक खात्माभध्मे जभा केल्माच्मा चरनाच्मा 
प्रती वादय केरेल्मा नाशीत. वदयच्मा यकभा ह्मा भनऩाच्मा फॉक खात्मा जभा केल्माची खात्री कयता 
आरी नाशी. त्माभ ऱे वदयशू यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
अ.क्र. हदनाॊक  जभा केरेरी योख यक्कभ रु. 
 1. 23/03/2015 10,36,957/-  
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7) कय वॊकरन वलबागाभापा त भनऩाच्मा फॉक खात्माभध्मे जभा कयण्मावाठी योजच्मा योज यकभा 
योखीने ल धनादेळ ऩध्दतीने जभा केल्मा जातात. वदय जभा केरेल्मा यकभा ह्मा फॉक खात्मात जभा 
केल्माफाफत कय वॊकरन वलबागाभापा त ताऱभेऱ घेतरा जात नाशी. त्माभ ऱे कय वॊकरन 
वलबागाभापा त जभा केरेरे वला योख यक्कभ ल धनादेळाची यक्कभ भनऩा खात्मात जभा झाल्माची 
खात्री कयता आरी नाशी. 

DGPKVSM6101 (Ref No : 110, Hmm No : 93)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

129 भनऩाच ेभारभत्ता कयाच्मा भशवुरी जभेच्मा थकीत यकभा लवुरी कयणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ता कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 5417800000.00/-   

2014-15 मा आचथषक लऴाषभध्मे भनऩा शद्दीत एकूण 407910 इतक्मा लभऱकती अवून त्माॊच ेभारभत्ता कयाची 
एकुण यक्कभ रु.917.38 कोटी इतकी यक्कभ मेणेऩकैी यक्कभ रु.392.21 कोटी इतकी लवुर केरी अवून 

लऴाषअखेयीव यक्कभ रु.525.17 कोटी इतकी थकफाकी आशे. एकूण भागणीऩकैी पलबागाने केलऱ 42.75% इतकी 
लवुरी केरी आशे. तवेच 593 भोफाईर टॉलवष अवून त्माॊची भारभत्ता कयाची एकुण यक्कभ रु.20.40 कोटी 
इतकी यक्कभ मेणेऩकैी यक्कभ रु.3.79 कोटी इतकी लवुर कयण्मात आरी अवून लऴाषअखेयीव यक्कभ रु.16.61 

कोटी इतकी थकफाकी आशे. एकूण भागणीऩकैी पलबागाने केलऱ 18.58% इतकी लवुरी केरी आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये कय वॊकरन वलबागाचे 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे भनऩा 
शद्दीतीर लभऱकतीचे भारभत्ता कय लव र केरेल्मा यकभाॊचे रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेरे 
त्र टीॊफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.188 हद.22/06/2018 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.कय/भ ख्म/12/कावल/388/2018 हद.12/07/2018 अन्लमे आषेऩचे 
अन ऩारन वादय केरे आशे. वलबागाने वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीरप्रभाणे 
रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)वलबागाने वादय केरेल्मा भाहशतीन वाय 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे भनऩा शद्दीत एकूण 407910 
इतक्मा लभऱकती अवनू त्माॊचे भारभत्ता कयाची भागीर लऴााची थकफाकी रु.540.16 कोटी ल चार  
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लऴााची भागणी रु.377.22 कोटी अळी एक ण यक्कभ रु.917.38 कोटी इतकी यक्कभ मेणे आशे. 2014-
15 मा आचथाक लऴााभध्मे वलबागाने भागीर थकफाकीवश यक्कभ रु.392.21 कोटी इतकी लव र केरी 
अवनू लऴााअखेयीव यक्कभ रु.525.17 कोटी इतकी थकफाकी आशे. एकूण भागणीऩकैी वलबागाने केलऱ 
42.75% इतकी लव री केरी आशे.  
2) भनऩा शद्दीभध्मे 593 भोफाईर टॉलवा अवनू त्माॊची भारभत्ता कयाची भागीर लऴााची थकफाकी 
रु.14.34 कोटी ल चार  लऴााची भागणी रु.6.06 कोटी अळी एक ण यक्कभ रु.20.40 कोटी इतकी 
यक्कभ मेणे आशे. 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे वलबागाने भागीर थकफाकीवश यक्कभ रु.3.79 
कोटी इतकी लव र कयण्मात आरी अवनू लऴााअखेयीव यक्कभ रु.16.61 कोटी इतकी थकफाकी आशे. 
एकूण भागणीऩकैी वलबागाने केलऱ 18.58% इतकी लव री केरी आशे.  
    लभऱकतीलयीर भारभत्ता कय शे भनऩाचे उत्ऩन्नाचे भ ख्म वाधन अवताना त्माचे लव रीची 
टक्केलायी ऩशाता ख ऩच कभी लव र केल्माचे हदवनू मेत.े चार  आचथाक लऴााच्मा भागणी एलढीशी लव री 
शोत नवल्माने थकफाकीच्मा यकभेभध्मे हदलवेंहदलव लाढ शोत आशे. भनऩाचे मेणे यकभेची लव री शोत 
नवल्माने भनऩाचे ननमोग्जत वलकाव काभाॊलय ऩरयणाभ शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. तयी कय 
लव रीवॊदबाात वलबागाने ठोव ऩालरे उचरणे आलश्मक आशे. मावलऴमी वलबागाचे काम ननमोजन आशे 
त्माचा अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयाला. 
     एकूण थकफाकीऩकैी यक्कभ रु.212.62 कोटी शे कोटा केवेव, लरग्क्लडळे, फीआमएपआय, एव 
आय ए प्रकल्ऩातीर लभऱकती, कें द्र ल याज्म वयकायच्मा लभऱकती अवल्माने वदयची लव री कयणे 
अडचणीचे शोत आशे. वदयची थकफाकी लजा जाता एकूण लव री 55.70% झारेरी आशे अवे वलबागाने 
अन ऩारन वादय केरे आशे.  
    थकफाकीऩकैी कोटा केवेव ल लरग्क्लडळेनच्मा यकभा लगऱता इतय यकभा लव र कयणेफाफत काम 
अडचणी आशेत माफाफत ववलस्तय ख रावा केरा नवल्माने वलबागाने वादय केरेरे अन ऩारन वॊम क्तीक 
नवल्माने ल लव रीकाभी कामालाशी कयणेत मेत आशे अवे वलबागाने कऱवलल्माने आषेऩ कामभ 
कयण्मात मेत आशे.      
एक ण लव रऩात्र यक्कभ रु.541.78 कोटी ( 525.17 + 16.61 कोटी)       

DGPKVSM6101 (Ref No : 112, Hmm No : 188)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

130 आकुडी कय वॊकरन वलबागीम कामाषरमाअॊतगषत भोठ्मा ननलावी कयाची आकायणी  
केरी नवरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 
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रेखा ळीऴा :भारभत्ता कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 63724.00/-   

वदयची भारभता शी एकाच कुटुॊफाची एकच भारभता अवताना त्मा भारभात्तलेय भारभत्ता कयाची एकत्रीत 

आकायणी एकत्र करुन कयमोग्म भुल्माचे 10% भोठ्मा ननलावी कयाची आकायणी कयणे आलश्मक शोत.े तवे न 

कयता भारभत्तचेी पलबागाणी करुन भोठा ननलावी कय लाचलुन भारभत्ता कयाची आकायणी केरी आशे. तयी 
वदय भारभत्ता 5588 चौ.पुट अवून रु.28.51 प्रनत चौ.पुटाप्रभाणे एकुण कयमोग्म भुल्म रु.1,29,314/- चे 10% 

यक्कभ रु.15,931/- भोठा ननलावी कयाची दद.01/04/2013 ऩावून आकायणी करुन लवुर कयणे आलश्मक आशे. 

रेखा ऩयीषणाच ेकारालधीऩमांत मशणजे 2016-17 ऩमांत यक्कभ रु.63,724/- इतकी लवुरऩात्र शोत आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩाचे अॊतगात अवणाये आक डी कय आकायणी ल कय वॊकरन वलबागातीर भोठ्मा 
ननलावी कय ननधाायण प्रकयणाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र 
क्र.111 हद.29/01/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. त्मान वाय वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र 
क्र.कय/आक /10/कावल/207/2018 हद.16/03/2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरे आशे. वलबागाने वादय 
केरेरे अन ऩारन वलचायात घेता रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम देण्मात मेत आशेत.  
      भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर अन व ची “ड” प्रकयण 8 भधीर ननमभ क्र.11(1) 
न वाय कोणतीशी इभायत दोन ककॊ ला अचधक व्मक्तीना ऩथृकऩणे धायण कयण्मावाठी बाड्माने देण्मात 
आरी अवेर तवे्शा, आम क्ताव, अळा इभायतीलय भारभत्ता कयाची आकायणी कयण्माच्मा प्रमोजनावाठी 
ती वॊऩ णा एकच भारभत्ता आशे अवे वभजता मेईर ककॊ ला अळा इभायतीच्मा भारकाच्मा रेखी 
वॊभतीने, नतच्मातीर प्रत्मेक ऩथृक धायण प्रत्मेक भजरा ककॊ ला फ्रॎट स्लतॊत्र भारभत्ता आशे अवे 
वभजण्मात मेईर. तवेच भशायाष्ट्र (भोठ्मा ननलावी जागा अवरेल्मा) इभायतीलयीर कय अचधननमभ, 
1979 भधीर ननमभ 3 न वाय भनऩा षेत्रात अवणाये 150 चौ.भी. म्शणजे 1614.60 चौ.प ट त्माचे 
20% फाॊधकाभाचे षेत्र अवे एकूण 1938 चौ.प ट ननलावी इभायतीचे कयमोग्म भ ल्माच्मा 10 टक्के 
यक्कभ दयान वाय कयाची आकायणी कयण्मात माली अळी तयतदू आशे. 
       आक डी कय वॊकरन वलबागाॊतगात इॊडके्व 2 न वाय वौ.गोदाफाई ळॊकय काऱबोय माॊची 5588 
चौ.प ट भारभत्ता तीन भजरी ननलावी इभायत त्माॊचे भतृ्म नॊतय त्माॊचा भ रगा श्री.वाशेफयाल ळॊकय 
काऱबोय माॊना देण्मात आल्माचे हदवनू मेत आशे. श्री वाशेफयाल ळॊकय काऱबोय माॊनी ती इभायत शी 
स्लत् ल काशी बाग बाड ेतत्लालय हदरी आशे अवे रेखी स्लरुऩात भनऩाव कऱवलरे आशे. वदय 
ननलावी भारभत्तलेय भारभत्ता कय आकायणी कयणेवाठी स्लत्च्मा नालालय तऱ भजरा 1742 
चौ.प ट, त्माॊची ऩत्नी वलभॊद्रा वाशेफयाल काऱबोय माॊचे नालालय ऩहशरा भजरा 1923 चौ.प ट ल त्माॊचा 
भ रगा श्री.याश र वाशेफयाल काऱबोय माॊचे नालालय 1923 चौ.प ट अवे हद.05/12/2014 योजी रु.100/- 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[410] 

चे भ द्रॊकालय प्रनतसाऩत्रालय लरशून हदरेरे आशे. वदय लभऱकत तीन हशश्श्मात वलबागनू त्मालय भारकी 
शक्क फदराफाफत नोंदणी अचधका-माकड ेनोंद केल्माची कागदऩत्र ेवादय केरी नाशीत. वदय इभायतीचा 
ककती बाग लभऱकदाय स्लत् लाऩयत आशेत ल ककती बाग ननलावी बाड ेतत्लालय हदरा आशे माचा 
उल्रेख केरेरा नाशी. बाड ेतत्लालय देण्मात आरेल्मा बागाचा बाड ेकयायनाभाशी प्रकयणावोफत जोडरेरा 
नाशी. वदय इभायतीलय भनऩाने वन 2013-14 चे भॊज य केरेल्मा ननलावी दयान वाय श्री. वाशेफयाल 
ळॊकय काऱबोय लभऱकत क्र.2/2/2484, वौ.वलभॊद्रा वाशेफयाल काऱबोय लभऱकत क्र.2/2/2485 ल याश र 
वाशेफयाल काऱबोय ककऱकत क्र.2/2/2486 माॊचे स्लतॊत्र नालालय भारभत्ता कयाची आकायणी केरी 
आशे. वदयची भारभता शी एकाच क ट ॊफाची एकच भारभता अवताना त्मा भारभात्तलेय भारभत्ता 
कयाची एकत्रीत आकायणी एकत्र करुन कयमोग्म भ ल्माचे 10% भोठ्मा ननलावी कयाची आकायणी कयणे 
आलश्मक शोत.े तवे न कयता भारभत्तचेी वलबागाणी करुन भोठा ननलावी कय लाचल न भारभत्ता 
कयाची आकायणी केरी आशे. तयी वदय भारभत्ता 5588 चौ.प ट अवनू रु.28.51 प्रनत चौ.प टाप्रभाणे 
एक ण कयमोग्म भ ल्म रु.1,29,314/- चे 10% यक्कभ रु.15,931/- भोठा ननलावी कयाची 
हद.01/04/2013 ऩावनू आकायणी करुन लव र कयणे आलश्मक आशे. रेखा ऩयीषणाचे कारालधीऩमतं 
म्शणजे 2016-17 ऩमतं यक्कभ रु.63,724/- इतकी लव रऩात्र शोत आशे. 
     भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभाभधीर अन व ची “ड” प्रकयण 8 भधीर ननमभ क्र.7(1) 
न वाय भारभत्ता कयाच्मा आकायणीव ऩात्र अवरेल्मा कोणत्माशी इभायतीचे ककॊ ला जलभनीचे कयमोग्म 
भलू्म ठयलण्मावाठी, ज्मा लावऴाक बाड्माने अळी जभीन ककॊ ला इभायत लऴाालऴााने लाजलीयीत्मा बाड्माने 
देता मेईर अळी अऩेषा अवेर अळा लावऴाक बाड्माच्मा यकभेतनू उक्त लावऴाक बाड्माच्मा 10 टक्के 
इतकी यक्कभ लजा केरी ऩाशीजे आणण उक्त लजा केरेरी यक्कभ शी द रुस्तीवाठी ककॊ ला अन्म 
कोणत्माशी कायणावाठी लजा केरेरी यक्कभ म्शणून अवेर अळी तयतदू आशे. 
     श्री वाशेफयाल काऱबोय माॊनी वदयची भारभत्ता शी क ट ॊफातीर ऩत्नी ल भ रगा माॊचे नालालय 
रु.100/- चे भ द्राॊकालय प्रनतसाऩत्रालय वलबागणी करुन बाडतेत्लालय देण्मात आरे आशे. प्रनतसाऩत्रालय 
बाडकेरुचे नाल लरहशण्मात आरेरे आशे अवे वलबागाने अन ऩारनात नभदू केरे आशे.  
     आषेऩात नभ द केरेन वाय क ट ॊफातीर वदस्म शे वलबक्त अवल्माफाफत कागदऩत्र ेवादय केरी 
नाशीत. वदयची वॊऩणूा भारभत्ता शी प्रत्माषात एकाच व्मक्तीची नालालय अवनू श्री वाशेफयाल काऱबोय 
शेच वॊऩ णा भारभत्तचेे भऱू भारक आशेत. वदय भारभत्तचेी खातपेोड केरेवलऴमी ननफॊधक 
कामााराकडीर भ द्राॊकीत कागदऩत्र ेजोडरेरी नाशीत. वदय भारभत्ता अखॊड स्लरुऩात अवल्माचे हदवत.े 
त्माभ ऱे भोठा ननलावी कय आकायणी मोग्म अवनू यक्कभ रु.63,724/- वॊफॊधीत भऱू भारकाकडून 
लव रऩात्र आशे. वलबागाने वादय केरेरे अन ऩारन वॊम क्तीक नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत 
आशे.   
लव रऩात्र यक्कभ रु. 63,724/-       

DGPKVSM6101 (Ref No : 145, Hmm No : 111)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

131 कय वॊकरन वलबागीम कामाषरमाकडीर कय ननधाषयण प्रकयणातीर तु्रटीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :भारभत्ता कय    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 35121917.00/-   

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 भधीर करभ 267अ नुवाय जी फाॊधकाभ ेअलधै आशेत अळा 
फाॊधकाभालयीर कयाचे दपु्पऩट ळास्ती 2013-14 ऩावून ऩरयलळष्ट्ट क्र.1 भध्मे नभूद केरेनुवाय यक्कभ 

रु.3,46,22,304/- लभऱकतदायाकडून लवुर कयण्मात आरेरी नाशी. खारी नभूद केरेल्मा कय वॊकरन 

पलबागातीर भोठ्मा ननलावी इभायतीलयीर भोठा ननलावी कयाची आकायणी करुन लवुर केल्माचे ददवून आर े

नाशी. चचखरी कय वॊकरन पलबागातीर श्री.सानेश्लय पलठ्ठर वोनलणे माॊचे लभऱकतीलय कयमोग्म भुल्माच्मा 
10% यक्कभ रु.8926/- भोठ्मा ननलावी कयाची दद.01/04/2013 ऩावून आकायणी करुन आचथषक लऴष 2016-17 

अखेय यक्कभ रु.35,704/- यक्कभ लवुर कयण्मात आरी नाशी. भनऩा अॊतगषत अवणाये 12 कय वॊकरन 

पलबागीम कामाषरमात ठेलण्मात आरेल्मा कयऩात्र इभायत ल जलभन नोंदलह्मातीर नोंदीलय प्रळावन अचधकयी 
माॊच्मा स्लाष-मा  घेतरेल्मा नाशीत. ऩरयलळष्ट्ट क्र.1 भधीर चचखरी कय वॊकरन पलबाग अ.क्र.1 च े

लभऱकतदायाची लभऱकतीभधीर तऱभजल्माची भोजभाऩ ेनभुद केरी नाशी. च-शोरी कय वॊकरन पलबाग अ.क्र. 

16 चे लभऱकतदायाच ेलभऱकतीभध्मे ऩाककां गभधीर र्जन्माच ेषेत्र धयरेर ेनाशी. पुगेलाडी, वॊगली, बोवयी षेत्रात 

अलधै फाॊधकाभाची ककती प्रकयणे आशेत त्माफाफत लभऱकतननशाम ऩरयगणना करून ळास्तीच्मा यकभा लवुर 

कयाव्मात. तवेच भोठ्मा ननलावी कयाची यक्कभ रु.4,63,909/- लवुर कयाली. 
 

  

वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये चचॊचलडगाॊल, थेयगाॊल, आक डी, ककलऱे, तऱलड,े चचखरी, भोळी, 
च-शोरी, हदघी-फोऩखेर, भनऩा बलन, वऩ ॊऩयीनगय, प गेलाडी, वाॊगली, बोवयी मा वलबागीम कय वॊकरन 
कामाारम षेत्रातीर 2014-15 मा आचथाक लऴाातीर कय ननधाायण प्रकयणाॊचे रेखा ऩयीषण केरे अवता  
आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.107, 108, 110, 113, 116, 117, 118, 119 
हद.29/01/2018, 125, 126 हद.15/02/2018, 143, 144, 145 हद.28/02/2018 अन्लमे वलचायणा 
कयण्मात आरेरी शोती. अधावभाव ऩत्राव चचॊचलडगाॊल, थेयगाॊल, आक डी, ककलऱे, तऱलड,े भोळी, च-
शोरी, हदघी-फोऩखेर, भनऩा बलन, वऩ ॊऩयीनगय, वाॊगली, बोवयी मा वलबागीम कामाारमाॊनी अन ऩारने 
वादय केरेरी अवनू चचखरी, प गेलाडी मा वलबागीम कामाारमाॊनी अन ऩारने वादय केरेरी नाशी. 
वलबागीम कामाारमाॊनी वादय केरेरी अन ऩारने वलचायात घेता ल ज्मा वलबागीम कामाारमाने अन ऩारन 
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वादय केरे नाशी त्माॊचे आषेऩ कामभ करुन रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात 
मेत आशेत.  
1)भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 भधीर करभ 267अ न वाय जी फाॊधकाभे अलधै आशेत 
अळा फाधकाभाना भारभत्ता कय ल कयाचे द प्ऩट ळास्ती अळी एकूण कयाची आकायणी कयणेत माली 
अळी तयतदू आशे. ळास्तीची यक्कभ शी लभऱकदायाकडून देम अवरेल्मा भारभत्ता कयाची यक्कभ 
अवल्माप्रभाणे अचधननमभाच्मा तयतदूीअन्लमे ननधाारयत कयण्मात मेलनू ती गोऱा कयण्मात माली. अळी 
अलधै फाॊधकाभे शी ज्मा कारालधीऩमतं अलधै आशेत तोऩमतं ळास्तीचे यकभेवश कयाची यक्कभ लव र 
कयण्मात माली अळी तयतदू आशे. इभायत लाऩय कत्मााने त्माचे अजााभध्मे भाशे भाचा 2013 ऩावनू 
इभायत अवल्माचे नभदू केरे आशे. त्मान वाय 2013-14 ऩावनू ळास्तीची यक्कभ ऩरयलळष्ट्ट क्र.1 भध्मे 
नभदू केरेरी यक्कभ रु.3,46,22,304/- लभऱकतदायाकडून लव र कयण्मात मालीत.  
     आषेऩात नभदू केरेन वाय ळास्तीची यक्कभ वॊफॊधीताकडून लव री कयण्माची कामालाशी चार ू
अवरेफाफात वलबागाने अन ऩारन वादय केल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  
2) भशायाष्ट्र (भोठ्मा ननलावी जागा अवरेल्मा) इभायतीलयीर कय अचधननमभ, 1979 भधीर ननमभ 3 
न वाय भनऩा षेत्रात अवणाये 150 चौ.भी. म्शणजे 1614.60 चौ.प ट त्माचे 20% फाॊधकाभाचे षेत्र अवे 
एकूण 1938 चौ.प ट ननलावी इभायतीचे कयमोग्म भ ल्माच्मा 10 टक्के यक्कभ दयान वाय कयाची 
आकायणी कयण्मात माली अळी तयतदू आशे. त्मान वाय खारी नभदू केरेल्मा कय वॊकरन वलबागातीर  
भोठ्मा ननलावी इभयतीलय भोठा ननलावी कयाची आकायणी करुन लव र केल्माचे हदवनू मेत नाशी. तरय 
भोठ्मा ननलावी लभऱकदायाव भोठा ननलावी इभायतीलय कयमोग्म भ ल्माच्मा 10% यक्कभ भोठ्मा 
ननलावी कयाची खारीरप्रभाणे आकायणी करुन त्मान वाय आचथाक लऴा 2016-17 अखेय ऩमतंची यक्कभ 
रु.4,63,909/- लव र कयण्मात माली. 
 
थेयगाॊल कय वॊकरन वलबाग 
अ.क्र. लभऱकत 

क्र. 
लभऱकदायाचे नाल ननलावी 

षेत्र 
चौ.प ट 

ननलावी 
कयमोग्मभ ल्म 
रु. 

10% 
भोठा 
ननलावी 
कयाची 
यक्कभ रु.    

लव र कयणेचे 
हद. ऩावनू             

 1. 4/5/8283 श्रीभॊत बान दाव 
शॊगयगे 

2962 78895/- 7890/- 01/04/2013 

 2. 4/2/7941 व येळ लबभयाल 
देळभ ख 

4234 106622/- 10662/- 01/04/2013  

 3. 4/11/1786 ननककता नाभदेल 
काटे 

6460 92120/- 9212/- 01/04/2013 

 4. 4/11/1788 अग्जॊक्म नाभदेल 6460 92120/- 9212/- 01/04/2013 
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काटे 
  एकूण2013-14    36976/-  
ककलऱे कय वॊकरन वलबाग 
 1. 15/1/2094 प्रकाळ हदरीऩ याऊत 1940 46929/- 4693/-  01/04/2013 
 2. 15/4/5980 वॊबाजी भशाद ूबोंडले 3457 125627/- 6263/-  01/04/2013  
 3. 15/4/6390 भॊदा बयत बोंडल े 2602 38457/- 3629/-  01/04/2011 
 4. 15/4/6330 गोक ऱ लबभा म्शस्के 2470 47474/- 4747/-  01/04/2014 
  एकूण   19332/-  
भोळी कय वॊकरन वलबाग  
 1. 12/2/2834 वॊदीऩ व येळ तऱेकय 1960 37671/- 3767/- 01/04/2013 
 2. 12/2/2966 व ऴभा बागलत ऩलाय 2453 53532/- 5353/- 01/04/2013  
 3. 12/2/2967 आळा अनॊत इॊगलर े 2247 54355/- 5436/- 01/04/2013 
 4. 12/2/2975 ननलतृी वोऩान फोयाटे 5010 108729/- 10873/- 01/04/2013 
 5. 12/2/2990 कभर ऩाॊड यॊग 

जगताऩ 
7040 170298/- 17030/- 01/04/2012 

 6. 12/3/3204 ळकीर अ.अ.खैयखान 2000 32400/- 3240/- 01/04/2013 
 7. 12/3/3205 नजभा खा.ळ. खान 2000 32400/- 3240/- 01/04/2013 
  एकूण   48939/-  
भनऩाबलन कय वॊकरन वलबाग 
 1. 8/8/3738 श्रीकाॊत गोंवलदयाल 

गामकलाड 
2050 58445/- 5845/- 01/04/2013 

  एकूण   5845/-   
  एकूणात    3629/-  2011-12 
     20659/-  2012-13 
     106345/-  2013-14 
     111092/-  2014-15  
     111092/- 2015-16 
     111092/- 2016-17 
  एकूण लव रऩात्र रु.   463909/-  

 
3) ऩरयलळष्ट्ट क्र.1 चचखरी कय वॊकरन वलबातीर अ.क्र. 23 ल 24 शी लभऱकत एकाच क ट ॊफातीर 
अव न त ेवलबक्त अवल्माफाफत कोणतशेी कागदऩत्र ेवादय केरेरे नाशीत. तवेच भ ऱ भारक 
श्री.सानेश्लय वलठ्ठर वोनलणे माॊनी लॊदना फाजीयाल वोनलणे माॊचे नालालय कय आकायणीफाफत प्रनतसाऩत्र 
अथला वॊभतीऩत्र वादय केरेरे नाशी. त्माभ ऱे वदयचे दोन्शी लभऱकती ह्मा एकाच क ट ॊफाची अवल्माने 
भशायाष्ट्र (भोठ्मा ननलावी जागा अवरेल्मा) इभायतीलयीर कय अचधननमभ, 1979 भधीर ननमभ 3 
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न वाय भनऩा षेत्रात अवणाये 150 चौ.भी. म्शणजे 1614.60 चौ.प ट त्माचे 20% फाॊधकाभाचे षेत्र अवे 
एकूण 1938 चौ.प ट ननलावी इभायतीचे कयमोग्म भ ल्माच्मा 10 टक्के यक्कभ दयान वाय कयाची 
आकायणी कयण्मात माली अळी तयतदू आशे. त्मान वाय त्माॊचे एक ण ननलावी षेत्र 1845 + 1845 = 
3690 चौ.प ट शोत अवल्माने रु.24.19 प्रती चौ.प ट दयाप्रभाणे कयमोग्म भ ल्म रु.89261/- शोत आशे. 
वदय लभऱकतीचे ननलावी षेत्र शे 1938 चौ.प टाऩेषा जास्त मेत अवल्माने त्मा लभऱकतीलय कयमोग्म 
भ ल्माच्मा 10% यक्कभ रु.8926/- भोठ्मा ननलावी कयाची हद.01/04/2013 ऩावनू आकायणी करुन 
रेखा ऩयीषणाचे कारलधीऩमतं म्शणजे 2016-17 ऩमतं यक्कभ रु.35,704/- यक्कभ लव र कयण्मात 
माली.  
4) वाॊगली कय वॊकरन वलबागीम कामाारम लगऱून इतय 12 कामाारमात ठेलण्मात आरेल्मा कयऩात्र 
इभायत ल जलभन नोंदलह्मातीर नोंदीची तऩावणी केरी अवता कय ननधाायण प्रकयणाॊच्मा वला 
नोंदीखारी प्रळावन अचधकयी माॊच्मा स्लाष-मा  घेतरेल्मा नाशीत. 
5) चचखरी अ.क्र.1 चे लभऱकतदायाची लभऱकतीभधीर तऱभजल्माची भोजभाऩे राॊफी ल रुॊ दी नभ द 
केरेरी नाशीत. त्माभ ऱे तऱभजल्माची भोजभाऩे फयोफय अवल्माची खात्री कयता मेत नाशीत.  
6) चचखरी अ.क्र.15 चे लभऱकतदायाच्मा लभऱकतीलय ळास्तीची आकायणी च कीची केरी अवल्माने ती 
द रुस्ती करुन त्माॊचे नालावभोय दळावलण्मात आरेल्मा यकाभेप्रभाणे लव री कयण्मात माली. 
7) च-शोरी अ.क्र. 16 चे लभऱकतदायाचे लभऱकतीभध्मे ऩाककंगभधीर ग्जन्माचे षेत्र धयरेरे नाशी. 
त्माभ ऱे ऩाककंगभधीर ग्जन्माची भोजभाऩे घेऊन व धायीत कयमोग्म भ ल्म काढ न कयाची ल ळास्तीची 
आकायणी करुन यक्कभ लव र कयण्मात माली. 
8) च-शोरी अ.क्र.17 लभऱकतदायाची लभऱकतीभध्मे ऩाककंगचे भोजभाऩ 313 चौ.प ट अवनू दय रु.6.05 
प्रती चौ.प टाप्रभाणे कयमोग्म भ ल्म यक्कभ रु.1894/- लय ळास्तीची आकायणी केरी नवल्माने आषेऩात 
नभ द केरेन वाय ळास्तीची यक्कभ लव र कयणेत माली.  
9) प गेलाडी, वॊगली, बोवयी षेत्रात अलधै फाॊधकाभाची ककती प्रकयणे आशेत त्माफाफत लभऱकतननशाम 
ऩरयगणना करून ळास्तीच्मा यकभा लव र कयणेत माव्मात ल तवे रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले.  
एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.3,51,21,917/-   

DGPKVSM6101 (Ref No : 150, Hmm No : 107)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

132 जरतयण तराल ऩाणीळुध्दीकयण, ऩरयवय स्लच्छता, देखबार ल ताॊबत्रक दरुुस्ती  
काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 
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रेखा ळीऴा :कक्रडा वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 1167742.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 136680.00/-   

वदय काभाव भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर करभ क्र.72(फ) नुवाय प्रळावककम भान्मता 
घेतल्माफाफतची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱुन आरी नाशीत. काभाची भुदत दद.16/10/2013 योजी वॊऩरी 
अवताना ननपलदेची कामषलाशी न कयता वदय काभाव भुदतलाढ देऊन त्माच ठेकेदायाकडून काभ करुन घेण्मात 

आर ेआशे. ठेकेदायाने काभाची भुदत दद.16/10/2013 योजी वॊऩरी अवताना त्माऩुढीर कारलधीवाठी भॊजुयी 
नवताना जरतयण देखबारीच ेकाभ केर ेआशे. जरतयण तराल देखबार ल दरुुस्ती कयणेच ेअॊदाजऩत्रकातीर 

दय कव ेननर्श्चत केर ेत्माफाफत दयऩथृ:कयण ऩत्र वादय केर ेनाशी. भे. वुलभत स्ऩोटषव अॉड कपटनेव इर्क्लऩभेंट, 

चच ॊचलड ल भे.लयदामीणी एॊटयप्रामझेव, चच ॊचलड माॊना ददरेल्मा काभाचा पलभा उतयपलरा अवल्माचे कागदऩत्र े

नस्तीभध्मे उऩरब्ध नवल्माने काभाच्मा एक लऴाषच्मा ककॊभतच्मा 1% यक्कभ रु.83,520/- ल रु.53,160/- 

वॊफधीताकडून लवूर करून ळावनाव जभा कयाली. जरतयण तराल शे फॊद अवरेल्मा कारालधीवाठी 
भे.लयदामीणी एॊटयप्रामझेव, चच ॊचलड माॊना त्मा कारालधीची ऩुणष यक्कभ रु.5,43,032/- ल भे.वुलभत स्ऩोटषव अॉड 

कपटनेव इर्क्लऩभेंट, चच ॊचलड माॊना यक्कभ रु.6,24,710/- अव ेएकुण यक्कभ रु.11,67,742/- प्रदान केरी अवून 

तराल फॊद अवताना त्माची देखबार केल्माफाफत अशलार नवल्माने वदय यक्कभ  ती आषेऩाचधन ठेलण्मात 

मेत आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये जरतयण तरालाचे ऩाणीळ ध्दीकयण, ऩरयवय स्लच्छता, देखबार 
ल ताॊबत्रक द रुस्ती काभाची ननवलदा क्र.1/2007-08 न वाय 5 लऴ ेचारवलण्माकरयता जाहशय ननवलदा 
काढून रघ त्तभ दयाची ननवलदा ननग्श्चत कयण्मात आरी आशे. (अ) भे.व लभत स्ऩोटाव अॎमन्ड कपटनेव 
इग्क्लऩभेंट, चचॊचलड माॊना नेशरुनगय, थेयगाॊल, भोशननगय, चचॊचलड, वऩ ॊऩऱेग यल, आम क्त ननलाव (6 
हठकाणी) मेथीर ल (फ) भे.लयदामीणी एॊटयप्रामझेव, चचॊचलड माॊना ननगडी, बोवयी, वाॊगली (5 हठकाणी) 
मेथीर जरतयण तराल देखबार द रुस्तीचे काभ 5 लऴाावाठी देण्माव स्थामी वभीती ठयाल क्र.3994 
हद.18/02/2008 अन्लमे भान्मता हदरी आशे. वदय नस्तीचे ल आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे खचा 
कयण्मात आरेल्मा देमकाचे रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र 
क्र.206 हद.13/07/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने रेखाऩरयषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं 
आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत 
आशेत. 
1) वदय काभाव प्रळावककम भान्मता घेतल्माफाफतची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱ न आरी नाशीत. 
2) वदय काभाचा कयायनाभा शा 5 लऴाावाठी कयण्मात आरा आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 
अचधननमभ भधीर करभ क्र.72(फ) न वाय ऩहशरे लऴााखेयीज त्माऩ ढीर कारालधीवाठी खचा कयाला 
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रागणाय अवल्माने, अवे खचााचे दानमत्ल ऩत्कयण्माऩलूी उऩयोक्त तयत दीन वाय भशानगयऩालरकेची 
प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. वदय काभालय खचा कयणेऩ ली वलबागाने खचााव भनऩाची 
भान्मता घेतरी नवल्माचे हदवनू आरे. 
3) वदय काभाची भ दत हद.16/10/2013 योजी वॊऩरी अवनू तत्ऩ ली ननवलदेची कामालाशी कयणे 
आलश्मक शोत.े ऩयॊत  तळी कामालाशी न कयता वदय काभाव भ दतलाढ देऊन त्माच ठेकेदायाकडून काभ 
करुन घेण्मात आरे आशे. मालरून ठेकेदायाचे हशत जोऩावल्माचे हदवनू मेत आशे. तयी माफाफत ख रावा 
कयाला.    
4) स्थामी आदेळ क्र.1136 हद.11/09/2012 अन्लमे खारी नभ द केरेरे जरतयण तराल देखबार 
द रुस्तीचे काभ भॊजूय करुन त्माऩ ढे नभदू केरेल्मा दयान वाय कामाारमाचे आदेळ क्र.कक्रडा/7/कावल/ 
135/2013 हद.13/02/2013 अन्लमे भ.े व लभत स्ऩोटाव अॉड कपटनेव इग्क्लऩभेंट, चचॊचलड माॊना लाढील 
कारालधीवाठी काभाचे आदेळ देण्मात आरे आशेत.  

अ.क्र. जरतयण तरालाचे नाल दयभशा दय रु. कारालधी 
 1. नेशरुनगय 1,35,000/-  17/07/2012 त े16/07/2013 
 2. थेयगाॊल 1,13,000/- 17/07/2012 त े16/07/2013 
 3.  बोवयी 1,20,000/-  17/07/2012 त े16/07/2013 
 4. चच ॊचलड 1,13,000/- 17/07/2012 त े16/07/2013 
 5. आम क्त ननलाव 19,000/-  17/07/2012 त े16/07/2013 
 6. वऩ ॊऩऱेग यल 98.000/- 17/07/2012 त े16/07/2013 
 7.  मभ नानगय 98,000/-   17/07/2012 त े16/07/2013 
   एकूण  6,96,000/-   

   
खारी नभ द केरेरे जरतयण देखबार द रुस्तीचे काभ भॊजूय करुन त्माऩ ढे नभदू केरेल्मा दयान वाय 
कामाारमाचे आदेळ क्र.कक्रडा/7/कावल/772/2012 हद.26/12/2012 अन्लमे भ.ेलयदामीणी एॊटयप्रामझेव, 
चच ॊचलड माॊना आदेळ देण्मात आरे आशेत. 

अ.क्र. जरतयण तरालाचे 
नाल 

दयभशा दय रु. कारालधी 

 1. ननगडी 1,12,000/-  15/07/2012 त े14/07/2013 
 2. भोशोननगय 1,13,000/- 15/07/2012 त े14/07/2013 
 3. वाॊगली  1,20,000/- 15/07/2012 त े14/07/2013 
 4. कावायलाडी 98,000/-  17/07/2012 त े16/07/2013 
    एकूण 4,43,000/-   

 
लरयर वला जरतयण तराल देखबार द रुस्तीच्मा काभाची भ दत हद.16/072013 योजी वऩॊत अवताना 
त्माऩ ढीर काभाव हद.16/10/2013 कारालधीऩमतं आदेळ क्र.कक्रडा/7/कावल/636/2013 हद.12/08/2013 
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अन्लमे भ दतलाढ देणेत आरी. जरतयण तराल देखबारीचे काभाची भ दत हद.16/10/2013 योजी 
वॊऩरी अवताना त्माऩ ढीर कारलधीच्मा काभावाठी भॊज यी नवताना जरतयण तराल देखबारीचे काभ 
वॊफॊधीत ठेकेदायाव देण्मात आरे शे ननमभफाह्म आशे, माफाफत ख रावा कयाला. 
5) जरतयण तराल देखबार ल द रुस्ती कयणेचे अॊदाजऩत्रकातीर दय कवे ननग्श्चत केरे माफाफत 
दयऩथृ:कयण ऩत्र वादय केरे नाशी.   
6) भशायाष्ट्र ळावन वलभा वॊचारनारम माॊचेकडीर ळावन ननणाम क्र.वलभाव/1011/प्र.क्र.15 वलभा 
प्रळावन/भॊत्रारम भ ॊफई-32 हद.29/04/2011 अन्लमे काभाचा वलभा भशायाष्ट्र वॊचारनारमाकड ेउतयवलणे 
आलश्मक शोत.े तवेच काभाचा कयायनाभा भधीर अट क्र.12 न वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा 
वलभा उतयवलण्मात अवे नभदू कयण्मात आरे आशे. भे. व लभत स्ऩोटाव अॉड कपटनेव इग्क्लऩभेंट, 
चच ॊचलड माॊना हदरेल्मा काभाचा वलभा उतयवलरा अवल्माचे कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे उऩरब्ध नवल्माने 
काभाची एक लऴााची ककॊभत रु.83,52,000/- चे 1% यक्कभ रु.83,520/- ल भे.लयदामीणी एॊटयप्रामझेव, 
चच ॊचलड माॊना हदरेल्मा काभाचा वलभा उतयवलरा अवल्माचे कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे उऩरब्ध नवल्माने 
काभाची एक लऴााची ककॊभत रु.53,16,000/- चे 1% यक्कभ रु.53,160/- वॊफधीताकडून लवरू करून 
ळावनाव जभा कयालीत. त्माऩ ढीर कारालधीचा काभाचा ल काभगायाचा वलभा उतयवलरा नवल्माव 
त्माप्रभाणे काभाचे ककॊ भतीच्मा 1% यक्कभ लव र करुन ळावककम वलभा ननधीभध्मे जभा कयणेत माली. 
7) भे. लयदामीणी एॊटयप्रामझेव, चचॊचलड माॊना चारवलण्मावाठी देण्मात आरेरे जरतयण तराल शे 
खारी नभदू केरेल्मा कारालधीभध्मे फॊद ठेलण्माचे आदेळ अवताना त्मा कारालधीची ऩ णा यक्कभ प्रदान 
केरी आशे. तयी वदय कारालधीभध्मे प्रदान केरेरी यक्कभ रु.5,43,032/- शी देम शोत नवल्माने ती 
आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. कयायनाभा अट क्र. 28 न वाय 5 हदलवाऩेषा जास्त कारालधीवाठी 
तराल फॊद याशील्माव ऩरयवय वापवपाईचे काभ चार ूयाशणाय अवल्माने दयाचे 25% यक्कभ देम 
याशीर अळी तयतदू कयण्मात आरी आशे. वदय कारालधीभध्मे ऩरयवय स्लच्छ ठेलल्माचा अशलार वादय 
कयणेत माला. 

अ.क्र. तरालाचे नाल भालवक दय 
रु. 

तराल फॊद कारालधी फॊद 
कारालधीवाठी 
प्रदान केरेरी 
यक्कभ रु. 

 1. ननगडी 112000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 93,935/-  
 

   01/08/2014 त े12/08/2014 43,355/-  
 2. भोशननगय 113000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 94,774/- 
   01/08/2014 त े12/08/2014 43,742/- 
 3. वाॊगली 120000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 1,00,645/- 
   01/08/2014 त े12/08/2014 46,452/- 
 4. कावायलाडी 98000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 82,194/- 
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   01/08/2014 त े12/08/2014 37,935/- 
 एकूण रु.   5,43,032/-  

 
8) भे.व लभत स्ऩोटाव अॉड कपटनेव इग्क्लऩभेंट, चचॊचलड माॊना चारवलण्मावाठी देण्मात आरेरे जरतयण 
तराल शे खारी नभदू केरेल्मा कारालधीभध्मे फॊद ठेलण्माचे आदेळ अवताना त्मा कारालधीचे ऩ णा 
यक्कभ प्रदान केरे आशे. तयी वदय कारालधीभध्मे प्रदान केरेरी यक्कभ रु. 6,24,710/- शी देम शोत 
नवल्माने ती आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. कयायनाभा अट क्र.28 न वाय 5 हदलवाऩेषा जास्त 
कारालधीवाठी तराल फॊद याशील्माव ऩरयवय वापवपाईचे काभ चार ूयाशणाय अवल्माने दयाचे 25% 
यक्कभ देम याशीर अळी तयतदू कयण्मात आरी आशे. वदय कारालधीभध्मे ऩरयवय स्लच्छ ठेलल्माचा 
अशलार वादय कयणेत माला.  

अ.क्र. तरालाचे नाल भालवक दय 
रु. 

तराल फॊद कारालधी फॊद 
कारालधीवाठी 
प्रदान केरेरी 
यक्कभ रु. 

 1. नेशरुनगय 135000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 1,13,226/-  
 

   01/08/2014 त े11/08/2014 47,903/-  
 2. थेयगाॊल 113000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 94,774/- 
   01/08/2014 त े11/08/2014 40.097/- 
 3. चच ॊचलडगाॊल 113000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 94,774/- 
 4. वऩ ॊऩऱेग यल 98000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 82,194/- 
   01/08/2014 त े11/08/2014 34,774/- 
 5.  मभ नानगय 98000/- 06/07/2014 त े31/07/2014 82,194/- 
   01/08/2014 त े11/08/2014 34,774/- 
 एकूण रु.   6,24,710/-  

 
लव रऩात्र यक्कभ रु.1,36,680/-  
आषेऩाचधन यक्कभ रु.11,67,742/-      

DGPKVSM6101 (Ref No : 113, Hmm No : 206)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

133 भध्मलती औऴधी बाॊडायाभापष त केरेल्मा औऴध खयेदीभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 10 
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रेखा ळीऴा :औऴध खयेदी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 681529.00/-   

औऴध खयेदी मा रेखालळऴाां अॊतगषत 2014-15 मा लऴाष करयता रु.10.00 कोटी तयतूद अवताना पलबागाने 

य.21,09,96,158/- च्मा ननपलदा भागपलल्मा आशेत. त्माभुऱे बपलष्ट्मात औऴधाॊच्मा ककॊभती कभी झाल्माव 

त्माचा पामदा ऩुयलठादायाव शोलून भशानगयऩालरकेचे आचथषक नुकवान शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
ऩुयलठाधायकाॊकडून स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ रु.6,81,529/- लवूर न कयता प्रदान केर ेआशे. ऩुयलठादायाने 

ऩुयलठा केरेरी औऴधे अन्न ल औऴध प्रळावनाने ठयलून ददरेल्मा भानकाप्रभाणे अवल्माची कोणत्मा कागद 

ऩत्राआधाये खात्री कयण्मात आरी ती कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. ऩुयलठादायाॊनी औऴधाॊचा 
/वादशत्माचा अधषलट ऩुयलठा केरेरा अवताना देखीर भध्मलती औऴधी बाॊडाय पलबागाने ननपलदेतीर अटीनुवाय 

ऩुयलठादायाची फमाणा ल अनाभत यक्कभ जप्पत न कयता ऩुनश्च त्माच ऩुयलठादायाव ऩुढीर ऩुयलठा आदेळ ददर े

आशेत. ननपलदा अट क्र.15 नुवाय ननपलदेत ज्मा औऴधाॊच ेदय वादय केरेरे आशेत ती औऴधे भागीर एक लऴाषत 

अन्न ल औऴध प्रळावनाने अप्रभाखणत केरी नवल्माफाफतचा तऩळीर ल ऩुयाले वादय कयणे आलश्मक आशे. 

ऩुयलठादायाॊनी भध्मलती बाॊडायात ऩोशोच केरेल्मा औऴधाॊची नोंद वाठा नोंदलशीभध्मे घेण्मात आरेरी आशे 

वदयची नोंद कोणत्माशी ऩमषलेषीम अचधकाऱमाकडून प्रभाखणत कयण्मात आरेरी नाशी. ननपलदा अट क्रभाॊक 24 

नुवाय ननपलदा भॊजूय झाल्मानॊतय ऩुयलठाधायकाव एकूण यक्कभेच्मा 5% प्रभाणे शोणाये यक्कभेतून बयरेरी 
फमाणा यक्कभ लजा जाता उलषरयत अनाभत यक्कभ दश ऩेभेंट गेटल ेलवस्टीभव्दाये बयणे आलश्मक अवताना 
बाॊडाय पलबागाने भॊजूय ननपलदाधायकाॊची फमाणा यक्कभ ऩयत करून 5% यक्कभेएलढी यक्कभ भुदत ठेल ऩालती 
स्लरुऩात घेतरी आशे. 

 

  

  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त अवरेल्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारम ल इतय 
रुग्णारमाॊकरयता रागणायी औऴधे, वग्जाकर वाहशत्म भध्मलती औऴधी बाॊडायाभापा त खयेदी करून 

रुग्णारमाॊना त्माॊच्मा भागणीऩत्रका प्रभाणे वलतयीत कयण्मात मेत.े आचथाक लऴा 2014-15 ल 2015-16 करयता 
रुग्णारमाच ेलावऴाक भागणीऩत्रक प्राप्त करून भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाने अॎरोऩॎचथक, आम लेहदक, 
डेंटर, शोलभओऩॎचथक औऴधे तवेच वग्जाकर वाहशत्म खयेदी कयण्माकरयता ननवलदा भागवलण्मात आल्मा. दोन 

लऴााकरयता रागणाऱमा अॊदाग्जत यक्कभ रु.21,09,96,158/- यक्कभेव आम क्त माॊनी हद.12/03/14 चे 
हटप्ऩणीव्दाये प्रळावककम भान्मता हदरी. ननवलदा क्रभाॊक 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5 प्रलवद्ध करून हदनाॊक 

18/06/2014 त े02/07/14 मा कारालधीत उत्ऩादक कॊ ऩन्मा, वलतयक माॊचेकडून दय भागवलण्मात आर.े 

त्माभध्मे एकूण 78 ननवलदाधायकाॊनी वशबाग नोंदलनू औऴधाॊच,े वग्जाकर वाहशत्माचे दय वादय केर.े त्माऩकैी 
ऩात्र अवरेल्मा एकूण 63 ननवलदाधायकाॊच ेदय स्थामी वलभती वबा ठयाल क्रभाॊक 8119, हद.02/09/14 अन्लमे 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[420] 

स्लीकृत करून त्माॊच ेवोफत कयायनाभा कयण्मात आरा आशे.  

 ननवलदा प्रकक्रमा ल औऴध खयेदी प्रकक्रमा तऩावरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र 

क्रभाॊक 160, हद.15/05/2018 अन्लमे भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.73/2018, हद.02/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता, 
रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 

1) औऴध खयेदी मा रेखालळऴां अॊतगात 2014-15 मा लऴाा करयता रु.10.00 कोटी तयतदू अवताना वलबागाने 

य.21,09,96,158/- च्मा ननवलदा भागवलल्मा आशेत. खयेदी फाफतची ननवलदा प्रकक्रमा एक लऴा कारालधी वाठी 
याफलनू त्मानॊतय आलश्मकतने वाय वशा भहशने ऩमतं भ दतलाढ देता मेणे ळक्म अवताॊना वलबागाने दोन लऴा 
कारालधी करयता ननवलदा दय भागवलर ेआशेत. त्माभ ऱे बवलष्ट्मात औऴधाॊच्मा ककॊ भती कभी झाल्माव त्माचा 
पामदा ऩ यलठादायाव शोलनू भशानगयऩालरकेच ेआचथाक न कवान शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  

माफाफतचा वलबागाचा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2) कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक 7 न वाय ननवलदाधायकाॊच ेननवलदेतीर दय शे वला कयाॊवहशत अवनू ऩ यलठादायाने 

स्थाननक वॊस्था कय बयल्मालळलाम बफर अदामगी केरी जाणाय नाशी अव ेनभदू केरे आशे. ऩयॊत  खारीर 

ऩ यलठादायाॊनी ऩ यलठा केरेल्मा वाहशत्मालय स्थाननक वॊस्था कय बयणा केल्माचा ऩ याला आढऱून आरा नाशी. 
त्माभ ऱे वदय ऩ यलठादायाॊकडून स्थाननक वॊस्था कयाची एक टक्का यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे.     

अ.क्र.  ऩ यलठाधायकाचे 
नाल  

2014-15 भधीर 
खयेदीची एकूण 
यक्कभ रु.  

स्थाननक 
वॊस्था 
कयाची यक्कभ 
रु.  

1. प्राईभ वग्जाकर  27,48,816 27,488 

2. वॊजम भेडडकर  19,67,511 19,675 

3. रक्ष्भी भेडडकर  73,70,715 73,707 

4 योहशत 
एन्टयप्राईजेव  

66,75,586 66,756 

5. ऩयभाय वग्जाकर  13,18,801 13,188 

6. ओवलार 
एन्टयप्राईजेव 

20,64,068 20,641 

7. कोठायी भेडडकर  27,59.825 27,598 

8. आयती पाभाा   89,835   899 

9. ऩामर पाभाा  91,06,115 91,061 

10. ग्रेट इॊडडमा  60,000 600 

11. भशेळ वग्जाकर  34,72,217 34,722 

12. नेशा 
एन्टयप्राईजेव 

7,67,242 7,672 

13. आनॊद 
डीस्रीब्म टवा 

10,28,300 10,283 
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14. वाई केअय  1,08,83,240 1,08,832 

15. ळळी 
एन्टयप्राईजेव 

47,62,110 47,621 

16. पाभाडीर 71,63,492 71,634 

17. कृऩा  9,59,668 9,597 

18. इक्लीव  9,40,494 9,405 

19. अॊबफका ड्रग शाउव  31,09,460 17,609 

20 श्रीयाभ 
डीस्रीब्म टवा 

8,60,510 8,605 

21. भशायष्ट्र 
वग्जाकर  

3,99,936 4,000 

22. वॊत सानेश्लय 
भेडडकर  

1,28.072 1,281 

23 लबैल 
एन्टयप्राईजेव 

8,65,501 8,655 

 एकूण यक्कभ रु.  6,81,529 

 

लयीर ऩ यलठाधायकाॊनी स्थाननक वॊस्था कय बयणा केल्माफाफतची चरने / खयेदी, वलक्री स्टेटभेंटची प्रत 

अन ऩारनावोफत वादय केरी नवल्माभ ऱे वफॊचधत ऩ यलठाधायकाॊकडून स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ 

रु.6,81,529/- वफॊचधत ऩ यलठादायाॊकडून लवरू कयणे आलश्मक आशे. 

3) ननवलदा अट क्र.9 अन्लमे ज्मा उत्ऩादकाने आऩरी औऴधे तीन लऴा अगोदय फाजायात आणरी आशेत, अळाच 

उत्ऩादकाकडून औऴधे/वाहशत्म खयेदी केरी जाईर, उत्ऩादकाने पक्त स्लत: उत्ऩाहदत कयत अवरेल्मा 
औऴधाचा /वाहशत्माचा ऩ यलठा कयणे आलश्मक आशे. अळी अट अवताना ननवलदेभध्मे वशबाग घेतरेर े

ननवलदाधायकाऩकैी एकशी उत्ऩादक कॊ ऩनी नवनू वला ननवलदाधायक शे वलतयक / वलके्रत ेआशेत. त्माभ ऱे 

ऩ यलठादायाने भध्मलती बाॊडायात ऩोशोच केरेरी औऴधे हश उत्ऩादकाने तीन लऴा अगोदय फाजायात आणरी 
अवल्माची ल वदय औऴधे उत्ऩादकाने स्लत: उत्ऩाहदत केल्माफाफत कोणतशेी ऩ याले औऴधाॊच ेदेमका वोफत 

आढऱून आर ेनाशीत. त्माभ ऱे वदयची औऴधे/वाहशत्म ननवलदेतीर अटीन वाय प्राप्त झाल्माची खात्री कयता मेत 

नाशी. 

 माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

4. ननवलदा अट क्र.13 न वाय अन्न ल औऴध प्रळावनाने ठयलनू हदरेल्मा भानकाप्रभाणे (Standard) औऴधे 

अवणे आलश्मक आशेत. ऩ यलठादायाने ऩ यलठा केरेरी औऴधे अन्न ल औऴध प्रळावनाने ठयलनू हदरेल्मा 
भानकाप्रभाणे अवल्माची कोणत्मा कागद ऩत्राआधाये खात्री कयण्मात आरी ती कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झारी नाशीत. 

 माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
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5. ननवलदा अट क्र.15 न वाय ननवलदेत ज्मा औऴधाॊच ेदय वादय केरेरे आशेत ती औऴधे भागीर एक  लऴाात अन्न 

ल औऴध प्रळावनाने अप्रभाणणत केरी नवल्माफाफतचा तऩळीर ल ऩ याले वादय कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ 

अळा प्रकायची कागदऩत्र/ेऩ याले नस्ती वोफत आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे ननवलदाधायकान ेननवलदेत 

दळावलरेरी औऴधे प्रभाणणकृत अवल्माची खात्री कयता मेत नाशी.           माफाफत वलबागाकडीर ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

6) ननवलदा अट क्र. 26 न वाय ऩ यलठाधायकाने औऴधाॊचा/ वाहशत्माचा ऩ यलठा कयणेव अवभथाता दळावलरेव. 

ककॊ ला वाहशत्माचा ऩ यलठा अधालट केल्माव वदय काभाऩोटी जभा केरेरी फमाना /अनाभत यक्कभ जप्त करून 

ऩ यलठा आदेळ यद्द कयणेत मेईर.  फश ताॊळ ऩ यलठादायाॊनी औऴधाॊचा /वाहशत्माचा अधालट ऩ यलठा केरेरा 
अवताना देखीर भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाने वदय अटीन वाय ऩ यलठादायाची फमाणा ल अनाभत यक्कभ 

जप्त न कयता ऩ नश्च त्माच ऩ यलठादायाव ऩ ढीर ऩ यलठा आदेळ हदर ेआशेत. त्माभ ऱे ननवलदा अटीॊच ेउल्रॊघन 

झार ेआशे. उदाशयणा दाखर भे.पाभाडीर माॊनी खारीर प्रभाणे अधालट ऩ यलठा केरेरा अवताना देखीर अट 

क्रभाॊक 25 न वाय कोणतीशी कामालाशी न कयता ऩ नश्च त्माच ऩ यलठादायाव आदेळ हदर ेआशेत.  

ऩ यलठादायाच ेनाल  ऩ यलठा आदेळ 

हदनाॊक  

ऩ यलठा आदेळातीर 

औऴधे/वाहशत्माची 
एकूण ककॊ भत रु. 

प्रत्मष ऩ यलठा 
केरेल्मा 
औऴधे/वाहशत्माची 
यक्कभ रु. 

कभी/अधालट ऩ यलठा 
केरेल्मा 
औऴधे/वाहशत्माची 
यक्कभ रु. 

भे.पाभाडीर 28/02/2014  179400 103764 75636 

 5/05/2014  268700 152024 116676 

 16/12/2013  405390 135400 269990 

 30/05/2014  75400 26390 49010 

 24/09/2014  57416 46636 46313 

 24/09/2014  1159214 234010 955200 

 लयीर प्रकयण उदाशयणादाखर अवनू इतयशी ऩ यलठाधायकाॊनी ऩ यलठा आदेळाॊप्रभाणे औऴधे / वाहशत्माचा 
ऩ यलठा केरेरा नवताना व द्धा वलबागाने ननवलदेतीर अटीन वाय कोणतीशी कामालाशी केरेरी नाशी माफाफत 

ख रावा शोणे आलश्मक आशे. वदय defaulters ठेकेदायाॊची फमाणा / अनाभत यक्कभ ऩयीगणणत करून लवरू 

कयाली. तवेच त्माॊना काळ्मा मादीत टाकणे आलश्मक आशे. माफाफत ननवलदेत अट नभदू कयणे आलश्मक शोती 
ऩयॊत  वलबागाने औऴध ऩ यलठा कयण्माव अवभथा ठयरेल्मा ऩ यलठादायाॊना काळ्मा मादीत टाकण्माची अट नभदू 

केरी नाशी. माऩ ढे ननवलदा ल कयायनाभ ेकयताॊना वदय फाफी वलऴमी अट नभदू कयाली जेणेकरून ठेकेदाय ऩ यलठा 
कयण्माव अवभथा ठयल्माव इतय ठेकेदायाकडून जादा दयाने शोणाऱमा खयेदीभ ऱे भनऩाच ेशोणाये आचथाक 

न कवान टाऱता मेईर ल भनऩालय जादा खचााचा नाशक फोजा ऩडणाय नाशी.  

 माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

7. ऩ यलठादायाॊनी भध्मलती बाॊडायात ऩोशोच केरेल्मा औऴधाॊची नोंद वाठा नोंदलशीभध्मे घेण्मात आरेरी आशे 
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वदयची नोंद कोणत्माशी ऩमालेषीम अचधकाऱमाकडून प्रभाणणत कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे बाॊडायात जभा 
शोणायी ल बाॊडायातनू वलतयीत शोणायी औऴधे ल वाहशत्म मालय कोणत्माशी अचधकाऱमाच ेननमॊत्रण नवल्माच े

हदवनू मेत.े वदयची फाफ गॊबीय स्लरूऩाची आशे.  लदै्मकीम कामाकायी अचधकायी माॊनी देमकालय औऴधे प्राप्त 

झाल्माची ल नोंदलशीत नोंद घेतल्माच ेप्रभाणणत केर ेआशे. ऩयॊत  प्रत्मषात भात्र लऴाबय वाठा नोंदलशीतीर नोंदी 
स्लवाषाॊककत केरेल्मा नाशीत. केलऱ देमक अदा कयण्माच्मा दृष्ट्टीन ेदेमकालय प्रभाणऩत्र नभदू केर ेआशे.  

माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

8) ऩ यलठादायाॊनी ऩ यलठा केरेल्मा औऴधाॊच ेदेमका वोफत वदय औऴधाॊचा उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर फॎच तऩावणी 
अशलार (Quality control Department Certificate of Analysis ) प्राप्त करून न घेताच बाॊडाय 
प्रभ खाॊनी औऴधाॊचा वाठा स्लीकृत करून रुग्णारमाॊना लाऩयण्मावाठी वलतयीत केरा आशे. तवेच कोणतीशी फॎच 

तऩावण्माकरयता अन्न ल औऴध प्रळावन वलबागाकड ेऩाठवलण्मात आल्माच ेहदवनू आरे नाशी. प्राप्त झारेरा 
औऴधाॊच्मा वाठ्मा भधीर नभ ना घेलनू वदय नभ ना ळावकीम प्रमोगळाऱेतनू तऩावणी करून प्राप्त झारेल्मा 
अशलारा नॊतय वलतयीत कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ प्राप्त वाठा तऩावणी वाठी न ऩाठलता वलतयीत कयण्मात 

आरा आशे. वदयची फाफ रुग्णाॊच्मा आयोग्माच्मा दृष्ट्टीन ेगॊबीय स्लरूऩाची आशे. माफाफत वलबागाकडीर ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

9) ननवलदा अट क्रभाक 24 न वाय ननवलदा भॊजूय झाल्मानॊतय ऩ यलठाधायकाव एकूण यक्कभेच्मा 5% प्रभाणे 

शोणाये यक्कभेतनू बयरेरी फमाणा यक्कभ लजा जाता उलारयत अनाभत यक्कभ हश ऩेभेंट गेटल ेलवस्टीभव्दाये 
बयाली रागेर. अव ेअवताना बाॊडाय वलबागाने भॊजूय ननवलदाधायकाॊची फमाणा यक्कभ ऩयत करून 5% 

यक्कभेची फॉकेची भ दत ठेल ऩालती घेतरी आशे. वदय फाफ ननवलदा अटीॊच ेउल्रॊघन कयणायी अवनू वदयची 
यक्कभ योख स्लरूऩात न घेतल्माने भनऩाच्मा रेख्माफाशेय याहशरी आशे. वलबागाने वफॊचधत ठेकेदायाकडून भ दत 

ठेल ऩालती ऩयत करून योख यक्कभ घेणे आलश्मक शोत.े   

माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  

10) भशायाष्ट्र आकग्स्भक खचा ननमभालरी 1965 भधीर ननमभ 179 न वाय कामाारम प्रभ खाने वला प्रकायचा 
वॊग्रश ल बाॊडाय मातीर वललळष्ट्ट फाफीॊची अनऩेक्षषत ऩडताऱणी कयाली. अळा ऩडताऱणीच्मा ऩरयणाभाची नोंद 

नोंदलशीत ऩ स्तकी लळल्ल्केवभोयच ऩडताऱणी अचधकाऱमाच्मा हदनाॊककत वशीखारी कयण्मात माली अव ेनभदू 

आशे. ऩयॊत  भध्मलती औऴधी बाॊडायाचे कामाारम प्रभ ख माॊनी बाॊडायातीर वाठा तऩावल्माची नोंद वाठा 
नोंदलशीत घेण्मात आरी नाशी. त्माभ ऱे कामाारम प्रभ खाच ेननमॊत्रण नवल्माच ेहदवनू मेत.े  

माफाफत वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.6,81,529/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 114, Hmm No : 160)                                                                  
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[End Para) 

[Start Para) 

134 ननवलदा न भागवलता ननमभफाह्मऩणे औऴधाॊची खयेदी केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :औऴध खयेदी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 4559700.00/- 

 

ननपलदा न भागपलता रु.45,59,700/- इतक्मा ककॊभतीच्मा औऴधाॊची ननमभफाह्म खयेदी केरी. वदय औऴधाॊचा 
भशायाष्ट्र ळावनाच्मा आयोग्म पलबागाकडून ऩुयलठा शोत अवल्माभुऱे भशायाष्ट्र ळावनाच्मा आयोग्म पलबागाचे 
ना-शयकत प्रभाणऩत्र न घेता औऴध खयेदी केरी. उद्मोग ल उजाष पलबागाकडीर दद.2 जानेलायी,1992 च्मा ळावन 

ननणषमातीर तयतुदी नुवाय रु.50,000/- लयीर खयेदी वाठी ननपलदा प्रकक्रमेचा अलरॊफ करून खयेदी कयणे 

आलश्मक अवताना ननपलदा दय न भागपलता खयेदी कयण्मात आरी आशे. वदय औऴध खयेदीव आमुक्त माॊची 
प्रळावकीम भान्मता न घेता तवेच स्थामी वलभतीची भॊजुयी नवताॊना खयेदी केरी. ऩुयलठा डडलरव्शयी चरना 
वोफत उत्ऩादक कॊ ऩनीचा फॎच रयऩोटष न घेताच औऴधे स्लीकृत कयण्मात आरी. खयेदी कयण्मात आरेरी औऴधे, 

औऴध प्रळावन पलबागाच्मा प्रमोगळाऱेभधून तऩावणी करून न घेताच पलतयीत कयण्मात आरी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त अवरेल्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारम ल इतय वलवलध 

रुग्णारमाकरयता रागणायी औऴधे, वग्जाकर वाहशत्म भध्मलती औऴधी बाॊडायाभापा त खयेदी करून 

रुग्णारमाॊना त्माॊच्मा भागणीऩत्रका प्रभाणे वलतयीत कयण्माकरयता भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाने 

अॎरोऩॎचथक, आम लेहदक, डेंटर, शोलभओऩॎचथक औऴधे तवेच वग्जाकर वाहशत्म खयेदी कयण्माकरयता ननवलदा 
भागवलण्मात आल्मा. ननवलदा क्रभाॊक 4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 प्रलवद्ध करून हदनाॊक 18/06/2014 त े02/07/14 मा 
कारालधीत उत्ऩादक कॊ ऩन्मा, वलतयक माॊचेकडून फाफ ननशाम दय भागवलण्मात आरे. तथावऩ, खारीर 

औऴधाॊचा वदय ननवलदेभध्मे वभालेळ न कयता भे.ळळी एन्टयप्राईजेव माॊचेकडून थेट ऩद्धतीने खयेदी कयण्मात 

आरी आशे. 

ऩ यलठा आदेळ क्र.ल 

हदनाॊक  

औऴधाॊच ेनाल  दय  एकूण वॊख्मा  यक्कभ  

71/2015/21.02.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 5000 Nos. 192500 
67/15/16.02.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 5000 Nos. 192500 

73/15/23.02.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 10000 Nos. 385000 
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87/15/02.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 10000 Nos. 385000 
100/15/10.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 10000 Nos. 385000 
93/15/04.03.15 Syp.Fluvir 75ml. 454 per bottle 200 Bottle  90800 
01/15/04.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 10000 Nos. 385000 
120/15/17.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 14000 Nos. 539000 
121/15/17.03.15 Syp.Fluvir 75ml. 454 per bottle 200 Bottle  90800 
133/15/20.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 10000 Nos. 385000 
142/15/23.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 20000 Nos. 770000 
148/15/26.03.15 Syp.Fluvir 75ml. 454 per bottle 400 Bottle  181600 
149/15/26.03.15 Cap.Fluvir 75mg 38.50 per No. 10000 Nos. 385000 
20/02/15 Tab.Tamiflue 75mg 38.50 per No 5000 Nos. 192500 
   एकूण     45,59,700 

 

उऩयोक्त औऴध खयेदी नस्तीची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र 

क्रभाॊक 161, हद.15/05/2018 अन्लमे भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.74/2018, हद.02/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता, 
रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशे. 

1)   वदयच्मा औऴधाॊचा ऩ यलठा भशायाष्ट्र ळावनाच्मा आयोग्म वलबागाभापा त कयण्मात मेत अवताना भध्मलती 
औऴधी बाॊडाय वलबागाने ळावनाकड ेऔऴधे उऩरब्ध नवल्माच ेल खयेदी कयण्माव शयकत नवल्माचे नाशयकत 

प्रभाणऩत्र न घेताच ऩ यलठा आदेळ हदर ेआशेत.  

वलबागाकडीर अन ऩारना वोफत भशायाष्ट्र ळावनाच्मा आयोग्म वलबागाचे ना-शयकत प्रभाणऩत्र जोडर े

नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2)   प्रस्त त औऴधाॊची खयेदी ननवलदेभध्मे वभावलष्ट्ट न कयता थेट ऩद्धतीने कयण्मात आरी आशे. उद्मोग ल उजाा 
वलबागाकडीर हद.2 जानेलायी,1992 च्मा ळावन ननणामातीर तयत दी न वाय रु.50,000/- लयीर खयेदी वाठी 
ननवलदा प्रकक्रमेचा अलरॊफ करून खयेदी कयणे आलश्मक अवताना ननवलदा दय न भागवलता खयेदी कयण्मात 

आरी आशे. त्माभ ऱे हद.2 जानेलायी 1992 च्मा ळावन ननणामाच ेउल्रॊघन झार ेआशे. माफाफत ख रावा शोणे 

आलश्मक आशे.  

माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

3) प्रस्त तच्मा औऴध खयेदीलय रु.45.60 राख खचा झारा अवनू त्माकरयता आम क्त माॊची प्रळावकीम भान्मता 
घेतल्माचे हदवनू आर ेनाशी. तवेच वदयच्मा खयेदी ल खचााव स्थामी वलभतीची भान्मता आढऱून आरी नाशी. 
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थेट खयेदी कयण्माऩलूी ऩ यलठादायाने हदरेरे दय स्ऩधाात्भक ल फाजायबालाळी व वॊगत अवल्माळी खात्री कळाच्मा 
आधाये कयण्मात आरी.  

वलबागाचे अन ऩारनावोफत आम क्त माॊच ेप्रळावककम भॊज यीच ेआदेळ जोडर ेनवल्माने, ल वदय खचााव स्थामी 
वलभती ची भान्मता न घेता खयेदी केल्माभ ऱे वदय औऴध खयेदीची यक्कभ रु.45,59,700/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे.  

4) भध्मलती औऴधी बाॊडायाकडीर ऩ यलठा आदेळाॊ न वाय Hetero Lab.India मा उत्ऩादक कॊ ऩनीच्मा  Cap. 
Fluvir.75mg Tab. ची भागणी केरेरी अवताना ऩ यलठादायाने भात्र MCNE मा कॊ ऩनीच्मा औऴधाॊचा ऩ यलठा 
केरा आशे. ऩ यलठा डडलरव्शयी चरना वोफत उत्ऩादक कॊ ऩनीचा फॎच रयऩोटा न घेताच औऴधे स्लीकृत कयण्मात 

आरी आशेत. तवेच खयेदी कयण्मात आरेरी औऴधे, औऴध प्रळावन वलबागाच्मा प्रमोगळाऱेभधून तऩावणी 
करून न घेताच लाऩयण्मात आरी.  वदय फाफ रुग्णाॊच्मा आयोग्माच्मा दृष्ट्टीन ेगॊबीय स्लरूऩाची आशे. औऴधाॊची 
तऩावणी न कयता ऩ यलठा कयण्मात आल्माने औऴधाॊच्मा ग णलत्त ेफाफत ल दजााफाफत खात्री कयता मेत नाशी.  

माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

5) वदय औऴधाॊची खयेदी आचथाक लऴा अखेयीव (भाचा-15) केल्माचे हदवनू मेत.े भाचा-14 अखेयीव स्लाईन फ्ल्म ू

शोता का, वदय औऴधाॊची खयेदी लऴाबयात न कयता आचथाक लऴा अखेयीव कयण्मात आल्माने लळल्रक अन दान 

खचा कयण्माच्मा दृष्ट्टीन ेखयेदी केल्माचे हदवनू मेत.े 

माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

6) ठेकेदायाकडून फमाणा ल अनाभत यक्कभ न घेताच ऩ यलठा आदेळ देण्मात आर ेआशेत. वदय औऴधाॊची 
भागणी कोणत्मा रुग्णारमाची शोती, ऩ यलठ्मा नॊतय औऴधाॊचा लाऩय कधी कयण्मात आरा माफाफत ख रावा 
भागवलण्मात आरा शोता. 

 माफाफत वलबागाने प्रत्मष झारेरा ऩ यलठा ल लाऩय माफाफत वाधाय ऩ याव्मावश ख रावा केरा नवल्माने आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.45,59,700/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 115, Hmm No : 161)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

135 मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रुग्णारमातीर व्शेंटीरेटवष दरुुस्तीभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  
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अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :भनऩा    वाहशत्म द रुस्ती ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 80850.00/-   

ऩुयलठादायाकडून स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवूर केल्माची ऩालती वादय केरी नाशी. व्शेंटीरेटवष दरुुस्ती 
फाफत वॊफचधत पलबाग प्रभुखाॊकडीर अशलार न घेताच प्रदान कयण्मात आर.े दरुुस्त केरेल्मा व्शेंटीरेटवषच ेजुने 

ऩाटष जभा केल्माची नोंद आढऱून आरी नाशी. व्शेंटीरेटवषच्मा दरुुस्ती लय झारेल्मा खचाषची नोंद घेतरी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका लदै्मकीम वलबागाॊतगात अवरेल्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाच े

लदै्मकीम अचधषक माॊचे हदनाॊक 24/09/2012 चे ऩत्रान्लमे मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमातीर वलवलध 

हठकाणी अवरेल्मा एकूण 07 नग न्म ूऩोटा कॊ ऩनीच्मा व्शेंटीरेटवाची द रुस्ती करून लभऱणेफाफत भध्मलती 
बाॊडायाव कऱवलरे आशे. वदय व्शेंटीरेटवा ची द रुस्ती कयण्माकरयता आम क्त माॊचेकडीर हदनाॊक 25/09/2012 चे 
भॊजूय हटप्ऩणी न वाय प्रळावकीम भान्मता हदरी आशे.  

त्मान वाय ननवलदा वचूना क्र.13/2014-15 प्रलवद्ध करून दय भागवलण्मात आर.े प्राप्त झारेल्मा एकूण तीन 

ननवलदाॊऩकैी श्री कन्स्रक्ळन माॊची ननवलदा रु.26,95,000/- वलाात कभी दयाची अवल्माने स्थामी वलभती ठयाल 

क्रभाक 10598, हद.30/01/2015 अन्लमे भॊजूय कयण्मात आरी. ठेकेदायाव भध्मलती वाहशत्म बाॊडाय 
वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक भवाबाॊ/4/काली/187/15, हद.03/03/15 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर ेअवनू 

ठेकेदायाव देमक क्रभाॊक 36, हद.13/03/15 अन्लमे रु.26,95,000/- इतकी यक्कभ प्रदान केरी आशे.  

 

वदय काभाची ननवलदा नस्ती, देमकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 164 दद.17/05/2018 अन्लमे भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात 

आरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.178/2018, हद.25/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय 
कयता, रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 

 

1) ननवलदा अट क्र.6 न वाय ननवलदाधायकान ेद रुस्तीवाठी रागणाऱमा वाहशत्माचा/स्ऩेअय ऩाटावचा ऩ यलठा 
कयताना स्थाननक वॊस्था कय बयल्माची भऱू ऩालती वादय कयण्माफाफत अट आशे. तथावऩ देमकावोफत 

स्थाननक स्ऩेअय ऩाटालयीर स्थाननक वॊस्था कय बयल्माची ऩालती आढऱून आरी नाशी. त्माभ ऱे ठेकेदायाकडून 

एकूण देमक यक्कभेच्मा 3% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कय यक्कभ रु.80,850/- लवरू कयणे आलश्मक आशे.  

माफाफत वलबागाने ख राळाभध्मे स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवरू केल्माफाफत अन ऩारनावोफत ऩालती 
जोडत अवल्माचे नभदू केरे आशे. भात्र प्रत्मषात ऩालती जोडरी नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

अवनू यक्कभ जभा केल्माची ऩालती वादय कयण्मात माली. 
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2) ऩ यलठादायाने व्शेंटीरेटवा द रुस्तीकरयता ठेकेदायाच्मा ताब्मात हदल्माफाफतच ेचरन, व्शेंटीरेटवा द रुस्ती 
कयण्मा करयता फववलरेल्मा स्ऩेअय ऩाटाचे ईनव्शाइव /चरन, द रुस्ती करून ऩयत आल्माच ेचरन ल वफॊचधत 

वलबागात फववलल्माफाफत वलबागप्रभ ख माॊचा अशलार, व्शेंटीरेटवा द रुस्तीवाठी ठेकेदायाच्मा लका ळॉऩ भध्मे 

नेल्माफाफत ल ऩयत आणल्माफाफत मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रूग्णारमाच ेव यषा वलबागाकडीर आलक/जालक 

नोंदीची प्रत इत्मादी अलबरेख नस्ती वोफत आढऱून आरे नाशी.  
 माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू द रुस्ती केल्माफाफत वफॊचधत वलबागप्रभ खाॊचा अशलार 

नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

3) ननवलदा अट क्र.7 न वाय व्शेंटीरेटवा द रुस्तीकाभी फदराले रागणाये स्ऩेअय ऩाटा / वाहशत्म फदरताॊना नाद रुस्त 

अथला खयाफ झारेरे ज ने स्ऩेअय ऩाटा फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊचे ताब्मात देलनू वदयच ेस्ऩेअय ऩाटा जभा 
केल्माचा ऩ याला / फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊचा दाखरा बफरावोफत वादय कयणे फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  ज ने 

स्ऩेअय ऩाटा जभा केल्माचा दाखरा आढऱून आरा नाशी.  
माफाफत वलबागाने ज ने स्ऩेअय ऩाटा फामोभेडडकर वलबागात जभा केल्माफाफतचा अशलार वादय केरा आशे. 

ऩयॊत  वदयचे ज ने ऩाटाची कोणत्मा नोंदलशीत नोंद घेण्मात आरी माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 

4) उऩयोक्त एकूण 07 व्शेंटीरेटवा द रुस्तीफाफत हशस्रीलळट लय नोंद घेणे आलश्मक अवताना वदय व्शेंटीरेटवाच े

हशस्रीलळट रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झार ेनाशी. त्माभ ऱे द रुस्त कयण्मात आरेल्मा व्शेंटीरेटवाच्मा खयेदीचा 
तऩळीर, उत्ऩादक कॊ ऩनी, द रुस्तीलय ऩलूी केरेरा खचा, फदररेर ेस्ऩेअय ऩाटा / वाहशत्माची नोंद इ.चा तऩळीर 

उऩरब्ध झारा नाशी.  त्माभ ऱे द रुस्तीफाफतची वत्मता ऩडताऱता आरी नाशी.  
वलबागाने अन ऩारना वोफत Equipment Record वादय केर ेअवनू त्माभध्मे वदय व्शेंटीरेटवा द रुस्तीलय ऩलूी 
झारेल्मा खचााची नोंद नाशी.तयी वलहशत नभ न्मातीर हशस्रीलळट तऩळीरलाय नोंदीवश वादय कयणे आलश्मक 

आशे. 

लवरूऩात्र यक्कभ रु.80,850/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 116, Hmm No : 164)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

136 वी-आभष भळीन खयेदी भधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :लदै्मकीम वाहशत्म खये    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 
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 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 580000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1082922.00/-   

ननपलदेभध्मे भळीनचा ब्रॎडनेभ नभूद केर ेनवताॊना दयऩत्रक उघडल्मा नॊतय पललळष्ट्ट कॊ ऩनीच ेभळीन खयेदी 
फाफत खयेदी वलभतीने कोणत्मा ननमभाच्मा आधाये ननणषम घेतरा माफाफत पलबागाने खुरावा केरेरा नाशी. 
भे.आकाळ भेडडकेअय ल भे.भनारी एन्टयप्राईजेव शे दोन्शी ननपलदाधायक ताॊत्रत्रकदृष्ट्ट्मा ऩात्र नवताना त्माॊचे 
दयऩत्रक उघडण्मात आर ेआशे. दयऩत्रक उघडल्मा नॊतय ननपलदा अऩात्र ठयपलणे ननमभफाह्म अवून जादा दयाने 

खयेदी केल्माभुऱे भनऩाच ेआचथषक नुकवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ रु.10,40,000/- वॊफॊचधताकडून 

लवूर कयणे आलश्मक आशे. खयेदी कयण्मात आरेरी वी-आभष भळीनचे उत्ऩादक कॊ ऩनी तवेच प्रमोगळाऱे 

कडीर तऩावणी अशलार प्राप्पत करून न घेताच प्रदान कयण्मात आर.े स्थामी वलभती ठयालाभध्मे 

ननपलदाधायकाॊच ेरघुत्तभ दयानुवाय कयायनाभा करून खयेदीव भान्मता ददरी अवताना पलबागाने रघुत्तभ 

ननपलदाधायक भे.आकाळ भेडीकेअय माॊचे वोफत कयायनाभा न कयता भे.पाभषडीर माच ेवोफत कयायनाभा केरा 
आशे. ऩुयलढाधायकाडून स्थाननक वॊस्था कयाची ऩूणष यक्कभ लवूर केरी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त अवरेल्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमावाठी लदै्मकीम अचधषक 

माॊनी दोन नग वी-आभा भळीन खयेदी करून लभऱणे फाफत भागणी केरी. त्मान वाय आयोग्म लदै्मकीम 

अचधकायी, भध्मलती वाहशत्म बाॊडाय, माॊनी वी-आभा भळीन खयेदी कयण्माकरयता उऩकयणे ल वाहशत्म खयेदी 
मा रेखालळऴाा अॊतगात ननवलदा क्रभाॊक 6 डी./2013-14 अन्लमे उत्ऩादक कॊ ऩनीकडून ननवलदा भागवलण्मात 

आल्मा. वदय खयेदीव आम क्त माॊनी हद. 07/01/14 चे भान्म हटप्ऩणीव्दाये भान्मता हदरी. खारीर प्रभाणे एकूण 

चाय ननवलदा प्राप्त झाल्मा. 
 
अ.क्र. ननवलदाधायकाच ेनाल  उत्ऩादक कॊ ऩनी  ननवलदा दय रु. 

1 आकाळ भेडडकेअय  Infancy Care system 6,70,000 

2 श्री कन्स्रक्ळन Covidien 15,00,000 

3 भनारी एन्टयप्राईजेव  Schiller India 9,00,000 

4 पाभाडीर Allenger Medical System 11,90,000 

   
 लयीर प्राप्त चाय ननवलदाऩकैी भे.आकाळ भेडडकेअय माॊची ननवलदा रु.6,70,000/- प्रनत नग (न्मनूतभ दयाची 
)अवताॊना भे.पाभाडीर माॊची रु.11,90,000/- ची (भशत्तभ दयाची) ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. वदय खयेदी ल 

खचााव स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक.5886, हद.13/02/14 अन्लमे भान्मता हदरी आशे. ऩ यलठादायाव भध्मलती 
वाहशत्म बाॊडायाकडीर आदेळ क्र.159/29.04.2014 ल क्र.376/24.07.2014 अन्लमे प्रत्मेकी एक नग प्रभाणे एकूण 

2 नग ऩ यलठा कयण्माफाफत  आदेळ हदर ेआशे.  ऩ यलठादायाव देमक क्रभाॊक MP001, हद.29/04/14 ल देमक 

क्रभाॊक PDPU-DP/001 हद.12/09/14 अन्लमे रु.23,80,000/- चे प्रदान केर ेआशे.  
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वदय खयेदी नस्ती ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र 

क्रभाॊक 165, हद.17/05/2018 अन्लमे भध्मलती औऴधी बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.173/2018, हद.18/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता, 
रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 
 
1)  वी-आभा भळीन खयेदी कयण्मावाठी ननवलदेभध्मे भळीन कोणत्मा उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेआलश्मक आशे माफाफत 

उल्रेख नवताॊना Allenger Company चे भळीन खयेदी कयण्मात आर ेआशे. ननवलदेत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडून 

खयेदी कयणेफाफत उल्रेख अवताॊना वलके्रत/ेऩ यलठादायाॊकडून खयेदी कयण्मात आरी. वदय भळीन ग णलत्तचेे 
अवल्माफाफत कळाच्मा आधाये खात्री केरी.  
माफाफत वलबागाने फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊच ेअलबप्रामान वाय Allenger Company चे भळीन खयेदी 
कयण्मात आर ेअव ेनभदू केर ेआशे. ननवलदेभध्मे भळीनचे िॉडनेभ नभदू केर ेनवताॊना दयऩत्रक उघडल्मा नॊतय 
वललळष्ट्ट कॊ ऩनीचे भळीन खयेदी फाफत खयेदी वलभतीने कोणत्मा ननमभाच्मा आधाये ननणाम घेतरा माफाफत 

वलबागाने ख रावा केरेरा नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
2)  वी-आभा भळीन ऩ यलठा कयण्माकरयता भे.आकाळ भेडडकेअय माॊची ननवलदा रु.670,000/- प्रनत नग दयाची 
अवताॊना भे.पाभाडीर माॊची रु.11,90,000/- प्रनत नग प्मा दयाची ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी. दयाच्मा 
त रनात्भक तक्त्मालय आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊनी स्लाषयी केरेरी अवनू इतय 
कोणत्माशी वदस्माची स्लाषयी नाशी. न्मनूतभ दयाची ननवलदा नाकारून जादा दयाची ननवलदा भॊजूय 
कयण्माफाफत कायणभीॊभावा रेखाऩयीषणाव अलगत कयाली. आयोग्म लदै्मककम अचधकायी मा एकभेल 

अचधकाऱमाने ननवलदेच्मा त रनात्भक तक्त्मालय स्लाषयी करून ननवलदा दय अॊनतभ केल्माच ेहदवनू मेत.े जादा 
दयाने ननवलदा भॊजूय केल्माभ ऱे दोन वी-आभा खयेदी ऩोटी ठेकेदायाव रु.10,40,000/- अनतप्रदान झार ेआशे. जादा 
दयाने ननवलदा भॊजूय कयण्माफाफतची कायणभीभाॊवा रेखाऩयीषणाव अलगत करून अनतरयक्त प्रदानाची यक्कभ 

रु.10,40,000/- लवरू कयणे आलश्मक आशे.  
माफाफत वलबागाने भे. आकाळ भेडडकेअय माॊनी वादय केरेल्मा कागदऩत्राभध्मे Infancy Care System 
माॊचे Authorisation हदल्माच ेल त्माभध्मे वी-आभा चा वभालेळ नवल्माने त्माॊना अऩात्र ठयवलण्मात आर.े 

तवेच द वये न्मनूतभ ननवलदाधायक भे.भनारी एन्टयप्राईजेव माॊची ननवलदा कभी दयाची अवताॊना फामोभेडीकर 

इॊग्जननअय माॊच ेत रनात्भक तक्त्मान वाय अऩात्र ठयवलण्मात आर.े वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू 

भे.आकाळ भेडडकेअय ल भे.भनारी एन्टयप्राईजेव शे दोन्शी ननवलदाधायक ताॊबत्रकदृष्ट्ट्मा ऩात्र नवताना त्माॊचे 
दयऩत्रक उघडण्मात आर ेआशे. दयऩत्रक उघडल्मा नॊतय ननवलदा अऩात्र ठयवलणे ननमभफाह्म अवनू जादा दयाने 

खयेदी केल्माभ ऱे भनऩाच ेआचथाक न कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ रु.10,40,000/- वॊफॊचधताकडून 

लवरू कयणे आलश्मक आशे.  
 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[431] 

3)  खयेदी कयण्मात आरेरी वी-आभा भळीनचे उत्ऩादक कॊ ऩनी तवेच प्रमोगळाऱे कडीर तऩावणी अशलार 

नस्ती भध्मे आढऱून आरे नाशी.  
वलबागाने अन ऩारना वोफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर तवेच प्रमोगळाऱेकडीर तऩावणी अशलार वादय न कयता 
केलऱ फामोभेडडकर इॊग्जननअय माॊचा अशलार वादय केरा आशे. त्माभ ऱे भळीन Allenger मा उत्ऩादक 

कॊ ऩनीची अवल्माची ल ताॊबत्रक दृष्ट्ट्मा मोग्म अवल्माची खात्री देता मेत नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात 

मेत आशे. 
 
4)  स्थामी वलभती ठयालाभध्मे ननवलदाधायकाॊच ेरघ त्तभ दयान वाय कयायनाभा करून खयेदीव भान्मता हदरी 
अवताना वलबागाने रघ त्तभ ननवलदाधायक भे.आकाळ भेडीकेअय माॊचे वोफत कयायनाभा न कयता भे.पाभाडीर 

माचे वोफत कयायनाभा केरा आशे. 
 वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
5)   ऩ यलठा आदेळातीर तयत दी न वाय ऩ यलठाधायकाने वाहशत्माचा ऩ यलठा कयतलेेऱी स्थाननक वॊस्था कय 
बयल्माचा ऩ याला वादय कयणे आलश्मक आशे. स्थाननक कय बयल्माफाफत ऩ यलठाधायकाकडून ऩ याला घेण्मात 

आरेरा नाशी. त्माभ ऱे एकूण देमकाच्मा 3% प्रभाणे यक्कभ रु.71400/- लवरू करून भनऩा ननधीत जभा कयणे 

आलश्मक आशे.  
वलबागाने रु.28,478/- लवरू केल्माची ऩालती वादय केरी अवनू उलारयत यक्कभ रु.42,922/- लवरू कयणे 

आलश्मक आशे. 
 
6)   वी-आभा भळीनची अॊदाग्जत ककॊ भत रु.8,00,000/- गशृीत धयण्मात आल्माच ेहद.19/12/13 चे हटप्ऩणीभध्मे 

नभदू केर ेआशे. वदयची ककॊ भत कोणत्मा फाफीच्मा आधाये ननग्श्चत कयण्मात आरी त्माफाफतची कागदऩत्र े

आढऱून आरी नाशीत. तयी वदय अॊदाजऩत्रककम यक्कभ ननग्श्चती फाफत ख रावा कयणे आलश्मक आशे. 

अॊदाजऩत्रककम यक्कभ रु.8,00,000/- प्रनत नग मा प्रभाणे ननग्श्चत केरेरी अवताॊना रु.11,90,000/- मा दयाची 
ननवलदा भॊजूय कयण्मात आरी. अॊदाग्जत यक्कभेऩेषा 48.75% जादा दयाची ननवलदा भॊजूय कयण्माफाफतची 
कायणे नभदू केरेरी नाशीत. अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा जादा दयाने खयेदी केल्माभ ऱे प्रनत भळीन रु.3,90,000/- 

मा प्रभाणे दोन भळीनच्मा खयेदी ऩोटी रु.5,80,000/- इतक्मा जादा खचााचा फोजा भनऩालय ऩडरा आशे. 
 वलबागाने अॊदाग्जत ककॊ भत ज न्मा जॊगभ भारभत्ता यग्जस्टयलरुन घेतरी अवल्माच ेनभदू केर ेआशे. अॊदाग्जत 

ककॊ भत ननग्श्चत कयताना उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर दय प्राप्त करून घेणे आलश्मक शोत.े वलबागाने केरेरी 
कामालाशी ननमभफाह्म अवनू केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नाशी. वफफ आषेऩ कामभ कयण्मात मेत अवनू जादा 
खचााची यक्कभ रु.5,80,000/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.10,40,000+42,922=10,82,922/- 
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आषेऩाचधन यक्कभ रु.5,80,000/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 117, Hmm No : 165)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

137 डाममरवीव भळीन खयेदी भधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :लदै्मकीम वाहशत्म खये    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 281070.00/- 

 

ननप्रो इॊडडमा काऩोयेळन प्रा.री मा कॊ ऩनीच्मा डामलरवीव भळीनची ककॊभत रु.8,35,627/- अवताॊना ववून 

रूग्णारमाने खयेदी केरेल्मा Fresinius मा कॊ ऩनीच्मा डामलरवीव भळीनच्मा दयावोफत तुरना केरी. 
ननपलदेभध्मे प्राप्पत झारेरा दय 11.12% जास्त अवताॊना अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेऩेषा 7.11% कभी अवल्माचे 
नभूद करून प्रत्मषात जादा दयाने खयेदी कयण्मात आरी आशे. ननपलदाधायकान ेननपलदेभध्मे नभूद केरेल्मा 
दयानुवाय जादा यक्कभ कळाची आकायरी माफाफत दय स्लीकृत कयताॊना कायणे नभूद न कयता ननपलदा भॊजूय 

कयण्मात आरी. 
 

  

      वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा अचधनस्त अवरेल्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमावाठी रागणाये 
डामलरवीव भळीन खयेदी कयण्माकरयता इॊटयनेट लरून प्राप्त झारेल्मा दयान वाय प्रनत भळीन रु.8,35,627/- 

प्रभाणे तीन भळीन ची अॊदाग्जत यक्कभ रु.25,06,881/- चे ऩलूागणन ऩत्रक तमाय करून,  उऩकयणे ल वाहशत्म 

खयेदी मा रेखालळऴाा अॊतगात ननवलदा क्रभाॊक 5/2014-15 अन्लमे ननवलदा भागवलण्मात आल्मा. वदय खयेदीव 

आम क्त माॊनी हद.23/12/13 च ेभान्म हटप्ऩणीव्दाये मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाकरयता तीन नग 

डामलरवीव भळीन खयेदीवाठी भान्मता हदरी. प्राप्त झारेल्मा एकूण 04 ननवलदाऩकैी भे.प्राईभ वग्जाकर अॎन्ड 

पाभाा  माॊची ननवलदा रु.9,29,190/- प्रनत नग मा न्मनूतभ दयाची ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. वदय खयेदी ल 

खचााव स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक.7805, हद.22/08/14 अन्लमे भान्मता हदरी आशे. ऩ यलठादायाव भध्मलती 
वाहशत्म बाॊडायाकडीर आदेळ क्र.458/28.08.2014 अन्लमे तीन नग ऩ यलठा कयण्माफाफत आदेळ हदर ेआशे.  

ऩ यलठादायाव देमक क्रभाॊक 3280, हद.11/09/14 अन्लमे रु.27,87,570/- चे प्रदान केरे आशे.  
वदय खयेदी नस्ती ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र 

क्रभाॊक 166, हद.17/05/2018 अन्लमे भध्मलती औऴधी वाहशत्म बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी 
शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.174/2018, हद.20/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता, 
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रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 
 
1) प्रस्त त डामलरवीव भळीन खयेदी कयण्माऩलूी अॊदाग्जत यक्कभ ननग्श्चत कयण्माकरयता भे.अथला 
एन्टयप्राईजेव माॊचेकडून दयऩत्रके भागवलण्मात आर.े भे.अथला एन्टयप्राईजेव माॊनी Fresenius Dialysis 
M/c.ची ककॊ भत रु.11,50,000/- चे दयऩत्रक वादय केर.े भध्मलती बाॊडाय वलबागाने Nipro Company च्मा 
डामलरवीव भळीन चा इॊटयनेट लयीर दय रु.8,35,627/- वला कयावहशत ननग्श्चत केरा. ववनू वलोऩचाय 
रुग्णारम ऩ णे माॊनी खयेदी केरेल्मा Fresinius  मा उत्ऩादक कॊ ऩनीचा डामलरवीव भळीनचा दय 
रु.10,00,346/- अवा आशे. भध्मलती बाॊडाय वलबागाने ननग्श्चत केरेरी ननप्रो कॊ ऩनीच्मा डामलरवीव भळीनची 
ककॊ भत रु.8,35,209/- गशृीत न धयता ववनू रुग्णारम माॊनी खयेदी केरेल्मा Fresinius company चा दय 
वलचायात घेलनू तीन नगाची अॊदाजऩत्रककम यक्कभ रु.30,01,038/- ननग्श्चत केरी. अॊदाग्जत यक्कभ ननग्श्चत 

करून ननवलदा दय भागवलण्मात आर.े ननवलदेभध्मे प्रेभ वग्जाकर अॎन्ड पाभाा मा वलके्रत्माच ेननप्रो इॊडडमा मा 
उत्ऩादक कॊ ऩनीच ेदय रु.9,29,190/- प्रभाणे प्राप्त झार.े ननप्रो इॊडडमा काऩोयेळन प्रा.री मा कॊ ऩनीच्मा डामलरवीव 

भळीनची ककॊ भत रु.8,35,627/- अवताॊना ववनू रूग्णारमाने खयेदी केरेल्मा Fresinius मा कॊ ऩनीच्मा 
डामलरवीव भळीनच्मा दयावोफत त रना केरी. ननवलदेभध्मे प्राप्त झारेरा दय 11.12% जास्त अवताॊना 
अॊदाजऩत्रकीम यक्कभेऩेषा 7.11% कभी अवल्माच ेनभदू करून प्रत्मषात जादा दयाने खयेदी कयण्मात आरी 
आशे. भऱू अॊदाजऩत्रककम यक्कभेऩेषा रु.93,690/- प्रनत नग मा प्रभाणे तीन भळीनची यक्कभ रु.2,81,070/- 

जादा प्रदान केरी आशे.त्माभ ऱे भनऩालय नाशक आचथाक फोजा ऩडरा आशे.  इॊटयनेट लय वदय भळीनचा दय 
उऩरब्ध अवताॊना ऩ न:श्च दयऩत्रक भागवलण्माची आलश्मकता काम शोती. 
 माफाफत वलबागाने इॊटयनेट लयीर दय 20 नग भळीनचा अवल्माच ेनभदू केर ेआशे. वलबागाकडीर ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवनू वदयची यक्कभ रु.2,81,070/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
 
2) ननवलदाधायकान ेननवलदेभध्मे नभदू केरेल्मा दयान वाय जादा यक्कभ कळाची आकायरी माफाफत दय स्लीकृत 

कयताॊना कायणे नभदू कयणे आलश्मक शोती. तथावऩ वलबागाने कोणतशेी बाष्ट्म केरेरे नाशी.  माफाफत वलबागाने 

भ द्दा क्र.1 न वाय केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.2,81,070/- 

 

DATVCSM6501 (Ref No : 118, Hmm No : 166)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

138 मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रुग्णारमाभध्मे शेल्थ काडष मवस्टीभ याफवलणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  
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अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

     भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 799930.00/-   

ठेकेदायाकडून वेलाकयाची यक्कभ लवूर न कयता वेलाकयाच ेअनतरयक्त प्रदान कयण्मात आर ेआशे. भनऩा भध्मे 

ई-गव्शनषन्व पलबाग स्लतॊत्ररयत्मा कामषयत अवताॊना शेल्थकाडष पलतयीत कयण्मावाठी वॊगणक प्रणारी फाह्म 

मॊत्रणेभापष त पलकलवत कयण्मात आर ेआशे. ठेकेदायाव अदा केरेल्मा यक्कभेलय Works Contract Tax ची 1% 

यक्कभ रु.65,223/- लवूर केरी नाशी. 
 

  

      वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रूग्णारमाभध्मे रुग्णाची नोंदणी कयण्माकरयता 
केवऩेऩय ऐलजी शेल्थकाडा भॎनेजभेंट वॉफ्टलेअय लवस्टीभ याफवलणेवाठी आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊनी 
हद.25/02/2009 योजी प्रळावकीम भान्मता हदरी. ननवलदा नोटीव क्र.14/2008-09 हद.02/03/2009, जाहशयात 

क्र.252 प्रलवद्ध कयण्मात आरी. एकूण 08 ननवलदा प्राप्त झाल्मा त्माऩकैी 04 ननवलदाधायकाॊच ेप्रस्ताल ऩात्र 

ठयवलण्मात आर.े प्राप्त झारेल्मा भे.अभतृा टेक्नोरॉजीव प्रा.लर.कोची केयऱ माॊची प्रनत शेल्थकाडा रु.15/- मा 
दयाची ननवलदा स्लीकृत कयण्मात आरी. आम क्त माॊचेकडीर हदनाॊक 10/02/2010 चे प्रस्तालान वाय स्थामी 
वलभती ठयाल क्रभाॊक 10679, हद.13/02/2010 अन्लमे ननवलदा भान्म कयण्मात आरी. ठेकेदायावोफत हदनाॊक 

20/03/2010 अन्लमे कयायनाभा करून आयोग्म लदै्मककम वलबागाकडीर आदेळ क्र.लदै्म /10 /काली /153 / 

2010, हद.01/11/2010 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर ेआशे. 
      वदय काभाची नस्ती ल शेल्थकाडा वाठी प्रदान केरेल्मा देमकाची तऩावणी केरी अवता, आढऱून आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत भध्मलती लदै्मकीम वाहशत्म बाॊडाय वलबागाव अधावभाव ऩत्र क्र.200, हद.05/07/2018 

अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी. आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी माॊचे हद.16/07/2018 च ेऩत्रान्लमे हदरेल्मा 
अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)   ठेकेदायाने वादय केरेल्मा हद.04/02/2010 चे प्रस्तालान वाय प्रनत शेल्थ काडा रु.15/- प्रभाणे ळ ल्क आकायणेव 

आम क्त माॊचेकडीर हद.20/10/2010 च्मा भॊजूय प्रस्तालान वाय भान्म केरेरे आशे. ठेकेदायाव हद.16/03/2011 त े

31/03/15 ऩमतं खारीर प्रभाणे देमकाची अदामगी केरी आशे. 
देमक क्रभाॊक ल हदनाॊक  एकूण काडा 

वॊख्मा 
दय प्रनत 

नग  

एकूण यक्कभ रु.  वेलाकय यक्कभ रु. 

1,2,3,4/16.03.11 33345 15/- 5,00,175 51,518 

05,06/5.04.11 23507 15/- 3,52,605 36,319 

07/4.06.2011 12384 15/- 1,85,760 19.133 

08,09,10/7.09.11 48649 15/- 7,29,735 75,163 

11,12,13,14/23.01.12 36194 15/- 5,42,910 55,920 
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15,16/17.03.2012 15,302 15/- 2,29,530 23,642 

001,2,3,4/2.07.12 30,595 15/- 4,58,925 56,723 

5,7,29,31/2.01.13 46,577 15/- 6,98,655 86,353 

1,2,3,41,42/15.6.13 37,547 15/- 5,63,205 69,612 

5,7,4,6,8,9,10,11 62,371 15/- 9,35,565 1,15,636 

7,16,21,24 29,287 15/- 4,39,305 54,298 

8,28,31` 20,589 15/- 3,08,835 38,172 

37,47 13,072 15/- 1,96,080 24,235 

14,17,53,55 25,403 15/- 3,81,045 47,097 

एकूण : 4,34,822  65,22,330 7,34,707 

     लयीरप्रभाणे भाचा-11 त ेभाचा-15 मा कारालधीत एकूण 4,34,822 काडा वलतयीत केर ेअवनू त्माऩोटी 
ठेकेदायाव रु.65,22,330/- ल त्मालय वेलाकय रु.7,34,707/- अदा केरा आशे. कयायनाम्मा  भधीर अट क्र.8.2 
(g) न वाय ननवलदेभधीर दयाभध्मे वला कयाॊचा वभालेळ आशे. तवेच स्थामी वलभती ठयाल ल आम क्त माॊचे 
आदेळाॊभध्मे प्रनत काडा रु.15/- प्रभाणे ठेकेदायाव यक्कभ अदा कयालमाची आशे. त्माभ ऱे ठेकेदायाव अनतरयक्त 

स्लरूऩात प्रदान कयण्मात आरेरी वेलाकयाची यक्कभ य.7,34,707/- लवरू करून भनऩा ननधीभध्मे जभा 
कयणे आलश्मक आशे. माफाफत वेलाकय बयणेवलऴमी भे.अभतृा टेक्नॉरॉजी माॊना ऩत्र हदर ेअवनू लव रीची 
कामालाशी कयण्मात मेत आशे. अव ेअन ऩारन वादय केरे आशे. तयी वदयची यक्कभ लव रीची कामालाशी ऩणूा 
करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 
2)  वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा भध्मे ई-गव्शनान्व वलबाग स्लतॊत्ररयत्मा कामायत अवनू वदय वलबागाभध्मे तस 

अचधकायी कामायत अवताॊना भनऩा स्लत: वॊगणक वलबागाभापा त रुग्णाॊना वॊगणकीम शेल्थकाडा देण्मावाठी 
वॊगणक प्रणारी वलकलवत करून त्माचा लाऩय करू ळकत शोती. भात्र तवे न कयता फाह्ममॊत्रणे भापा त वदय 
प्रणारी (Software) वलकलवत कयण्मात आरी ल ऩमाामाने भनऩाचा खचा लाढलरा. माफाफत लदै्मकीम 

वलबागाने तत्कारीन आम क्त माॊची भान्मता घेलनू मॊत्रणा याफवलण्माफाफत ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी ल 

स्थामी वलभती माॊचे हद.18.02.2010 चे ठयालान्लमे भान्मता घेलनू फाह्म मॊत्रणे भापा त शेल्थ काडा प्रणारी 
याफवलण्माफाफत ननणाम घेण्मात आरा आशे. तथावऩ, आषेऩाभधीर भ द्द्माच्मा अन ऴॊगाने भनऩा भधीर ई-

गव्शनान्व वलबागाभध्मे वॊगणक प्रणारी वलकलवत कयण्मावाठी आलश्मक अवरेरे तस अचधकायी कामायत 

नवल्माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
3)  ठेकेदायाव अदा केरेल्मा यक्कभेलय Works Contract Tax ची 1% यक्कभ रु.65,223/- लवरू केरी 
नाशी. त्माभ ऱे वदयची यक्कभ लवरू करून ळावन जभा कयणे आलश्मक आशे. माफाफत वदयची यक्कभ 

बयणेवलऴमी भे.अभतृा टेक्नॉरॉजी माॊना ऩत्र हदर ेअवनू लव रीची कामालाशी कयण्मात मेत आशे, अव ेअन ऩारन 

वादय केर ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लव रीची कामालाशी ऩणूा करून रेखाऩयीषणाव अलगत कयाले. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.7,34,707+65,223=7,99,930/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 140, Hmm No : 200)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

139 भशानगयऩामरकेच्मा वलद्मुत वलबागावाठी वलवलध ऩोर वादशत्म खयेदी भधीर    
अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :वलद्म त ऩोर खयेदी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 268389.00/-   

ठेकेदायाने ऩुयलठा केरेल्मा वादशत्माचा उत्ऩादक कॊ ऩनी तऩावणी अशलार प्राप्पत करून घेतरा नाशी. स्थाननक 

वॊस्था कयाची यक्कभ 2.40% दयाने न कयता 0.25% दयाने लवूर  केरी आशे. खयेदी केरेरे वादशत्म बाॊडायात 

प्राप्पत झाल्माफाफत दैनददन प्राप्पत झारेल्मा वादशत्माची वाठा नोंदलशी याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊदशता 
ननमभ 13.23 भधीर तक्ता 13.1 प्रभाणे ठेलणे आलश्मक अवताॊना बाॊडाय पलबागाने पलदशत नभुन्मात वाठा 
नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा बाॊडाय वलबागाभापा त वलद्म त वलबागावाठी आचथाक लऴा 2014-15 करयता खारीर 

ऩोर वाहशत्म उऩरब्ध करून देणेफाफत कामाकायी अलबमॊता (वलद्म त) माॊचे ऩत्र क्रभाॊक 

भ का/वल./काली/669/2014. हद.20/05/2014 अन्लमे अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ नभदू करून भागणी कयण्मात आरी.  

 अ .क्र.  वाहशत्माचा तऩळीर  एकूण भागणी 
वॊख्मा  

अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ  
1 7 Mtr.Hot Dip Galvanized Octagonal Pole 

with single Arm Bracket 
640 Nos. 8819200 

2 9 Mtrs Hot Dip Galvanized Octagonal Pole 
with single Arm Bracket 

40 Nos. 614600 

3 Steel Tabular swaged pole 8.5 mtr. 150 Nos. 2156750 

4 Steel Tabular swaged pole 7 mtr. 250 Nos. 1659450 

 
उऩयोक्त वाहशत्म खयेदी कयण्मावाठी भा. आम क्त माॊचे हदनाॊक 23/07/2014 चे भान्म हटऩण्णी न वाय ऩोर 

वाहशत्म खयेदी मा रेखाळीऴाा अॊतगात उऩरब्ध अवरेल्मा यक्कभ रु.4.00 कोटी तयत दी भधून ऩोर वाहशत्म 

खयेदीव भान्मता हदरी आशे. त्माकरयता ई-ननवलदा वचूना क्रभाॊक 15/3/2014-15 प्रलवद्ध करून दय 
भागवलण्मात आर.े प्राप्त झारेल्मा एकूण ऩाच ननवलदाॊऩकैी भे.मळ इरेक्रोराईन ल भे.म ननक इरेक्रोटेक 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[437] 

प्रा.लर. माॊचे दय न्मनूतभ अवल्माने स्थामी वलभती ठयाल क्र.9586, हद.5/12/14 अन्लमे त्माव भॊज यी देण्मात 

आरी. ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे ऩ यलठा आदेळ देण्मात आर.े 

 
अ.क्र. ऩ यलठा आदेळ 

क्र.ल हद.   

ऩ यलठादायाच े

नाल  

वाहशत्माचा तऩळीर  एकूण 

वॊख्मा  
दय प्रनत नग  एकूण ककॊ भत  

1. 256/2014 
/11.12.14 

भे.मळ 

इरेक्रोराईन 

7 Mtr.Hot Dip Galvanized 
Octagonal Pole with single 
Arm Bracket 

640 13779 8818560 

   9 Mtr.Hot Dip Galvanized 
Octagonal Pole with single 
Arm Bracket 

40 16650 666000 

2. 314/2014/ 
31.12.14 

भे.म ननक 

इरेक्रोटेक 

प्रा.लर. 

Steel Tabular swaged pole 
8.5 mtr. 

150 9550 1432500 

   Steel Tabular swaged pole 
7 mtr. 

250 7700 1925000 

    
लयीर वाहशत्माची खयेदी नस्ती ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 182 हद. 08/06/2018 अन्लमे भध्मलती बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी 
शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर हद. 28/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता, रेखाऩयीषणाच े

अलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 
 
1) ननवलदा अट क्रभाॊक 12 न वाय ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेल्मा वाहशत्माचा उत्ऩादक कॊ ऩनी तवेच SGS 
Co.कडीर तऩावणी अशलार वादय कयणे आलश्मक अवताॊना तऩावणी अशलार न घेता वाहशत्माचा दजाा मोग्म 

अवल्माची खात्री कळी केरी. 
 माफाफत वलबागाने अन ऩारनावोफत उत्ऩादक कॊ ऩनी कडीर तऩावणी अशलार वादय केरा नवल्माने आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
2) भे. मळ इरेक्रोराईन कॊ ऩनी माॊना प्रदान केरेल्मा देमकाच्मा यक्कभेतनू 2.40% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था 
कयाची यक्कभ रु.227053/- लवरू कयणे आलश्मक अवताना 0.25% प्रभाणे रु.23651/- लवरू केर ेआशेत. 

उलारयत यक्कभ रु.2,03,402/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. नगयवलकाव वलबाग भशायाष्ट्र ळावन माॊचे कडीर 

हदनाॊक 6/08/2012 न वाय भशानगयऩालरकेत काभ शाती घेतरेल्मा कॊ त्राटदाय / ठेकेदाय माॊचेकडून 0.25% 

स्थाननक वॊस्था कय लव री कयणे फाफत उल्रेख आशे. वदयचा ळावन ननणाम वाहशत्म खयेदीवाठी राग ूशोत 

नाशी. त्माभ ऱे एकूण खयेदीच्मा  2.40% दयाने स्थाननक वॊस्था कय लवरू कयणे आलश्मक आशे. तयी उलारयत 
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यक्कभ रु.2,03,402/- लवरू कयण्मात माली. 
 
3) भे.म ननक इरेक्रोटेक प्रा.लर. माॊना प्रदान केरेल्मा देमकाच्मा यक्कभेतनू 2.40% प्रभाणे स्थाननक वॊस्था 
कयाची यक्कभ रु.72,544 लवरू कयणे आलश्मक अवताना 0.25% प्रभाणे रु.7557/- लवरू केर ेआशेत. उलारयत 

यक्कभ रु.64,987/- लवरू कयणे आलश्मक आशे. नगयवलकाव वलबाग भशायाष्ट्र ळावन माॊच ेकडीर हदनाॊक 

6/08/2012 न वाय भशानगयऩालरकेत काभ शाती घेतरेल्मा कॊ त्राटदाय / ठेकेदाय माॊचेकडून 0.25% स्थाननक 

वॊस्था कय लव री कयणे फाफत उल्रेख आशे. वदयचा ळावन ननणाम वाहशत्म खयेदीवाठी राग ूशोत नाशी. त्माभ ऱे 

एकूण खयेदीच्मा  2.40% दयाने स्थाननक वॊस्था कय लवरू कयणे आलश्मक आशे. तयी उलारयत यक्कभ 

रु.64,987/- लवरू कयण्मात माली. 
  
4) खयेदी केरेरे वाहशत्म बाॊडायात प्राप्त झाल्माफाफत दैनॊहदन प्राप्त झारेल्मा वाहशत्माची वाठा नोंदलशी 
याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 13.23 भधीर तक्ता 13.1 प्रभाणे ठेलणे आलश्मक अवताॊना बाॊडाय 
वलबागाने वलहशत नभ न्मात वाठा नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. त्माभ ऱे आचथाक लऴाातीर वाहशत्माची जभा, वलतयण 

ल लळल्रक माफाफत तऩावणी कयता आरी नाशी. तवेच भध्मलती वाहशत्म बाॊडायातनू वलतयीत केरेल्मा 
वाहशत्माची षेत्रीम कामाारमाकडीर वाहशत्म लाऩया फाफतच ेअलबरेखे उऩरब्ध झार ेनाशीत. तयी माफाफत 

वलबागाकडीर ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  
एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2,68,389/- 
(2,03,402+64,987) 
 

DATVCSM6501 (Ref No : 119, Hmm No : 182)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

140 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा कभषचाऱमाॊवाठी ऩालवाऱी वादशत्म (येनकोट, येनवूट) 
खयेदी भधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :ऩालवाऱी गणलेळ खयेदी    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 96233.00/-   

भशायाष्ट्र ळावनाच्मा उद्मोग ल उजाष पलबागाकडीर ळावन ननणषम ददनाॊक 2, जानेलायी 1992 भधीर अट क्र.7 ल 
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8 नुवाय येनकोट (ऩाॊढये ल काऱे) येनकोट (खाकी) भध्मलती बाॊडाय खयेदी वॊघटनेभापष त खयेदी कयणे आलश्मक 

अवताॊना बाॊडाय पलबागाने वदय ननमभाचे उल्रॊघन करून खयेदी केरी आशे. ननपलदेची 5% अनाभत यक्कभ 

ऩेभेंट गेटल ेलवस्टीभ व्दाये भनऩाच्मा खात्मात बयणे आलश्मक आशे. भात्र बाॊडाय पलबागाने वदय ऩुयलठादायाॊची 
एक टक्का फमाणा यक्कभ अनाभत यक्कभेभध्मे लगष करून उलषरयत फमाणा यक्कभ रु.2,53,637/- भुदत ठेल 

स्लरूऩात (FDR) घेतरी आशे. ऩुयलठादायाकडून स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवूर केरी नाशी. ऩालवाऱी 
गणलेळ ऩालवाळ्मात खयेदी न कयता वप्पटेंफय-14 भध्मे खयेदी करून नोव्शेंफय-14 भध्मे पलतयीत केर ेआशेत. 

 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेतीर ननमलभत लेतनशे्रणीभध्मे काभ कयणाऱमा कभाचाऱमाॊना दय 2014-

15 मा आचथाक लऴााभध्मे ऩालवाऱी वाधने उऩरब्ध करून देण्मावाठी वलवलध कामाारम प्रभ खाॊकडून बाॊडायऩार 

गणलेळ कोठाय माॊचेकडीर ऩत्र क्रभाॊक भबाॊ/नेन/13/काली/346/2013, हद.21/092013/2013 न वाय भाहशती 
भागवलण्मात आरी. त्मान ऴॊगाने प्राप्त झारेल्मा भागणीऩत्रका न वाय ऩालवाऱी वाधने खयेदीवाठी भे. व ऩय 
प्रॎग्स्टक कॉऩोयेळन माॊचेकडून दयऩत्रके भागलनू रु.36,75,256/- इतक्मा यक्कभेच ेअॊदाजऩत्रक तमाय कयण्मात 

आर.े  ई-ननवलदा वचूना क्रभाॊक 53/2013-14 प्रलवद्ध करून उत्ऩादक कॊ ऩन्मा/अचधकृत वलके्रत/ेऩ यलठादाय वॊस्था 
माॊचेकडून ननवलदा दय भागवलण्मात आर.े एकूण प्राप्त झारेल्मा ऩाच ननवलदाॊऩकैी भे. व ऩय प्रॎग्स्टक कॉऩोयेळन 

ल भे.रकी प्रॎग्स्टक माॊचे दय न्मनूतभ अवल्माने स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक.8205, हद.09/09/14 अन्लमे 

खारीर प्रभाणे ऩ यलठा आदेळ देण्मात आर.े 
 
अ.क्र. ऩ यलठा आदेळ क्रभाॊक ल 

हदनाॊक  

ऩ यलठादायाच ेनाॊल  खयेदी कयालमाच्मा 
वाहशत्माची एकूण 

यक्कभ (रु.)  
1.  361/2014 , हद .12/09/14  भे  .व ऩय प्रॎग्स्टक कॉऩोयेळन  4,59,335 

2.  360/2014 . हद .12/09/14  भे .रकी प्रॎग्स्टक  31,33,910 

3.  177/2014 , हद .23/03/15  भे .रकी प्रॎग्स्टक  3,34,625 

ऩ यलठादायाने ऩ यलठा केरेल्मा वाहशत्मान वाय खारीर प्रभाणे देमकाॊची अदामगी कयण्मात आरी. 
अ .क्र.  देमक क्रभाॊक ल 

हदनाॊक  
ऩ यलठादायाच ेनाल  देमकाची एकूण 

यक्कभ रु. 
1.  77/22.09.14  भे  .व ऩय प्रॎग्स्टक कॉऩोयेळन  4,50,148 

2.  92/22.09.14  भे .रकी प्रॎग्स्टक  30,71,232 

3.  7/4.4.2015  भे .रकी प्रॎग्स्टक 3,27,932 

  एकूण  38,49,312 

 
लयीर वाहशत्म खयेदीची ननवलदा नस्ती ल देमकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 184, हद.08/06/2018 अन्लमे भध्मलती बाॊडाय वलबागाव वलचायणा कयण्मात 
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आरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.471/2018, हद.29/06/18 अन्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय 
कयता, रेखाऩयीषणाच ेअलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 
 
1)  भशायाष्ट्र ळावनाच्मा उद्मोग ल उजाा वलबागाकडीर ळावन ननणाम हदनाॊक 2, जानेलायी 1992 भधीर अट 

क्र.7 ल 8 न वाय येनकोट (ऩाॊढये ल काऱे) येनकोट (खाकी) भध्मलती बाॊडाय खयेदी वॊघटनेभापा त खयेदी कयणे 

आलश्मक आशे. ऩयॊत  बाॊडाय वलबागाने वदय ननमभाच ेउल्रॊघन करून येनकोटची खयेदी ननवलदा भागलनू केरी 
आशे.  
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
2)   ननवलदा अट क्र.7 न वाय ननवलदेची 5% अनाभत यक्कभ ऩेभेंट गेटल ेलवस्टीभ व्दाये भनऩाच्मा खात्मात 

बयणे आलश्मक आशे. भात्र बाॊडाय वलबागाने वदय ऩ यलठादायाॊची एक टक्का फमाणा यक्कभ अनाभत 

यक्कभेभध्मे लगा करून उलारयत फमाणा यक्कभ रु.2,53,637/- भ दत ठेल स्लरूऩात (FDR) घेतरी आशे. 

त्माभ ऱे ननवलदेतीर अटीॊच ेउल्रॊघन झार ेअवनू वदयची यक्कभ भनऩाच्मा रेख्माफाशेय याहशरी आशे. माफाफत 

वलबागाने कयायनाम्मातीर अट क्र. 15 न वाय कामालाशी केल्माच ेनभदू केर ेआशे. ननवलदा अटी ल ळती जळाच्मा 
तश्मा कयायनाम्मात वभावलष्ट्ट कयणे आलळमक आशे. ननवलदा अटी ल ळतीत फदर कयणे शा ननवलदेचा बॊग 

ठयतो. त्माभ ऱे वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 
3)   ऩ यलठादायाव प्रदान कयण्मात आरेल्मा यक्कभेभधून 2.50% दयाने प्रभाणे स्थाननक वॊस्था कयाची 
यक्कभ रु.96,233/- लवरू कयणे आलश्मक अवताना यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान कयण्मात आल्माच े

हदवनू मेत.े 
 माफाफत वलबागाने स्थाननक वॊस्था कय बयणा केल्माचे चरन जोडर ेअवल्माचे नभदू केर ेआशे, ऩयॊत  
त्मावोफत वदयचे वाहशत्माचे वलक्री यग्जस्टयच ेऩानाची झेयॉक्व प्रत जोडरी नवल्माने ऩ यलठा केरेल्मा 
वाहशत्मालयीर स्थाननक वॊस्था कय बयणा केल्माची खात्री देता मेत नाशी. त्माभ ऱे वॊफॊचधताकडून रु.96,233/- 
लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
 
4)   वदयचे ऩालवाऱी गणलेळाची खयेदी  2013-14 मा लऴााकरयता प्रस्तावलत कयण्मात आरी शोती. ऩयॊत  
वलबागाने वप्टेंफय-14 भध्मे आदेळ हदर ेआशेत. 2014-15 भधीर ऩालवाऱा वॊऩल्मानॊतय वप्टेंफय-2014 अखेय 
गणलेळ प्राप्त झार ेआशेत. त्माभ ऱे ऩालवाऱी गणलेळ खयेदीचा उद्देळ वपर झारा नवनू कभाचायी ऩालवाऱी 
गणलेळाऩावनू लॊचचत याहशरे आशेत.  
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.96,233/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 121, Hmm No : 184)                                                                  

[End Para) 
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[Start Para) 

141 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भनऩाच्मा भोळी कचया डऩेो मेथीर रॅन्डकपर वाईट (SLF) ची   
देखबार दरुुस्ती मा काभाभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :ऩमाालयण    कें द्र ल याज्म ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1688419.00/-   

वदय काभाव भनऩा अचधननमभ 1949 भधीर करभ 72(फ) अन्लमे प्रळावकीम भान्मता घेतल्माचे आदेळ नस्ती 
भध्मे आढऱून आर ेनाशीत. काभाचे अॊदाजऩत्रक कोणत्मा फाफीच्मा आधाये तमाय कयण्मात आर ेमाफाफतचे 
अलबरेख नस्ती भध्मे उऩरब्ध झार ेनाशीत. कभी यक्कभेच्मा भुद्ाॊकालय कयायनाभा केरा आशे. काभाचा ल 

काभालयीर काभगायाॊचा पलभा उतयपलरा नाशी. ठेकेदायाव यॉमल्टी ऩोटी अनतरयक्त यक्कभ अदा केरी. वदय 

काभालय देखयेख कयणाये अलबमॊता ल आयोग्म ननयीषक माॊच ेकडीर भोजभाऩाचा अशलार प्राप्पत करून न घेता 
ठेकेदायाव यक्कभ प्रदान केरी. 
 

  

 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने जलाशयरार नेशरू ऩ नरुत्थान मोजने अॊतगात (JNNURM) भोळी 
कचया डऩेो मेथे व भाये 14 एकय जागेत ळास्त्रोक्त ऩद्धतीने कचया डम्ऩ कयणेवाठी वॎननटयी रॎन्डकपर वाईट 

(SLF) वलकलवत केरेरी आशे. वदयची डम्ऩ लळट ळास्त्रोक्त ऩद्धतीने चारवलणेवाठी  
त्माची देखबार द रुस्तीकाभी (Operation & Maintainance ) ननवलदा क्र.01/ENV/2011 अन्लमे 

हद.24/05/2011 त े06/06/2011 मा कारालधीत ननवलदा भागवलण्मात आल्मा आशेत. प्राप्त झारेल्मा एकूण 

तीन ननवलदाॊऩकैी भे.बफ.व्शी.जी (इॊडडमा) प्रा.री.ऩ णे माॊच ेदय रु.139/- प्रनत टन शे वलांत कभी अवल्माने त्माॊची 
ननवलदा स्थामी वलभती ठयाल क्र.14518, हद.26/07/2011 अन्लमे भान्म कयण्मात मेलनू ऩमाालयण 

वलबागाकडीर ऩत्र क्रभाॊक ऩअक/काली/405/2011, हद.21/11/2011 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. 

काभाची भ दत 60 भहशने शोती. काभालय एकूण रु.11,24,07,567/- इतका खचा झारा आशे. 
 
 वदय काभाची नस्ती, चरने ल ठेकेदायाव प्रदान केरेरी देमके माॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा 
अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 185, हद. 08/06/2018 अन्लमे ऩमाालयण वलबागाव वलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. 
त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
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1) वदय काभाव भनऩा अचधननमभ 1949 भधीर करभ 72(फ) अन्लमे प्रळावकीम भान्मता घेतल्माचे आदेळ 

नस्ती भध्मे आढऱून आरे नाशीत. काभाचे अॊदाजऩत्रक कोणत्मा फाफीच्मा आधाये तमाय कयण्मात आर.े 

माफाफतचे अलबरेख नस्ती भध्मे उऩरब्ध झार ेनाशीत. माफाफत ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
2) भ ॊफई भ द्राॊक अचधननमभ 1958 भधीर करभ 63 ची द रुस्ती /व धायणा क्रभाॊक 12, हद.01/05/2006 

न वाय कयायनाभा कयताॊना कयायाच्मा यक्कभेच्मा प्रथभ 10 राखाऩमतं रु.100/- ल त्माऩ ढीर प्रत्मेक 1 राखा 
कयीता रु.100/- प्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्क् कभार रु.5.00 राखाच्मा भमाादे ऩमतं बयणे फॊधनकायक आशे. काभाचा 
कयायनाभा रु.49100/- चे भ द्राॊक ळ ल्कालय केरा अवनू काभालय एकूण रु.11,24,07,567/- झारेरा खचा 
वलचायात घेता वदयचा कयायनाभा रु.1,11,507/- इतक्मा यक्कभेच्मा भ द्राॊकालय कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
खात्माने रु.49,100/- चे भ द्राॊकालय कयायनाभा केल्माभ ऱे रु.62,407/- इतक्मा ळावन भशव राच ेन कवान 

झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
 
3) वलभा वॊचारनारम भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-
11-2003 तवेच काभाच्मा ननवलदेतीर अट क्र.13 (Special condition of contract ) न वाय कॊ त्राटी 
काभाचा ल काभगायाॊचा काभाच्मा वॊऩणूा कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे आलश्मक शोत.े 

वदयच्मा काभाचे आदेळ हदनाॊक 21/11/2011 ऩावनू हदरेरे अवनू काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा वलभा 
उतयवलरेरा नाशी. ठेकेदायाने ननवलदेतीर अटीन वाय वलभा उतयवलणे फॊधनकायक अवताना देखीर खात्माने 

ळावन ऩरयऩत्रकातीर ननमभाच ेउल्रॊघन करून ठेकेदायाच ेदेमकातनू एक टक्का यक्कभ लवरू न कयता प्रदान 

केर ेआशे. तयी वदय काभालय झारेल्मा खचााच ेएक टक्का यक्कभ रु.11,24,076/- लवरू करून ळावन जभा 
कयणे आलश्मक आशे. 
 
4) ठेकेदायाने ननवलदेत हदरेरे प्रनत टनाचे दय रु.139/- वला कयावहशत अवनू, ननवलदेतीर Special 
condition of contract Section IV भधीर अटीन वाय काभालय रागणाया भ रूभ/भाती आणण्माची 
जफाफदायी ठेकेदायाची अवनू ठेकेदायाने काभावाठी लाऩय केरेल्मा गौण खननजाची यॉमल्टी बयणा कयण्माची 
जफाफदायी ठेकेदायाची आशे. ठेकेदायाने बयणा केरेल्मा यॉमल्टीची अदामगी भशानगऩालरकेकडून केरी जाणाय 
नाशी. अव ेअवताना देखीर भनऩाच्मा ऩमाालयण वलबागाने ठेकेदायाव देमकाच ेप्रदान कयताना खारीर प्रभाणे 

यॉमल्टीची यक्कभ अदा केरी आशे. 
 
देमक क्रभाॊक  एकूण गौण खननज लाऩय 

(घ.भी.)  
यॉमल्टीचा दय प्रनत घ.भी. 
(रु.) 

एकूण यक्कभ रु. 

ऩहशर ेधालत ेदेमक  1679.71 70.67 118705 

द वये धालत ेदेमक  2404.50 70.67 169926 

नतवये धालत ेदेमक  1201.46 70.67 84907 
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चलथे धालत ेदेमके  1816.87 70.67 128398 
   5,01,936 
   
 लयीर प्रभाणे ठेकेदायाव देमक क्रभाॊक 1 त े4 भध्मे अदा केरेरी यॉमल्टीची यक्कभ रु.5,01,936/- लवरूऩात्र 

आशे. 
 
5) हद.24/03/14 त े31/05/15 मा कारालधीत ठेकेदायाव 82122.615 टन रॎन्डकपर काभावाठी प्रनत टन 

रु.139/- प्रभाणे एकूण रु.1,14,15,043/- अदा केर ेआशेत. ऩयॊत  वदयचे भोजभाऩा फाफत आयोग्म ननयीषक, 
वफॊचधत काभाच ेअलबमॊता माॊचा अशलार नस्ती भध्मे आढऱून आरा नाशी. वदय काभाचा आलाका नवताॊना 
ठेकेदायाव देमकाॊच ेप्रदान केर ेआशे.  त्माभ ऱे वदयची यक्कभ आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
 
एकूण लवरूऩात्र यक्कभ रु.16,88,419/- (रु.62,407+11,24,076+5,01,936) 

DATVCSM6501 (Ref No : 122, Hmm No : 185)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

142 भोळी कचया डऩेो भधीर डॊवऩ ॊग ग्राउॊ डरा ळास्त्रीम ऩद्धतीने कॅवऩॊग करून रॅन्डस्केऩ         
गाडषन कयणे (टप्ऩा क्रभाॊक-2) मा काभाभधीर अननममभतते फाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 08 

   

रेखा ळीऴा :ऩमाालयण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 10932599.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1004604.00/-   

स्थऱ ऩाशणी न कयताच खचाषच ेअॊदाजऩत्रक तमाय केरे आशे. ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्पत करून न घेताच 

ननपलदा भॊजूय करून कामाषदेळ देण्मात आर ेआशेत. वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 नुवाय 

कामषलाशी न कयता ननपलदा भॊजूय कयण्मात आरी. ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा उतयपलरा नाशी. 
त्माभुऱे ठेकेदायाच ेदेमकातून कॊ त्राटी काभाच्मा एक टक्का यक्कभ लवूर कयणे आलश्मक आशे. भॊजूय ननपलदा 
यक्कभेऩेषा जादा खचष केरा आशे. खोदाई भधून ननघारेरे गौण खननज भनऩाच्मा ताब्मात न देता ठेकेदायाने 

ऩयस्ऩय पलल्शेलाट रालरी आशे. ठेकेदायाने गौण खननज ज्मा जागेत टाकरे त्मा जागेचा भारकी शक्काचा ऩुयाला 
वादय केरा नाशी. कभी लवूर केरेरी यॉमल्टीची यक्कभ रु.1,16,750/- लवूर कयणे आलश्मक आशे. स्थाननक 

वॊस्था कयाची यक्कभ रु. 1,77,570/- लवूरऩात्र आशे. 
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 वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा भोळी कचया डऩेो भधीर डॊवऩ ॊग ग्राउॊ डरा ळास्त्रीम ऩद्धतीने कॎ वऩ ॊग करून 

रॎन्डस्केऩ गाडान कयणे (टप्ऩा क्रभाॊक-2) मा काभाचे रु.8,40,34,246/- इतक्मा खचााच्मा यक्कभेव भनऩा 
ठयाल क्रभाॊक 44, हद.19/05/2012 अन्लमे प्रळावकीम भान्मता हदरी. वदय काभाची  ननवलदा प्रलवद्ध 

कयण्मावाठी आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊची भान्म हटप्ऩणी हदनाॊक 26/09/2012 अन्लमे भॊज यी हदरी. 
ननवलदा क्र.10/ENV/02/2012-13 प्रलवद्ध करून ननवलदा दय भागवलण्मात आर.े प्राप्त झारेल्मा एकूण चाय 

ननवलदाॊऩकैी भे.फी.व्शी.जी.(इॊडडमा) प्रा.लर. माॊची ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 19.50% कभी दयाची वलाात 

न्मनूतभ अवल्माने स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 3183, हद.26/03/13 अन्लमे स्लीकृत कयण्मात आरी. 
ठेकेदायावोफत हदनाॊक 30/03/2013 योजी कयायनाभा करून ऩमाालयण वलबागाकडीर ऩत्र 

क्र.ऩअक/01/काली/114/2013, हद.06/04/2013 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े वदय काभाचा कारालधी 15 

भहशने अवनू हद.4/12/2014 योजी काभ ऩणूा झार ेआशे. ठेकेदायाव अॊनतभ देमका अखेय रु.7,10,28,388/- 
इतकी यक्कभ अदा केरी आशे.  
वदय काभाची नस्ती, भोजभाऩऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 186, हद.08/06/2018 अन्लमे ऩमाालयण वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी 
शोती. तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर 

प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) प्रस्त त काभाचा वश ळशय अलबमॊता (ऩमाालयण) माॊच ेस्लाषयीचा स्थऱ ऩाशणी अशलार नस्ती भध्मे आढऱून 

आरा नाशी. स्थऱ ऩाशणी न कयताच अॊदाजऩत्रक तमाय केल्माच ेहदवनू मेत.े माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
  
2) स्लीकृत ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 19.50% कभी दयाची अवल्माने ठेकेदायाकडून फाफननशाम 

दयऩथृ्कयण प्राप्त करून वदय दय फाजायबाला प्रभाणे मोग्म अवल्माची खात्री कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, 
ठेकेदायाकडीर दयऩथृ:कयण प्राप्त करून न घेताच ननवलदा भॊजूय करून कामाादेळ देण्मात आर ेआशेत. काभ 

ग णलत्ता ऩलूाक केर ेफाफत खात्री कळी केरी माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे. 
 
3)  वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 150 न वाय जेव्शा स्लीकृत ननवलदेची यक्कभ हश भॊजूय 
अॊदाजाच्मा यक्कभेच्मा 10 टक्क्माॊनी कभी अवेर, तवे्शा अॊदाजाची ऩ नभांडणी कयाली आणण ननवलदा दयाने 

नलीन अॊदाजाचा गोऴलाया तमाय कयाला. शे अॊदाजऩत्रक ळशय अलबमॊत्माकडून भॊजूय करून घ्मालेत. भऱू 

अॊदाजऩत्रके यद्द करून त्माऐलजी कभी केरेरे अॊदाजऩत्रक वादय कयाले. वदयची ननवलदा भऱू अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभ ेऩेषा 19.50% कभी अवताना देखीर ननमभातीर तयत दी प्रभाणे कामालाशी न कयताच ननवलदा भॊजूय 
करून कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
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4) वदयचे काभ हदनाॊक 6/04/2013 ऩावनू 15 भहशने कारालधी करयता देण्मात आरे शोत.े कामाादेळातीर 

अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने 

काभाचा तवेच काभालयीर काभगायाॊचा वॊऩणूा कारालधीचा वल ॊभा उतयवलल्मा फाफत वलभाऩत्र ेनस्तीभध्मे 

आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक 

जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2, हदनाॊक 3-11-2003 तवेच कामाादेळातीर अटीन वाय 
कॊ त्राटदायाच ेदेमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ रु.7,10,284/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े 

वदयची यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान केल्माभ ऱे ळावन भशव राच ेन कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ 

लवरू करून ळावन खाती बयणा केल्माच ेरेखा ऩयीषणाव अलगत कयाले. 
 
5) प्रस्त त काभाची ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु.8,40,34,246/- अवनू प्राप्त ननवलदा अॊदाजऩत्रककम 

यक्कभेच्मा 19.50% कभी दयाची आशे. त्माभ ऱे ननवलदा दय लजा जाता रु.6,76,47,568/- यक्कभेच्मा भमाादेत 

खचा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदय काभालय रु.7,10,28,388/-  इतका खचा केरा आशे. म्शणजे भॊजूय 
ननवलदेऩेषा रु.33,80,820/- इतका जादा खचा झारा आशे. वालाजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ननमभ 

150 न वाय लाढील खचााची कायणे नभदू करून व धारयत अॊदाजऩत्रक भॊजूय करून न घेताच जादा खचा कयण्मात 

आरा आशे. माफाफत ख रावा कयणे आलश्मक आशे. 
 
6)  प्रस्त त काभातीर खोदाई भधीर भाती लाशतकू 183217.68 घ.भी. वाठी प्रनत घ.भी.रु.59.67 प्रभाणे 

यक्कभ रु.1,09,32,599 ठेकेदायाव अदा केरी आशे. ननवलदा अट क्र.3.4 न वाय खोदाई भधून ननघारेरे 

कोणतशेी भटेरयमर कामाकायी अलबमॊता माॊचे ऩलूा ऩयलानगी लळलाम लाशतकू करून वलल्शेलाट राल ूनमे अळी 
तयतदू आशे, तवेच खोदाई भधून ननघारेरे गौण खननज भनऩाच्मा भारकीचे अवल्माने ठेकेदायाने वदयच ेगौण 

खननज भनऩाच्मा ताब्मात देलनू कामाकायी अलबमॊता माॊचे ननदेळाॊप्रभाणे उऩमोगी नवरेल्मा गौण खननजाॊची 
वलल्शेलाट रालणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने खोदाई भधून ननघारेरे गौण खननज ऩयस्ऩय लाशतकू करून 

वलल्शेलाट रालरी आशे.  वदयच ेगौण खननज लाऩयाव मोग्म नवल्माचा प्रमोगळाऱेकडीर तऩावणी अशलार, 
भनऩाने गौण खननजाची लाशतकू कयण्मावाठी हदरेरे आदेळ, ज्मा जागेत टाकण्मात आर ेती जागा भनऩाच्मा 
भारकी शक्काची अवल्माफाफत ऩ याला, लाशत कीची चरने इ.कागदऩत्र े/ अलबरेख रेखा ऩयीषणाव वादय कयणे 

आलश्मक आशे. तोऩमतं वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.1,09,32,599/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
 
7) ठेकेदायाने 41320.72 घ.भी.गौण खननज फाशेरून आणल्माफाफत यॉमल्टीची यक्कभ रु.29,20,135/- 
लवरू कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  रु.28,30,310/- लवरू केर ेआशेत. त्माभ ऱे कभी लवरू केरेरी यॉमल्टीची 
यक्कभ रु.1,16,750/- ठेकेदायाकडून लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
 
8) स्थाननक वॊस्था कय अचधननमभ 2010 भधीर ननमभ 27 (5) तयत दीन वाय भनऩाच्मा षेत्रात काभ शाती 
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घेणाऱमा कोणत्माशी व्मक्ती/ वॊस्थेकडून कॊ त्राटी भलू्माच्मा 0.25% दयाने स्थाननक वॊस्था कयाची यक्कभ लवरू 

कयणे आलश्मक आशे. प्रस्त त काभाचे कॊ त्राटी भलू्म रु.7,10,28,388/- अवनू त्मालय 0.25% दयाने यक्कभ 

रु.1,77,570/- स्थाननक वॊस्था कयाऩोटी लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
लवरूऩात्र यक्कभ रु.10,04,604/- (7,10,284+1,16,750+1,77,570) 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.1,09,32,599/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 123, Hmm No : 186)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

143 भनऩाच्मा भैराळुद्धीकयण कें द्रातीर अॊतगषत यस्त्माॊच ेडाॊफयीकयण कयणे मा               
काभाभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :भरैाळ द्धीकयण कें द्र    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 737186.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 268893.00/-   

प्रस्तुत काभाची भशायाष्ट्र वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता 
न घेता ननपलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी. काभाचा ल काभालयीर काभगायाॊचा ऩूणष कारालधीचा पलभा उतयपलरा 
नाशी. ठेकेदायाने खोदाई भधून ननघारेरे गौण खननज ऩयस्ऩय लाशतूक करून पलल्शेलाट रालरी आशे.  वदयचे 
गौण खननज लाऩयाव मोग्म नवल्माचा प्रमोगळाऱेकडीर तऩावणी अशलार, भनऩाने गौण खननजाची लाशतूक 

कयण्मावाठी ददरेरे आदेळ, ज्मा जागेत टाकण्मात आरे ती जागा भनऩाच्मा भारकी शक्काची अवल्माफाफत 

ऩुयाला, लाशतुकीची चरने इ.कागदऩत्र े/ अलबरेख रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरी नाशीत. ठेकेदायाने 

काभालय आणरेल्मा गौण खननजालयीर स्लालभत्लधनाची यक्कभ देमकातून लवूर केरी नाशी. काभाचे आदेळ 

ननपलदा स्लीकृती ददनाॊकाऩावून 120 ददलवात देणे आलश्मक अवताॊना 296 ददलवाॊनी ददर ेआशेत. त्माभुऱे 

ठेकेदायाव बाललाढ प्रदान कयाली रागरी. त्माभुऱे भनऩालय आचथषक फोजा ऩडरा. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा भरैाळ द्धीकयण कें द्रातीर अॊतगात यस्त्माॊचे डाॊफयीकयण कयणे मा काभाचे 
रु.46,65,155/- इतक्मा खचााच्मा यक्कभेव वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 9अ, हद.07/05/2012 अन्लमे 

प्रळावकीम भान्मता हदरी. वदय काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मावाठी आम क्त,वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊची 
भान्म हटप्ऩणी हदनाॊक 14/08/2012 अन्लमे भॊज यी हदरी. ननवलदा क्र.ऩा.ऩ .-भ ख्मारम/5-7-2012-13 प्रलवद्ध 

करून ननवलदा दय भागवलण्मात आर.े प्राप्त झारेल्मा ननवलदाॊऩकैी भे.क्रीन्वी कन्स्रक्ळन प्रा.री. माॊची ननवलदा 
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अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 9.80% कभी दयाची वलाात न्मनूतभ अवल्माने स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक 3997, 
हद.03/09/13 अन्लमे स्लीकृत कयण्मात आरी. ठेकेदायावोफत हदनाॊक 14/08/2013 योजी कयायनाभा करून 

ऩमाालयण वलबागाकडीर ऩत्र क्र.ऩअक/01/काली/375/2013, हद.24/10/2013 अन्लमे कामाादेळ देण्मात आर.े 

वदयचे काभ  हद.23/04/2014 योजी ऩणूा झार ेआशे. ठेकेदायाव अॊनतभ देमका अखेय रु.39,70,119/- इतकी 
यक्कभ अदा केरी आशे. 
 वदय काभाची नस्ती, भोजभाऩऩ ग्स्तका ल देमकाची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत े

फाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 199, हद.05/07/2018 अन्लमे ऩमाालयण  वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी 
शोती. तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर 

प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.44, हद.19/05/2012 अन्लमे भान्मता 
हदरी आशे. भात्र, भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.133 अन्लमे प्रळावननक 

भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राचधकाऱमाकड ेप्रळावननक भान्मतवेाठी अजा वादय करून त्मावोफत 

प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण वलबागाकडून लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल 

त्माची कायणे, काभाचे हठकाण इ. तऩळीरलाय भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  काभाचा खचा रु.10,000/-
ककॊ ला त्माऩेषा जास्त अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल अॊदाज तमाय करून वषभ प्राचधकाऱमाची प्रळावननक 

भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत 

भान्मता घेण्मात आरी आशे.  ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात 

आरी आशे. माफाफत वलबागाकडून ख रावा प्राप्त झारा नाशी. 
 
2) वदयच्मा काभाचे कामाादेळ हद.24/10/2013 ऩावनू देण्मात आर ेअवनू काभ हदनाॊक 23/04/14 योजी ऩणूा 
झार ेआशे. कामाादेळातीर अटीन वाय ठेकेदायाने काभाचा ल काभगायाॊचा ऩणूा कारालधीचा वलभा उतयवलणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने हद.6/12/13 त े5/06/14 मा कारालधीचा काभाचा वलभा उतयवलरा अवनू 

काभालयीर काभगायाॊचा वलभा उतयवलल्माफाफतची वलभाऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे वलभा 
वॊचारनारम, भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन /1098 /1397 /प्र.क्र.1966 /98 नली-2, हदनाॊक 3-11-
2003 तवेच कामाादेळातीर अटीन वाय कॊ त्राटदायाच ेदेमकातनू कॊ त्राटी यक्कभेच्मा एक टक्का यक्कभ 

रु.46,651/- लवरू कयणे आलश्मक शोत.े वदयची यक्कभ लवरू न कयताच प्रदान केल्माभ ऱे ळावन भशव राचे 
न कवान झार ेआशे. तयी वदयची यक्कभ रु.46,651/- लवरू करून ळावन खाती बयणा केल्माच ेरेखा ऩयीषणाव 

अलगत कयाले. 
 
3)  प्रस्त त काभातीर खोदाई भधीर भाती लाशतकू 1710  घ.भी. वाठी प्रनत घ.भी.रु.109.73 प्रभाणे यक्कभ 

रु.1,87,638/- ठेकेदायाव अदा केरी आशे. खोदाई भधून ननघारेरे गौण खननज भनऩाच्मा भारकीचे अवल्माने 

ठेकेदायाने वदयच ेगौण खननज भनऩाच्मा ताब्मात देलनू कामाकायी अलबमॊता माॊच ेननदेळाॊप्रभाणे उऩमोगी 
नवरेल्मा गौण खननजाॊची वलल्शेलाट रालणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  ठेकेदायाने खोदाई भधून ननघारेरे गौण 
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खननज ऩयस्ऩय लाशतकू करून वलल्शेलाट रालरी आशे.  वदयच ेगौण खननज लाऩयाव मोग्म नवल्माचा 
प्रमोगळाऱेकडीर तऩावणी अशलार, भनऩाने गौण खननजाची लाशतकू कयण्मावाठी हदरेरे आदेळ, ज्मा 
जागेत टाकण्मात आर ेती जागा भनऩाच्मा भारकी शक्काची अवल्माफाफत ऩ याला, लाशत कीची चरने 

इ.कागदऩत्र े/ अलबरेख रेखा ऩयीषणाव रेखा ऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊकाअखेय ऩमतं उऩरब्ध करून न हदल्माने 

वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.1,87,638/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
 
4) ठेकेदायाने वदयच्मा काभालय खारीर प्रभाणे गौण खननजाचा लाऩय केरा आशे. 
फाफ क्रभाॊक  तऩळीर  एकूण ऩरयभाण (घ.भी.) 
06 Providing earthwork  2789.79  

08 Supplying Hard murum  260.00 
08 a) Supplying of Soft Murum  30.00 
09 Supplying of stone  65.00 
 Total  3144.79 

    उऩयोक्त गौण खननज लाऩयाऩोटी ठेकेदायाच ेदेमकातनू रु.70.67 प्रनत घ.भी.प्रभाणे स्लालभत्लधनाची यक्कभ 

रु.2,22,242/- लवरू करून ळावन खाती जभा कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  वदयची यक्कभ लवरू न कयता प्रदान 

कयण्मात आर ेआशे. तयी वदयची यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
 
5) ननवलदेभध्मे नभदू केल्माप्रभाणे वदय काभाचे आदेळ ननवलदा स्लीकृती हदनाॊकाऩावनू 120 हदलवात देणे 

आलश्मक शोत.े ननवलदा स्लीकृत हद.02/01/2013 अवनू काभाच ेआदेळ हदनाॊक 24/10/13 योजी देण्मात आर े

आशेत. ननवलदा स्लीकृत हदनाकाऩावनू 296 हदलवाॊनी कामाादेळ हदल्माभ ऱे ननवलदा अटीच ेउल्रॊघन झार ेआशे. 

तवेच वदय काभावाठी ठेकेदायाव ऑक्टोफय-12 त ेडडवेंफय-12 चे वयावयी दय ल चार ू(देमकाच्मा कारालधीतीर 

दय ) माभधीर पयकाच्मा दयाने बाललाढ यक्कभ रु.5,49,568/- प्रदान केरी आशे. कामाादेळ वलरॊफाने हदल्माभ ऱे 

ठेकेदायाव बाललाढी ऩोटी यक्कभ अदा कयाली रागरी. त्माव वलास्ली भनऩाभधीर वफॊचधत वलबागातीर 

तत्कारीन अचधकायी/कभाचायी जफाफदाय आशेत. वदय कामालाशी वलहशत कारालधीत न झाल्माने भनऩालय 
आचथाक फोजा ऩडरा. तयी माफाफत वॊफॊचधतालय जफाफदायी ननग्श्चत शोणे आलश्मक आशे माफाफत वलबागाने 

ख रावा न केल्माने वदयची यक्कभ रु.549548/-आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
लवरूऩात्र यक्कभ रु. 46,651+ 2,22,242 = 2,68,893/- 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.1,87,638 + 5,49,548 = 7,37,186/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 128, Hmm No : 199)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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144 क ल ड प्रबागातीर भैराळुद्धीकयण कें द्रातीर स्रज लाशतूक कयणेच्मा काभातीर 
अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :ऩमाालयण वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 93368.00/-   

भरैाळुद्धीकयण कें द्ातीर स्रजची लाशतूक कयण्माफाफतच्मा ननपलदेकयीता ठेकेदायाने 50.50% कभी दयाने वादय 

केरेरी अवून भनऩाने वदयची ननपलदा स्लीकृत केरेरी आशे. ननपलदेवोफत ठेकेदायाने फाफननशाम दय ऩथृक्कयण 

वादय केरेरे नाशी. त्माचप्रभाणे ननपलदा अटी ल ळतीनुवाय वुयषा अनाभत यक्कभ आखण अनतरयक्त वुयषा 
अनाभत यक्कभ लवुरीफाफतची कागदऩत्र ेवादय केरी नाशी. वदयच्मा काभाकरयता काभाचा पलभा अधषलट 

कारालधीचा काढण्मात आरेरा अवून काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे ळावन ननणषमातीर 

तयतुदीनुवाय 1% दॊडनीम य.रु.93368/- लवूरऩात्र आशे. 

 

  

भनऩाच्मा “क” ल “ड” प्रबागातीर भैराळ द्धीकयण कें द्रातीर स्रजची लाशतूक कयणे मा काभाची 
ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी. त्माची भाहशती खारीरप्रभाणे:-  
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक – 1/6/6-2013-14   
2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 1,00,00,000/- (vide GBR NO.294 हद.20.05.2013) 
3) ताॊबत्रक भान्मता य.रु 93,36,864/- (क्र. TSR No.JCS/TS/05/2013-14 हदनाॊक 06.06.2013) 
4) स्थामी वलभती ठयाल क्र.5430 हदनाॊक 31.12.2013 अन्लमे ननवलदा दयाव भान्मता. 
5) ननवलदा भान्म दय – अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 50.50% कभी दयाने भान्मता (य.रु.46,21,747/- 

भमाादेत) 
6) ठेकेदायाच ेनाॊल- भे.ळ बभ उद्मोग, वऩॊऩयी-17  
7) काभाच ेआदेळ क्र. ऩअवल/01/कावल/19/2014 हदनाॊक 15.01.2014  
8) काभाचा कारालधी – 12 भहशने (हदनाॊक 15.01.2014 ते 14.01.2015 ऩमतं ) 
9) कयायनाभा हदनाॊक 10.01.2014 योजी कयण्मात आरा . (भ द्राॊक रु.8500/- लय ) 
भनऩाच्मा “क” ल “ड” प्रबागातीर भैराळ द्धीकयण कें द्रातीर स्रजची लाशतूक कयणेच्मा काभात 

आढऱून आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभावऩत्र क्रभाॊक 179 हदनाॊक 08.06.2018 अन्लमे वलबागाकडून 

ख रावा भागवलण्मात आरा शोता. वलबागाच ेऩत्र क्रभाॊक ऩअक/10/कावल/371/2018 हदनाॊक 

18.06.2018 अन्लमे अन ऩारन वादय केरेरे अवून अन ऩारनाचे अलरोकन केरे अवता 
उऩऩरयच्छेद क्र.1,2 ल 3 च्मा भ द्द्माच ेअन ऩारन वॊम ग्क्तक नवल्माभ ऱे कामभ कयण्मात मेत 
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अवून भ द्दा क्रभाॊक 4 फाफत ठेकेदायाव झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ लवूर केल्माभ ऱे वदय 

आषेऩ लगऱण्मात मेत आशे. 
1) वदयच्मा ननवलदेकरयता ठेकेदायाने 50.50% कभी दयाने ननवलदा स्लीकृत केरेरी अवून दय 

ऩथृक्कयण वादय केरेरे नाशी. तवेच ठेकेदायाळी कयण्मात आरेल्मा कयायनाम्मातीर अटी ल 

ळतीन वाय व यषा अनाभत यक्कभ 5% ऩैकी फमाणा स्लरूऩातीर 1% य.रु. 93370/- ठेल स्लरूऩातीर 

2% य.रु. 187000/- उलारयत य.रु. 186743/- चारू देमकाभधनू लवूर कयणे आलश्मक शोते ऩयॊत  
ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा नतन्शी देमकाभधनू अन . य.रु. 7628, 13001 आणण 35344 अळी एकूण 

य.रु. 55973/- लवूर केल्माचे हदवून मेत आशे. उलारयत यक्कभ रु. 130,769/- लवूर केरेरी नाशी. 
तवेच 30.00% ऩेषा कभी दयाची ननवलदा भान्म झाल्माव भनऩाच्मा अटी ल ळतीन वाय अनतरयक्त 

5% लाढील व यषा अनाभत यक्कभ घेणे फाफत कयायनाम्माभध्मे तयतूद अवल्माने वदयची यक्कभ 

रु.466843/- ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा देमकाभधनू ऩहशल्मा देमकातून लवूर कयण्माफाफत तयतूद 

अवताना लवूर केरेरी नाशी. तयी वदयच्मा दोन्शी यक्कभा रु. 597612/- लवूर कयण्माफाफत 

अननमलभतता केरी आशे. त्माफाफत वलबागाने ख राश्मावोफत आलश्मक कागदऩत्र ेजोडरेरी 
नाशीत. त्मा भ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 

हदनाॊक 3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच े

काभ हदनाॊक 15.01.2014 ते 14.01.2015 मा कारालधीऩमतं काभ अवून ठेकेदायाने काभाचा  वलभा 
हदनाॊक 20.01.2014 त े14.01.2016 मा कारालधीचा काढरेरा आशे तवेच काभगायाॊचा वलभाशी 
काढरेरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवून मेत आशे. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका 
न वाय कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत 

तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु. 93,36,864/- अवून 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ 

रु. 93,368/- लवूर करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकडे ऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
3) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव 

बवलष्ट्म ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक 

अवताना वदयच्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्र े

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. तयी वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून 

देण्मात आरेरी नाशी. 
लवूरऩात्र यक्कभ रु. 93,368/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 129, Hmm No : 179)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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145 चचखरी भैराळुद्धीकयण कें द्र मेथे नलीन मॊत्रवाभुग्री फववलणेच्मा काभातीर 
अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :ऩमाालयण वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 186741.00/-   

काभाचा पलभा अधषलट कारालधीचा आखण काभगायाॊचा पलभा काढरेरा नवल्माभुऱे ळावन ननणषम ददनाॊक 

3.11.2003 अन्लमे ननपलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु. 186,741/- लवूर कयण्मात आरेरी नाशी. तवेच भशायाष्ट्र 

वालषजननक ननमभऩुर्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.132 ल 133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक 

अवताना लयीर कामषऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचाषच्मा तयतुदीव एकत्रत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे. 

 

  

चचखरी भैराळ द्धीकयण कें द्र मेथे नलीन मॊत्रवाभ ग्री फववलणेच्मा काभाच्मा ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात 

आरी. त्माची भाहशती खारीरप्रभाणे:-  
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक – 2/5-2014-15   
2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 2,00,00,000/- (vide GBR NO.294 हद.20.05.2013) 
3) ताॊबत्रक भान्मता य.रु 1,86,74,106/- (क्र. TSR No.jcs/33/2014-15 हदनाॊक 13.06.2014) 
4) स्थामी वलभती ठयाल क्र.7799 हदनाॊक 22.08.2014. अन्लमे ननवलदा दयाव भान्मता 
5) ननवलदा भान्म दय – अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 14.50% कभी दयाने भान्मता य.रु.1,59,66,360/-

च्मा  भमाादेत 
6) ठेकेदायाच ेनाॊल- भे.एक्वर इरेक्रीकल्व  
7) काभाच ेआदेळ क्र. ऩअवल/01/कावल/307/2014 हदनाॊक 01.09.2014  
8) काभाचा कारालधी – 12 भहशने (हदनाॊक 1.09.2014 ते 31.08.2015 ऩमतं ) 
9) कयायनाभा 17,800/- च्मा भ द्राॊकालय कयण्मात आरा .  
चचखरी भैराळ द्धीकयण कें द्र मेथे नलीन मॊत्रवाभ ग्री फववलणेच्मा काभाच्मा ननवलदातीर आढऱून 

आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव क्रभाॊक 180 हदनाॊक 08.06.2018 अन्लमे ख रावा भागवलण्मात 

आरेरा शोता. त्माप्रभाणे वलबागाच ेऩत्र क्रभाॊक ऩमाा/जा/वल/103/ 2018 हदनाॊक 12.06.2018 अन्लमे 

अन ऩारन वादय केरेरे अवून वदयच्मा अन ऩारनाच ेअलरोकन केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश 

ननधीची चरने अन ऩारनावोफत वादय केरेरी आशेत, त्माचप्रभाणे ळावकीम भ द्राॊकाच्मा 
लव रीफाफत ऩूणा यक्कभेचा भ द्राॊक ळ ल्क लवूर केरा अवल्माफाफतची कागदऩत्र ेजोडरी आशेत. 

आषेऩ क्र.5 ची ऩूताता केल्माने लगऱरा आशे. उलारयत भ द्द्माच ेखारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ 
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कयण्मात मेत आशेत.  
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 

हदनाॊक 3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच े

काभ हदनाॊक 1.09.2014 ते 31.08.2015 मा कारालधीऩमतं काभ अवून ठेकेदायाने काभाचा वलभा 
हदनाॊक 09.01.2015 त े08.02.2015 मा कारालधीचा अधालट काढरेरा आशे तवेच काभगायाॊचा 
वलभा काढरेरा नवल्माचे नस्तीलरून हदवून मेत आशे. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा 
ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना 
ऩाठवलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु. 1,86,74,106/- अवून 1% 

दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 1,86,741/- लवूर करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकडे ऩाठवलणे 

आलश्मक आशे. 
2) प्रस्त त काभालयीर खचााच्मा तयत दीव भशाऩालरका वबा ठयाल क्र.294, हद.20/05/2013 अन्लमे 

भान्मता हदरी आशे. भात्र भशायाष्ट्र वालाजननक ननमभऩ ग्स्तका ननमभालरी ऩरयच्छेद क्र.132 ल 

133 अन्लमे प्रळावननक भान्मता देण्माव वषभ अवरेल्मा प्राचधकाऱमाकडे प्रळावननक 

भान्मतेवाठी अजा वादय करून त्मावोफत प्राथलभक अशलार, अॊदाजे खचा आणण मा वलबागाकडून 

लभऱवलण्मात आरेरे प्राथलभक आयाखड,े तवेच प्रस्ताल त्माची कायणे, काभाच ेहठकाण इ.तऩळीर 

भाहशती वादय कयणे आलश्मक आशे.  काभाचा खचा रु.10,000/- अवल्माव तऩळीरलाय आयाखड ेल 

अॊदाज तमाय करून वषभ प्राधीकाऱमाची प्रळावननक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ  लयीर 

कामाऩद्धतीचा अलरॊफ न कयता केलऱ खचााच्मा तयत दीव एकबत्रत भान्मता घेण्मात आरी आशे.  

ननमभा प्रभाणे प्रळावकीम भान्मता न घेता काभाची ननवलदा प्रलवद्ध कयण्मात आरी आशे. 
लवूरऩात्र यक्कभ रु. 186741/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 130, Hmm No : 180)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

146 भोळी कचया डऩेो मेथीर भेकॅननकर कॊ ऩोस्ट प्रॅन्ट चारन, देखबार ल दरुुस्ती 
कयण्माच्मा काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :ऩमाालयण वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 104159024.00/- 
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लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2340000.00/-   

ठेकेदायाने वदयच्मा ननपलदेतीर काभाकरयता काभाचा ल काभगायाॊचा पलभा रेखाऩयीषण कारालधीतीर 

काढरेरा नवल्माभुऱे ननपलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ .रु.23,40,000/- ळावन ननणषम ददनाॊक 03.11.2003 

अन्लमे लवूर कयण्मात आरेरी नाशी. लाशतुकीवाठी प्रनत टन रु. 256 प्रभाणे अॊदाजऩत्रकीम दय ननर्श्चत 

कयण्मात मेउन ननपलदा प्रलवद्ध केरी आशे. वदय दय कोणत्मा फाफीच्मा आधाये ननर्श्चत केरेरे आशेत माफाफत 

ननपलदेभध्मे अलबरेख ेउऩरब्ध झार ेनाशीत. काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 
1952 रागू अवल्माने  बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कोड / बपलष्ट्म ननलाषश ननधी बयणा केल्माची चरने रेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झार ेनाशीत. भोजभाऩ ऩुर्स्तका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. वदयच ेकाभ ऩाच लऴाषवाठी 
देण्मात आल्माने भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 (वुधायणा 2011) भधीर करभ 72 (फ) नुवाय 

प्रनत लऴी खचाषव भान्मता घेतरी नाशी. त्माभुऱे वदयच्मा प्रकल्ऩालय झारेरा एकूण खचष य.रु. 10,41,59,024/- 

आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

भोळी कचया डऩेो मेथीर भेकॎ ननकर कॊ ऩोस्ट प्रॎन्ट चारन, देखबार ल द रुस्तीच्मा ननवलदा प्रलवद्ध 

कयण्मात आरी. त्माची भाहशती खारीरप्रभाणे:-  
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक – 02/ENV/2011-12   
2) ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 23,40,00,000/- 
3) काभाची भ दत- 60 भहशने (5 लऴे).  
      (आदेळाच्मा हदनाॊकाऩावून 18.04.2012 ऩावून ते 17.04.2017 ऩमतं)  
4) स्थामी वलभती भान्म ठयाल क्रभाॊक 15458 हदनाॊक 25.10.2011 
5) रेखाळीऴा – ऩमाालयण अलबमाॊबत्रकीअॊतगात देखबार ल द रुस्तीची काभे कयणे. 
6) ननवलदा भान्म दय – 256 प्रनत टन ( हटवऩॊग चाजेव) ऩहशरे लऴा आणण ऩ ढीर प्रत्मेक लऴी 10%  

इतक्मा लाढीवश भान्म. 
7) ठेकेदायाच ेनाॊल – भे. फी.व्शी.जी. इॊडडमा लर. 
8) काभाच ेआदेळ क्रभाॊक. ऩअवल/कावल/36 2012 हदनाॊक 18.04.2012. 
09) वदयीर काभालय हदनाॊक 31.03.2015 अखेयचा झारेरा खचा य.रु. 10,41,59,024/-  
भोळी कचया डऩेो मेथीर भेकॎ ननकर कॊ ऩोस्ट प्रॎन्ट चारन देखबार ल द रुस्ती कयणेच्मा ननवलदा 
नस्तीच े रेखाऩयीषणातीर आढऱून आरेल्मा उणीला अधावभाव क्रभाॊक 193 हदनाॊक 02.07.2018 

अन्लमे कऱवलण्मात आरेल्मा शोत्मा. ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं 

अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊच े कडीर ऩत्र क्रभाॊक- जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 
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हदनाॊक 3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड े उतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत. वदयच े

काभ हदनाॊक 18.04.2012 ते 17.04.2017 मा कारालधीऩमतं चारू अवून काभाचा वलभा हदनाॊक 

10.08.2016 ते 09.06.2017 ह्मा कारालधीचा वलभा काढल्माच े हदवून मेत आशे. वदयचा वलभा ऩूणा 
उतयवलरेरा अवल्माचे हदवून मेत नाशी. त्माभ ऱे तो ग्राह्म धयता मेणाय नाशी. तवेच काभगायाॊचा 
वलभा हदनाॊक 10.08.2016 ते 09.06.2017 चा काढल्माचे हदवून मेत आशे. वदयचा काभगायाॊचा वलभाशी 
अधालट/ ऩूणा काढरेरा नाशी. त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भूल्माच्मा 
1% यक्कभ कऩात करून वलभा वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी 
भूल्म यक्कभ रु. 23,40,00,000/- अवून 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 23,40,000/- लवूर करून 

ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकडे ऩाठवलणे आलश्मक आशे. 
2) लाशत कीवाठी प्रनत टन रु. 256 प्रभाणे अॊदाजऩत्रकीम दय ननग्श्चत कयण्मात मेउन ननवलदा प्रलवद्ध 

केरी आशे. वदय दय कोणत्मा फाफीच्मा आधाये ननग्श्चत कयण्मात आरा माफाफत अलबरेख्मावश 

ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
3) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बवलष्ट्म 

ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना 
वदयच्मा नस्तीच े रेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्रे 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. तयी वदयची कागदऩत्रे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदरे 

नाशीत.  
4) वदयच्मा काभालयीर देमकाच्मा प्रदानाच्मा भोजभाऩ ऩ ग्स्तका रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी 
नाशी.  
5) वदयच े काभ ऩाच लऴाावाठी देण्मात आल्माने भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 

(व धायणा 2011) भधीर करभ 72 (फ) न वाय प्रनत लऴी खचााव भान्मता घेणे आलश्मक आशे.  तथावऩ 

वदयची कामालाशी केल्माच े हदवून आरे नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा प्रकल्ऩालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 

10,41,59,024/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
लवूरऩात्र यक्कभ रु. 23,40,000/- 
आषेऩाधीन य.रु. 10,41,59,024/-  

DATBVGM6801 (Ref No : 132, Hmm No : 193)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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147 भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक आणण जीलवॊयषक उऩाममोजना अचधननमभ 2006, अनुवूची 
1 नुवाय “आग वुयषा ननधी” भध्मे (Fire protection fund) जभा शोणाऱमा यक्कभेभध्मे 
झारेल्मा अननममभततेफाफत 

अर्ग्नळभन 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :अग्ग्नळभन वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 10576960.00/-   

अर्ग्नळभन पलबागाने आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे ननलावी/व्मलवानमक इभायत फाॊधकाभावाठी ददरेल्मा 
नाशयकत तात्ऩुयत ेप्रभाणऩत्र क्रभाॊक fire/5B/ws/717/2014 ददनाॊक 16.09.2014 अन्लमे पलकवकाव दाखरा 
प्रदान केरेरा अवून वदयच्मा दाखरा करयता पलकवकाने धनाकऴष क्रभाॊक 198490 ददनाॊक 12.09.2014 अन्लमे 

ऩीवीएभवी ळाखेच्मा फडोदा फॉकेत जभा कयण्मात आरा अवून वदयची धनाकऴाषची यक्कभ तीन ददलवात जभा 
शोणे अऩेक्षषत अवताना ती यक्कभ ददनाॊक 29.08.2017 योजी वुभाये 3 लऴाषनॊतय प्रत्मष खात्मात जभा झारी 
आशे. वदयची फाफ अत्मॊत गॊबीय स्लरुऩाची आशे. भशायाष्ट्र अर्ग्नळभन ल जीलवॊलधषन अचधननमभ 2006 चे 
करभ 14(5) अन्लमे वदयची यक्कभ भनऩाच्मा खात्मात जभा शोण्माफाफत जफाफदाय अवरेल्मा फॉक ऑप 

फडोदा माॊच्माकडून वदय ळुल्क बयणा पलरॊफाऩोटी प्रनत लऴी प्ररॊत्रफत यक्कभेलय 18% लापऴषक व्माज 

आकायणीच्मा तयतूदीनुवाय शोणायी व्माजाची यक्कभ रु. 1,26,39,692/- वॊफधीत फॉकेकडून लवूर कयणे 

आलश्मक शोत.े ऩयॊतु फॉकेकडून व्माजाऩोटी य.रु. 20,62,712/- भनऩाच्मा खात्मालय ददनाॊक 31.10.2017 योजी 
जभा केल्माच ेरेखाऩयीषणात ननदळषनाव आर ेआशे. त्माभुऱे उलषरयत यक्कभ रु. 1,05,76,960/- फॉक ऑप 

फडोदा फॉकेकडून लवूर कयण्मात माली. तवेच लय नभूद लय नभूद तयतुदीनुवाय व्माजाची 18% ऐलजी 9% 

प्रभाणे लवुरी करून अर्ग्नळभन पलबागातीर अचधननमभाच ेउल्रॊघन केल्माफाफत खुरावा वादय केरेरा नाशी. 
 

  

अग्ग्नळभन वलबागाने आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे ननलावी/व्मलवानमक इभायत फाॊधकाभावाठी 
हदरेल्मा नाशयकत तात्ऩ यत ेप्रभाणऩत्र क्रभाॊक fire/5B/ws/717/2014 हदनाॊक 16.09.2014 अन्लमे 

देण्मात आरेल्मा नाशयकत प्रकयणाच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता रेखाऩयीषणात आढऱून 

आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव क्रभाॊक 205 हदनाॊक 10.07.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी 
शोती. भात्र वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय न केल्माने 
खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) भे.रॉडभाका  डडझाईन ग्र ऩ, भे. रुणार डवे्शरऩवा माॊनी वव्शे क्रभाॊक 105/1, 85(p) ककलऱे, मेथे 57 
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भीटय उॊचीच्मा इभायतीच ेफाॊधकाभाकरयता तात्ऩ यते अग्ग्नळभन नाशयकत प्रभाणऩत्र लभऱणेफाफत 

अग्ग्नळभन वलबागाकड ेहदनाॊक 25.07.2014 च्मा अजााद्लाये भागणी कयण्मात आरी. त्माप्रभाणे 

अग्ग्नळभन वलबागाने त्माॊच्मा अजााची छाननी करून वॊफधीत वलकावकाने वला कागदऩत्राॊची ऩूताता 
केरी तवेच त्माॊना देण्मात मेणाऱमा तात्ऩ यत्मा अग्ग्नळभन प्रभाणऩत्राॊतीर इभायतीच्मा उॊचीच ेआणण 

फाॊधकाभ कयण्मात मेत अवरेल्मा जागेच्मा षेत्रपऱाकरयता ऩयलानगी देण्मात मेत अवरेल्मा जागेच े

षेत्रपऱ 43084.02 चौ.भी. खारीरप्रभाणे आशे. 
Building Nos. Heights (G.L.) Builtup Area  No.of Floors  Occupancy 
A+B+C+D 57.00 Mtrs each 23626.73 sq.mt BP+Pr.+18 each Residential 
E+F+G 57.00 Mtrs each 14669.59 sqmt BP+Pr.+18 each Residential 
H 57.00 Mtrs each  4787.70 sqmt BP+Pr.+18 each Residential 
 
लयीरप्रभाणे वलकवकाव अग्ग्नळभन वलबागाकडून ऩयलानगीच्मा प्रभाणऩत्राॊकरयता अग्ग्नळभन 

ळ ल्काची यक्कभ रु. 1,75,55,100/- बयण्माफाफत वूचचत कयण्मात आरे. वदयच्मा वलकावकाने कोटक 

भहशन्द्रा फॉकेकडीर धनाकऴा (D.D.) क्रभाॊक 198490 हदनाॊक 12.09.2014 अन्लमे वऩॊऩयी चचॊचलड 

भनऩाच्मा नागयी व वलधा कें द्र, फॉक ऑप फडोदा ळाखेकडे बयणा केरा. भनऩाद्लाये वदयची यक्कभ 

ऩालती क्रभाॊक 303314150013169 हदनाॊक 15.09.2014 अन्लमे भे.रॉडभाका  डडझाईन ग्र ऩ, 
माॊच्माकडून प्राप्त झाल्माफाफतची ऩालती वलकावकाव देण्मात आरी. त्माप्रभाणे अग्ग्नळभन 

वलबागाने वॊफधीत वलकावकाव लय नभूदप्रभाणे नाशयकत प्रभाणऩत्र हदनाॊक 16.09.2014 योजी देण्मात 

आरे. लास्तवलक ऩशाता धनाकऴााची यक्कभ भनऩा खात्मात जभा झाल्माफाफत अग्ग्नळभन वलबागाने 
रेखा वलबागाकड ेखात्री केल्मानॊतय नाशयकत प्रभाणऩत्र ननगालभत कयणे आलश्मक आशे. भात्र 

वलबागाने वदयची यक्कभ भनऩाच ेखात्मात प्रत्मष जभा झाल्माफाफतची खातयजभा न कयता वॊफधीत 

वलकावकाव द वऱमाच हदलळी नाशयकत प्रभाणऩत्र ननगालभत केरे. वदयची यक्कभ फॉक ऑप फडोदा 
ऩीवीएभवी ळाखा माॊच्माकडून जभा ऩालतीप्रभाणे भनऩाच्मा फॉक खात्माभध्मे वाधायणत् तीन 

हदलवात जभा शोणे अऩेक्षषत अवताना ती यक्कभ हदनाॊक 29.08.2017 योजी व भाये 3 लऴाानॊतय प्रत्मष 

खात्मात जभा झारी आशे. वदयची फाफ अत्मॊत गॊबीयस्लरुऩाची आशे. फॉक ऑप फडोदा ळाखेकडून ज्मा 
यक्कभा भनऩाच्मा खात्मालय जभा केल्मा जातात त्मालय भनऩाच्मा रेखावलबागाचे ननमॊत्रण 

नवल्माच ेवदय प्रकयणालरून हदवून मेत आशे. माफाफत अग्ग्नळभन वलबाग आणण रेखा वलबागाकडून 

ख रावा शोणे आलश्मक आशे.  
2) जभा खचााच्मा ताऱभेऱाच ेकाभ वलहशत लेऱेत ऩूणा कयण्माफाफत स्थाननक ननधी रेखाऩयीषणाच्मा 
वन 2011-2012 मा लऴााच्मा रेखा ऩयीषण अशलारातीर ऩरयच्छेद क्रभाॊक 214 अन्लमे आग व यषा 
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ननधीच्मा लळल्रक यक्कभ भ दतीलय न ठेलल्माभ ऱे व्माजाऩोटी भशानगयऩालरकेव आचथाक न कवान 

झारे फाफत आषेऩ घेतरेरा आशे. वदयच्मा आषेऩाभध्मे “अग्ग्नळभन ळ ल्क जभा शोणाऱमा ननधीच्मा 
योखऩ स्तीकाच ेव्मलशाय दययोज लरहशण्मात मेत नाशीत. तवेच ते भहशना वॊऩल्मानॊतय लरहशण्मात 

मेतात. त्माच प्रभाणे लेऱोलेऱी फॉकेतीर जभा ल खचााच्मा यक्कभेचा फॉक ताऱभेऱ घेण्मात आरेरा 
नवल्माचे” ननदळानाव आणून हदरेरे शोते. त्माप्रभाणे भनऩाच्मा रेखा वलबागाने माफाफत मोग्म ती 
दषता घेतरी अवती तय वदयची यक्कभ लेऱीच फॉक खात्माॊभध्मे जभा झारी अवती. त्माभ ऱे जभा ल 

खचा यक्क्भाॊचा वलहशत भ दतीत फॉक ताऱभेऱ घेणे आलश्मक आशे.   
3) अग्ग्न वेला ळ ल्काची यक्कभ वलकावकाने बयरेरी अवताना वदयची यक्कभ फॉकेच्मा तवेच 

भनऩाकडीर  दोन्शी वलबागाॊच्मा ननष्ट्काऱजीऩणाभ ऱे व भाये 3 लऴ ेभनऩाच्मा रेख्माफाशेय याहशरेरी 
आशे. त्माभ ऱे भनऩाच ेआचथाक न कवान झारेरे आशे. अग्ग्न वेला ळ ल्काची यक्कभ वॊफचधत 

वलकावकाने व धारयत अग्ग्नळभन नाशयकत प्रभाणऩत्राची भागणी केल्माभ ऱे आणण अग्ग्नळभन 

वलबागाकडून माऩूली देण्मात आरेल्मा तात्ऩ यत्मा अग्ग्न नाशयकत प्रभाणऩत्राकरयता वलकावकाने 
बयरेरी यक्कभ जभा झारेरी आशे माफाफत खात्री कयण्मावाठी ऩाठऩ याला केरा अवता वदयची यक्कभ 

भनऩाच्मा खात्माभध्मे जभा झारेरी नवल्माच ेउघडकीव आरेरे आशे. जय व धारयत प्रभाणऩत्राकरयता 
वलकवकाने अजा केरा नवता तय वदय यक्कभेच ेभनऩाच ेकामभस्लरूऩी न कवान झारे अवते. त्माभ ऱे 

अळाप्रकाये इतय प्रकयणाभध्मे बयणा केरेरी यक्कभ भनऩाच्मा खात्माभध्मे जभा शोण्माच ेफाकी आशे 

ककॊ ला कव ेमाची खात्री करून तवा अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात माला. 
4) लय नभूद केरेल्मा भनऩाच्मा रेख्माफाशेय याहशरेल्मा यक्कभेफाफत झारेरे न कवान बरून 

काढण्माफाफत भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन ल जीलवॊलधान अचधननमभ 2006 च ेकरभ 14(5) अन्लमे अजादाय 

माॊचकेडून वदय ळ ल्क बयणा वलरॊफाऩोटी प्रनत लऴी प्ररॊबफत यक्कभेलय 18% लावऴाक व्माज आकायणी 
कयण्माफाफतची तयतूद आशे. वदयची यक्कभ वलकावकाने भनऩाच्मा खाती धनादेळाद्लाये बयणा 
केरेरी अवून वदयच्मा च कीकरयता वलकावकाव जफाफदाय धयता मेणाय नवल्माचे वदय प्रकयणाच्मा 
अलबरेख्माची तऩावणी केरी अवता हदवून आरे आशे. माभध्मे वला जफाफदायी फॉक ऑप फडोदाची 
अवल्माच ेननदळानाव मेत आशे. त्माभ ऱे प्ररॊबफत यक्कभ रु.1,75,55,100/- लय भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन ल 

जीलवॊलधान अचधननमभ 2006 च ेकरभ 14-(5) अन्लमे फॉक ऑप फडोदा, ळाखा, ऩीवीएभवी 
वदयच्मा धनाकऴा अनादयाव जफाफदाय अवल्माने त्माॊचकेडून वलरॊफाऩोटी प्ररॊबफत यक्कभेलय प्रनत लऴा 
18% प्रभाणे लावऴाक व्माजावश ळ ल्क लवूर कयणे आलश्मक शोते. ऩयॊत  फॉकेच्मा स्क्रोरची तऩावणी 
केरी अवता हदनाॊक 29.08.2017 योजी यक्कभ रु. 1,75,55,100/- इतकीच भनऩाच्मा खाती जभा 
अवल्माच ेहदवून आरे. फॉकेकडून व्माजाऩोटी लवूर केरेरी यक्कभ भनऩाच्मा खाती जभा 
झाल्माफाफतची खात्री कयता आरी नाशी. तयी वदयच्मा प्ररॊबफत यकभेलय 18% लावऴाक दयाने व्माजाची 
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यक्कभ रु. 1,26,39,692/- वॊफधीत फॉकेकडून लवूर कयणे आलश्मक आशे.  
5) अग्ग्नळभन वलबागातीर अलबरेख्माच ेरेखाऩयीषण केरे अवता भशायाष्ट्र अग्ग्नळभन ल 

जीलवॊलधान अचधननमभ 2006 च ेकरभ 14(5) अन्लमे अजादाय माॊचकेडून वदय ळ ल्क बयणा 
वलरॊफाऩोटी प्रनत लऴी प्ररॊबफत यक्कभेलय 18% लावऴाक व्माज आकायणे कयण्माफाफतची तयतूद 

अवताना भनऩाच्मा रेखा वलबागाकडून त्माॊच ेऩत्र क्रभाॊक रेखा/7/कावल/7800/2017 हदनाॊक 

11.09.2017 अन्लमे ळाखा अचधकायी, फॉक ऑप फडोदा, ळाखा ऩीवीएभवी माॊना वदयची यक्कभ 

वलरॊफाने जभा केल्माफाफत भनऩाच्मा खाती जभा केरेल्मा यक्कभेलय त्मालेऱच ेभ दतठेलीच ेअॊदाजे 

व्माज 9% दयाने (चक्रलाढ व्माजावश) आठ हदलवात जभा कयण्माफाफत कऱवलण्मात आरे शोते. 
त्मान वाय 9% दयाने (चक्रलाढ व्माजावश) मेणायी यक्कभ य.रु. 72,25,356/- शोत अवताना फॉकेने केलऱ 

य.रु. 20,62,712/- भनऩाच्मा खात्मालय हदनाॊक 31.10.2017 योजी जभा केल्माचे हदवून मेत आशे. 

माफाफत अग्ग्नळभन वलबाग आणण रेखा वलबागाकडून ख रावा वादय कयाला. 
6) भशायाष्ट्र अग्नी ल जीवलत व यक्षषतता अचधननमभ 2006 च ेकरभ 14-(5) अन्लमे अजादाय माॊचकेडून 

वदय ळ ल्क बयणा वलरॊफाऩोटी प्रनत लऴी प्ररॊबफत यक्कभेलय 18% लावऴाक व्माज आकायणेची 
तयतूदीन वाय व्माजाची यक्कभ रु. 1,26,39.672/- शोत अवून वॊफधीत फॉक ऑप फडोदा माॊनी त्माऩैकी 
यक्कभ रु. 20,62,712/- जभा केरेरी अवून उलारयत यक्कभ रु. 1,05,76,960/- फॉक ऑप फडोदा 
फॉकेकडून लवूर कयण्मात माली. ल तवे अन ऩारन फॉकेच्मा स्क्रोरवश अन ऩारन वादय कयण्मात माले.  
लवूरऩात्र यक्कभ 1,05,76,960/- 
 

DATBVGM6801 (Ref No : 134, Hmm No : 205)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

148 लॉडष क्र.26 भधीर राॊडलेाडीजलऱीर भोकऱी जागा क्रभाॊक 44 अ भध्मे अश्ग्नळभन 
कें द्रावाठी आलचमक स्थाऩत्म वलऴमक काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :अग्ग्नळभन वलबाग    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 10900673.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 142547.00/-    अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 13400.00/-  
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वुयषा अनाभत यक्कभ भुदत ठेल क्रभाॊक 560365 ददनाॊक 13.11.2011 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून त्माची प्रत 

नस्तीत आढऱून आरी नाशी. त्माभुऱे काभाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमांत लधै शोती काम माफाफत खात्री कयता 
आरी नाशी. कॊ त्राटी काभाचा पलभा आखण काभगायाॊचा वॊऩूणष कारालधीचा पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड े

उतयपलरेरा नवल्माभुऱे ननपलदा यक्कभेच्मा 1% यक्कभ रु. 1,42,547/- लवूर कयण्मात माली. तवेच वदयच े

काभ पलदशत भुदतीभध्मे ऩूणष झारेरे नवून त्माकरयता भुदतलाढ घेतल्माफाफतची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव 

उऩरब्ध झारी नाशीत. काभाच्मा अटी ल ळतीनुवाय कभषचायी बपलष्ट्म ननलाषश ननधी कामदा 1952 च्मा 
ननमभान्लमे चरनाच्मा प्रती अलबरेख्मात उऩरब्ध झाल्मा नाशीत.भुद्ाॊक ळुल्कची यक्कभ रु. 13,400/- लवूर 

केरेरे नाशी. ननपलदा प्रकक्रमेभध्मे पलदशत भुदतीभध्मे दोनच ननपलदा प्राप्पत झारेल्मा अवताना भुदतलाढ देण्मात 

आरेरी नाशी. त्माभुऱे भनऩाव स्ऩधाषत्भक दयाचा पामदा झारेरा नाशी. खोदाईतून ननघारेरा याडायोडमाफाफत 

भोजभाऩऩुर्स्तकेभध्मे नोंदी घेतरेल्मा नाशीत. तवेच खोदाईतून ननघारेल्मा याडायोडमाफाफत काम केर ेआशे 

माफाफत खुरावा केरेरा नवल्माभुऱे त्मालयीर झारेरा एकूण खचाषची यक्कभ रु. 1,09,00,673/- आषेऩाधीन 

ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

लॉडा क्र.26 भधीर राॊडलेाडीजलऱीर भोकऱी जागा क्रभाॊक 44 अ भध्मे अग्ग्नळभन कें द्रावाठी 
आलश्मक स्थाऩत्म वलऴमक काभाचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 
ननवलदा क्रभाॊक –G4A/37/04/4-2011-12       
ननवलदा अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 1,52,66,870/-  
वलधी वलभती ठयाल क्रभाॊक 1137 हदनाॊक 19.05.2011 अन्लमे भान्मता 
ननवलदा ताॊबत्रक भान्मता यक्कभ रु. 1,42,54,781/- ताॊबत्रक भान्मता ठयाल क्र.EE/TSR/78/ 2011-12   
ननवलदा भान्म दय – 0.10% कभी दयाने भान्मता. भमाादा यक्कभ रु. 1,42,40,526/- 
ठेकेदायाच ेनाॊल - भे. देल कन्स्रक्ळन, ऩ णे 
काभाच ेआदेळ –स्था/नन/3क/कावल/521/2011 हदनाॊक 16.12.2011 
काभाचा कारालधी – 12 भहशने (हदनाॊक 16.12.2011 ते 15.12.2012 ऩमतं) 
काभ ऩूणात्लाचा दाखरा हदनाॊक 31.03.2015 जोडरेरा आशे. 
वदयच्मा काभालय झारेरा एकूण खचा य.रु. 1,38,96,956/- 
 
लॉडा क्र.26 भधीर राॊडलेाडीजलऱीर भोकऱी जागा क्रभाॊक 44 अ भध्मे अग्ग्नळभन कें द्रावाठी 
आलश्मक स्थाऩत्म वलऴमक काभे कयणे.  मा काभाची नस्ती, ननवलदा नस्ती,भोजभाऩ ऩ ग्स्तका आणण 

प्रभाणकाच ेरेखाऩयीषण केरे अवता आढऱून आरेल्मा उणीलाफाफत अधावभाव क्रभाॊक 209 हदनाॊक 

17.07.2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती ऩयॊत  वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 
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हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केरेरे नवल्माभ ऱे खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत:- 
1) वदय काभावाठी ठेकेदायाकडून रु.1,50,000/- यकभेची व यषा अनाभत यक्कभ भ दत ठेल क्रभाॊक 

560365 हदनाॊक 13.11.2011 च्मा स्लरुऩात घेतरी अवून नतची प्रत आढऱून आरी नाशी. त्माभ ऱे ती 
कोणत्मा फॉकेची आशे ल काभ ऩूणात्लाच्मा हदनाॊकाऩमतं लैध शोती का माची खात्री कयता आरी नाशी.  
2) वलभा वॊचारनारम, भ ॊफई माॊच ेकडीर ऩत्र क्रभाॊक जीईएन/1098/1397/प्र.क्र.1966/98 नली-2 

हदनाॊक 3.11.2003 तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतीन वाय कॊ त्राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वॊऩूणा 
कारालधीचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे फॊधनकायक आशे. कॊ त्राटदायाने अन्म वलभा 
कॊ ऩनीकड े वलभा उतयवलल्माव तो वलभा स्लीकायरा जाणाय नाशी अव ेस्ऩष्ट्ट आदेळ आशेत.वदयच ेकाभ 

हदनाॊक 16.12.2011 त े15.12.2012 मा कारालधीऩमतं भूऱ भ दत शोती. आणण भूऱ भ दतीत काभ ऩूणा 
झारेरे नवून वदयच ेकाभ हदनाॊक 31.03.2015 योजी ऩूणा झाल्माच ेकाभ ऩूणात्लाच्मा दाखल्मालरून 

हदवून मेते. तयी काभाचा वलभा आणण काभगायाॊचा वलभा काढल्माफाफतची कागदऩत्रे अलबरेख्मात 

उऩरब्ध झारी नाशीत. तवेच काभगायाॊचा वलभा काढरेरा नवल्माच ेनस्तीलरून हदवून मेत आशे.  

त्माभ ऱे नगय वलकाव वलबागाच्मा ऩरयऩत्रका न वाय कॊ त्राटी भूल्माच्मा 1% यक्कभ कऩात करून वलभा 
वॊचारनारम माॊना ऩाठवलण्माफाफत तयतूद आशे. लयीर काभाच ेकॊ त्राटी भूल्म यक्कभ रु.1,42,54,781/- 

अवून 1% दॊडनीम वलभा यक्कभ रु. 1,42,547/- लवूर करून ळावकीम वलभा वॊचारनारमाकडे बयणे 

आलश्मक आशे. 
3) काभाच्मा अटी ल ळतीन वाय कभाचायी बवलष्ट्म ननलााश ननधी कामदा 1952 रागू अवल्माव बवलष्ट्म 

ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने वादय कयणे फॊधनकायक अवताना 
वदयच्मा नस्तीच ेरेखाऩयीषण केरे अवता बवलष्ट्म ननलााश ननधी वॊदबाातीर कागदऩत्रे 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशीत. तयी वदयची कागदऩत्र ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून 

दमालीत. बवलष्ट्म ननलााश ननधी कोड / बवलष्ट्म ननलााश ननधी बयणा केल्माची चरने उऩरब्ध नवताना 
देमकाच ेप्रदान केरेरे आशे. माफाफत ख रावा वादय केरा नाशी. 
4) वदयच्मा काभाची भूऱ भ दत हदनाॊक 15.12.2012 ऩमतं शोती. भूऱ भ दतीभध्मे वदयच ेकाभ ऩूणा 
झारेरे नवून ते हदनाॊक 31.03.2015 योजी ऩूणा झाल्माफाफतचा ऩूणात्लाच्मा दाखल्मालरून ननदळानाव 

मेत आशे. वदयच्मा काभाकरयता भ दतलाढ घेतल्माफाफतची कागदऩत्र ेअलबरेख्मात उऩरब्ध झारी 
नाशीत. भ दतलाढ घेतल्माफाफतच्मा आदेळाच्मा प्रनत / कागदऩत्र ेउऩरब्ध करून देण्मात आरी नाशीत. 
5) भ ॊफई भ द्राॊक अचधननमभ 1958 भधीर करभ 63 ची द रुस्ती /व धायणा क्रभाॊक 12 हद.01/05/2006 

न वाय कयायनाभा कयताॊना कयायाच्मा यक्कभेच्मा प्रथभ 10 राखाऩमतंरु.100/- ल त्माऩ ढीर प्रत्मेक 1 

राखा कयीता रु.100/- प्रभाणे भ द्राॊक ळ ल्क् कभार रु.5.00 राखाच्मा भमाादेऩमतं बयणे फॊधनकायक 

आशे. त्माभ ऱे ठेकेदायावोफत कयायनाभा कयताना एकूण भ द्राॊक ळ ल्काची शोणायी यक्कभ रु.13,400/- 
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ककॊ भतीच्मा भ द्राॊकालय कयायनाभा कयणे आलश्मक शोते. ऩयॊत  वलबागाने कयायनाम्माकरयता भ द्राॊक 

ळ ल्क न लाऩयता कोऱमा कागदालय कयायनाभा केल्माचे ननदळानाव आरे आशे. त्माभ ऱे यक्कभ रु. 

13,400/- रुऩमाच ेळावन भशव राचे न कवान झारे आशे. तयी वदयची यक्कभ रु. 13,400/- लवूर करून 

ळावनखाती बरून अन ऩारन वादय केरेरे नाशी.  
6) वदयच्मा काभावाठी एकूण 2 ननवलदा प्राप्त झाल्मा अवून (1) भें. देल कन्स्रक्ळन, ऩ णे माॊच ेप्रोप्रा. 
श्री.देलानॊद टी.अजलानी आशेत आणण (2) भें. अजलानी इन्फ्रा. प्रा.लर. माॊच ेप्रोप्रा.  
अवल्माने दोन्शी ननवलदाधायक शे एकाच घयातीर अवल्माच ेननदळानाव मेत आशे. त्माभ ऱे वदयच्मा 
ननवलदेकरयता स्ऩधाात्भक दय प्राप्त झारेरे नवतानाशी दोनच ननवलदा प्राप्त अवताना त्माॊच ेदय भान्म 

कयण्मात आरेरे आशेत. वदय ननवलदेकरयता भ दतलाढ देणे आलश्मक अवताना तव ेकेल्माच ेस्थाऩत्म 

वलबागाने केरेरे नाशी. त्माभ ऱे ननवलदा प्रकक्रमेचे ऩारन झारे नाशी. वलबागाने माफाफत ख रावा वादय 

केरेरा नाशी. 
7) वदयच्मा काभाकरयता फाफ क्रभाॊक 2,3,4अ ल 4 फ भध्मे नयभ ल कडक भ रुभाची खोदाई केरेरी 
अवून त्माभध्मे एकूण ननघारेरा याडायोडा अन .क्र. 7814.47, घ.भी.,11364.63 घ.भी., 12571.70 

घ.भी., 6451.60 घ.भी. अव ेएकूण 38202.40 घ.भी. घनभीटय अवताना वदयच्मा काभालय 1732.80 

घ.भी. याडायोडमाचा लाऩय केल्माफाफत भोजभाऩऩ ग्स्तकेभध्मे नोंदी अवून उलारयत खोडईतून ननघारेरा 
याडायोडमाफाफत कोणती कामालाशी केरेरी आशे. माफाफत अलबरेख्माभध्मे नोंदी नवल्माभ ऱे 

त्माफाफतची खात्री कयता आरी नाशी. तयी उलारयत याडायोडमाफाफत केरेल्मा कामालाशीफाफत ख रावा 
केरेरा नवल्माभ ऱे त्मालय झारेरा एकूण खचााची यक्कभ रु. 1,09,00,673/- आषेऩाधीन ठेलण्मात 

मेत आशे. 
लवूरऩात्र यक्कभ रु 1,42,547/- 
आषेऩाधीन य.रु. 1,09,00,673/- 
अॊनतभ अभान्म यक्कभ रु. 13,400/- 

DATBVGM6801 (Ref No : 135, Hmm No : 209)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

149 भनऩाच्मा उद्मानाॊभधीर / ळाऱाॊभधीर खेऱणी दयकयाय ऩद्धतीने दरुुस्त कयणेच्मा 
काभातीर अननममभतता 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 
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रेखा ळीऴा :उद्मान    भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2094994.00/- 

 

ननपलदा अटी ल ळतीनुवाय ठेकेदायाने ऩुयलठा केरेल्मा 524 नग खेऱणीच ेवुटे्टबागाॊचा ऩुयलठा केरा अवून 

वदयच्मा ऩुयलठा केरेल्मा वुट्टु्माबागाच्मा एकूण ककॊभतीऩकैी 75% यक्कभ आगाऊ देण्माफाफत ननपलदेत अट 

नवताना कयायनाममाभध्मे वदय तयतूद वभापलष्ट्ट केरी आशे. वदय अट नभूद ननपलदेत वभापलष्ट्ट केरी अवती 
तय ननपलदा स्ऩधाषत्भक शोऊन कभी दयाचा भनऩारा पामदा झारा अवता. तयी अळा ऩद्धतीने ठेकेदायाच ेशीत 

जोऩावण्माफाफत खुरावा केरेरा नाशी. प्रऩत्र फ भध्मे लेगळ्मा उद्मानाची मादी अवून प्रत्मषात लेगळ्माच 

उद्मानाची खेऱणी काढणे ल यॊगकाभ कयणे आखण फवपलणे केल्माचे ददवून मेत आशे. वदयच्मा काभाभधीर 

फदराव वुधारयत प्रळावकीम भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी. 
 

  

भनऩाच्मा उद्मानाॊभधीर / ळाऱाॊभधीर खेऱणी दयकयाय ऩद्धतीने द रुस्त कयणेफाफतच ेकाभ थेट ऩद्धतीने 

कयण्मात आरी. त्माची भाहशती खारीरप्रभाणे:-  
1) ननवलदा नोटीव क्रभाॊक – 8/2-2013-14   
2) अॊदाजऩत्रकीम यक्कभ रु. 1,00,00,000/- भमाादेऩमतं 2 लऴााकरयता (ननवलदा न भागवलता थेट ऩद्धतीने) 
3) ताॊबत्रक भान्मता य.रु 49,92,858/-  
4) स्थामी वलभती ठयाल क्र.5526 हदनाॊक 07.01.2014. 
5) उद्मानातीर खेऱणी द रुस्तीकरयता व टे्टबाग ऩ यवलणे ल फववलणे करयता अ,फ,क ल ड प्रबागातीर 

उद्मानाभध्मे फववलरेल्मा खेऱण्माची द रुस्ती ल देखबारची काभ ेकयण्मावाठी अॊदाजऩत्रकीम खचा वललयणऩत्र 

अ न वाय 13 प्रकायच ेव टे्टबाग फदरणेकरयता आणण वललयणऩत्र क्र.फ न वाय 7 उद्मानातीर खेऱणी काढणे ल 

फववलणे, यॊगकाभ कयणे इत्मादी एकूण 56 फाफीकरयता खचा अन .क्र. 18,79,272/- ल 2,17,820/- अळी एकूण रु. 

20,97,092/- खचा दळावलरा आशे.  
6) ननवलदा भान्म दय – अॊदाजऩत्रकीम दयाच्मा 0.10% कभी दयाने भान्मता (य.रु.20,94,995/-च्मा  भमाादेत) 
6) ठेकेदायाच ेनाॊल- भे. अरयशॊत इॊडस्रीमर काऩोयेळन लर. 
7) काभाच ेआदेळ क्र. उद्मान/13/कावल/300/2014 हदनाॊक 18.01.2014  
8) काभाचा कारालधी – 12 भहशने (हदनाॊक 18.01.2014 त े17.01.2015 ऩमतं ) 
भनऩाच्मा उद्मानाॊभधीर / ळाऱाॊभधीर खेऱणी द रुस्ती दयकयाय ऩद्धतीने कयणेफाफतच्मा काभात आढऱून 

आरेल्मा आढऱ न आरेल्मा अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र क्र. 190  हद. 30/06/2018 अन्लमे 

वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाकडीर ऩत्र क्र.उद्मान /2/काली/ 326/2018  हद. 11/07/2018 अन्लमे 

अन ऩारन वादय केर ेआशे. भ द्द ेक्र. 1, 2, 5 फाफत ऩतूाता केरी अवल्माने लगऱणेत आरे. भ द्दे क्र. 3,4,6 फाफत 

केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत :- 
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1) ननवलदा अटी ल ळतीन वाय ठेकेदायाने ऩ यलठा केरेल्मा 524 नग खेऱणीच ेव टे्टबागाॊचा ऩ यलठा केरा अवनू 

वदयच्मा ऩ यलठा केरेल्मा व ट्टम्ाबागाच्मा एकूण ककॊ भतीऩकैी 75% यक्कभ आगाऊ देण्माफाफत ननवलदेत अट 

नवताना कयायनाम्माभध्मे वदय तयतदू वभावलष्ट्ट केरी आशे. ठेकेदायाने त्माॊच ेदेमक क्रभाॊक 1734 हदनाॊक 

31.01.2014 अन्लमे य.रु. 18,79,271/-च्मा 75% यक्कभेची भागणी केरी अवनू उद्मान वलबागाच ेआदेळ 

क्रभाॊक उद्मान/13/कावल/ 101/14 हदनाॊक 29.03.2014 अन्लमे ठेकेदायाव यक्कभ रु.14,08,044/- आगाऊ प्रदान 

केरेरी आशे. ननवलदेत आगाऊ यकभेची  अट नभदू नवताना ठेकेदायाव आगाऊ यक्कभ देण्माच ेप्रमोजनाचा 
ख रावा केरेरा नाशी. वदय अट नभदू ननवलदेत वभावलष्ट्ट केरी अवती तय ननवलदा स्ऩधाात्भक शोऊन कभी 
दयाचा भनऩारा पामदा झारा अवता. तयी अळा ऩद्धतीने ठेकेदायाच ेशीत जोऩावण्माफाफत ख रावा कयाला. 
2) प्रऩत्र फ प्रभाणे भें.अरयशॊत इॊडस्रीमर काऩोयेळन लर. माॊनी त्माॊचे देमक क्रभाॊक sp 814 हदनाॊक 31.01.2014 

अन्लमे य.रु. 217820/- चे वादय केरेरे अवनू वदयच्मा अ,फ,क, ल ड प्रबागातीर उद्मानाॊतीर खेऱणी काढणे ल 

फववलणे आणण यॊगकाभ कयणे करयताच्मा काभाची प्रऩत्र फ भध्मे लेगळ्मा उद्मानाची मादी अवनू प्रत्मषात 

लेगळ्माच उद्मानाची खेऱणी काढणे ल यॊगकाभ कयणे आणण फववलणे केल्माच ेहदवनू मेत आशे. वदयच्मा 
काभाभधीर फदराव व धारयत प्रळावकीम भान्मता घेण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा काभालय केरेरा 
खचा ननव्लऱ तयतदू खचा कयण्माच्मा शेतनेू केल्माचे हदवनू मेत आशे त्माफाफत ख रावा केरेरा नाशी. 
3) वदयच ेकाभाफाफत काभ ऩणूात्लाचा दाखरा वादय केरा नाशी.  
आषेऩाधीन य.रु. 20,94,994/- 

REVSRKF7701 (Ref No : 169, Hmm No : 190)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

150 आचथषक लऴष 2014-15 कारालधीतीर रेखा ऩयीषणावाठी अनतक्रभण वलबागावफॊधी 
वलबागस्तय ल प्रबागस्तयालयीर अमबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून न ददरेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 15 

   

     भ.न.ऩा. ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अनतक्रभण पलबागाच्मा 2014-15 मा कारालधीतीर रेखा ऩयीषणावाठी 
पलबागस्तय ल प्रबागस्तयालयीर जभा ल खचाषची अलबरेख ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देणेफाफत अधषवभाव 

ऩत्र क्र.65 ददनाॊक 25.09.2017 अन्लमे कऱपलण्मात आरे शोत ेतथापऩ वॊफॊचधत पलबागाने वदय भादशती 
रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध करून ददरेरी नाशी. 
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वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अनतक्रभण वलबागाच्मा 2014-15 मा कारालधीतीर रेखा ऩयीषणावाठी 
वलबागस्तय ल प्रबागस्तयालयीर जभा ल खचााची खारीर अलबरेख ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देणेफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्र. 65 हदनाॊक 25.09.2017 अन्लमे कऱवलण्मात आर ेशोत.े स्थाऩत्म वलबागाने आषेऩ क्र.6, ल 

17 च्मा अन ऴॊगाने अलबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून हदर.े तथावऩ, वश ळशय अलबमॊता, फाॊधकाभ 

ऩयलानगी ल अनचधकृत फाॊधकाभ ननमॊत्रण वलबाग माॊच ेऩत्र क्र. बफऩी/05/कावल/104/2018 हद 21/05/2018 

अन्लमे वदय अलबरेख प्रबाग स्तयालय उऩरब्ध अवरेफाफत ख रावा वादय केरा आशे. तवेच वॊफॊचधत प्रबागाॊना 
वदय अलबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देणेफाफत कऱवलरे. भात्र प्रबाग स्तयालरून आषेऩ क्र.1 त े05 ल 

07 त े16 च्मा अन ऴॊगाने अलबरेख उऩरब्ध करून हदर ेनाशीत. त्माभ ऱे आषेऩ क्र. 6 ल 17 लगऱून इतय 
आषेऩाफाफत अन ऩारन अभान्म कयण्मत मेऊन आषेऩ क्र.1 त े05 ल 07 त े16 खारीर प्रभाणे कामभ कयण्मात 

मेत आशेत. 
 
1. लऴा 2014-15 भध्मे आढऱून आरेरी फेकामदेळीय फाॊधकाभ/ेअनाचधकृत फाॊधकाभ/ेभोडकऱीव आरेल्मा  
इभायतीॊची मादी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
2. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 264,267,268 ल 478 अन्लमे फेकामदेळीय फाॊधकाभ े
/इभायती/ भोडकऱीव आरेल्मा इभायती ल अनचधकृत इभायत भारकाॊना/बोगलटाधायकाॊना वदयची फाॊधकाभ े

/इभायती ऩाडून टाकण्मावॊफॊधी ऩदननदेलळत अचधका-माॊनी हदरेल्मा नोटीवा उऩरब्ध झाल्मा नाशीत. 
 
3. वॊफचधत नोटीवालय अनतक्रभण वलबागाकडून/षेबत्रम कामाारमाकडून झारेल्मा कामालाशीची नोंदलशी 
ल वॊरग्न अशलार उऩरब्ध झारा नाशी. 
 
4. ननष्ट्कावन कामालाशीफाफत वॊफॊचधत ननयीषकाॊच ेअशलार आदेळ, ऩॊचनाभे इत्मादी अलबरेख उऩरब्ध झार े

नाशी. 
 
5. ज्मा प्रकयणाभध्मे अनचधकृत फाॊधकाभ ननष्ट्कावनाची कामालाशी भशाऩालरका खचाातनू झारेरी आशे 
अळा प्रकयणात झारेल्मा खचााच्मा लव री फाफतचे अलबरेख ज्माभध्मे वलतीम लव रीच्मा नोटीवा ल 
लव री न झारेल्मा प्रकयणी लवरूऩात्र यक्कभ वॊफॊचधत करभान्लमे भारभता कय देमकाभध्मे वभावलष्ट्ट केर े

फाफतच ेअलबरेख ेउऩरब्ध झार ेनाशी. 
 
6. यस्त/ेऩदऩथ ल वालाजननक हठकाणी लाऩयण्मावाठी भान्मता/ऩयलानगी देण्मात आरेरी भान्मता/ऩयलाना, 
पेयीलाल्माॊकडून कयण्मात आरेल्मा दॊडाची लव री नोंदलशी, इ. ऩ यक अलबरेख ेउऩरब्ध झार ेनाशी. 
 
7. षेबत्रम कामाारम स्तयालय ऩयलाना देण्मात आरेरे लेदळडे प्रकयणे इ लव री नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
  
8. वलनाऩयलाना द कानावभोय वभावी जागेत वाहशत्म ठेलल्माफाफत लव री नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
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9. फॎनय, ऩोस्टय/शोडडगं, जाहशयात परक ल इतय तत्वभ फाॊधकाभ मा अन ऴॊगाने जभा केरेरे 
दॊड यक्कभेची लव री नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
10. पेयीलाल्माॊकडून केरेरी दॊड लव री ल ऩ यक अलबरेख ेउऩरब्ध झार ेनाशी. 
 
11. अनतक्रभण कायलाई भधून जप्त केरेल्मा भाराची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. 
 
12. जप्त केरेल्मा भारातनू दॊडाची यक्कभ लव री करुन भ क्त केरेल्मा भाराची वाठा नोंदलशी उऩरब्ध झारी 
नाशी. 
 
13. जप्त केरेल्मा, लळल्रक भार वलल्शेलाटी कयता केरेल्मा कामालाशीच्मा तऩलळराची नस्ती उऩरब्ध झारी 
नाशी. 
 
14. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 265-अ न वाय बोगलाटा प्रभाणऩत्र हदरेल्मा 30 लऴााच्मा 
कारालधीनॊतयच्मा इभायतीना भनऩा नोंदणीकृत अलबमॊत्माकड न फाॊधकाभ व ग्स्थती प्रभाणऩत्र हदर ेनवल्माव 

भनऩाने केरेरी कामालाशीचा तऩळीर उऩरब्ध झारी नाशी. 
15. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 260 अन्लमे ननमभाॊच्मा ककॊ ला उऩवलधीच्मा वलरुद्ध व रु 

केरेल्मा फाॊधकाभाच्मा ककॊ ला काभाच्मा फाफतीत अनचधकृत फाॊधकाभ वलबाग केरेरी कामालाशीच्मा अन ऴॊचगक 

अलबरेखे उऩरब्ध झार ेनाशी. 
DATMDSM7101 (Ref No : 138, Hmm No : 65)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

151 भशानगयऩामरके भधीर रोकप्रनतननधीॊवाठी वलळऴे प्रमळषणालयीर खचाषभधीर 
अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख ु् मा : 06 

   

रेखा ळीऴा :प्रलळषण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 157262.00/- 

 

भनऩा भधीर रोकप्रतीननधीॊवाठी प्रलळषण आमोजीत कयण्माफाफत नगयपलकाव पलबाग, भशायाष्ट्र ळावन 

माॊचेकडून अखखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेव ददरेल्मा ऩत्राची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी. 
प्रलळषणालयीर खचाषवाठी कें द् ळावनाकडून अखखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था भुॊफई माॊना अनुदान 

ददर ेअवताॊना भनऩाने अनतरयक्त यक्कभ प्रदान केरी.  वदय वॊस्थेव ळावनाची भान्मता अवल्माफाफत खात्री 
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केरी नाशी. पऩ ॊऩयी त ेदाऩोरी प्रलाव खचाषवाठी भे.र्व्शजन टूवष अॎन्ड रॎव्ह्ल्व माॊना प्रलाव खचाषवाठी रु.58,562/- 

अदा केर ेआशेत. ऩयॊतु वदय एजन्वी वोफत केरेल्मा कयायनाममाची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा नगयवचचल कामाारमाच े2014-15 मा आचथाक लऴाालतीर खचााच्मा रेखाऩयीषणा 
भध्मे अव ेआढऱून आर ेकक, अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था, भ ॊफई माॊचे ऩत्र क्र.अबास्थास्लवॊ 
/भनऩा /प्र.का /13 /2015, हद.21/01/2015 अन्लमे कऱवलल्माप्रभाणे नगयवलकाव भॊत्रारम, बायत वयकाय माॊच्मा 
वशाय्माने ल नगयवलकाव वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन ल नगयऩरयऴद प्रळावन वॊचारनारम, भशायाष्ट्र याज्म 

माॊच्मा वशकामााने  अणखर बायतीम स्थाननक वॊस्था भ ॊफई मा वॊस्थे भापा त भशायाष्ट्र याज्मातीर 

भशानगयऩालरका रोकप्रनतननधीॊवाठी हदनाॊक 1 ल 2 पेि लायी, 2015 मा कारालधीत शॉटेर रोटव, दाऩोरी, भ रुड 

मा हठकाणी प्रलळषण आमोग्जत कयण्मात आर.े वदय प्रलळषणावाठी वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा भधीर 50 

नगयवदस्म उऩग्स्थत याशतीर अव ेगशृीत धरून आम क्त वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका माॊनी हदनाॊक 

22/01/15 चे भॊजूय हटप्ऩणी न वाय खारीर खचााव भान्मता हदरी. 
अ.क्र. खचााचा तऩळीर  एकूण अॊदाग्जत खचा रु.  
1. ननलावाकरयता ळावन अन दाना व्मनतरयक्त अदा 

कयालमाची यक्कभ  

40,000 

2. तीन वभन्लमकाकरयता ळ ल्क  8,400 
3. प्रलाव खचा  85,000 
4. प्रलावादयम्मान नाष्ट्टा ल जेलण  50,000 
 एकूण  1,83,400 

 

   वदय प्रलळषण खचााची नस्ती तऩावरी अवता, आढऱून आरेल्मा अननमलभततफेाफत नगयवचचल  वलबागाव 

अधावभाव ऩत्र क्र.216, हद.24/07/2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी. नगयवचचल माॊच ेहद.26/07/2018 चे 
ऩत्रान्लमे हदरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था माॊनी त्माॊचे ऩत्राभध्मे नभदू केल्मान वाय वदय प्रलळषण 

नगयवलकाव भॊत्रारम, बायत वयकाय माॊच्मा वशाय्माने ल नगयवलकाव वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन ल नगयऩरयऴद 

प्रळावन वॊचारनारम, भशायाष्ट्र याज्म माॊच्मा वशकामााने  अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था, भ ॊफई मा 
वॊस्थे भापा त आमोग्जत कयण्मात आर ेआशे. ऩयॊत  वदय ऩत्रावोफत नगयवलकाव भॊत्रारम, बायत वयकाय माॊच्मा 
वशाय्माने ल नगयवलकाव वलबाग, भशायाष्ट्र ळावन ल नगयऩरयऴद प्रळावन वॊचारनारम, भशायाष्ट्र याज्म माॊचे 
ऩत्राची प्रत आढऱून आरी नाशी. माफाफत वलबागाने वदय ऩत्राची प्रत स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था भ ॊफई माॊचेकडून 

भागवलण्मात मेत अवल्माफाफत ख रावा केरा आशे. त्माभ ऱे वलबागाकडीर अन ऩारन वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ 

कामभ कयण्मात मेत आशे. 

2) प्रस्त त प्रलळषण कें द्र ळावन ल याज्म ळावन माॊचे वॊम क्त वशकामााने आमोग्जत कयण्मात आर ेअवल्माने 

प्रलळषणावाठी दोन्शी हदलव चशा, नाष्ट्टा, जेलण आणण याशण्माची व्मलस्था माकरयता कें द्र ल याज्म ळावनाकडून 
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अणखर बायतीम स्थाननक वॊस्थेव प्रनत प्रलळषणाथी रु.2000/- प्रभाणे प्राप्त झारेल्मा अन दानातनू खचा 
कयण्मात मेत अवल्माफाफत अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेच्मा हदनाॊक 21/01/15 चे ऩत्राभध्मे 

उल्रेख आशे. अव ेअवताना देखीर वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा ने प्रलळषणाकरयता खारीर फाफी लय अनतरयक्त खचा 
केरा आशे.  

अ.क्र. खचााचा तऩळीर  एकूण अॊदाग्जत खचा   
1. वऩ ॊऩयी चच ॊचलड त ेदाऩोरी ल दाऩोरी त ेवऩ ॊऩयी 

प्रलावा दयम्मान चशाऩान,नाष्ट्टा,तवेच 

अन ऴॊचगक खचा  

2850 

2. ननलाव,बोजन,शॉटेर चाजेव ल अन ऴॊचगक 

खचााकरयता अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म 

वॊस्था भ ॊफई माॊना अदा केरेरी यक्कभ. 

98,700 

3. हद.31/01/15 त े02/02/15 अखेय वऩ ॊऩयी त े

दाऩोरी ल ऩयतीच्मा प्रलाव खचाावाठी ग्व्शजन 

टूवा माॊना अदा केरेरी यक्कभ  

58,562 

 एकूण  160112 

 

कें द्र ळावनाकडून अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेव याज्मातीर रोकप्रतीननधी वाठी प्रलळषण 

आमोग्जत कयण्माकरयता अन दान प्राप्त झार ेअवताना ल प्रलळषणाच्मा हठकाणी प्रलळषणाव उऩग्स्थत 

याशणाऱमा रोकप्रनतननधी वाठी चशा, नाष्ट्टा, जेलण आणण याशण्माची व्मलस्था भोपत अवताना भनऩाने वदय 
वॊस्थेव रु.98,700/- अनतरयक्त प्रदान केर ेआशे. माफाफत वदयची भाहशती उऩरब्ध नवल्माने अणखर बायतीम 

स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था, भ ॊफई माॊचेकडून भाहशती भागवलण्मात मेत अवल्माचे वलबागाने केरेल्मा ख राळा 
भध्मे नभदू केर ेआशे. वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू, वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.98,700/- 

आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

3) वऩ ॊऩयी त ेदाऩोरी प्रलाव खचाावाठी भे.ग्व्शजन टूवा अॎन्ड रॎव्ह्ल्व माॊना प्रलाव खचाावाठी रु.58,562/- अदा केर े

आशेत. ऩयॊत  वदय एजन्वी वोफत केरेल्मा कयायनाम्माची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी. माफाफत वलबागाने केरेरा 
ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू वदय फाफी लयीर खचााची यक्कभ रु.58,562/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 

4) भशायाष्ट्र याज्मातीर भनऩा भधीर रोकप्रतीननधीवाठी प्रलळषण आमोग्जत कयण्माफाफत अणखर बायतीम 

स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था माॊना नगयवलकाव वलबागाकडून हदरेल्मा ऩयलानगी ऩत्राची प्रत उऩरब्ध झारी नाशी. 
माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.   

5) प्रलळषणानॊतय प्रलळषण ऩणूा केरेल्मा रोकप्रतीननधीच्मा कौळल्माचा भनऩा काभकाजात कोणता लाऩय 
झारा माफाफत ख रावा शोणे आलश्मक आशे. माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे. 

6) वदय प्रलळषणावाठीच ेलेऱाऩत्रक, अभ्मावक्रभ, व्माख्मात ेमाफाफत अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म 
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वॊस्था भ ॊफई माॊचे कडीर ऩत्राची प्रत नस्ती भध्मे आढऱून आरी नाशी. माफाफत वलबागाने केरेरा ख रावा 
वॊम ग्क्तक नवनू आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.98,700+58,562= रु.1,57,262/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 141, Hmm No : 216)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

152 भशानगयऩामरकेच्मा कामषषेत्रातीर स्भळानबूभीभध्मे केअय टेकय नेभणे मा काभाभधीर 
अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :स्भळानबूभीची स्लच्छत    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 3438939.00/-   

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ करभ 72 (फ) नुवाय कामषलाशी करून प्रळावककम भॊजुयी घेतरी नाशी. 
भशानगयऩालरका आस्थाऩनेलय वुयषा यषक ल वपाईगाय कभषचायी ननमलभतऩणे कामषयत अवताॊना 
स्भळानबूभीची देखयेख ल स्लच्छता कयण्माचे काभ फाह्म मॊत्रणेकड ेदेण्मात आर.े ठेकेदाय वॊस्थेने 

स्भळानबूभीभध्मे दयभशा मेणाये स्भळान ऩाव गोऱा करून त्माची नोंद यर्जस्टयभध्मे घेणे आलश्मक अवताॊना 
वदयची नोंदलशी उऩरब्ध झारी नाशी. ननपलदा अट क्र.19 नुवाय ठेकेदाय वॊस्थेने ननमुक्त केरेल्मा कभषचाऱमाॊचा 
पलभा ळावकीम पलभा ननधीकड ेउतयपलणे आलश्मक अवताॊना पलभा उर्त्रलल्माची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून 

आरी नाशीत. कें द् ळावनाच्मा भशवूर ल पलत्त भॊत्रारम, नली ददल्री माॊचेकडीर नोदटकपकेळन नॊ.25/2012, 

दद.20/06/2012 नुवाय स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेतीर आयोग्म पलऴमक काभावाठी दद.1/07/2012 ऩावून 

वेलाकयातून वलरत ददरी अवताॊना ठेकेदायाव वेलाकयावश प्रदान केर ेआशे. वदयशू यक्कभ रु. 34,38,939/- 

लवूरऩात्र आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका कामाषेत्राभधीर एकूण 37 स्भळानबभूीभध्मे व यषा ल वापवपाई 

काभकाजाकरयता 24 ताव काऱजीलाशक नेभणेकाभी फेयोजगाय वॊस्था / ठेकेदायाकडून ननवलदा क्र.12/2012-
13 प्रलवद्ध करून प्रस्ताल भागवलण्मात आर ेशोत.े त्माभध्मे एकूण 46 वॊस्थाॊनी प्रस्ताल वादय केर.े ननवलदेतीर 

अटीॊची ल कागदऩत्राॊची ऩतूाता कयणाऱमा वॊस्थाॊना प्रनत भाणवी रु.309/- प्रनत 08 तावाकरयता मा न्मनूतभ 

दयाने प्रत्मेक स्भळानबभूीच्मा देखयेख ल स्लच्छतचे्मा काभावाठी प्रत्मेकी 3 त े4 भजूय ऩ यवलण्माफाफत स्थामी 
वलभती ठयाल क्र.2461, हद.15/01/2013 न वाय भान्मता देण्मात आरी.  लदै्मकीम वलबागाच्मा भध्मलती 
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वाहशत्म बाॊडाय वलबागाकडीर आदेळ क्र.भवाबाॊ/04/कावल/51/2013, हद.23/01/2013 अन्लमे तीन लऴा 
कारालधी करयता काभकाजाच ेआदेळ देण्मात आर.े वदय काभाची नस्ती ल ठेकेदायाव प्रदान केरेल्मा देमकाॊची 
तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 217, हद.24/07/2018 

अन्लमे आयोग्म (घनकचया) वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय 
ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) प्रस्त त काभाची ननवलदा तीन लऴा कारालधी करयता प्रलवद्ध करून तीन ठेकेदायाव लऴााकरयता कामाादेळ 

देण्मात आर ेआशेत. तीन लऴााच्मा काभावाठी अचधननमभातीर करभ 72(फ) न वाय प्रनतलऴी  स्लतॊत्र 

प्रळावककम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ प्रळावककम भान्मता घेतल्माचे आदेळ नस्ती भध्मे आढऱून 

आर ेनाशी. माफाफत ख रावा केरा नाशी. 
2)  भशानगयऩालरका आस्थाऩनेलय व यषा यषक ल वपाईगाय कभाचायी ननमलभतऩणे कामायत अवताॊना 
स्भळानबभूीची देखयेख ल स्लच्छता कयण्माचे काभ कयणेवाठी स्लतॊत्र ननवलदा कामालाशी करून वदय काभ 

फाह्म मॊत्रणेकड ेदेण्मात आर.े माफाफत ख रावा केरा नाशी. 
3)  ननवलदेतीर अट क्र.11 न वाय स्भळानबभूीच्मा स्लच्छता ल देखयेख काभावाठी ननम क्त केरेल्मा ठेकेदाय 
वॊस्थेने स्भळानबभूीभध्मे दयभशा मेणाये स्भळान ऩाव गोऱा करून त्माचे यग्जस्टयभध्मे नोंद घेलनू वफॊचधत 

जन्भ-भतृ्म ूउऩननफॊधक कामाारमाकड ेजभा करून त्माचा अशलार देमकावोफत वादय कयणे आलश्मक आशे. 

तथावऩ वदयच्मा नोंदीफाफतच ेयग्जस्टय ल अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. माफाफत ख रावा केरा 
नाशी. 
4)  ननवलदा अट क्र.19 न वाय ठेकेदाय वॊस्थेने ननम क्त केरेल्मा कभाचाऱमाॊचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड े

उतयवलणे आलश्मक आशे. तथावऩ वदयचा वलभा उतयवलल्माफाफतची कागदऩत्र ेनस्तीभध्मे आढऱून आरी नाशी.  
5) कें द्र ळावनाच्मा भशवरू ल वलत्त भॊत्रारम, नली हदल्री माॊचेकडीर नोहटकपकेळन नॊ.25/2012, 
हद.20/06/2012 न वाय स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेतीर आयोग्म वलऴमक काभावाठी हद.1/07/2012 ऩावनू 

वेलाकयातनू वलरत देण्मात आरी आशे. आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩा माॊचेकडीर हद.05/07/2014 भॊजूय 
प्रस्तालान वाय आयोग्म कामाकायी अचधकायी माॊनी त्माॊचे ऩत्र क्र.आभ का /7/काली/117/2014, हद.4/08/14 
न वाय स्भळानबभूी ल दपनबभूी करयता प्रनत हदन रु.309/- प्रनत भजूय मा प्रभाणे ठेकेदाय वॊस्थेव देम 

अवरेल्मा यक्कभेभधून वेलाकयाची यक्कभ रु.34/- लगऱून रु.275/- प्रभाणे देमक अदा कयण्माफाफत आदेळ 

देण्मात आर ेआशे. त्मान वाय देमके वादय कयण्माफाफत वफॊचधत वॊस्थेव ऩत्राव्दाये कऱवलण्मात आर ेआशेत. 

ऩयॊत  आयोग्म वलबागाने कें द्र ळावनाचे नोटीकपकेळनभधीर तयतदू, आम क्त माॊचेकडीर भॊजूय प्रस्ताल ल 

कामाकायी आयोग्म अचधकायी माॊनी हदरेरे आदेळाॊच ेऩारन न कयता खारीर नभदू वॊस्थाॊना हद.1/04/2013 
ऩावनू रु.309/- प्रनत हदन प्रनत भजूय मा प्रभाणे वेलाकय यक्कभेवश प्रदान केर ेआशे. त्माभ ऱे खारीर नभदू 

केल्माप्रभाणे जादा यक्कभेच ेप्रदान झार ेअवनू वदयची यक्कभ लवरूऩात्र आशे. 
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अ. 
क्र. 

फेयोजगाय 
वॊस्था/ठेकेदायाच ेनाल 

नेभनू 

हदरेरी 
स्भळानबभूी 

2013-14 मा 
आचथाक 

लऴााभध्मे अदा 
केरेरी यक्कभ 

(रु.) 

2014-15 मा 
आचथाक 

लऴााभध्मे अदा 
केरेरी यक्कभ 

(रु.) 

एकूण यक्कभ 

(रु.) 

वेलाकया ऩोटी 
जादा अदा 
झारेरी 
लवरूऩात्र 

यक्कभ (रु.) 

1. वाईकृऩा स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

डूडूऱगाल  463710 463710   927420    114629 

2. बायतीर भहशरा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था  

ऩ नालऱे  568251 716571 1284822 158804 

3. वऩ ॊ .चच ॊ.भ स्रीभ लेल्पेअय 

अॎन्ड किस्थान ईदगाश 

कलभटी  

नेशरू नगय  257676 300150 557826 68947 

4. वऩ ॊ .चच ॊ.भ स्रीभ लेल्पेअय 

अॎन्ड किस्थान ईदगाश 

कलभटी 

दाऩोडी  214194 150483 364677 45074 

5. वॊम क्त णिस्ती वेला 
भशावॊघ  

लर ॊकयोड  278913 278913 557826 68947 

6. फाराजी स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

वऩ ॊऩऱे 

ननरख  
567942 567492 1135434 140340 

7. फाराजी स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

भाभ डी  567942 567492 1135434 140340 

8. 
 

अषम स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

हदघी  344127 370083 714210 88276 

9. स्लरूऩ भहशरा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

बोवयी  370083 370083 740166 91485 

10. वावलत्री भहशरा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

वाॊगली  455775 455775 911550 112668 

11. अथला स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

क दऱ लाडी  378735 378775 757510 93628 

12. भॊगरभ ती स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

भोळी 417479 204867 622346 76922 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[471] 

13. जोगेश्लयी एन्टयप्राईजेव  थेयगाल  567942 567942 1135884 140395 
14. श्री वाई स्लमॊयोजगाय 

वेला वॊस्था 
नेशरू नगय  344535 344535 689070 85169 

15. श्री वाई स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

दाऩोडी  344535 344535 689070 85169 

16. व याज्म स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

वऩ ॊऩयी गाल  370083 370083 740166 91485 

17. व याज्म स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

लाकड गाल  370083 370083 740166 91485 

18. श्री दत्तकृऩा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

चऱशोरी  518811 518811 1037622 128250 

19. अज ान आधाय 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

वऩ ॊऩयी नगय  88147 149910 238057 29424 

20. वावलत्रीफाई 

स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

कस्ऩटे 

लस्ती  
350406 350406 700812 86620 

21.  लबैली एन्टयप्राईजेव चऱशोरी द.  370491 370491 740982 91585 
22 जनवेला स्लमॊयोजगाय 

वेला वॊस्था 
प गेलाडी द. 516947 371418 888365 109802 

23. बायतीम भहशरा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

प गेलाडी 
स्भ. 

379143 230823 609966 75392 

24. लबैली एन्टयप्राईजेव यशाटणी  370491 370491 740982 91585 
25 एकवलया भहशरा 

स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

वऩ ॊऩऱे 

वौदागय  
345381 435381 780762 96502 

26 श्रभवलकाव भहशरा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

कावाय लाडी  370491 225261 595752 73635 

27 याजभाता अहशल्मादेली 
शोऱकय स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

वऩ ॊऩऱे ग यल  275628 275638 551266 68136 

28 श्रभवलकाव भहशरा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

ककलऱे  370491 370491 740982 68136 
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29 वॊत गाडगेफाफा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

काऱेलाडी  225261 626961 852222 91585 

30 वॊत गाडगेफाफा 
स्लमॊयोजगाय वेला 
वॊस्था 

ननगडी द.  370083 370083 740166 105335 

31. ऋत याज स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

भोयलाडी  315798 315498 631296 91485 

32. अशर ेव न्नतलर  लर ॊकयोड 

भ .द.  
293071 293071 586142 78028 

33. जनवेला स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

चचखरी द. 379134 -- 379134 72447 

34. वद्ग रू स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

यालेत  653226 653226 1306452 46861 

35. प्रवन्ना स्लमॊयोजगाय 
वेला वॊस्था 

चचखरी द. 379134 379134 758268 161477 

36. गामत्री एन्टयप्राईजेव तऱलड े 344535 344535 689070 93722 
37. गामत्री एन्टयप्राईजेव फोऩखेर  344535 344535 689070 85169 
 एकूण यक्कभ   14143199 13817736 27960945   3438939 

 

लयीर प्रभाणे रु.34,38,939/- इतकी जादा यक्कभ प्रदान केल्माभ ऱे भनऩाचे आचथाक न कवान झार ेआशे. तयी 
आम क्त ल आयोग्म लदै्मकीम अचधकायी माॊचेकडीर आदेळाच ेउल्रॊघन करून लयीर ठेकेदायाॊना जादा प्रदान 

केरेल्मा तत्कारीन अचधकायी/कभाचायी माॊचेलय जफाफदायी ननग्श्चत करून वॊफॊचधताकडून वदयची यक्कभ 

दॊडात्भक व्माजावश लवरू कयण्मात माली.    

लवरूऩात्र यक्कभ रु.34,38,939/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 142, Hmm No : 217)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

153 JNNURM अतॊगषत घनकचया व्मलस्थाऩन प्रकल्ऩ याफवलणेभधीर “मॊत्राव्दाये  यस्ते 
स्लच्छ कयणे” मा काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 13 

   

रेखा ळीऴा :JNNURM    ळावन ननधी  
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अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 9878995.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 395640.00/-   

भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभ भधीर करभ क्र.72(फ) नुवाय वदय काभाव प्रळावककम भान्मता ल 

ताॊत्रत्रक भान्मता घेतल्माचे आदेळ नस्तीभध्मे आढऱुन आर ेनाशीत. लाढील 5 गाड्माॊफाफत नव्माने ननपलदा 
प्रकक्रमेचा अलरॊफ कयणेत आरा नाशी. त्माव वुधायीत प्रळावककम ल वुधायीत ताॊत्रत्रक भान्मता घेणेत आरी 
नाशी. भलळनव्दाये भनऩा षेत्रातीर कोणत ेयस्त ेवाप कयालमाच ेआशेत त्मा यस्त्माचे अॊतय ल स्लच्छ कयणेची 
लेऱ नभूद कयणेत आरेरी नाशी. भलळन चारपलण्मावाठी उत्ऩाददत कॊ ऩनीने वयावयी इॊधनाचा खचष ककॊ ला प्रत्मष 

इॊधन ककती रागणाय आशे माची खात्री करुन ककती टक्के यक्कभ इॊधनालय खचष शोत आशे त्मानुवाय इॊधन 

खचाषची टक्केलायी ठयपलणेत आरी नाशी.  त्माभुऱे इॊधन खचाषवाठी बाललाढ मोग्म दयाने ददल्माची खात्री कयता 
मेत नवल्माने लाढील दयानुवाय लऴष 2014-15 भध्मे खचष कयण्मात आरेरी यक्कभ रु.26,41,723/- आषेऩाचधन 

ठेलण्मात मेत आशे. भोठे भलळन ल रशान भलळनवाठी 2014-15 मा आचथषक लऴाषभध्मे बालाढी अॊतगषत 

नफ्मालयीर बाललाढीऩोटी जादा प्रदान केरेरी एकूण यक्कभ यक्कभ रु.3,95,640/- इतकी वॊफॊधीताकडून लवुर 

कयण्मात माली. काभाच ेदेमकावोफत वादय केरेल्मा तऩलळराभध्मे यस्त्माच्मा चैनेजचा उल्रेख केरा नवल्माने 

एकूण 42 कक.भी. ल 32 कक.भी. राॊफीचे कोणत ेयस्त ेस्लच्छ केर ेमाफाफत खात्री कयता आरी नाशी. जाशीय 

ननपलदेभधीर अट क्र.5 नुवाय ननपलदा भॊजूय शोणाये ठेकेदायाव ननपलदेभधीर दयाखेयीज कोणताशी जादा आकाय 

भनऩातपे ददरा जाणाय नाशी अव ेअवताना कयायनाममाभध्मे इॊधनाचा दयलाढ देणेत मेईर अळी अट नभूद 

करुन कयायनाभा कयणेत आरा आशे. इॊधन बाललाढ पयक देताना Consumer Price Index नुवाय इॊधनाचा दय 

घेणे आलश्मक अवताना भनऩाने PMPML करयता भॊजूय इॊधनाचा दय (प्रनत लरटय रु.44.77) घेणेत आरा आशे. 

10 भलळनचे रॉग फुक रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध केर ेनाशी. भलळनचे षभतनुेवाय 52.50% यस्ता वपाईचे काभ 

केर ेअवल्माने प्रनत लळफ्ट रु.8281/- प्रभाणे यक्कभ देम शोत.े 2014-15 मा आचथषक लऴाषभध्मे 966 लळफ्टची 
यक्कभ प्रदान केरी अवल्माने रु.7492/- प्रनत लळफ्टप्रभाणे यक्कभ रु.72,37,272/- इतका जादा खचष झाल्माच े

ददवून मेत आशे. 

 

  

JNNURM अतॊगात घनकचया व्मलस्थाऩन प्रकल्ऩ याफवलणेकरयता मॊत्र खयेदी करुन 5 लऴाावाठी 
मॊत्राव्दाये यस्त ेस्लच्छ कयणेचे काभाचे ननमोजन कयण्मात आरे. यस्त ेस्लच्छ कयणेवाठी आलश्मक 
अवणाये लाशनावश 3 भोठे भलळनकरयता यक्कभ रु.2.55 कोटी ल 2 रशान भलळनकरयता यक्कभ 
रु.0.60 कोटी अवे एकूण रु.3.15 कोटी यकभेचे मॊत्र खयेदीचे अॊदाजऩत्रक तमाय कयणेत आरे. वदय 
काभाकरयता वन 2007 भध्मे जाहशय ननवलदा काढण्मात आरी. लाशनावश भोठी भलळन यक्कभ 
रु.1,10,18,438/- प्रनत नगप्रभाणे ल रशान भलळन यक्कभ रु.75,00,000/- प्रनत नगप्रभाणे खयेदी 
कयण्माची न्म नतभ दयाची ननवलदा ननग्श्चत कयणेत आरी. स्थामी वलभती ठयाल क्र.1497 
हद.21/08/2007 अन्लमे भे.फी.व्शी.जी.इॊडडमा लर. माॊची वलाात कभी दयाची ननवलदा भॊजूय कयणेत 
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आरी. वदय कॊ ऩनीव आदेळ क्र.लदै्म/11/कावल/953/2007 हद.12/11/2007 अन्लमे 5 लऴाावाठी काभ 
कयणेचे आदेळ देण्मात आरे. मॊत्राव्दाये यस्त ेस्लच्छ कयणे काभाचा कयायनाभा हद.05/11/2007 
कयण्मात आरा. तवेच लाढील 5 गाड्मावाठी हद.06/10/2010 योजी व धायीत कयायनाभा कयण्मात 
आरा आशे. वदय काभाचे नस्तीची ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत 
अधावभाव ऩत्र क्र.207 हद.17/07/2018 अन्लमे वलचायणा केरी शोती. वलबागाने आषेऩचे अन ऩारन 
वादय केरे नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)वदय काभाव प्रळावककम भान्मता ल ताॊबत्रक भान्मता हदल्माचे आदेळ नस्तीभध्मे आढऱ न आरे  
नाशीत. 
2) लाढील 5 गाड्मावाठी हद.06/10/2010 योजी व धायीत कयायनाभा कयण्मात आरा आशे. लाढील 5 
गाड्माॊफाफत नव्माने ननवलदा प्रकक्रमेचा अलरॊफ कयणे आलश्मक शोत.े तवेच त्माव व धायीत प्रळावककम 
भान्मता ल व धायीत ताॊबत्रक भान्मता घेणे आलश्मक शोत.े तवे न कयता ऩयस्ऩय लाढील खयेदीचा ल 
काभाचा कयायनाभा कयण्माचे प्रमोजनाचा ख रावा कयाला. नव्माने ननवलदा प्रकक्रमा न कयता त्माच 
ठेकेदायाव लाढील काभाचे आदेळ देणे म्शणजे ठेकेदायाचे हशत जोऩावण्माचा प्रकाय हदवनू मेतो. आचथाक 
लऴा 2010 भध्मे वदय गाड्मा ल त्मावोफतचे भलळन माॊची फाजायबालाळी त रना कळा ऩध्दतीने केरी 
माफाफत केरेरा नाशी.     
3) कयायनाम्मातीर अट क्र.8 न वाय प्रनतभलळनव्दाये 75,000 चौ.भी. षेत्र दययोज स्लच््ता कयणे ल तो 
कचया भोळी डऩेो मेथे टाकणेफाफत नभदू कयणेत आरे आशे. भलळनव्दाये भनऩा षेत्रातीर कोणत ेयस्त े
वाप कयालमाचे आशेत त्मा यस्त्माचे अॊतय ल स्लच्छ कयणेची लेऱ नभदू कयणेत आरेरी नाशी. 
भलळनव्दाये यस्त ेस्लच्छ केल्मानॊतय कचया शा भोळी डऩेो मेथे टाकरेफाफत ऩोशोच हदवनू आल्मा 
नाशीत. माफाफत आयोग्म ननरयषकाचा अशलार जोडरेरा नाशी. 
4) वदय काभाचा कयायनाभा शा 5 लऴाावाठी कयण्मात आरा आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 
अचधननमभ भधीर करभ क्र.72(फ) न वाय ऩहशरे लऴााखेयीज त्माऩ ढीर कारालधीवाठी खचा कयाला 
रागणाय अवल्माने, अवे खचााचे दानमत्ल ऩत्कयण्माऩलूी उऩयोक्त तयत दीन वाय भशानगयऩालरकेची 
प्रळावकीम भान्मता घेणे आलश्मक आशे. वदय काभालय खचा कयणेऩ ली वलबागाने खचााव भनऩाची 
भान्मता घेतरी नवल्माचे हदवनू मेत.े माफाफत ख रावा केरेरा नाशी.      
5) यस्ता स्लच्छतचेे काभ कयणेवाठी भलळनरा रागणाये इॊधनाचा खचा शा भॊज य दयाचे 52% इतका  
मेत अवल्माचे ठेकेदायाने त्माचे ऩत्र हद.15/03/2011 अन्लमे रेखी स्लरुऩात नभदू केरे आशे. त्मान वाय 
भनऩाने इॊधनावाठी ठेकेदायव बाललाढ हदरी आशे. इॊधनावाठी मेणा-मा खचााची खात्री कळाचे आधाये 
कयण्मात आरी आशे माफाफत ठेकेदायाने दयऩथृ:कयण वादय केरेरे नाशी. तवेच वलबागानेशी माफाफत 
दयऩथृ:कयण केल्माचे हदवनू मेत नाशी. ननवलदेभध्मे इॊधनाचे खचााची टक्केलायी नभ द कयण्मात आरी 
नवल्माने भलळन चारवलण्मावाठी उत्ऩाहदत कॊ ऩनीने वयावयी इॊधनाचा खचा शोण्माचा दय काम ठयलरा 
आशे ककॊ ला प्रत्मष इॊधन ककती रागणाय आशे माची खात्री करुन ननवलदा भॊजूय दयातीर ककती टक्के 
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यक्कभ इॊधनालय खचा शोत आशे त्मान वाय इॊधन खचााची टक्केलायी ठयवलणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  
भनऩाने अळा प्रकाये दयाफाफत खात्री केल्माचे हदवनू मेत नाशी. त्माभ ऱे इॊधन खचाावाठी बाललाढ मोग्म 
दयाने हदल्माची खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे लाढील दयान वाय लऴा 2014-15 भध्मे लाढील खचा 
कयण्मात आरेरी यक्कभ रु.26,41,723/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. माफाफतचा तऩळीर 
खारीरप्रभाणे आशे.  
अ.क्र. लाशन क्र.  कारालधी एकूण लळफ्ट 
 1. MH-14.AZ- 9910 4/2014 त े2/2015 277 
 2. MH-14.AZ- 9908 4/2014 त े12/2014 238 
 3. MH-14.AZ- 9907 3/2014 त े3/2015 327 
 4. MH-14.AZ- 9978 4/2014 त े3/2015 124 
  एकूण 966 
  लाढील दय रु. 15773/- 
  खचा यक्कभ रु. 1,52,36,718/-  
   भ ऱ दय रु. 14000/- 
  भ ऱ दयान वाय खचा रु. 1,35,24,000/-  
  लाढील खचा रु. 17,12,718/-  
 1. MH-14.AZ- 9926 3/2014 त े3/2015 297 
 2. MH-14.AZ- 9927 6/2014 त े3/2015 318 
 3. MH-14.AZ- 9823 4/2014 त े6/2015 & 12/2014 123 
 4. MH-14.AZ- 9822 4/2014 त े12/2014 72 
 5. MKN V- 503 7/2013 त े9/2013 79 
  एकूण 889  
  लाढील दय रु. 9295/- 
  खचा यक्कभ रु. 82,63,255/-  
  भ ऱ दय रु. 8250/- 
  भ ऱ दयान वाय खचा रु. 73,34,250/-  
  लाढील खचा रु. 9,29,005/-  
  एकूण लाढील खचा रु. 26,41,723/-  

  
6) बाललाढ पयक देताना ठेकेदायाव भॊजूय केरेल्मा ननवलदा दयाभधून त्माव लभऱणाया 15% नपा लजा 
जाता केरेल्मा काभाचे मेणा-मा ककॊभतीलय ननग्श्चत केरेल्मा व त्रान वाय बाललाढ देणे आलश्मक आशे. 
भनऩाचे  भलळन चारवलण्माचा दय भोठ्मा भलळनवाठी यक्कभ रु.14000/- ल रशान भलळनवाठी 
यक्कभ रु.8250/- इतका प्रनत लळफ्ट ननग्श्चत केरा आशे. इॊधनाचा खचा शा उऩयोक्त दयाचे 52% 
इतका शोत अवल्माचे ठेकेदायाने त्माचे ऩत्र हद.15/03/2011 अन्लमे खात्माव कऱवलरे आशे. त्मान वाय 
खात्माने इॊधनाचे दयात ज्मा प्रभाणात लाढ शोईर त्माप्रभाणात प्रनत लळफ्टचे दयात लाढ करुन देमके 
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प्रदान केरी आशेत. इॊधनाचा फेलवक दय यक्कभ रु.36/- प्रनत लरटय इतका ननश्चीत कयण्मात आरा 
आशे. इॊधनाचा लाढील दय यक्कभ रु.44.77 इतका अवल्माने ठेकेदायाव हदरेल्मा दयाभधून 15% नपा 
लजा जाता खारी नभदू दयान वाय देमके प्रदान कयणे आलश्मक शोत.े   
ननवलदेती
र दय रु. 

15% 
नपा 
यक्कभ 
रु.  

खचा 
यक्कभ 
रु. 

52% 
इॊधनालयी
र खचा 
रु. 

द रुस्ती ल 
देखबारीलयी
र खचा रु. 

इॊधना
चा 
फेलवक 
दय रु. 

इॊधना
चा 
लाढील 
दय रु. 

लाढील 
दयान वा
य खचा 
रु. 

मेणाया 
दय रु. 

14000/-  2100/-  11900/
- 

6188/- 5712/- 36/- 44.77 7695/- 15507/
-  

8250/- 1237.5
0 

7012.5
0 

3646.50 3366/- 36/-  44.77 4535/- 9139/-  

 
ऩयॊत  भनऩाने ठेकेदायाव नफ्मावश भॊजूय केरेल्मा वॊऩ णा दयालय बाललाढीची ऩरयगणना करुन भोठ्मा 
भलळनची 966 लळफ्टचे दय रु.15507/- प्रनत लळफ्टन वाय रु.1,49,79,762/- प्रदान कयणे आलश्मक 
अवताना रु.15773/- प्रनत लळफ्टन वाय रु.1,52,36,718/- प्रदान केरे आशे. त्माभ ऱे भोठे भलळनचे 
काभाऩोटी यक्कभ रु.2,56,956/- इतकी यक्कभ जादा प्रदान केरी आशे. रशान भलळनचे 889 लळफ्टचे 
दय रु.9139/- प्रनत लळफ्टन वाय रु.81,24,571/- प्रदान कयणे आलश्मक अवताना रु.9295/- प्रनत 
लळफ्टन वाय रु.82,63,255/- प्रदान केरे आशे. त्माभ ऱे रशान भलळनचे काभाऩोटी यक्कभ 
रु.1,38,684/- इतकी यक्कभ जादा प्रदान केरी आशे. भोठे भलळन ल रशान भलळनवाठी 2014-15 मा 
आचथषक लऴाषभध्मे बालाढी अॊतगषत नफ्मालयीर बाललाढीऩोटी जादा प्रदान केरेरी एकूण यक्कभ यक्कभ 
रु.3,95,640/- इतकी वॊफॊधीताकडून लवरु कयण्मात माली.             
7) यस्ता स्लच्छ कयणेचे काभ शे व्शीटी 650 चे प्रनत भलळनव्दाये 42 कक.भी. ल व्शीटी 500 चे प्रनत 
भलळनव्दाये 32 कक.भी. राॊफीचा यस्ता स्लच्छ कयणेचा आशे अवे कययानाम्माभध्मे नभदू कयण्मात आरे 
आशे. काभाचे देमकावोफत वादय केरेल्मा तऩलळराभध्मे यस्त्माच्मा चैनेजचा उल्रेख केरा नवल्माने 
एकूण 42 कक.भी. ल 32 कक.भी. राॊफीचे कोणत ेयस्त ेस्लच्छ केरे माफाफत खात्री कयता आरी नाशी.  
8) जाशीय ननवलदेभधीर अट क्र.5 न वाय ननवलदा भॊजूय शोणाये ठेकेदायाव ननवलदेभधीर दयाखेयीज 
कोणताशी जादा आकाय भनऩातपे हदरा जाणाय नाशी अवे अवताना कयायनाम्माभध्मे इॊधनाचा दयलाढ 
देणेत मेईर अळी अट नभदू करुन कयायनाभा कयणेत आरा आशे. वदय वलवॊगतीफाफत ख रावा 
कयण्मात आरा नाशी. 
9) इॊधन बाललाढ पयक देताना Consumer Price Index न वाय इॊधनाचा दय घेणे आलश्मक 
अवताना भनऩाने PMPML करयता भॊजूय इॊधनाचा दय (प्रनत लरटय रु.44.77) घेणेत आरा आशे  
माफाफत ख रावा कयाला.  
10) 10 भलळनचे रॉग फ क भागणी करुनशी रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध केरे नवल्माने प्रत्मष केरेल्मा 
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काभाचे षेत्रपऱ ल त्माकरयता लाऩयणेत आरेल्मा इॊधनाची खात्री कयता आरी नाशी.  
11) ताॊबत्रक स्ऩेलवकपकेळनन वाय भोठ्मा भलळनने यस्ता स्लच्छ कयणेची षभता दय तावाव 10 त े15 
कक.भी. इतकी आशे. त्मान वाय 8 तावाचे एका लळफ्टभध्मे ककभान 80 कक.भी.राॊफीचे यस्त ेस्लच्छ 
कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  एका लळफ्टभध्मे भोठे भलळनव्दाये 42 कक.भी. राॊफीचे यस्त ेस्लच्छ 
कयण्मात आरे आशेत. भलळन षभतचेा ऩ येऩयू लाऩय झारा नवल्माचे हदवनू मेत.े भलळनने यस्ता 
स्लच्छ कयणेची ककभान षभतने वाय 52.50% इतकाच लाऩय कयण्मात आरा आशे अवे हदवनू मेत.े 
कामाकायी अलबमॊता (वल/माॊ) कामाळाऱा माॊचेकडीर ताॊबत्रक तऩावणी अशलार हद.12/03/2008 अन्लमे 
वदय भलळनचे योडलय प्रात्मेक्षषक घेणेत आरे अवनू एक भलळन प्रनत ताव चाय त ेऩाच ककरोभीटय  
यस्ता वाप वपाई शोत अवल्माफाफत अशलारात नभदू आशे. तवेच जादा लेगाने काभ केल्माव 10 
कक.भी. प्रनत ताव वपाई कयणे ळक्म शोईर अवे अशलारात नभदू केरे आशे. ताॊबत्रक तऩावणी 
अशलारान वाय वदयचे भलळन क ळर काभगायाव्दाये चारवलल्माव भलळनचे षभतने वाय वपाईचे काभ 
कयणे ळक्म आशे अवे हदवनू मेत.े त्मान वाय भनऩाने ठेकेदायाकडून भलळनचे षभतने वाय यस्ता 
वपाईचे काभ करुन घेणे आलश्मक शोत.े काभाची ननवलदा वादय कयतलेेऱी एक हदलवात 8 तावाचे 
एक लळफ्टभध्मे भलळनचे षभतने वाय काभ कयणेचे दय वादय केरे आशेत. भलळनव्दाये यस्ता वपाई 
कयणेचे ननवलदेभधीर दय रु.14000/- प्रनत लळफ्ट इतका भॊज य कयण्मात आरा आशे. इॊधनाचा दय 
लाढल्माने 2013-14 मा आचथाक लऴााऩावनू प्रनत लळफ्ट यक्कभ रु.15773/- प्रभाणे कयण्मात आरा 
आशे. भलळनचे षभतने वाय 52.50% यस्ता वपाईचे काभ केरे अवल्माने प्रनत लळफ्ट रु.8281/- प्रभाणे 
यक्कभ देम शोत.े 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे 966 लळफ्टची यक्कभ प्रदान केरी अवल्माने 
रु.7492/- प्रनत लळफ्टप्रभाणे यक्कभ रु.72,37,272/- इतका जादा खचा झाल्माचे हदवनू मेत आशे. 
माफाफत ख रावा केरेरा नवल्माने जादा खचा केरेरी वदयची यक्कभ आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
12) ऩ लीच्मा 3 भलळन ल लाढील 5 भलळन अवे 8 भलळन ह्मा भनऩाचे भारकीचे अवल्माने त्मा वला 
भलळनचा वलभा ल प्रादेलळक ऩरयलशन वलबागाकडीर (RTO) कपटनेव दाखरा नस्तीभध्मे आढऱ न आरा 
नाशी. त्माभ ऱे वदयशू भलळन ऩ णा षभतनेे काभ कयत अवल्माफाफतची खात्री कयता आरी नाशी.     
13) कयायनाभाभधीर अट क्र.8(क) न वाय मॊत्राव्दाये यस्ता वपाई केल्मानॊतय जभा शोणाया कचया शा 
भनऩाचे भोळी मेथीर डऩेोत ऩोशोच कयणेचा आशे. त्मान वाय वदय भलळनव्दाये जभा झारेरा कचया शा 
भोळी मेथीर डऩेोत ऩोशोच केल्माच्मा ऩालत्मा रेखा ऩयीषणाव वादय केल्मा नाशीत.  
एकूण आषेऩाचधन यक्कभ रु.98,78,995/- 
एकूण लव रऩात्र यक्कभ रु.3,95,640/-      

DGPKVSM6101 (Ref No : 148, Hmm No : 207)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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154 लाशन कामषळाऱेतीर लाशन दरुुस्ती काभातीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 07 

   

रेखा ळीऴा :लाशन कामाळाऱा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 260348.00/- 

 

कामषळाऱेत ठेलण्मात आरेल्मा लाशनाचे इनतलतृ्त नोंदलशीभध्मे लाशनावॊफॊधी ऩरयऩुणष भादशती नभूद केरी जात 

नाशी. लाशनाची लऴषननशाम घवा-माची ककॊभत ऩरयगणीत करुन वलष लाशनाॊची घवा-माची एकत्रीत यक्कभ 

ऩरयगणीत करुन त्माप्रभाणे अॊदाजऩत्रकाभध्मे तयतूद कयण्मात माली. आषेऩात नभूद केरेल्मा लाशनालय लाशन 

खयेदीऩावून ददनाॊक 31/03/2015 अखेय दरुुस्तीऩोटी लायॊलाय खचष केरा आशे. वदय अथला अळा प्रकायच ेलाशनाचे 
ननरेखन ककॊ ला पलक्री कयणेफाफत प्रस्ताल ठेलणे आलश्मक आशे. लाशनाचे ककॊभतीऩेषा लाशन दरुुस्तीलय जादा 
खचष कयाला रागणाय अवल्माव नपलन लाशन खयेदी कयणे आचथषक दशतालश शोईर. पलत्तीम भमाषदेऩेषा जादा 
खचष केरेल्मा खचाषव प्रळावननक पलबाग प्रभुखाची भान्मता घेणेत आरी नाशी. भनऩाचे कभषचा-माव देण्मात 

आरेरे इॊर्जन ऑईर ल शामड्रॉलरक ऑईरची शे कोणत्मा लाशनाव ल कधी लाऩयरे आशे त्माफाफतच ेअलबरेख े

रेखाऩयीषणाव वादय केरे नाशीत. त्माभुऱे अनुक्रभे त्माची ककॊभत यक्कभ रु.2,08,373/- ल यक्कभ रु.51,975/- 

अव ेएकूण रु. 2,60,348/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. MH 14 AZ 9867 ल MH 14 AZ 9918 कॉमऩॎक्टय 

मा लाशनावाठी देण्मात आरेरे शामड्रॉलरक ऑईरचा लाऩय झारा ककॊ ला कव ेमाची खात्री कयता आरी नाशी. 
तवेच शामड्रॉलरक ऑईर बयणा केरेनॊतय ऩुन्शा ऩुन्शा वदयच ेऑईर का लाऩयाले रागरे माचे वपलस्तय 

ऩुयाव्मावश तऩावणी अशलार वादय केरा नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये लाशन कामाळाऱा वलबागाचे खचााचे 2014-15 मा आचथाक लऴााचे 
रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.178 हद.05/06/2018 अन्लमे 
वलचायणा केरी शोती. वलबागाने आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे नवल्माने रेखाऩयीषणाचे खारीरप्रभाणे 
अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) लाशन कामाळाऱेकड ेभनऩाचे भारकीच्मा वला लाशनाॊचे इनतलतृ्त नोंदलशी ठेलरी जात.े वदय 
नोंदलशीभध्मे लाशनाची खयेदीची ककॊभत, लाशन खयेदीचा हदनाॊक, इॊग्जन नॊफय, चावी नॊफय इ.त्रोटक 
स्लरुऩात भाशीती नभदू केरी जात.े लास्तवलक ऩशाता वदय नोंदलशीचे ऩहशरे ऩानालय लाशनाचा क्रभाॊक, 
लाशनाचे भेक कॊ ऩनीचे नाल, लाशनाची खयेदीची तायीख, लाशनाची खयेदीची ककॊभत, इॊग्जन नॊफय, चावी 
नॊफय, इॊधन टाकीची षभता, प्रनत लरटय वयावयी धालवॊख्मा, लाशनाची आम ष्ट्म भमाादा इ. ऩरयऩ णा 
भाशीती नभदू कयणे आलश्मक आशे. भनऩाचे कामाळाऱेत ठेलण्मात आरेल्मा लाशनाचे इनतलतृ्त 
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नोंदलशीभध्मे लाशनावॊफॊधी ऩरयऩ णा भाहशती नभदू केरी जात नवल्माचे ननदळानाव आरे. माफाफत 
ख रावा केरेरा नाशी. 
2) भनऩाचे प्रत्मेक लाशन खयेदी केल्माऩावनू लाशनाचे इनतलतृ्त नोंदलशी ठेलरी जात अवल्माने त्मा 
त्मा वला लाशनाचे ककॊ भतीन वाय ल आम ष्ट्मभानाचा वलचायात घेता दय लऴी प्रत्मेक लाशनाचे घवा-माची 
ककॊभत काढून तलेढी यक्कभ भनऩाचे अॊदाजऩत्रकाभध्मे तयतदू करुन घवाया ननधीभध्मे लगा कयणे 
आलश्मक आशे. लाशन वलबागाकडून दयलऴी लाशनाच्मा घवा-माची ककॊभत काढरी जात नाशी शे 
ननमभफाह्म आशे. तयी भनऩाचे प्रत्मेक लाशनाची लऴाननशाम घवा-माची ककॊभत ऩरयगणीत करुन वला 
लाशनाॊची घवा-माची एकत्रीत यक्कभ ऩरयगणीत करुन अॊदाजऩत्रकाभध्मे तयतदू कयण्माची कामालाशी 
कयणेत माली. 
3) लाशन कामाळाऱेभापा त प्रत्मेक लाशनाचे द रुस्तीची नोंद त्मा त्मा लाशनाचे इनतलतृ्त नोंदलशीभध्मे 
नभदू केरी जात.े एखाद्मा लाशनाची लायॊलाय द रुस्ती कयाली रागत अवल्माव, द रुस्तीलयीर खचा 
दयलऴी लाढत जात अवल्माव लायॊलाय द रुस्तीची कायणे ळोधरी ऩाहशजे अन्मथा त्मा लाशनाचे ननरेखन 
ककॊ ला वलक्री कयणेफाफत प्रस्ताल ठेलणे आलश्मक आशे. लाशनाचे ककॊ भतीऩेषा लाशन द रुस्तीलय जादा खचा 
कयाला रागणाय अवल्माव नवलन लाशन खयेदी कयणे आचथाक हशतालश शोईर. ऩयॊत  भनऩाचे खारी 
नभदू केरेल्मा लाशनालय लाशन खयेदीऩावनू हदनाॊक 31/03/2015 अखेय द रुस्तीऩोटी लायॊलाय खचा केरा 
आशे. उदा. कचया लाशतकू कयणाये कॉम्ऩॎक्टय मालय खारी नभदू केरेन वाय द रुस्तीलय खचा कयणेत 
आरा आशे.   
अ.क्र. लाशन क्र. लाशन खयेदीचा 

हदनाॊक  
लाशानाची ककॊभत रु. हद,31/03/2015 

अखेय खचा रु. 
 1. MH 14 – AZ-9960  16/07/2009 39,94,505/-  19,94,193/-  
 2. MH 14 – F-9945  07/02/2008 39,94,505/-  28,32,450/-  

 
   लयीर लाशनालय द रुस्तीऩोटी केरेरा खचा शा कोणत्मा प्रकायचा आशे? अळा प्रकायची द रुस्ती शी 
माऩ ली कोणत्मा लऴी कयण्मात आरी आशे माची भाहशती वादय कयाली. तवेच वदय लाशनाॊचे प्रादेलळक 
ऩरयलशन कामाारमाकडीर कपटनेव दाखरा वादय कयाला. तवेच अळाप्रकाये खचा केरेल्मा स्ऩेअय 
ऩाटावफाफत गॉयॊटी/लॉयॊटी वलऴमी काम तयतदूी आशेत ल वदय स्ऩेअय ऩाट्ाव जवे की क्रच प्रेट 
फदररी अवल्माव त्मा स्ऩेअय ऩाटावची आम ष्ट्म भमाादा शी धालवॊख्मेलय ननग्श्चत केरी अवल्माने 
लयीरप्रभाणे ककती लाशनाॊचेफाफतीत त्माॊच्मा आम ष्ट्म भमाादेत खयेदीच्मा ककॊभतीऩेषा द रुस्तीलय जादा 
खचा कयाला रागरा आशे त्माची भाशीती वादय कयाली.     
4) भनऩाने लाशन द रुस्तीफाफत वलग्त्तम अचधकाय लाऩयणेफाफत ननमभ केरे नवल्माने भशायाष्ट्र ळावन 
वलत्त वलबागकडीर ळावन ननणाम क्र.वल.अ.प्र.10.08/प्र.क्र.70/2008/वलननमभ हद.15/05/2009 न वाय 
वलबाग प्रभ खाना ऩेरोरलय चारणा-मा लाशनावाठी प्रनतलऴी रु.40,000/- ल डडझेरलय चारणा-मा 
लाशनावाठी रु.50,000/- प्रनतलऴा द रुस्तीलय खचा कयण्माची भमाादा आशे. वलत्तीम भमाादेऩेषा जादा खचा 
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कयाला रागल्माव प्रळावननक वलबाग प्रभ खाची भान्मता घेणे आलश्मक आशे. भनऩाचे कामाळाऱेने 
आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे डडझेरलय चारणा-मा लाशनालय प्रनतलऴा वलत्तीम भमाादा यक्कभ 
रु.50,000/- ऩेषा जादा खचा केरेरा आशे. कामाळाऱेने भान्मता न घेता खारी नभदू केरेल्मा जीऩ ल 
काय मा लाशनालय वलत्तीम भमाादेऩेषा जादा खचा केरेरा आशे. लाशन द रुस्तीलय जादा केरेल्मा खचााव  
भान्मता घेण्मात मेऊन रेखा ऩयीषणाव अलगत कयाले. 
अ.क्र. लाशन क्र. लाशनाव लाऩयालमाचे 

इॊधन 
2013-14 भध्मे डडझेर लाशनाचे 
द रुस्तीलय केरेरा खचा यक्कभ रु. 

 1. MH-14- P-4705 डडझेर 80,108/- 
 2. MH-14 X-5994 डडझेर 1,14,391/- 
 3. MH-14 AE-8050- डडझेर 1,03,597/- 
 4. MH-14 AE-8100 डडझेर 65,195/- 
 5. MH-14 M-297 डडझेर  86,918/- 
 6. MH-14 AE-8029 ऩेरोर 80,633/- 

   
5) लाशनाव रागणये इॊग्जन ऑईर शे खात्माने खयेदी करुन लाशनाभध्मे बयणेवाठी खारी नभ द केरेरे 
भनऩाचे कभाचा-माव देण्मात आरे आशे. ऩयॊत  कभाचा-माव देण्मात आरेरे इॊग्जन ऑईर शे कोणत्मा 
लाशनाव ल कधी लाऩयरे आशे त्माफाफतचे अलबरेखे रेखाऩयीषणाव वादय केरे नाशीत. त्माभ ऱे 
वलबागाने आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे वलतयीत केरेल्मा इॊग्जन ऑईरची ककॊभत रु.141.75 प्रनत 
लरटयप्रभाणे  यक्कभ रु.2,08,373/- इतकी आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे.  
अ.क्र. कभाचा-माचे नाल इॊधन हदल्माचा 

हदनाॊक 
इॊधनाचे ऩरयभाण 
लर. 

 1. बारेयाल टी. फी.  01/08/2014 420 लर. 
 2. शन भॊत ेहदरीऩ  02/08/2014 420 लर. 
 3. अळोक गलाये 29/11/2014 210 लर. 
 4. बायत वलधाटे 29/11/2014 210 लर. 
 5. “ड” षेबत्रम कामाारम आयोग्म 24/06/2014 210 लर. 
 एकूण  1470 लर.  

   
6) श्री शन भॊत ेहदरीऩ माॊना हद.02/08/2014 योजी 420 लरटय शामड्रॉलरक ऑईर देण्मात आरे अवनू 
त्माॊनी वदय ऑईर कोणत्मा लाशनावाठी ल कधी लाऩय केरा आशे माचा अशलार वादय केरा नाशी. 
त्माभ ऱे शामड्रॉलरक ऑईरची ककॊभत रु.123.75 प्रनत लर.प्रभणे यक्कभ रु.51,975/- आषेऩाचधन 
ठेलण्मात मेत आशे.  
7) अ) MH 14 AZ 9867 कॉम्ऩॎक्टय मा लाशनाकरयता 50 लर. शामड्रॉलरक ऑईर बयणेवाठी 
हद.15/04/2014 योजी भे.श्रीमळ वेल्व अॉड वग्व्शावेव माॊना देण्मात आरे शोत.े तदनॊतय रगेच 
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हद.29/04/2014 योजी ऩ नश्च: 50 लर. शामड्रॉलरक ऑईर त्माच ठेकेदायाव त्माच लाशनाभध्मे 
बयणेवाठी देण्मात आरे आशे. तवेच वदय लाशनाभाध्मे शामड्रॉलरक ऑईर बयणेवाठी हद.31/05/2014 
योजी 80 लर., हद. 22/09/2014 योजी 60 लर., हद.13/11/2014 योजी 30 लर. हद.14/04/2014 त े
13/11/2014 मा कारालधीत एकूण 270 लर. शामड्रॉलरक ऑईर लाऩयणेत आरे आशे. तवेच लाशन क्र. 
MH 14 AZ 9918 कॉम्ऩॎक्टय मा लाशनाभध्मे बयणेवाठी 40 लर. शामड्रॉलरक ऑईर बयणेवाठी 
हद.03/07/2014 योजी भे.श्रीमळ वेल्व अॉड वग्व्शावेव माॊना देण्मात आरे शोत.े तदनॊतय रगेच 
हद.23/07/2014 योजी ऩयत 140 लर. शामड्रॉलरक ऑईर त्माच ठेकेदायाव त्माच लाशनात बयणेवाठी 
देण्मात आरे आशे. लाऩयणेत आरेल्मा शामड्रॉलरक ऑईरची नोंद वदय लाशनाचे इनतलतृ्ताभध्मे नभदू 
कयणेत आरे अवल्माचे हदवनू मेत नाशी. मालरुन शामड्रॉलरक ऑईरचा लाऩय वदय लाशनावाठी लाऩयरा 
ककॊ ला कवे माची खात्री कयता मेत नाशी. तवेच शामड्रॉलरक ऑईर बयणा केरेनॊतय ऩ न्शा ऩ न्शा वदयचे 
ऑईर का लाऩयाले रागरे माचे ववलस्तय ऩ याव्मावश म्शणजे ऑईर लरकेज शोत ेका? माची तऩावणी 
केल्माचा अशलार वादय कयणेत माला. 
आषेऩाचधन यक्कभ रु. 2,60,348/-         

DGPKVSM6101 (Ref No : 146, Hmm No : 178)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

155 वुलणष जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेच्मा अॊभरफजालणीतीर अननममभततेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 12 

   

रेखा ळीऴा :व लणा जमॊती ळशयी यो    ळावन ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 38340218.00/- 

 

योखलशीतीर नोंदी ह्मा आचथषक व्मलशायाच्मा ददनाॊकाव न नोंदपलता फॉकेकडीर भालवक स्टेटभेंट नुवाय फॉक 

खात्मालयीर व्मलशायाच्मा ददनाॊकाव नोंदलून योख नोंदलशी ल फॉक खात ेमाभधीर भदशनाखेय ल लऴषअखेयची 
लळल्रक जुऱलरी आशे. योख नोंदलशी भदशनाखेय ल लऴषअखेय ननमलभतऩणे फॊद करून अखेयची लळल्रक नोंदलून 

खातपे्रभुखाॊच ेस्लषयीने वाषाॊककत केरेरी नाशी. योखलशीतीर लळल्रक ल फॉकेतीर लळल्रक माभधीर तपालत 

यक्कभ रु. 9,03,450/- फाफतचा तऩलळर योखलशीभध्मे नभूद केरेरा नाशी. दयभशा फॉक ताऱभेऱ ऩत्रक तमाय 

कयणेत मेत नाशी.  फॉक खात्मालय प्राप्पत शोणा-मा व्माजाच्मा यकभेचा स्लतॊत्र दशळोफ ठेलण्मात आरा नाशी. 
घटकननशाम लगषलायीप्रभाणे प्राप्पत अजष, ऩात्र राबाथी प्रकयणे, कजष भॊजुयी ल लाटऩ प्रकयणे, फॉकेकड ेप्ररॊत्रफत 

प्रकयणे, अऩात्र प्रकयणे माकरयता नोंदलशी ठेलण्मात आरेरे नाशी. तवेच लाटऩ केरेरी यक्कभ, पलतयीत ळावन 
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अनुदानाचा दशस्वा ( धनाकऴष) माची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरी नाशी. ळावकीम अनुदान फॉकाॊकड े

शस्ताॊतरयत कयालमाच्मा कामषऩद्धतीत तु्रटी अवून फॉकाकडून ळावकीम अनुदानाचा गयैलाऩय शोण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. फॉकाॊकड ेशस्ताॊतरयत ळावकीम अनुदान मोजनेच्मा खात्माफाशेय ऩडून यादशल्माने वदय 

यकभेलयीर व्माजाच ेभनऩाचे नुकवान झार ेआशे. वदय मोजने अॊतगषत राबाथीव लमैक्तीक कजाषऩोटी 
वफलवडीची यक्कभ, पलबागाने फॉकेव प्रदान केरेरी यक्कभ वॊफॊधीत कजषदायाच ेकजष खाती जभा कयणे आलश्मक 

आशे. 2014-15 मा आचथषक लऴाषभध्मे फॉकेव्दाये मोजनेच्मा खात्मात यक्कभ रु.17,29,125/- जभा केल्माच ेददवून 

मेत.े वदयची यक्कभ शी कोणत्मा राबार्थमाषव ल कधी भॊजुय केरेल्मा कजष प्रकयणाची माचा तऩळीर 

रेखाऩयीषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध करुन देण्मात आरा नाशी. स्लणष जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेचे 
आचथषक लऴष 2014-15 चा वनदी रेखाऩाराचा रेखाऩयीषण अशलार भागणी करुनशी उऩरब्ध झारा नाशी. 
 

  

भशायाष्ट्रातीर नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊच्मा कामाषेत्रात नागयी ऩामाबतू ल वाभाग्जक व वलधा ननभााण 

कयणे ल त्माॊच्मा फऱकटीकयणावाठी भशा. व लणा जमॊती नागयोत्थान भशाअलबमान याफवलण्माफाफत 

ळा.नन.न.वल.क्र. NUR-2008/प्र.क्र.203/नवल-33 हद.20/02/10 अन्लमे वदय अलबमानाची उहद्दष्ट्टे, व्माप्ती, 
वलत्तीम ननमोजन, प्रकल्ऩाकरयता अन दान ल कजा उऩरब्ध करून देण्माची कामाऩद्धती ननग्श्चत कयण्मात आरी. 
दारयद्र्म येऴखेारीर क ट ॊफाऩकैी अ.जा., अ.ज., अल्ऩवॊख्माॊक, भहशरा, अऩॊग मा लगालायीप्रभाणे ऩात्र राबाथ्मांना 
कजा लाटऩ ल त्मा प्रभाणात ळावकीम अन दान (SUBSIDY) द्मालमाचे आशे. घटकननशाम लगालायीप्रभाणे प्राप्त 

अजांची छाननी करून ऩात्र राबाथी प्रकयणे फॉकेकड ेकजा भॊज यी ल लाटऩाकरयता ऩाठलामची आशेत. फॉकेने कजा 
प्रकयणे भॊजूय केल्मानॊतय ळावकीम अन दानाची यक्कभ फॉकेकड ेशस्ताॊतयीत कयालमाची आशे.  

       कें द्र ळावन ऩ यस्कृत “व लणा जमॊती ळशयी योजगाय मोजना” देळात 1997 वाराऩावनू कामााग्न्लत आशे. 

आचथाक लऴा 2014-15 मा कारालधीतीर मोजनेच्मा अॊभरफजालणी वॊदबाातीर अन दान लाटऩाच्मा नस्ती, योख 

नोंदलशी ल फॉक खात ेमाॊची ऩडताऱणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा अननमलभतताफाफत अधावभाव साऩनऩत्र 

क्र. 215 हद. 27/07/2018 अन्लमे वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ 

हदनाॊकाऩमतं अन ऩारन वादय केर ेनवल्माने खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

 

1) मोजनेकरयता प्राप्त शोणाऱमा ननधीचे स्लतॊत्र फॉक खात ेठेलण्मात मेत.े आचथाक लऴा 2014-15 मा कारालधीची 
रेखाऩयीषणाच्मा हदनाॊकाऩमतंची योख नोंदलशी ल फॉक खात ेमाॊची ऩडताऱणी केरी अवता वदयशू नोंदलशीतीर 

नोंदी ह्मा आचथाक व्मलशायाच्मा हदनाॊकाव नोंदवलणे आलश्मक अवताना फॉकेकडीर भालवक स्टेटभेंटभध्मे जव े

नभदू केर ेआशे त्मान वाय फॉक खात्मालयीर व्मलशायाच्मा हदनाॊकाव योख नोंदलशीत नोंदवलण्मात आर ेआशे. 

प्रत्मष वलतयीत धनादेळ/खात्मातनू लगा कयणेचे फॉकननशाम आदेळ, प्राप्त ननधी, लठरेर/े न लठरेर े

धनादेळ/आदेळ, द फाय/ च कीची प्रदाने, ई. नोंदी न घेतल्माभ ऱे आचथाक व्मलशायाॊची तऩावणी कयता आरी नाशी.  
2) वदय मोजनेच ेफॉक खात ेक्र.805145089 (इॊडडमन फॉक) भधीर हद.31/03/2015 योजी योखलशीतीर लळल्रक 

यक्कभ रु.3,83,40,218/- इतकी आशे ल फॉक स्टेटभेंटन वाय लळल्रक यक्कभ रु.3,74,36,786/- इतकी आढऱ न 

आरी. योखलशीतीर लळल्रक ल फॉकेतीर लळल्रक माभधीर तपालत यक्कभ रु.9,03,450/- फाफतचा तऩलळर 
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योखलशीभध्मे नभदू केरेरा नाशी. दयभशा फॉक ताऱभेऱ ऩत्रक तमाय कयणेत मेत नाशी. तयी, उऩयोक्त 

तपालतीफाफत ख रावा कयाला.    
3) नगय ऩरयऴद वॊचारनारमाच ेऩरयऩत्रक हद. 10/09/2004 भधीर ऩरय.37 न वाय मोजनेच्मा फॉक खात्मालय 
प्राप्त शोणाऱमा व्माजाचा हशळफे स्लतॊत्र ठेलामचा आशे. वदय यकभेतनू खचा कयालमाचा झाल्माव भशायाष्ट्र याज्म, 

नगय वलकाव वलबागाची भान्मता घेणे आलश्मक आशे. आचथाक लऴा 2014-15  भध्मे फॉक खात्मातीर यकभेलय 
एकूण रु.13,13,805/- इतके व्माज जभा झार.े त्माचा वलननमोग कळाप्रकाये कयण्मात आरा माची कागदऩत्र े

रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी नाशी. 
4) घटकननशाम लगालायीप्रभाणे प्राप्त अजा, ऩात्र राबाथी प्रकयणे, कजा भॊज यी ल लाटऩ प्रकयणे, फॉकेकड ेप्ररॊबफत 

प्रकयणे, अऩात्र प्रकयणे माकरयता नोंदलशी ठेलामची आशे. तवेच लाटऩ केरेरी यक्कभ, वलतयीत ळावन 

अन दानाचा हशस्वा ( धनाकऴा) माची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव झारी नाशी. 
5) वदय मोजने अॊतगात राबाथीव लमैक्तीक कजााऩोटी वफलवडीची यक्कभ, वलबागाने फॉकेव प्रदान केरेरी 
यक्कभ वॊफॊधीत कजादायाच ेकजा खाती जभा कयणे आलश्मक आशे. 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे फॉकेव्दाये 
मोजनेच्मा खात्मात यक्कभ रु.17,29,125/- जभा केल्माच ेहदवनू मेत.े वदयची यक्कभ शी कोणत्मा राबाथ्मााव 

ल कधी भॊज य केरेल्मा कजा प्रकयणाची माचा तऩळीर रेखाऩयीषणाव भागणी करुनशी उऩरब्ध करुन देण्मात 

आरा नाशी. 
6) फॉक खात्मात भाशे एवप्रर 2014 भध्मे रु.3,02,200/- ल जून 2014 भध्मे रु.5,55,343/- अव े एकूण 

रु.8,57,634/- शे यद्द धनादेळ म्शणून जभा दळावलण्मात आर े आशे. वदयची यक्कभ शी कोणत्मा आचथाक 

व्मलशायाफाफतची (transaction) आशे ल धनादेळ यद्द का कयण्मात आरा माफाफतचा तऩलळर नभदू केरेरा नाशी.  
7) भाशे भे 2014 भध्मे रु.1,05,000/-, ज र ै2014 भध्मे रु.35,000/- ल भाचा 2015 भध्मे रु.35,55,000/- अळी 
एकूण यक्कभ रु.36,95,000/- शे फॉकेव्दाये जादा वफलवडी म्शणून जभा दळावलण्मात आरी आशे. फॉकेने जव ेनभदू 

केर े आशे त्माचप्रभाणे वलबागाने योख नोंदलशीभधीर नोंदीत नभदू केर े आशे. वदय यकभेफाफत योख 

नोंदलशीभध्मे ववलस्तय तऩलळर नभदू कयणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  वलबागाने तवे नभदू केरेरे नाशी. मालरुन 

वदयची यक्कभ ज्मा राबाथ्मांना ऩ ली वफलवडी भॊज य केरी शोती त्माॊनाच ऩ न्शा भॊज य करुन फॉकेत जभा 
कयणेकयीता फॉकेव यक्कभ लगा कयणेचे आदेळ हदल्माच े हदवनू मेत.े तयी माफाफत ववलस्तय अशलार रेखा 
ऩयीषणाव वादय कयणेत माला.     
8) ळावकीम अन दान फॉकाॊकड े शस्ताॊतरयत कयालमाच्मा कामाऩद्धतीत त्र टी अवनू फॉकाकडून ळावकीम 

अन दानाचा गयैलाऩय शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. फॉकाॊकड ेशस्ताॊतरयत ळावकीम अन दान मोजनेच्मा 
खात्माफाशेय ऩडून याहशल्माने वदय यकभेलयीर व्माजाच े भनऩाचे न कवान झारे आशे. तयी फॉकाॊकड े ऩडून 

अवरेरे ळावकीम अन दानाचा आढाला घेलनू वदय यकभा तात्काऱ मोजनेच्मा खात्मात जभा कयाव्मात. वदय 
यकभेलयीर व्माजाची ऩरयगणना करून वदय यक्कभ वॊफॊचधताकडून लवरू कयाली. 
9) दारयद्र येऴखेारीर क ट ॊफाव दारयद्र येऴलेय आणणेकाभी ल त्माॊना व्मलवाम कयणेवाठी वदय मोजने अॊतगात 

भॊज य फॉकेभापा त कजा प्रकयणे भॊज य करुन ळावनाभापा त कजााचे यकभेऩोटी वफलवडी भॊज य केरी जात.े कजा 
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भॊज य केरेरे राबाथी व्मलवाम कयतात ककॊ ला कव ेमाफाफत खात्माचा अशलार रेखाऩयीषणाव वादय केरा 
नाशी. त्माभ ऱे राबाथ्मााव हदरेरा राब शा ळावन उद्देळान वाय वपर झारा ककॊ ला कवे माची खात्री कयता आरी 
नाशी.  
10) हद.01/04/2014 योजी यक्कभ रु.3,61,00,169/- इतकी लळल्रक अवनू 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे 

फॉकेकडून व्माजाची यक्कभ रु.13,13,805/- अळी एकूण रु.3,74,13,974/- प्राप्त झारी आशे. वदयची यक्कभ 

2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे ननमोजन करुन खचा कयण्मात आरी नवरेफाफत ख रावा कयाला. 
हद.31/03/2015 योजी मोजनेच्मा फॉक खात्मात यक्कभ रु.3,83,40,218/- एलढी लळल्रक वदय यकभेचा वलननमोग 

कयणेफाफत काम कामालाशी प्रस्तावलत केरी माफाफतचा अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी.          
11) व लणा जमॊती ळशयी योजगाय अलबमानाची उहद्दष्ट्टे, व्माप्ती, वलत्तीम ननमोजन, प्रकल्ऩाकरयता अन दान ल 

कजा उऩरब्ध करून देण्माची कामाऩद्धती ननग्श्चत केरेरी अवताना वलबागाभापा त मोजनेच्मा अॊभरफजालणीची 
कामालाशी मोग्म ऩध्दतीने शोत नाशी. काशी प्रकयणात राबाथ्मांनी यकभा न स्लीकायल्माने ननधी ऩडून याशणे तय 
काशी प्रकयणात ननधी वलतयीत न केल्माने राबाथी लॊचचत याशणे माभ ऱे व लणा जमॊती ळशयी योजगाय 
अलबमानाची उहद्दष्ट्टे ल शेत ूवपर शोत नाशी.  
12) स्लणा जमॊती ळशयी योजगाय मोजनेचे आचथाक लऴा 2014-15 चा वनदी रेखाऩाराचा रेखाऩयीषण अशलार 

भागणी करुनशी उऩरब्ध झारा नाशी.   
आषेऩाधीन यक्कभ रु. 3,83,40,218/- 

REVSRKF7701 (Ref No : 152, Hmm No : 215)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

156 भशानगयऩामरकेतीर अश्स्थव्मॊग कभषचाऱमाना Scooter with Adoption शे लाशन 
उऩकयण खयेदीवाठी ददरेल्मा अनुदान यक्कभेच्मा वभामोजनाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :अऩॊग कल्माण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 78079.00/-   

श्री.ळडेगे यभेळ वालऱायाभ, लळऩाई माॊना ददरेल्मा अग्रीभाच्मा यक्कभेचे वभामोजन केर ेनाशी. श्री.रोंढे बगलान 

फाफुयाल, लरफ्टभन माॊनी Scooter with Adoption शे लाशन खयेदी केल्माफाफत ची कागदऩत्र ेवादय केरेरी 
नवल्माभुऱे त्माॊना ददरेल्मा अनुदान ल अचग्रभ यक्कभेची व्माजावश लवुरी शोणे आलश्मक आशे. 
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   भशायाष्ट्र ळावन वाभाग्जक न्माम ल वलळऴे वशाय्म माॊचेकडीर ळावन ननणाम क्र.नन:वभथा (अऩॊग) / 

2011/प्र.क्र.91/व धाय-3, हद.20/07/2011 ल ळावन ननणाम क्र.नन:वभथा (अऩॊग) / 2012 /प्र.क्र.32/ अ.क्र. 2, 

हद.8/02/2013 न वाय भनऩा आस्थाऩनेलयीर भकूफचधय ल अग्स्थव्मॊग कभाचाऱमाना  त्माॊची कताव्मे ल 

जफाफदाऱमा ऩाय ऩाडणेवाठी आलश्मक वशाय्मक तॊत्रसान ल उऩकयण उऩरब्ध करून देणेफाफत ननदेळ हदर े

आशे. स्थामी वलभती ठयाल क्रभाॊक : 842, हद.31/07/2012 अन्लमे वदयची उऩकयणे उऩरब्ध करून देण्माफाफत 

कामभ स्लरूऩी खचााव भान्मता देण्मात आरी.  
 वदय मोजने अॊतगात रु.50,000/- ऩमतं वलरत देलनू जादा यक्कभ अचग्रभ स्लरूऩात भॊजूय करून त े

कभाचाऱमाॊच ेभालवक लेतनाभधून लवरू कयण्माच ेननदेळ आशेत. त्मान वाय खारीर कभाचाऱमाॊना Scooter with 

Adoption शे लाशन खयेदीवाठी यक्कभ भॊजूय कयण्मात आरी आशे. 

अ.क्र. कभाचाऱमाच ेनाल ल ऩदनाभ  यक्कभ रु. भॊजूय आदेळ क्रभाॊक ल हदनाॊक  

1. श्री.ळडेगे यभेळ वालऱायाभ, लळऩाई   62096 क्र.काक/2/काली/94/2014 

2. श्री.रोंढे बगलान फाफ याल, लरफ्टभन  65983 क्र.काक/2/काली/299/2014 

 
     लयीर प्रकयणाॊच्मा नस्तीॊची ल देमकाॊची तऩावणी केरी अवता आढऱून आरेल्मा अननमलभतत ेफाफत 

अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक 218, हद.27/07/2018 अन्लमे नागयलस्ती वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
तथावऩ, रेखाऩयीषणाच ेहदनाॊका अखेय ऩमतं वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे 

आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)  श्री. ळडेगे यभेळ वालऱायाभ, लळऩाई माॊना रु. 62,096/- इतके अन दान भॊजूय केर ेआशेत. तथावऩ, ळावन 

ननणाम हदनाॊक 8/02/2013 भधीर तयत दीन वाय रु.50,000/- ऩमतं वलरत देलनू उलारयत यक्कभ रु.12,096/- 

अग्रीभाऩोटी लवरू कयणे आलश्मक आशे. भॊजूय आदेळातीर अट क्र.1 न वाय रु.12096/- कभाचाऱमाॊच्मा भालवक 

ऩगायातनू 20 वभान शप्त्मात लवरू कयण्माचे ननदेळ अवताॊना रेखाऩयीषणाच्मा हदनाॊका अखेयऩमतं वदय 
यक्कभेच ेवभामोजन झारेरे नाशी. त्माभ ऱे वॊफॊचधताकडून यक्कभ रु.12,096/- व्माजावश लवरू कयणे 

आलश्मक आशे.   
2)  श्री.रोंढे बगलान फाफ याल, लरफ्टभन माॊना यक्कभ रु.65,983/- इतके अन दान भॊजूय केर ेआशेत. भॊजूय 
आदेळातीर तयत दीन वाय वदयच ेलाशन खयेदी केल्माफाफत लाशनाची यक्कभ वफॊचधत एजन्वीरा प्रदान 

केल्माफाफतची भऱू ऩालती, खयेदीच ेप्रभाणक, लाशनाचे RC Book भध्मे भनऩाचे नाल ेनोंद अवल्माफाफतची 
प्रभाणणत प्रत, वेलाऩ स्तकात नोंद घेतल्माफाफत नोंदीची प्रत, इ. कागदऩत्र ेआढऱून आरी नाशीत. त्माभ ऱे 

लाशन खयेदी केल्माफाफत खात्री कयता मेत नाशी. त्माभ ऱे आदेळातीर तयत दीन वाय लाशन खयेदी केल्माफाफत 

कागदऩत्र ेवादय न केल्माव वदय कभाचाऱमाव अदा केरेल्मा अन दानाची वॊऩणूा यक्कभ दॊडात्भक व्माजावश 

लवरू कयणेफाफत तयतदू आशे. त्माभ ऱे वॊफॊचधताकडून यक्कभ रु. 65,983/- व्माजावश लवरू कयणे आलश्मक 

आशे.   
लवरूऩात्र यक्कभ रु. रु.78,079/-(12,096+65,983) 
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DATVCSM6501 (Ref No : 158, Hmm No : 218)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

157 भदशरा ल फारकल्माण वमभतीने याफवलरेल्मा मोजनाभधीर अननममभतता. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :भहशरा फार कल्माण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 36290215.00/- 

 

नागयलस्ती पलबागाने भदशरा ल फारकल्माण पलबागाअॊतगषत पलत्तीम लऴष 2014-15 भध्मे उऩरब्ध 

तयतुदीभधून नगयपलकाव पलबाग, ळावन ननणषम क्रभाॊक वॊकीणष-2005 : प्र.क्र.156/05/नपल-20, भॊत्रारम, भुॊफई-

32, दद. 30/12/2006 भध्मे वभापलष्ट्ट नवरेल्मा मोजनाॊलय खचष केरा आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा नागयलस्ती वलबागाने  भहशरा ल फारकल्माण वलबागाअॊतगात वलत्तीम 

लऴा 2014-15 भध्मे उऩरब्ध तयत दी भधून खारीर फाफीलय खचा केरा आशे.  

अ.क्र. खचााच ेरेखाळीऴा  खचा रु. 

 भहशरा ल फार कल्माण मोजना  

1. दीड लऴा कामायत अवरेल्मा भहशरा फचतगटाॊना अथावशाय्म  1,11,40,000 

2. वलधला / घटस्पोटीत भहशराॊना अथावशाय्म   1,64,76,000 

3. ऩलनाथडी जत्र कामाक्रभाचा खचा  48,84,215 

4. 12 ली नॊतय लदै्मकीम/अलबमाॊबत्रकी उच्च लळषणाकरयता  अथावशाय्म. 6,75,000 

5. ऩयदेळी उच्च लळषणाकरयता अथावशाय्म.  14,00,000 

6. ऩहशरी भ रगी ल ऩहशल्मा भ रीनॊतय क ट ॊफ ननमोजन कयणाऱमा भहशराॊना 
अथावशाय्म  

17,15,000 

 एकूण खचा  3,62,90,215 

 

   नगयवलकाव वलबाग, ळावन ननणाम क्रभाॊक वॊकीणा-2005 : प्र.क्र.156/05/नवल-20, भॊत्रारम, भ ॊफई-32, हद. 

30/12/2006 न वाय याज्मातीर भशानगयऩालरका, नगयऩरयऴद/ नगयऩॊचामती माभध्मे भहशराॊच्मा वलवलध 

मोजना याफवलण्माकरयता गठीत केरेल्मा भहशरा ल फारकल्माण वलभतीने भहशराॊना वला षेत्रात वषभ 

कयण्मावाठी भशानगयऩालरका वलभत्माॊनी याफलालमाच्मा मोजनाॊची मादी प्रलवद्ध केरी आशे. वदय मादीभधीर 

नभदू मोजना याफलनू त्मालय खचा कयणे आलश्मक शोत.े तथावऩ, वदय मादी भध्मे अॊतबूात नवरेल्मा लयीर 
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मोजनाॊलय वलत्तीम लऴा 2014-15 भध्मे यक्कभ रु. 3,62,90,215/- इतका खचा केरा आशे. ळावन ननणामाभधीर 

भान्म केरेल्मा मोजनाव्मनतरयक्त एखादी नलीन मोजना घ्मालमाची अवेर ककॊ ला वलद्मभान मोजनेच्मा ननमभ 

ल अटीॊभध्मे फदर कयालमाच ेअवल्माव स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊनी आम क्त, भहशरा ल फारवलकाव, ऩ णे माॊची 
ताॊबत्रक भान्मता घेणे आलश्मक आशे. तथावऩ, नागयलस्ती वलबागाने ळावन ननणामातीर मादी भध्मे वभावलष्ट्ट 

नवरेल्मा मोजनाॊलय ननमभफाह्म खचा केरा आशे. तवेच वदय मोजनाॊची अॊभरफजालणी कयण्माऩलूी आम क्त, 

भहशरा ल फारवलकाव, ऩ णे माॊची ताॊबत्रक भान्मता  घेतरी नाशी.  त्माभ ऱे ळावन ननणामातीर तयत दीचे 
उल्रॊघन झार ेअवनू माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.219, हद.27/07/2018 अन्लमे ख रावा भागवलरा अवता 
रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका ऩमतं नागयलस्ती वलबागाने ख रावा केरा नाशी, त्माभ ऱे लयीर फाफीलय झारेरा 
खचा यक्कभ रु. 3,62,90,215/- आषेऩाचधन ठेलण्मात मेत आशे. 
आषेऩाचधन यक्कभ रु.3,62,90,215/- 

DATVCSM6501 (Ref No : 159, Hmm No : 219)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

158 भदशरा सान कौळल्मलाढ कामषक्रभ मोजने अॊतगषत भदशराना प्रमळषण देणेफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :भहशरा ल फार कल्माण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

 

वदयची मोजना याफपलणेवाठी ननपलदेची कामषलाशी न कयता भशायाष्ट्र भशाऩालरका अचधननमभ करभ 73 

अनुवुची प्रकयण 5(2)(2) नुवाय थेट ऩध्दतीने ठेकेदायाची नेभणुक कयण्मात आरी आशे. ठेकेदायाची थेट 

ऩध्दतीने नेभणुक कयणेची कायणे देण्मात आरी नाशीत. राबार्थमाांऩकैी ककती राबाथी स्लत:चे ऩामालय उब े

याशून अथाषजन कयत आशेत माफाफतचा बौनतक ल आचथषक उदद्दष्ट्ट वाध्म झाल्माचा अशलार पलबागाने घेतरेरा 
नाशी. भशानगयऩालरकेने आचथषक लऴष 2014-15 करयता यक्कभ रु.29.45 कोटी इतकी तयतूद केरी अवताना 
प्रत्मष यक्कभ रु.19.72 कोटी इतका खचष केरा आशे. मालरुन 66.96% इतकेच आचथषक उदद्दष्ट्ट वाध्म झाल्माच े

ददवून मेत.े 

 

  

 वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा नागय लस्ती वलबागाभापा त भहशरा सान कौळल्मलाढ कामाक्रभ 
मोजने अॊतगात भहशराॊना प्रलळषण देण्मावाठी भशाऩालरका वबा ठयाल क्र. 998 हद.20/09/2010 
अन्लमे भहशरा फार कल्माण वलभतीने भशाऩालरका षेत्रातीर भहशरा फारके माॊच्मा वलकावाकरयता 
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याफलालमाच्मा मोजना तमाय कयणे, अटी / ळती ठयलनू अळा मोजनेच्मा भव द्माव अॊनतभरयत्मा 
भान्मता देणे, भ ऱ मोजनेच्मा भव द्मात काऱान रुऩ फदर कयणे, एखादी मोजना फॊद कयणे, नलीन 
मोजना व रु कयण्माव भान्मता देणे मा वॊफधीत भशाऩालरका वबेचे अचधकाय भहशरा फारकल्माण 
वलभतीव अचधननमभातीर करभ 30(2) न वाय प्रत्मामोग्जत केरे आशेत. त्मान वाय आम क्त माॊचेकडीर 
आदेळ क्र.नावलमो/09/कावल/205/11 हद.04/11/2011 अन्लमे वदय प्रस्तालाव प्रळावककम भान्मता 
देण्मात आरी. तथावऩ, त्माभध्मे खचााची यक्कभ नभदू केरेरी नाशी. वऩ ॊऩयी चचॊचलड  भनऩा षेत्रातीर 
भहशराॊना लस्तीऩातऱीलय एकूण 12 व्मलवामाचे प्रलळषण देण्मावाठी भहशरा फार कल्माण वलभती 
वबा ठयाल क्र.04 हद. 10/07/2013 ल स्थामी वलभती ठयाल क्र.7227 हद.08/07/2014 अन्लमे 
भान्मता हदरी आशे. वदय मोजने अॊतगात व्मलवाम अभ्मावक्रभ, कारालधी ननश्चीत कयणे, प्रलळषणाचे 
स्थऱ ठयवलणे, प्रलळषकाॊची नेभणूक करुन ऩात्र राबाथ्मांना प्रलळषण देणे, प्रलळषण मळस्लीऩणे ऩणूा 
कयणा-मा राबाथ्मांना प्रभाणऩत्र वलतयीत कयणे इ. काभावाठी स्थामी वलभती ठयाल क्र.7227 
हद.08/07/2014 न वाय भे.अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था, ऩ णे माॊची ननलड कयण्माव 
भान्मता देण्मात आरी आशे. भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबागाकडीर ळावन ननणाम क्रभाॊक TE-
1071/27910/C हद.25/12/1971 अन्लमे भ.ेअणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था, ळषैणणक 
वॊस्था म्शणून घोवऴत केरी आशे. वदय वॊस्थेव आदेळ क्र.नावलमो/08/कावल/133/2014 हद.12/08/2014 
अन्लमे प्रलळषणाचे आदेळ देण्मात आरे आशेत. वदय मोजनेच्मा काभाची नस्ती तऩावरी अवता 
आढऱ न आरेल्मा त्र टीॊफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.223 हद.27/07/2018 अन्लमे वलबागाव वलचायणा 
कयण्मात आरी शोती. वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.नावलमो/7/कावल/101ल 355/2018 हद.02/08/2018 
अन्लमे आषेऩाचे अन ऩारन वादय केरे आशे. वलबागाने वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता 
खारीरप्रभाणे रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1) भहशरा फार कल्माण मोजने अॊतगात भहशराॊवाठी सान कौळल्म लाढ कामाक्रभ अॊतगात 2014-15 
भध्मे एकूण 37187 भहशराॊच्मा प्रलळषणाऩोटी यक्कभ रु.9,81,18,675/- इतका खचा कयण्मात आरा 
आशे. प्रलळषण कामाक्रभ याफवलण्मावाठी ननवलदा प्रकक्रमा अलरॊफवलणे आलश्मक अवताना भे.अणखर 
बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था, ऩ णे माॊना व्मलवाम प्रलळषण देण्माचा अन बल चाॊगरा अवल्माचे 
नभ द करुन वन 2013-14 चे दयान वाय थेट ऩध्दतीने नेभणूक करुन कामाादेळ देण्मात आरे आशेत. 
वदय वॊस्थेव लस्तीऩातऱीलय प्रलळषकाॊची नेभणूक कयणे, प्रलळषणाचा अभ्मावक्रभ, कारालधी ठयवलणे, 
प्रलळषण स्थऱ ननग्श्चत कयणे इ. काभे वोऩवलण्मात आरी आशेत. वदय काभाचे आदेळ शे भशायाष्ट्र 
भशाऩालरका अचधननमभ करभ 73 अन व ची प्रकयण 5(2)(2) न वाय देण्मात आरे अवल्माचे स्थामी 
वलभती ठयाल क्र.7227 हद. 08/07/2014 भध्मे नभदू कयण्मात आरे आशे. ऩयॊत  अचधननमभातीर 
तयत दीन वाय ननवलदा न भागवलण्माची कायणे नभदू केरेरी नाशीत. 
    वन 2014-15 भध्मे भहशरा ल फार कल्माण वलभती वबा माॊचे झारेल्मा ठयालातीर धोयणात्भक 
भान्मतने वाय ल स्थामी वलभती वबा माॊचे वदय मोजनेलय शोणा-मा प्रत्मष खचााव भान्मता हदरेन वाय 
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ल आम क्त माॊचे भान्मतने वाय भे.अणखर बायतीम स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था ऩ णे माॊचेभापा त मोजना 
याफवलणेत आरी आशे अवे वलबागाने अन ऩारन वादय केरे आशे.  
   वदय मोजना याफवलताना अचधननमभातीर तयतदूीन वाय ननवलदा न भगवलण्माची कायणे नभदू केरेरी 
नाशीत. वलबागाने वादय केरेरे अन ऩारन वॊम क्तीक नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे.  
2) वदय फाफत बौनतक उहद्दष्ट्ट्मे वाध्म केल्माचा अशलार रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारा नाशी. आचथाक 
लऴाात 37187 भहशराॊच्मा प्रलळषणालय रु.9.81 कोटी खचा केरा आशे. मा राबाथ्मााऩकैी ककती राबाथी 
स्लत:चे ऩामालय उबे याशून अथााजन कयत आशेत माफाफतचा बौनतक ल अचथाक उहद्दष्ट्ट वाध्म 
झाल्माचा अशलार वलबागाने घेतरेरा नाशी, शी फाफ गॊबीय स्लरुऩाची अवनू वदय फाफीचा खचा व्मथा 
गेल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. माफाफत भनऩाने प्रलळक्षषत झारेल्मा राबाथ्मांचे वलेषण करुन 
त्माॊना प्रलळषणाचा नेभका काम राब झारा ल त्माॊचे उत्ऩन्न ककती यक्कभेने लाढरे माचा व स्ऩष्ट्ट 
अशलार वादय कयाला. 
    प्रलळक्षषत झारेल्मा भहशरा राबाथ्मांचे वलेषण कयणे ल त्माॊचे उत्ऩन्न ककती लाढरे मा वॊफॊचधत 
तऩावणी काभकाज मा मोजनेच्मा काभकाजात अॊतब ात नाशी अवे वलबागाने अन ऩारन वादय केरे 
आशे.  
    मोजनेचा उद्देळ वपर झारा ककॊ ला नाशी माफाफत अशलार वादय केरा नवल्माने आषेऩ कामभ 
कयणेत मेत आशे.  
3) भशानगयऩालरकेने आचथाक लऴा 2014-15 करयता यक्कभ रु.29.45 कोटी इतकी तयतदू केरी 
अवताना प्रत्मष यक्कभ रु.19.72 कोटी इतका खचा केरा आशे. मालरुन 66.96% इतकेच आचथाक 
उहद्दष्ट्ट वाध्म झाल्माचे हदवनू मेत.े त्माभ ऱे तयतदू करुनशी खचा न केल्माने यक्कभ रु.9,73,10,496/- 
इतका ननधी व्मऩगत झारा आशे. मालरून आचथाकदृष्ट्ट्मा द फार घटकातीर गयजू भ री ल भहशराॊच्मा 
कल्माणावाठी याफवलत अवरेल्मा मोजनाॊची/धोयणाॊची अॊभरफजालणी प्रबालीऩणे शोत नवल्माचे हदवनू 
मेत.े  
     वदय मोजनेचा राब देण्मावाठी प्रचाय ल प्रवाय केरा जातो ल राबाथ्मांना जास्तीत जास्त राब 
देण्मावाठी प्रमत्न केरा जातो. वामकर खयेदी, लळलण मॊत्र खयेदी करुन मा मोजनेच्मा अन दानातनू 
खचा केरी जात ेअवे वलबागाने अन ऩारन वादय केरे आशे.  
    वलबागाने केरेरी तयतदू ऩ णाऩणे खचा झारी नवरेफाफत ख रावा वादय केरा नवल्माने आषेऩ 
कामभ कयणेत मेत आशे.     

DGPKVSM6101 (Ref No : 168, Hmm No : 223)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 
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159 भनऩाच ेभारभत्ता वुयक्षषतेच्मादृष्ट्टीने खाजगी वॊस्थेभापष त वुयषा यषक ऩुयवलणेच्मा   
काभातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :व यषा यषक ऩ यवलण    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 2490124.00/-   

भशायाष्ट्र वुयषा अचधननमभानुवाय भनऩाव आलश्मक अवणाये वुयषा यषक शे ऩुणे र्जल्शा वुयषा यषक भॊडऱ, 

ऩुणे माॊचेभापष त घेणे फॊधनकायक आशे. ऩुणे र्जल्शा वुयषा यषक भॊडऱ, ऩुणे माॊचेकडून वुयषा यषक 

ऩुयपलणेफाफत भनऩाने केरेल्मा प्रमत्नाचा ऩत्रव्मलशाय नस्तीभध्मे आढऱुन आरा नाशी. 2014-15 मा आचथषक 

लऴाषभध्मे ठेकेदायाॊना प्रदान केरेल्मा यकभेलयीर 3% रेलीची यक्कभ रु.24,90,124/- लवुर करुन ऩुणे र्जल्शा 
वुयषा यषक भॊडऱाकड ेजभा कयण्मात माली. ठेकेदायाॊना कामाषदेळ ददल्माऩावून रेखाऩयीषणाच्मा ददनाॊकाऩमांत 

रेलीची (Levy) ऩरयगणना करुन ठेकेदायाॊनी ऩुणे र्जल्शा वुयषा यषक भॊडऱ, ऩुणे माॊचेकड ेजभा न केरेरी 
रेलीची(Levy) यक्कभ जभा कयाली. 
 

  

वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा व यषा वलबागाभापा त भनऩाचे भारभत्तचेी व यक्षषतता ठेलण्मावाठी 
330 व यषा यषक खाजगी ठेकेदायाभापा त ऩ यलठा कयणेफाफत ननवलदा क्र.1/2011-12 अन्लमे ननवलदा 
प्रलवध्द करुन रघ त्तभ दयाची ननवलदा भान्म कयण्मात आरी आशे. वदयची ननवलदा स्थामी वलभती 
ठयाल क्र.1145 हद.11/09/2012 अन्लमे तीन लऴााचे कारालधीवाठी व यषा यषक ऩ यवलणेव भान्मता 
देण्मात आरी आशे. स्थामी वलभती ठयाल क्र.11566 हद.25/10/2012 अन्लमे (1)भे.म ननक डले्टा पोवा 
लव.प्रा.लर., (2)भे.श्रीकृऩा वग्व्शावेव, (3)भे.एर.एभ.वी. लवक्म यीटी पोवा प्रा.लर. मा नतन्शी ठेकेदायाॊना 
प्रत्मेकी 110 व यषा यषक ऩ यलठा कयणेफाफत भान्मता देलनू त्माप्रभाणे त्माॊना कामााआदेळ देण्मात 
आरे आशेत. ननवलदा व चना क्र.5-7/ ल 5-8/2012-13 ई ननवलदाव्दाये व यषा यषक ऩयवलणेवलऴमी 
ननवलदा भागवलणेत आरे अवता भे.फी.व्शी.जी. इॊडडमा लर. माॊची रघ त्तभ दयाची भॊज य कयण्मात आरी 
आशे. वदयची ननवलदा शी स्थामी वलभती ठयाल क्र.4727 ल 4734 हद.12/11/2013 अन्लमे भॊज य 
कयण्मात आरा आशे.  आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे वदय ठेकेदायाॊनी भनऩाव व यषा यषक ऩ यलठा 
केरेफाफत प्रदान केरेल्मा देमकाची ल नस्तीॊची तऩावणी केरी अवता आढऱ न आरेल्मा त्र टीॊफाफत 
अधावभाव ऩत्र क्र.224 हद.27/07/2018 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. वलबागाने 
त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.व वल/3/कावल/145/2018 हद.04/08/2018 अन्लमे आषेऩचे अन ऩारन वादय केरे 
आशे. वलबागाने वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीरप्रभाणे रेखाऩयीषणाचे अलबप्राम 
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कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
1)भशायाष्ट्र व यषा अचधननमभान वाय भनऩाव आलश्मक अवणाये व यषा यषक शे ऩ णे ग्जल्शा व यषा 
यषक भॊडऱ, ऩ णे माॊचेभापा त घेणे फॊधनकायक आशे. तथावऩ, भनऩाने व यषा यषक ऩ यवलणेफाफत जाशीय 
ननवलदा प्रलवध्द करुन खाजगी ठेकेदायाव आदेळ देण्मात आरे आशे. स्थामी वलभती ठयाल क्र.1145 
हद.11/09/2012 अन्लमे खाजगी ठेकेदायाॊची ननवलदा भॊज य कयताना तीन लऴााचे कारालधीत ऩ णे ग्जल्शा 
व यषा यषक भॊडऱ, ऩ णे माॊचेभापा त भनऩाव जवेजवे व यषा यषक ऩ यवलरे जातीर तवेतवे खाजगी 
वॊस्थेभापा त भनऩाव ऩ यवलरेरे व यषा यषक कभी केरे जातीर मा अटीलय भान्मता देणेत आरेरी 
आशे. ऩ णे ग्जल्शा व यषा यषक भॊडऱ, ऩ णे माॊचेकडून व यषा यषक ऩ यवलणेफाफत भनऩाने केरेल्मा 
प्रमत्नाचा ऩत्रव्मलशाय नस्तीभध्मे आढऱ न आरा नाशी. 
     वदयफाफत वलबागाने अन ऩारन वादय केरे नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे. 
2) ठेकेदायाॊवोफत केरेल्मा कयायनाभभधीर अट क्र.19 ल 20 न वाय 3% रेलीची (Levy) यक्कभ शी 
ठेकेदायाने. ऩ णे ग्जल्शा व यषा यषक भॊडऱ, ऩ णे माॊचेकड ेजभा कयणे फॊधनकायक आशे. ठेकेदायाने 
रेलीची यक्कभ ऩ णे ग्जल्शा व यषा यषक भॊडऱ, ऩ णे माॊचेकड ेजभा केरेची ऩालती वादय न केल्माव 
ठेकेदायाॊच्मा देमकाभधून लव र कयणेत मेईर अवे नभदू केरेरे आशे. वदय काभाचे देमकाची नस्ती 
तऩवरी अवता ठेकेदायाॊनी रेलीची यक्कभ जभा केल्माफाफत ऩालत्मा वादय केरे नवल्माचे हदवनू मेत.े 
तयी 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे ठेकेदायाॊना प्रदान केरेल्मा यकभेलयीर 3% रेलीची यक्कभ खारी 
नभदू केल्मान वाय यक्कभ रु.24,90,124/- लव र करुन ऩ णे ग्जल्शा व यषा यषक भॊडऱाकड ेजभा 
कयण्मात माल.े 

अ.क्र. ठेकेदायाचे नाल 3% रेलीची यक्कभ रु. 
 1. भे. एर.एभ.वी. लवक्म यीटी पोवा प्रा. लर. 9,25,527/-  
 2. भे. श्रीकृऩा वग्व्शावेव 6,03,335/-  
 3. भे. म ननक डले्टा लव. पोवा प्रा. लर. 6,12,508/-  
 4. भे. फी.व्शी. जी. इॊडडमा लर.  3,48,754/-  
 एकूण 24,90,124/-  

    
     ठेकेदायाॊनी रेली जभा केरेची ऩालती वलबागात वादय कयणेफाफत कऱवलरे आशे. अन्मथा त्माॊची 
अनभात यक्कभ जप्त करुन रेलीची यक्कभ लव र करुन ळावनाव जभा कयणेची कामालाशी कयणेत 
मेत अवल्माचे अन ऩारन वादय केरे आशे.  
     वलबागाने आषेऩात नभदू केरेन वाय लव रीची कामालाशी केरी नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत 
मेत आशे.  
3) अळाच ऩध्दतीने वदय ठेकेदायाॊना कामाादेळ हदल्माऩावनू रेखाऩयीषणाच्मा हदनाॊकाऩमतं रेलीची 
(Levy) ऩरयगणना करुन ठेकेदायाॊनी ऩ णे ग्जल्शा व यषा यषक भॊडऱ, ऩ णे माॊचेकड ेजभा न केरेरी 
रेलीची(Levy) यक्कभ जभा कयाली ल त्माचा अशलार रेखाऩयीषणारा वादय कयाला. 
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    माफाफत वलबागाने अन ऩारन वादय केरे नवल्माने आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे. 
लव रऩात्र यक्कभ रु. 24,90,124/-       

DGPKVSM6101 (Ref No : 164, Hmm No : 224)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

160 भशानगयऩामरका कामषषेत्रातीर लगष 3 ल 4 च्मा कभषचायी माॊना अनतकामरक बत्ता 
प्रदान केरे फाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 04 

   

रेखा ळीऴा :लेतन ल बत्त े   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9फ 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 70101517.00/-   

ळावन ननणषम पलत्त पलबाग क्र.अकाब-प्र.क्र.10/वेला-6 दद.4/11/2011 नुवाय चतुथषशे्रणी कभषचा-माॊना ककभान 

30/-रु. ल कभार 40/- रु. प्रनतताव मा दयाने अनतकालरक बत्ता अनुसेम आशे. तथापऩ पऩ ॊऩयी चच ॊचलड 

भशानगयऩालरकेच्मा कभषचा-माॊना प्रळावनाचे आदेळ क्र.प्रळा-5 कपल-1012-88 दद.01.09.1988 ऩावून ळावनाने 

पलदशत केरेल्मा दयाऩेषा लाढील दयाने अनतकालरक बत्ताच ेप्रदान केर ेजात आशे. भुॊफई प्राॊनतक अचधननमभ 

1949 भधीर ननमभ 51(4) अन्लमे याज्म ळावनाच ेऩूलष भॊजुयी लळलाम भशानगयऩालरकेतीर अचधकायी/कभषचायी 
माॊची कोणतशेी ऩदे ननभाषण कयता मेणाय नाशीत मा ऩोट करभाच ेस्ऩष्ट्टीकयण लेतनभान ककॊ ला लेतन वॊस्थाॊना 
मातीर कोणतीशी वुधायणा ककॊ ला पलळऴे लेतन ककॊ ला शे्रणी देणेफाफत ककॊ ला बत्मातीर वुधायणा(भशागाई बत्ता 
लगऱून) ककॊ ला ऩदनाभातीर फदर शी नलीन ऩदाची ननलभषती भानण्मात मेईर अव ेनभुद आशे. ळावन ननणषम 

दद.26/04/1982 ल दद.4/11/2011 नुवाय गट ड ल गट क भधीर लाशन चारक माॊना अनतकालरक बत्ता अनुसेम 

केरेरा अवताना गट क भधीर इतय वॊलगाषतीर कभषचा-माॊनाशी अनतकालरक बत्ता अनुसेम केरा आशे. गट ड ल 

गट क भधीर लाशन चारक ल त्माॊचे व्मनतरयक्त गट क भधीर इतय वॊलगाषतीर कभषचा-माॊनाशी अनतकालरक 

बत्ता अनुसेम केल्माने आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे रु. 70101517/- चे  ननमभफाह्म प्रदान झारेरे आशे. वदय 

यक्कभ लवूरऩात्र आशे. 
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वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका प्रबाग क्र ड कामाषेत्रातीर अचधकायी ल कभाचा-माॊना आम क्त, वऩ ॊऩयी 
चचॊचलड भशानगयऩालरका माॊचे ऩरयऩत्रक हद. 21.10.2003 अन्लमे अनतकालरक बत्ता खारीरप्रभाणे 
अन सेम केरा आशे. 
1. वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका,ऩ णे भधीर लगा 3 ल 4 च्मा कभाचायी माॊना जास्तीव जास्त 24 
ताव अनतकालरक बत्ता अन सेम. 
2.ताॊबत्रक काभकाज कयणाये कभाचा-माॊना जास्तीव जास्त 32 ताव अनतकालरक बत्ता अन सेम. 
3.लेतनाची कभार भमाादा 9000 ऩेषा काभी अवरेल्मा गट क ल ड कभाचा-माॊना अनतकालरक बत्ता 
अन सेम. 
 
आम क्त वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका माॊचे ऩरयऩत्रक हद. 21.10.2003 अन्लमे हद. 06.09.2004 
भाधीर ऩरयऩत्रकातीर अटी ल ळतीवश खारीरप्रभाणे अनतकालरक बत्ता अन सेम केरा आशे.तथावऩ 
वदय ऩरयऩत्रकाभध्मे कभाचा-माना अदा कयालमाचे अनतकालरक बत्त्माचे दय ननग्श्चत केरेरे नाशीत. 
 
1. लेतनाची कभार भमाादा 9000 ऩेषा काभी अवरेल्मा गट क ल ड कभाचा-माॊना अनतकालरक बत्ता 
अन सेम. 
2. जादा काभाचे यग्जस्टय ठेलणे ल दययोज नोंद घेऊन प्रभाणणत कयणे. 
3. जादा काभ कयणेवाठीचे आदेळ काढणे. 
 
 त्माचप्रभाणे आम क्त वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका माॊचे हद. 14..01.2009 ल हद. 
18.02.2009 चे ऩरयऩत्रकान वाय भशानगयऩालरकेतीर अत्मालश्मक वेलेतीर वलवलध वलबागातीर 
कभाचाना जादा काभाच्मा भोफदल्मात अनतकालरक बत्ता ऐलजी वालाजननक व टीचे लेतन अन सेम केरे 
आशे. 
 
       ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.अकाब-प्र.क्र.10/वेला-6 हद. 4/11/2011 न वाय चत थाशे्रणी 
कभाचा-माॊना ककभान 30/-रु. ल कभार 40/- रु. प्रनतताव मा दयाने अनतकालरक बत्ता अन सेम आशे. 
तथावऩ वऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरका कभाचायी माॊना प्रळावनाचे आदेळ क्र. प्रळा- 5 कवल- 1012-88 
हद. 01.09.1988 ऩावनू ळावनाने वलहशत केरेल्मा दयाऩेषा लाढील दयाने अनतकालरक बत्ताचे प्रदान 
केरे जात आशे. भ ॊफई प्राॊनतक अचधननमभ 1949 भधीर ननमभ 51(4) अन्लमे याज्म ळावनाचे ऩलूा 
भॊज यी लळलाम भशानगयऩालरकेतीर अचधकायी/कभाचायी माॊची कोणतशेी ऩदे ननभााण कयता मेणाय नाशीत 
मा ऩोट करभाचे स्ऩष्ट्टीकयण लेतनभान ककॊ ला लेतन वॊस्थाॊना मातीर कोणतीशी व धायणा ककॊ ला वलळऴे 
लेतन ककॊ ला शे्रणी देणेफाफत ककॊ ला बत्मातीर व धायणा(भशागाई बत्ता लगऱून) ककॊ ला ऩदनाभातीर फदर 
शी नलीन ऩदाची ननलभाती भानण्मात मेईर अवे नभ द आशे. ळावन ननणाम हद. 26/04/1982 ल हद. 
4/11/2011 न वाय गट ड ल गट क भधीर लाशन चारक माॊना  अनतकालरक बत्ता अन सेम केरेरा 
अवताना गट क भधीर इतय वॊलगाातीर कभाचा-माॊनाशी अनतकालरक बत्ता अन सेम केरा आशे. 
  
 वदय फाफत अधावभाव ऩत्र क्र.31/हद. 24.07.2017, 39/हद. 07.08.2017, 58/हद. 
20.09.2017, 67/हद. 12.10.2017, 149/हद. 20.03.2018 ल 159/हद. 15.05.2018 अन्लमे 
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रेखाऩरयषणाव भाहशती वदय कयणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोत.े त्मान वाय रेखा ळाखेने 2014-15 मा 
वलत्तीम लऴाात अनतकालरक बत्मालयीर प्रदानाची एकत्रीत भाहशती खारीर प्रभाणे वादय केरी आशे. 
वदय भाहशती तऩावरी अवता खारीर दळावलरेल्मा तक्त्मान वाय अनतकालरक बत्मालय यक्कभ रु.  
70101517/- चे प्रदान झारेरे आशे. 
 
 

अ.क्र. वलबागाचे नाल देमकाॊची एकूण 
यक्कभ 

अनतकालरक बत्ता 
मा उहद्दष्ट्टा लयीर 
झारेरा एकूण खचा 

1 ननलडणूक 214462 214462 
2 वलधी वलबाग 515835 515835 
3 नगय वचचल  2783147 2783147 
4 रेखा 865210 865210 
5 नागयी व वलधा कें द्र 310848 310848 
6 लदैकीम वलबाग 1241600 1241600 
7 स्थाननक वॊस्था कय वलबाग 1112287 1112287 
8 काभगाय कल्माण वलबाग 259346 259346 
9 व यषा वलबाग वलबाग 4335850 4335850 
10 नगय यचना ल वलकाव वलबाग  400613 400613 
11 भाहशती ल तॊत्रसान वलबाग 1412296 1412296 
12 उद्मान वलबाग  1425929 1425929 
13 लषृ वॊलधान वलबाग  213247 213247 
14 क षेत्रीम स्थाऩत्म वलबाग 98597 98597 
15 थेयगाल कय वॊकरन कामाारम  388188 388188 
16 तऱलड ेकय वॊकरन वलबागीम 

कामाारम  422895 422895 
17 आयोग्म भ ख्मारम 158452 158452 
18 बभूी ग्जॊदगी  456278 456278 
19 ऩमाालयण अलबमाॊबत्रकी  261380 261380 
20 कय वॊकरन भ ख्म कामाारम  1697726 1697726 
21 क षेत्रीम ऩाणीऩ यलठा 283361 283361 
22 ऩाणीऩ यलठा भ ख्मारम 989941 989941 
23 फ षेत्रीम प्रळावन  637223 637223 
24 प्रळावन भ ख्मारम 4204056 4204056 
25 ड षेत्रीम वलद्म त   3790730 3790730 
26 क षेत्रीम वलद्म त 5153404 5153404 
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27 फ षेत्रीम आयोग्म 169124 169124 
28 भाध्मलभक लळषण  166186 166186 
29 बोवयी कय वॊकरन  0 0 
30 फ षेत्रीम वलद्म त   6768097 6768097 
31 ड षेत्रीम प्रळावन 1131954 1131954 
32 ड षेत्रीम वलद्म त 3790730 3790730 
33 ड षेत्रीम स्थाऩत्म 334042 334042 
34 ड षेत्रीम आयोग्म 86726 86726 
35 झो.नन.ऩ . स्थाऩत्म 74858 74858 
36 चचखरी कय वॊकरन  411673 411673 
37 वलद्म त भ ख्मारम  3225198 3225198 
38 प गेलाडी कय वॊकरन  422147 422147 
39 राॊडगे नाट्मगशृ 401282 401282 
40 ननगडी कय वॊकरन  352940 352940 
41 फाॊधकाभ ऩयलानगी  278502 278502 
42 वऩ ॊऩयी नगय क्र वॊकरन  159099 159099 
43 जर ळ द्धीकयण कें द्र वेक्टय  3348300 3348300 
44 भध्मलती बाॊडाय  81406 81406 
45 नागय लस्ती 218143 218143 
46 आम.टी.आम. भोयलाडी 149395 149395 
47 स्थाऩत्म भ खारम 1938484 1938484 
48 इ षेतीम आयोग्म  110822 110822 
49 इ षेतीम स्थाऩत्म 140533 140533 
50 इ षेतीम प्रळावन 366456 366456 
51 लळषण भॊडऱ  730677 730677 
52 फ षेत्रीम कामाारम 104343 104343 
53 प  षेत्रीम वलद त  2463981 2463981 
54 इ षेत्रीम वलद्द त 2991898 2991898 
55 फ षेत्रीम ऩाणीऩ यलठा 78542 78542 
56 उऩलबमाॊता अ प्रबाग स्थाऩत्म  99279 99279 
57 भोळी कय वॊकरन  291036 291036 
58 आक डी कय वॊकरन  206216 206216 
59 ऩळ लदै्मकीम अचधकायी 239964 239964 
60 भ.न.ऩा.बलन वलबागीम 

कामाारम 
921480 921480 

61 ककलऱे कय वॊकरन  271759 271759 
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62 प्रळावन अचधकायी क्रीडा  147675 147675 
63 प षेत्रीम कामाारम 65598 65598 
64 जनवॊऩका  कामाारम 1149696 1149696 
65 भोये वबाग्रश  376382 376382 
66 चच ॊचलड कय वॊकरन  289255 289255 
67 झो.नन.ऩ . वलबाग 490884 490884 
68 अ षेत्रीम कामाारम 194541 194541 
69 अ षेत्रीम ऩाणीऩ यलठा वलबाग 38789 38789 
70 भ ख्मरेखाऩयीषण वलबाग  1019514 1019514 
71 अनतक्रभण वलबाग 101074 101074 
72 वऩ ॊऩयी लाघेये  कय वॊकरन  69936 69936 
    70101517 70101517 

 
तवेच लाशन द रुस्ती कामाळाऱा वलबागाने अधावभाव ऩत्र क्र. 159 न वाय ळशय अलबमॊता (ली/माॊ) माॊचे 
ऩत्र क्र. कळा/05/444/2018 हदनाॊक 19/05/2018 न वाय अन ऩारन वादय कयताना अषेऩातीर 
लेतनशे्रणी 05 व्मा लेतन आमोगातीर अवल्माने त्माची त रना 06 व्मा लेतन आमोगातीर भ ऱ लेतन 
यक्कभ रु.9000/- ळी कयणे उचचत शोणाय नाशी ल अनतकालरक बत्ता अदामगी भ.न.ऩा.ने वलहशत 
केरेल्मा व त्रा न वाय कयण्मात मेत आशे. त्माचप्रभाणे वदय प्रकयणी ळावककम कभाचा-माॊकरयता अटी 
वलहशत केरेल्मा अवल्मा तयी ळावनाचे वला ननमभ स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाना राग ूशोतात अवे नाशी 
अवे नभदू केरे आशे. वदय ख रावा वॊम क्तीक नवल्माने अन ऩारन अभान्म करून खारीर प्रभाणे 
आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1. उऩयोक्त देमकाॊऩकैी ननलडक देमकाॊची तऩावणी केरी अवता  मा वोफत उदाशयणादाखर जोडरेल्मा 
ऩरयलळष्ट्ट क भधीर कभाचा-माॊच्मा अनतकालरक बत्माची ऩरयगणना कयताना कभाच-माॊचे (भ ऱ लेतन + 
गेड लेतन + भशागाई बत्ता) x 2 /30/9 मा प्रभाणे ऩरयगणीत करून कभाच-माव तळी रु.  288/-, त े
रु. 443/- च्मा भमाादेऩमतं दय ननग्श्चत करून मेणा-मा दयाव काभाचे तावाने ग णून अनतकालरक 
बात्माची यक्कभ प्रदान केरेरी आशे. वदय दयाची ऩरयगणना कयताना कश्माचे आधायालय कयण्मात 
आरी माचा ख रावा कयण्मात आरेरा नाशी. तयी ळावन दयान वाय अन सेम यक्कभ ऩरयगणीत करून 
झारेल्मा अनतप्रदानाची यक्कभ लवरू कयण्मात माली. 
 
2. अनतकालरक बत्ता प्रदानाकरयता माऩलूी अळाप्रकाये ननमभफाह्म प्रदान झारेल्मा यक्कभेची 
ऩरयगणना कयण्मात माली ल अनतप्रदान यक्कभ लवरू कयण्मात माली. तवेच मा ऩ ढीर कारालधीत 
प्रत्मष/अप्रत्मष ऩद्धतीने ननमभफाह्म प्रदान शोणाय नाशी माफाफत दषता घेणेत माली. 
 
3. आम क्त वऩ ॊऩयी चचॊचलड माॊचे ऩरयऩत्रक हद. 6.09.2004 अन्लमे हद.  21.10.2003 भाधीर 
ऩरयऩत्रकातीर अटी ल ळतीप्रभाणे जादा काभाचे यग्जस्टय ठेलणे ल दययोज नोंद घेऊन प्रभाणणत कयणे 
आलश्मक आशे तवेच जादा काभ कयणेवाठीचे आदेळ काढणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  वन 2014-2015 
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भधीर उऩरब्ध करून हदरेल्मा अनतकालरक बत्ता देमकाॊची तऩावणी केरी अवता ऩरयऩत्रकातीर 
ननदेळान वाय अनतरयक्त काभाचे आदेळ काढण्मात आरेरे नाशीत. तवेच त्माफाफतची नोंदलशी उऩरब्ध 
करून हदरेरी नाशी. भ ऱे अनतरयक्त बत्ता प्रदानाऩोटी झारेरा खचा  यक्कभ रु.   70101517/- 
लव रऩात्र कयण्मात मेत आशे. 
   
4. ळावन ननणाम हद.  26/04/1982 ल हद.  4/11/2011 न वाय गट ड ल गट क ऩदधायकाॊना 
अनतकालरक बत्ता प्रदान केरेरा आशे. तयी इतय वॊलगाातीर कभाचा-माॊनाशी अनतकालरक बत्ता अन सेम 
कयणेफाफतचे ठयाल उऩरब्ध करून हदरेरे आशेत. तथावऩ वदय ठयालाव भ ॊफई प्राॊनतक अचधननमभ 
1949 भधीर ननमभ 51(4) अन्लमे याज्म ळावनाचे ऩलूा भॊज यी घेतरी अवल्माचे हदवनू मेत नाशी. 
 
लव रऩात्र  यक्कभ रु.  70101517/- 

DATMDSM7101 (Ref No : 170, Hmm No : 149)                                                                  

[End Para) 
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 करभ ९ क खारीर आषेऩ 

रेख्माभध्मे दाखवलणे आलश्मक अवतानाशी रेख्मात 

दाखवलण्मात आरी नवेर अळी यक्कभ 
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--------------------  ननयॊक  -------------------  
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बाग दोन  

वलषवाधायण  अननमलभतता 
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 करभ ९ ड खारीर आषेऩ 

खॊड अ,फ,क भध्मे नभूद केरेल्मा फाफीॊ व्मनतरयक्त इतय 
भशत्लाच्मा अन चचत ककॊ ला ननमभफाह्म फाफी 
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[Start Para) 

161 रक्ष्भणनगय ऩरयवयात ऩाणीऩुयलठा वलऴमक देखबार दरुुस्तीची काभे कयणे मा 
काभाफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :ऩाणीऩ यलठा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 241948.00/- 

 

प्रबागातीर अलधै नऱ कनेक्ळन काढण्मावाठी ठेकेदायाव लयीर फाफी ऩोटी रु.241948/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊतु 

ठेकेदायाने कोणत्मा कारालधीत वदयची कायलाई केरी,  कोणत्मा जागेलयीर ककती अलधै नऱजोड काढरे ल 

जप्पत केरेरे अलधै नऱजोड वादशत्म,  ऩॊऩ कोठे जभा केरे माफाफत कोणतीशी नोंद भोजभाऩ ऩुस्तकात नाशी. 
त्माभुऱे वदयची यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

फ प्रबाग अॊतगात रक्ष्भणनगय ऩरयवयात ऩाणीऩ यलठा वलऴमक देखबार द रुस्तीची काभाच ेककयकोऱ द रुस्ती ल 

देखबार मा रेखालळऴाा अॊतगात रु.841130/- इतक्मा खचााच ेअॊदाजऩत्रक तमाय करून ननवलदा नोटीव 

क्र.2/4/2014-15 प्रलवद्ध कयण्मात आरी. प्राप्त ननवलदे भधून भे.लवदे्धश्लय कॉन्टॎक्टय माॊच ेदय अॊदाजऩत्रकीम 

दयाऩेषा 36% ने कभी अवल्माने प्रबाग वलभती ठयाल क्रभाॊक 10442, हद.13.01.15 अन्लमे भॊजूय कयण्मात 

आर.े ठेकेदायाव प्रबागाकडीर आदेळ क्रभाॊक फष/ेरेखा/1/काली/15/2015, हद.2/01/15 अन्लमे आदेळ देण्मात 

आर ेआशेत. काभालय रु.528300/-इतका खचा झारा आशे. काभाची नस्ती, देमके तऩावरी अवता, रेखा 
ऩयीषणाभध्मे आढऱून आरेल्मा त्र टीफाफत अधावभाव क्रभाॊक 4, हद.29/04/17 अन्लमे वलबागाव वलचायणा 
केरी अवता, वलबागाकडून प्राप्त झारेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीर आषेऩ कामभ कयण्मात मेत 

आशे. 

1) प्रबागातीर अलधै नऱजोड तोडण्मावाठी ठेकेदायाव खारीर प्रभाणे यक्कभ अदा केरी आशे. 

फाफ क्र. खचााचा तऩळीर  ऩरयभाण  दय  एकूण यक्कभ  

31(a) भजूय (ऩ रुऴ) 336 हदलव  300.30 प्रती हदन 100901 

31(c) कपटय 105 हदलव  448.45 प्रती हदन 47087 

33(a) जे.वी.फी.बाड्माने ऩ यवलणे  40 ताव  1155/-प्रती ताव  46200 

33(b) के्रन बाड्माने घेणे  26 ताव  1260/-प्रती ताव  32760 
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34 अलधै नऱ कनेक्ळन काढणे 

वाठी टेम्ऩो बाड्माने घेणे  

10 हदलव  1500/-प्रती हदलव  15000 

    241948 

           

  प्रबागातीर अलधै नऱ कनेक्ळन काढण्मावाठी ठेकेदायाव लयीर फाफी ऩोटी रु.241948/- प्रदान केर ेआशे. ऩयॊत  
ठेकेदायाने कोणत्मा कारालधीत वदयची कायलाई केरी, कोणत्मा जागेलयीर ककती अलधै नऱजोड काढर,े ल 

जप्त केरेरे अलधै नऱजोड वाहशत्म,  ऩॊऩ कोठे जभा केरे माफाफत कोणतीशी नोंद भोजभाऩ ऩ स्तकात नाशी. 
तवेच त्माफाफतचा अशलार देमका वोफत आढऱून आरा नाशी.  

माफाफत वलबागाने हदरेरे अन ऩारनाभध्मे वदयची कायलाई हद.24/04/15 त े30/04/15 मा कारालधीत कयण्मात 

आल्माच ेनभदू केर ेआशे. ऩयॊत  भोजभाऩ ऩ ग्स्तकेभध्मे काभाचा हदनाॊक नभदू केरा नवल्माने कोणत्मा 
कारालधीत कोणत ेकाभ कयण्मात आर ेमाफाफत खातयजभा कयता मेत नाशी. तयी वदयचा आषेऩ कामभ 

कयण्मात मेत आशे. 

आषेऩाचधन यक्कभ रु.241948/- 

 

DATVCSM6501 (Ref No : 2, Hmm No : 04)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

162 भशानगयऩामरकेच्मा अचधनस्त अवरेल्मा वलवलध कामाषरमातीर वलत्तीम लऴष 2014–
2015 च ेजभा यकभे वॊफधी अमबरेख्मातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 09 

   

रेखा ळीऴा :रेखा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 17231987991.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 10800.00/-   

याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊदशता ननमभानुवाय पलशीत नभुन्मात रेखे ठेलण्मात आर ेनाशी. भाचष-2015 चे 
ताऱभेऱ ऩत्रक ल फॉकेच ेऩावफुक/फॉक स्टेटभेंट ठेलरेर ेनाशी. तवेच योख यक्कभ शाताऱण्माफाफत  

कभषचाऱमाॊकडुन घेतरेल्मा वुयषा ठेली फाफतची नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नवल्माने योख यक्कभ शाताऱण्मा 
फाफतचा कभषचायी भालवक बत्ता यक्कभ रुऩमे 300/- प्रभाणे लापऴषक यक्कभ रुऩमे 10800/- लवूरऩात्र आशे. 
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वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा अचधनस्त अवरेल्मा वलवलध कामाारमाकडून लावऴाक ऩाणीऩट्टी, 
नऱजोडणी, नऱद रुस्ती ळ ल्क, वललाश नोंदणी पी, याडायोडा उचरणे दॊड आकाय पी, आयोग्म प्रळभन ळ ल्क, नऱ 

कनेक्ळन पी, अनाभत यकभा, यस्ता द रुस्ती बयऩाई, कामभ जागा बाड,े शॉरबाड,े ब ई बाड,े भाॊडल ऩयलाना पी, 
वापवपाई दॊड, शॉटेर लेस्ट पी, ऩाणी ऩ यलठा व वलधा आकाय, अनतक्रभण दॊड, इ. प्रकायच्मा भशव री जभा 
यकभा ग्स्लकृत केल्मा जातात. दैनॊहदन जभा झारेरी यक्कभ भनऩाचे खात ेअवरेल्मा फॉक ऑप फडोदा, 
एच.डी.एप.वी. फॉकेत जभा शोतात. त्माकरयता फॉकेने खाजगी एजन्वी ननम क्त केरी आशे. वदय एजन्वी दैनॊहदन 

लवरू केरेल्मा यकभा (योख, धनादेळ ,धनाकऴा इ.) फॉकेत बयण्माची कामालाशी कयत.े वदय जभा यकभेच्मा 
अलबरेख्मा वॊदबाातीर उणीला फाफत अधावभाव ऩत्र क्र. 19 हदनाॊक 8/06/2017, अधावभाव ऩत्र क्र. 61, हदनाॊक 

22/09/2017, अधावभाव ऩत्र क्र. 103 ल 104 हदनाॊक 24/01/2018 अन्लमे आषेऩ नोंदवलण्मात आर.े त्माऩकैी 
आषेऩ क्र. 19, 61, ल 104 फाफतची अन ऩारने रेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ हदनाॊका ऩमतं प्राप्त झारी नाशीत. 

तवेच आषेऩ क्र. 103 फाफत ड प्रबागाने ऩत्र हदनाॊक 1/02/2018 अन्लमे ख रावा वादय केरा आशे. वलबागाने 

अन ऩारनात नभदू केल्माप्रभाणे दप्तय ठेलरेर ेनाशी. त्माभ ऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
1. भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणाम क्र.रेखाव -102004/71/प्र.क्र.5/04 हद. 31 ज र ै2005 

अन्लमे बायताच ेननमॊत्रक ल भशारेखाऩार माॊनी तमाय केरेल्मा याष्ट्रीम रेखा वॊहशतने वाय  याज्म ळावनाने 

नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाभध्मे भशानगयऩालरकेने जभा यकभाॊच ेरेख े1 एवप्रर 2005 ऩावनू उऩग्जात 

तत्लालयीर द शेयी नोंद रेखा ऩद्धतीने (Accural based double entry system) ठेलण्माफाफत 

भशानगयऩालरकाॊना ननदेळ हदर ेआशेत. त्मान वाय वॊहशतभेधीर प्रकयण 5 भध्मे रेखाॊकन कामाऩद्धती फाफत 

ववलस्तय वचूना हदल्मा आशेत. ऩयॊत  भशानगयऩालरका स्तयालय वदय वचूनाॊच ेऩारन शोत नाशी.  
2. प्रबागात जभा जभा झारेरे धनाकऴा, धनादेळ इ. ची नोंद याष्ट्रीम  भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 

न वाय नभ ना 9 भध्मे ठेलरेल्मा नोंदलशी भध्मे नोंद घेणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  अळी नोंदलशी वलहशत नभ न्मात 

ठेलण्मात आरी नाशी. 
3. याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7(b) न वाय दैनॊहदन जभा शोणाऱमा यक्कभा 
भशानगयऩालरकेने ननग्श्चत केरेल्मा फॉकेत त्माच हदलळी ककॊ ला द वऱमा हदलळी जभा कयणे आलश्मक आशे. 

त्माफाफतची तऩळीर/नोंदलशी वलहशत नभ न्मात ठेलण्मात आरेरी नाशी.  
4. याष्ट्रीम भशानगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7 (d) न वाय प्रत्मेक जभा यक्कभेफाफतची ऩालती जभा 
यक्कभ स्लीकृत केरेल्मा कामाारमाने देणे आलश्मक आशे. वदय ऩालत्माॊची नोंद रेखाळीऴा ननशाम नोंदलशी 
नभ ना general-11 भध्मे ठेलणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  वदय नोंदलशी वलहशत नभ न्मात ठेलण्मात आरेरी नाशी.   
5. यक्कभ लव री केरेल्मा लव री अचधकाऱमाने जभा यक्कभेफाफतचा दैनॊहदन गोऴलाया नभ ना 12 भध्मे 

रेखाळीऴा ननशाम नोंदवलणे आलश्मक आशे. वदय नोंदलशी वलहशत नभ न्मात ठेलण्मात आरेरी नाशी. 
6. फॉकेत दैनॊहदन बयणा केरेल्मा ल फॉकेकडून प्राप्त झारेल्मा ऩालत्माॊची नोंद नभ ना general-12 भध्मे  नोंदलणे 

आलश्मक आशे. ऩयॊत  अळी नोंदलशी वलहशत नभ न्मात ठेलण्मात आरेरी नाशी. 
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7. याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 5.7(h) न वाय फॉकेत बयणा केरेल्मा यक्कभेफाफतची नोंद योख 

ऩ स्तकातीर फॉकेच्मा यकान्मात घेणे आलश्मक आशे. त्माफाफतचे योखऩ स्तक वलहशत नभ न्मात ठेलण्मात आर े

नाशी. 
8. याष्ट्रीम नगयऩालरका रेखा वॊहशता ननमभ 30.5 भध्मे नभदू केल्मान वाय दयभशा फॉकेकडून प्राप्त झारेल्मा 
ऩावफ क/स्टेटभेंट लळल्रक यक्कभ ल योखलशी भधीर लळल्रक यक्कभ माफाफत ताऱभेऱ घेणे आलश्मक आशे. 

भाचा-2015 चे ताऱभेऱ ऩत्रक ल फॉकेच ेऩावफ क/फॉक स्टेटभेंट रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध केर ेनाशी.  
 माफाफत उदाशयणादाखर खारीर 03 कामाारमे/वलबागाकडीर भशव री जभा यकभाॊची ऩडताऱणी केरी नाशी. 
 
अ.क्र. कामाारमाचे नाल  रुऩमे. 
1. क प्रबाग  37279413/- 
2. प प्रबाग  38369301/- 
3 ड प्रबाग  47485293/- 
                                   यक्कभ रुऩमे     123134007/- 

9. योख यक्कभ शाताऱण्माफाफत कभाचाऱमाॊकड न घेतरेल्मा व यषा ठेली फाफतची नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी 
नवल्माने योख यक्कभ शाताऱण्माफाफतचा कभाचायी भालवक बत्ता यक्कभ रुऩमे 300/- प्रभाणे लावऴाक यक्कभ 

रुऩमे 10800/- लवरूऩात्र आशे. तवेच इतय वला प्रबाग ल वलबागीम कामाारमात योख यक्कभ शाताऱणाऱमा 
कभाचाऱमाॊच्मा फाफतीतशी उऩयोक्त नभदू कामालाशी करून रेखाऩयीषणाव अशलार वादय कयाला.  
लयीर भ द्देवदू भाहशती प्राप्त न झाल्माभ ऱे आचथाक लऴा 2014-2015 भध्मे भशानगयऩालरका स्तयालय जभा 
झारेरी वलवलध प्रकायची भशव री जभेची एकूण यक्कभ रु.17231987991/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 

DATPKCM7101 (Ref No : 44, Hmm No : 19)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

163 भनऩाच्मा अचधकायी / कभषचाऱमाॊना लेतनाभध्मे ननमभफाह्म लैद्मकीम बत्त्माच ेप्रदान 
केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :रेखा    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 8860400.00/-   

पऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेच्मा कभषचाऱमाॊना याज्म ळावनाच्मा कभषचाऱमाॊप्रभाणे लदै्मकीम खचाषची 
प्रनतऩूती कयण्मात मेत.े तवेच वलष अचधकायी/ कभषचायी माॊना दयभशा ननमलभतयीत्मा लेतनाभध्मे प्रनतभाश रु. 
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100/- प्रभाणे अनतरयक्त लदै्मकीम बत्ता देण्मात मेत आशे. लदै्मकीम बत्ता कोणत्मा प्राचधकायान्लमे ददरा 
आशे, लदै्मकीम बत्ता देणेफाफत भनऩास्तयालय केरेरा ठयाल तवेच त्माफाफतची ळावन भॊजूयी घेतल्माचा 
कागदोऩत्री ऩुयाला रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नवल्माने लदै्मकीम बत्त्माऩोटी आचथषक लऴाषत अदा केरेरी 
यक्कभ रु. 88,60,800/- लवुरऩात्र कयण्मात मेत आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाच्मा भाशे जुरै 2014 च्मा 
लेतन देमकाची तऩावणी केरी अवता रुग्णारमाकडीर कामषयत अचधकायी /कभषचायी माॊना लेतनाभध्मे 
दयभशा रु.100/- लैद्मकीम बत्ता ननमभफाह्मरयत्मा प्रदान शोत अवल्माच ेननदळषनाव आरे आशे. 
त्मानुऴॊगाने भशानगयऩामरकेच्मा कभषचाऱमाॊना कोणत्मा ननमभान्लमे लैद्मकीम बत्ता देण्मात मेत आशे 
माफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 171 ददनाॊक 23/05/2018 अन्लमे खरुावा भागपलण्मात आरा 
शोता. ऩयॊत ुरेखा पलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा केरेरा नाशी. 
त्माभुऱे खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) भशानगयऩामरकेच्मा आस्थाऩनेलयीर कामषयत अचधकायी /कभषचायी माॊना याज्म ळावनाच्मा 
कभषचाऱमाॊप्रभाणे लैद्मकीम खचाषची प्रनतऩूती कयण्मात मेत.े आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे लैद्मकीम 
खचाषच्मा प्रनतऩूतीवाठी एकूण यक्कभ रु.3,57,53,221/- एलढा खचष कयण्मात आरेरा आशे. भनऩाच्मा 
कभषचाऱमाॊना ळावकीम कभषचाऱमाॊप्रभाणे लैद्मकीम खचाषची प्रनतऩूती केरी अवताना त्माव्मनतरयक्त 
कभषचाऱमाॊना दयभशा लेतनातनू लैद्मकीम बत्ता देण्मात मेत अवल्माच ेलयीर उदाशयणातून ननदळानाव 

आर.े भनऩा अचधकायी /कभषचायी माॊना ननममभतरयत्मा लेतनातून दयभशा रु.100/- प्रभाणे लैद्मकीम 
बत्ता देण्माच ेप्रमोजन स्ऩष्ट्ट केरे नाशी. 

2) भनऩाच्मा अचधकायी/ कभषचाऱमाॊना देण्मात आरेरा लैद्मकीम बत्ता कोणत्मा प्राचधकायान्लमे ददरा 
आशे, लैद्मकीम बत्ता देणेफाफतचा भनऩाकडीर ठयाल रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नाशी तवेच 
त्माफाफत ळावनाची भॊजूयी घेतरी आशे का माची कागदोऩत्री ऩुयाव्मावदशत खात्री ऩटपलण्मात आरी 
नाशी. 

आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे भशानगयऩामरकेत एकूण 7384 अचधकायी/ कभषचायी कामषयत शोत.े प्रनत 
कभषचायी रु.100/- प्रभाणे एका भदशन्माच्मा लेतनाभध्मे 7384 ऩदाॊना अदा केरेरी लैद्मकीम बत्त्माची 
एकूण यक्कभ रु.7,38,400/- अळी आचथषक लऴाषत लैद्मकीम बत्त्माची लेतनाभध्मे एकूण यक्कभ 
रु.88,60,800/- अदा केरेरी आशे. भनऩाकडीर कभषचाऱमाॊना दयभशा लेतनाभध्मे लैद्मकीम बत्ता 
देण्माच ेप्रमोजन स्ऩष्ट्ट केरे नाशी. लैद्मकीम बत्ता कोणत्मा प्राचधकायान्लमे ददरा आशे, लैद्मकीम 
बत्ता देणेफाफत भनऩास्तयालय केरेरा ठयाल तवेच त्माफाफतची ळावन भॊजूयी घेतल्माचा कागदोऩत्री 
ऩुयाला रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नवल्माने लैद्मकीम बत्त्माऩोटी अदा केरेरी यक्कभ 
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रु.88,60,800/- लवुरऩात्र ठेलण्मात मेत आशे. 

लवुरऩात्र यक्कभ रु.88,60,800/- 
DATAMSM6401 (Ref No : 71, Hmm No : 171)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

164 रेखा वलबागाकडीर स्थामी अचग्रभ धनाची प्रभाणके रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध झारी 
नवल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :स्थामी अग्रीभ े   भशानगयऩालरका स्ल-ननधी ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशायाष्ट्र आकर्स्भक ननमभ 1965 भधीर ननमभ क्र. 56 नुवाय भनऩाचे रेखा पलबागाकड े2014-15 मा आचथषक 

लऴाषऩमांतचे स्थामी अग्रीभ भॊजुय अवरेल्मा 63 पलबागाॊनी  दद. 31 भाचष 2015 अखेय त्माॊचेकड ेअवरेल्मा स्थामी 
अग्रीभाचा दशळफे वादय केरेरा नाशी. त्माभुऱे अचग्रभ धनाच्मा यक्कभाॊचा गयैलाऩय शोणेची ळक्मता नाकायता 
मेत नाशी. 
 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा रेखा पलबागाव्दाये वलवलध वलबागाॊना वलतरयत शोणायी स्थामी 
अचग्रभाची देमके तऩावरी अवता आढऱून आरेल्मा त्रटुीफाफत अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 174 
ददनाॊक 28/05/2018 अन्लमे खरुावा भागपलण्मात आरा शोता. पलबागान ेत्माॊचेकडीर ऩत्र क्र. 
रेखा/26/कावल/2264/2018 हद.27/06/2018 अन्लमे स्थामी अग्रीभे देण्मात आरेल्मा प्रभाणकावश 
अन ऩारन वादय केरे आशे. वलबागाने वादय केरेरे अलबरेख ल अन ऴॊचगक भाहशती तऩावनू  
खारीरप्रभाणे आषेऩ कामभ कयणेत मेत आशे.          

1) भनऩाभधीर कामायत एकूण 63 वलबागाना ददनाॊक 31/03/2015 ऩमतं एकूण यक्कभ 
रु.7,02,000/-  इतके स्थामी अग्रीभ भॊज य करुन वलतरयत कयण्मात आरे आशे. भशायाष्ट्र आकग्स्भक 
ननमभ 1965 भधीर ननमभ क्र. 56 नुवाय वॊफॊचधत कामाषरमाॊनी आचथाक लऴा वॊऩरेनॊतय त्माॊचेकड ेहद. 
31 भाचा अखेय वलबागाने ककती यकभेचे वभामोजन केरे ल वलबागाकड ेककती यक्कभ लळल्रक आशे 
माचा ताऱभेऱ रेखा वलबागाने घेतरेरा नाशी. ज्मा कायणावाठी अचग्रभ हदरा आशे त्माच कायणावाठी 
यक्कभ खची ऩडरी ककॊ ला नाशी मावलऴमी रेखा वलबागाने खात्री केल्माचे हदवनू मेत नाशी. त्माभ ऱे 
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अचग्रभ धनाच्मा यक्कभाॊचा गयैलाऩय शोणेची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. उऩयोक्त ननमभान वाय 
वॊफॊधीत वलबागानी आचथाक लऴा वॊऩरेनॊतय  स्थामी अग्रीभ लाऩयाफाफतचा हशळफे रेखा वलबागाकड े
वादय कयणे आलश्मक अवताना वॊफॊधीत वलबागाने रेखा वलबागाकड ेहशळफे वादय केरेरा नाशी.  

DATAMSM6401 (Ref No : 73, Hmm No : 174)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

165 रेखा वलबगाव्दाये ठेलण्मात आरेल्मा योख नोंदलह्मातीर फॉक ताऱभेऱ ल तु्रटीफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 05 

   

रेखा ळीऴा :00    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

ळावककम ल भनऩा ननधीच ेखात्मातीर दद.31/03/2015 अखेयची योखलशीतीर लळल्रक ल फॉक खात्मातीर 

लळल्रक माभध्मे तपालतीफाफत दयभशा फॉक ताऱभेऱ घेण्मात आरा नाशी. तक्त्माभध्मे दळषपलण्मात आरेल्मा 
फॉक खात्मातीर लळल्रकेऩेषा योख नोंदलशीतीर लळल्रक शी जादा ददवून मेत आशे. योख नोंदलशीभध्मे प्रभाणक 

क्रभाॊक शा प्रभाणकानुवाय न देता प्रदान केरेल्मा धनादेळाप्रभाणे क्रभाॊक देण्मात मेत आशे. लवुर केरेल्मा 
अळॊदामी ननलतृ्ती लेतन मोजनेच्मा यकभेलय कभषचा-माॊना व्माज द्माले रागत अवल्माने वदयच्मा यकभा ह्मा 
त्लयीत लगष करुन त्मा लेऱीच गुॊतलणुक कयण्मात मेत नाशीत. त्माभुऱे कभषचा-माॊना द्मालमाचे व्माजाच्मा 
यकभेचा अनतरयक्त बाय भनऩा ननधीलय ऩडत आशे. रेखा पलबागाभध्मे वुयषा अनाभतीऩोटी कोणत्मा लऴाषत 

ककती यक्कभ जभा झारी ल त्माऩकैी कोणत्मा लऴाषच्मा ल ककती यकभा ऩयत केल्मा माचा दशळोफ ठेलरा जात 

नाशी. त्माभुऱे तीन लऴाषऩेषा जास्त कारालधीच्मा भागणी न कयता ऩडून अवरेल्मा ककती यकभा अनाभत 

वदयी आशेत माची भादशती वादय केरी नाशी. तवेच भागणी न कयता ऩडून अवरेल्मा ठेलीच्मा यकभा व्मऩगत 

कयणेची कामषलाशी कयणेत आरी नाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा अॊतगात अवणाये रेखा वलबागाकडीर 2014-15 मा आचथाक लऴााभध्मे ठेलण्मात 
आरेल्मा ननयननयाळ्मा ननधीच्मा योखलह्माभधीर नोंदीचे रेखा ऩयीषण केरे अवता आढऱ न आरेल्मा 
त्र टीफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.189 हद.30/06/2018 अन्लमे वलबागाव वलचायणा कयण्मात आरी शोती. 
वलबागाने त्माॊचेकडीर ऩत्र क्र.रेखा/22/कावल/50/2018 हद.13/07/2018 अन्लमे आषेऩचे अन ऩारन 
वादय केरे आशे. वलबागाने वादय केरेल्मा अन ऩारनाचा वलचाय कयता खारीरप्रभाणे रेखाऩयीषणाचे 
अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
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1)खारी नभदू केरेल्मा ळावककम ल भनऩा ननधीचे खात्मातीर हद.31/03/2015 अखेयची योखलशीतीर 
लळल्रक ल फॉक खात्मातीर लळल्रक माभध्मे तपालत आढऱ न मेत आशे. तपालतीफाफत फॉक ताऱभेऱ 
ऩत्रक तमाय कयण्मात आरेरे नाशी. तवेच दयभशा फॉक ताऱभेऱ घेण्मात मेत नाशी. 
अ.क्र. ननधीचे नाल खात े

क्रभाॊक 
फॉकेतीर लळल्रक 
रु. 

योखलशीतीर 
लळल्रक रु. 

तपालत रु. 

 1. ऩाणी ऩ यलठा – 2 6253 29202137.00 27883128.00 1319009.00 
 2. स्रॉभ लॉटय ड्रनेेज 6254 44297964.00 44321044.00 (-)23080.00 
 3. म .हट.एप. 6367 229537364.08 293029223.59 (-) 63491859.51 
 4. ऩीवीएभवी 

कलभळनय 
9582 20115769.00 20112130.00 3639.00 

 5. झोऩडऩट्टी ननभ ारन 9667 345918376.12 338380343.12 7538033.00 
 6. जरनन:वायण 9675 20209781.00 18552652.00 1657129.00 
 7. घनकचया 

व्मस्थाऩन 
9676 85606281.00 85655658.00 (-)49377.00 

 8. ऩाणी ऩ यलठा – 1 9728 98694114.00 9869114.00 00 
 9. फीआयटीएव-ए-आय 10937 209915764.46 170905586.46 39010178.00 
10. ईडब्ल्म एव 10938 139919029.68 124139545.68 15779484.00 
11. जरनन:वायण – 2 11597 32973556.00 29629541.00 3344015.00 
12. फीआयटीएव-के-डी 11608 132310264.00 115937941.00 16372323.00 
13. फीआयटीएव-एन 11609 96473810.41 75633526.41 20840284.00 
14. ई-गव्शानव 12185 20322167.00 20273167.00 49000.00 
15. ऩत्राळडे 12425 52752798.00 52752798.00 00 
16. एवम टीऩी 12838 83082675.00 57368106.00 25714569.00 
17. 13 ला वलत्त 

आमोग 
13236 485422.00 485456.00 34.00 

18. नवलन जरनन:वयण 12522 162113629.00 159105862.00 3007767.00 
19. फव खयेदी 12577 195060727.00 201964800.00 (-) 6904073.00 

20. कक्रडा ननधी 2/5 27822171.68 13857404.00 13964767.68 
21. लषृ ननधी 2/7 12595611.65 7948024.30 4647587.35 
22. आग व यषा 050 51959394.00 73659713.00 (-) 21700319.00  

23. लाह्न वलभा ननधी 008 957396.00 957796.00 (-)400.00 
24. वलावाधायण  17 

खाती 
5486319264.80 9874118271.74 (-) 

4387799006.94 
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2) लरयर तक्त्माभध्मे दळावलण्मात आरेरे अ.क्र.2, 3, 7, 19, 22, 23, 24 मा फॉक खात्मातीर 
लळल्रकेऩेषा योख नोंदलशीतीर लळल्रक शी जादा अवल्माचे हदवनू आरे. तयी वदय तपालतीफाफत 
ख रावा केरेरा नाशी.        
3) योख नोंदलशीभध्मे प्रभाणक क्रभाॊक शे प्रभाणकान वाय न देता प्रदान केरेल्मा धनादेळाप्रभाणे क्रभाॊक 
देण्मात मेतात. म्शणजे भ ऱ प्रभाणकाचे लजाती यकभेच्मा धनादेळाव प्रभाणक क्रभाॊक देण्मात मेतो. 
त्माभ ऱे प्रत्मष प्रभाणकाच्मा वॊख्मेऩेषा योख नोंदशीभध्मे नोंदवलण्मात आरेल्मा प्रभाणकाची वॊख्मा शी 
जादा शोत अवल्माने एकूण प्रभाणके ककती आशेत माचा अथाफोध शोत नाशी.  
4) अॊळदान ननलतृ्ती लेतन मोजनेच्मा योख नोंदलशीतीर नोंदीची ताऩावणी केरी अवता 
हद.01/04/2014 योजी आयॊबीची लळल्रक रु.1,95,65,804/- अवनू आचथाक लऴा 2014-15 भध्मे 
रु.8,09,96,803/- इतकी यक्कभ जभा झारी आशे. 2014-15 भध्मे हद.09/07/2014 योजी रु.3.25 
कोटी, हद.14/08/2014 योजी रु.1.00 कोटी ल हद.21/10/2014 योजी रु.1.40 कोटी अवे एकूण 
रु.5.65 कोटी इतकी यक्कभ ग ॊतलण क केरी आशे. हद.31/03/2015 योजी योख नोंदलशीभध्मे यक्कभ 
रु.4,11,62,805/- इतकी लळल्रक आशे. कभाचा-माॊच्मा लेतनातनू लव र केरेरी यक्कभ ल तलेढीच 
भनऩा हशश्श्माची यक्कभ शी वदय खात्माभध्मे दयभशा जभा केरी जात.े वदय खात्मात जभा केरेल्मा 
यकभा ह्मा तात्काऱ ऩयत केल्मा जात नाशीत. लव र केरेल्मा अळॊदामी ननलतृ्ती लेतन मोजनेच्मा 
यकभेलय कभाचा-माॊना व्माज द्माले रागत अवल्माने वदयच्मा यकभा ह्मा त्लयीत लगा करुन त्मा 
लेऱीच ग ॊतलण क कयणे आलश्मक आशे. लव र केरेल्मा यकभाॊची लेऱीच ग ॊतलण क केरी अवती तय 
त्मालय लभऱणाये व्माजाच्मा यकभेतनू कभाचा-माॊना व्माज देणे व कय झारे अवत.े ऩयॊत  भनऩाने 
वदयच्मा यकभाॊची लेऱीच ग ॊतलण क केरी नवल्माने त्मालयीर व्माजाची यक्कभ भनऩाव उऩरब्ध झारी 
नाशी. त्माभ ऱे व्माजाच्मा यकभेचा अनतरयक्त बाय भनऩा ननधीलय ऩडत आशे. तयी कभाचा-माॊना देम 
अवरेल्मा व्माजाच्मा यकभाॊचे वभामोजन कळाप्रकाये केरे जात ेमाफाफत स्ऩष्ट्टीकयण कयणेत माले. 
माफाफत वलबागाने खारीरप्रभाणे अन ऩारन वादय केरे आशे.  
     अॊळदान ननलतृ्ती लेतन मोजनेतीर कभाचा-माने याजीनाभा हदल्मानॊतय ल भमत झाल्मानॊतय 
त्माॊची यक्कभ ऩयत कयणेवाठी वदय खात्माभध्मे यक्कभ लळल्रक ठेलाली रागत अवल्माने त्मा 
खात्मातीर यक्कभ ऩ णाऩणे भ दत ठेलीच्मा स्लरुऩात न ग ॊतलता काशी यक्कभ लळल्रक ठेलण्मात आरी 
आशे. वदय खात्मात जास्त यक्कभ लळल्रक याहशल्माव भ दत ठेली स्लरुऩात ग ॊतण क केरी जात.े 
2014-15 मा आचथाक लऴाात ग ॊतलण क केरेल्मा यकभेलय लभऱणाये व्माज ल कभाचा-माॊना द्मालमाचे 
व्माज शे कभी आशे. त्माभ ऱे कभाचा-माॊना द्मालमाचे व्माजाचे यकभेचा फोजा भनऩा ननधीलय न ऩडता 
भनऩाव लभऱणा-मा व्माजाच्मा यकभेभधून वभामोग्जत कयण्मात आरेरा आशे.  
     वलबागाने वादय केरेरे अन ऩारन वलचायात घेता दयभशा कभाचा-माॊच्मा लेतनातनू कऩात केरेल्मा 
यक्कभाॊची त्माच भहशन्मात ग ॊतलणूक कयणे आलश्मक आशे. अन ऩारनान वाय भनऩालय फोजा ऩडरेरा 
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नवरा तयी बवलष्ट्मात वदयशू ऩरयग्स्थती नाकायता मेत नाशी. त्माभ ऱे वलहशत कारालधीत यकभा 
ग ॊतलणेची कामालाशी कयणेफाफत वलबागाने दषता घेणे आलश्मक आशे.   
5) ठेकेदायाचे देमकातनू लव र केरेल्मा व यषा अनाभत यकभाॊच्मा नोंदी अनाभत नोंदलशीभध्मे 
ननमलभतऩणे घेतल्मा जात नाशीत. अनाभत यकभा ऩयत कयतलेेऱीच नोंदी केल्मा जातात. अनाभत 
यकभा ऩयत कयतलेेऱी खात्माकड ेअवणा-मा देमकाचे स्थऱ प्रतीलयीर नोंदी ऩाशून यकभा वॊफॊधीताना 
ऩयत केल्मा जातात. वॊफॊधीत वलबागाकडीर देमकाॊलय यकभा ऩयत केल्माफाफत रेखा वलबागाव्दाये 
कोणत्माशी नोंदी केल्मा जात नाशीत अथला यकभा ऩयत केरेफाफत ळयेा ल स्लाषयी केरी जात नाशी. 
अनाभत यकभा ऩयत कयतलेेऱी वदयच्मा यकभा ह्मा रेखा वलबागाकडीर व यषा अनाभत खाती जभा 
शोत्मा ककॊ ला कवे माची खात्री केरी जात नाशी. त्माभ ऱे वदयच्मा यकभा द फाय प्रदान शोण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. रेखा वलबागाभध्मे व यषा अनाभतीऩोटी कोणत्मा लऴाात ककती यक्कभ जभा झारी 
ल त्माऩकैी कोणत्मा लऴााच्मा ल ककती यकभा ऩयत केल्मा माचा हशळोफ ठेलरा जात नाशी. त्माभ ऱे तीन 
लऴााऩेषा जास्त कारालधीच्मा भागणी न कयता ऩडून अवरेल्मा ककती यकभा अनाभत वदयी आशेत 
माची तऩावणी कयता आरी नाशी. तयी वदयची भाशीती वादय करुन अळा ठेली व्मऩगत कयणेची 
कामालाशी कयणेत माली ल तवा अशलार रेखाऩयीषणाव वादय कयणेत माला.       

DGPKVSM6101 (Ref No : 147, Hmm No : 189)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

166 लाशन अचग्रभ लाटऩातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :प्रळावन    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 11112023.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 1427786.00/-   

ळावन ननणषम पलत्त पलबाग क्र.अचग्रभ.2010/प्र. क्र.16/10/ पलननमभ,दद.10 जुन 2010 भधीर अ (2) ल फ (2) 

नुवाय भशाऩालरकेने लाशन अचग्रभ लाटऩ न कयता लाशन खयेदीवाठी लाशनाच ेभुऱ ककॊभतीच्मा 100% यक्कभ 

अचग्रभ स्लरूऩात ददरी आशे. भशानगयऩालरकेने ळावन भमाषदेऩेषा जास्त दयाने अचग्रभ ददर ेआशे. वदय 

ननमभफाह्मतफेाफत ळावन स्तयालय षभाऩन घेतरेर ेनाशी. तवेच लाशन अचग्रभ धायकाॊकडून पॉभष नॊ. 
21(गशाण खत), लाशन खयेदी ऩालती, आय.वी. फुक ल पलभाऩत्र घेतरेरी नाशीत. लाशन अचग्रभ 2013-2014 

कयीता भशा.ळावन पलत्त पलबाग ळावन ननणषम क्र.अचग्रभ (व्माजदय) 2014/प्र.क्र.7/2014 पलननमभ दद. 

10/04/2014 नुवाय 9% व्माजदय ल ळा.नन.क्र.अचग्रभ 1095/प्र.क्र.70/95,पलननमभ दद.26/09/1997 नुवाय कजष 
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भॊजूयी आदेळातीर अटी ल ळतीचा बॊग केल्माने 2.75% दॊडनीम व्माज अळी एकूण 11.75% दयाने कजष यकभेलय 

व्माज आकायणी करून लवुरी केरेरी नवल्माने यक्कभ रुऩमे 1427786/- लवूरऩात्र आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने 2014-2015 मा आचथाक लऴाात लाशन अचग्रभावाठी रु.14000000/- इतकी 
तयतदू केरी अवनू 128 अचधकायी/कभाचायी माॊना लाशन अचग्रभाऩोटी यक्कभ रु.11112023/-  वलतयीत केरी 
आशे. 
स्थामी वलभती ठयाल क्र. 15750 हद. 26/10/2006 न वाय आणण भशाऩालरका वबा ठयाल क्र. 5993 हद. 

20/11/2006 अन्लमे भशानगयऩालरकेतीर अचधकायी ल कभाचाऱमाॊना द चाकी लाशन खयेदीवाठी लाशनाच्मा भ ऱ 

ककॊ भतीच्मा 100% यक्कभ अचग्रभ स्लरूऩात भॊजूय कयण्माव भान्मता हदरी आशे.ऩरयऩत्रक क्र.प्रळावन 
/10/काली/1852/2006 हद.13/12/2006 न वाय लाशन अचग्रभ हदर ेआशे.  
माफाफत अधावभाव साऩन क्र.76 हद. 28/11/2017 अन्लमे भाहशती भागवलरी अवता वलबागाच ेअन ऩारन क्र. 
प्रळा/17/काली/530/2017 हदनाॊक 19/12/2017  वलचायात घेऊन खारीर प्रभाणे अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत 

आशेत. 
 
1) ळावन ननणाम वलत्त वलबाग क्र.अचग्रभ. 2010/प्र. क्र.16/10/ वलननमभ,हद. 10 ज न 2010 भधीर अ (2) न वाय 
लेतन फॉड भधीर भालवक लेतनाच्मा 6 ऩट एलढी यक्कभ ककॊ ला रु. 45000/- ककॊ ला भोटाय वामकरची प्रत्मष 

ककॊ भत माऩकैी जी यककभ कभी अवेर तलेढा अचग्रभ अन सेम याशीर. तवेच फ (2) न वाय स्कूटय खयेदीवाठी 
लेतन फॉड भधीर भालवक लेतनाच्मा 4 ऩट एलढी यक्कभ ककॊ ला रु.28000/- ककॊ ला स्कूटयची प्रत्मष ककॊ भत माऩकैी 
जी यक्कभ कभी अवेर, तलेढा अचग्रभ अन सेम याशीर. ऩयॊत  भशाऩालरकेने लाशन खयेदीवाठी लशानाच्मा भ ऱ 

ककभतीच्मा 100% यक्कभ अचग्रभ स्लरूऩात हदरी आशे. भशानगयऩालरकेने ळावन भमाादेऩेषा जास्त दयाने 

अचग्रभ हदर ेआशे माफाफत वलबागाने अन ऩारनात नभदू केर ेकक भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर 

करभ 66(18) न वाय भशाऩालरका कभाचाऱमाॊच्मा ककॊ ला त्माॊच्मा कोणत्माशी लगााच्मा कल्माणावाठी अन्म 

कोणत्माशी उऩाममोजना कयता मेईर अळी तयतदू आशे. ऩयॊत  वदय करभात लाशन अचग्रभा फाफत क ठेशी उल्रेख 

कयण्मात आरेरा नाशी. भशानगयऩलरकेने ळावन ननणामात नभदू भमाादेऩेषा जादा दयाने कभाचाऱमाॊना लाशन 

अचग्रभ हदर ेआशे. वदय ननमभफाह्मतवे ळावन स्तयालय षभाऩन घेतरेरे नाशी. 
 
2) 2014-2015 मा आचथाक लऴाात लाशन अचग्रभ भॊजूय केरेल्मा खारीर काशी ननलडक लाशन अचग्रभ 

धायकाॊच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता त्माभध्मे पॉभा नॊ. 21 (गशाण खत), लाशन खयेदी ऩालती, आय.वी. 
फ क ल वलभाऩत्र ेजोडरेरी नाशीत. 
 
अ.क्र.  कभाचायी   नाल लाशन अचग्रभ भॊजूय 

आदेळ क्र. 
 हदनाॊक   रुऩमे 

1 श्री. बोवर ेयभेळ भारुती  प्रळा/17/काली/50/2014 17/01/2014 171969/- 
2 श्री.ळटे्म ेयोहशदाव इॊदायाभ प्रळा/17/काली/621/2014 22/05/2014 134516/- 
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3 श्री गामकलाड यवल ॊद्र गॊगायाभ प्रळा/17/काली/851/2014 26/08/2014 134516/- 

4 श्री. ताऩकीय दत्तात्रम वखायाभ प्रळा/17/काली/958/2014 27/08/2014 134872/- 

5 श्री. भगय त कायाभ याभा प्रळा/17/काली/183/2014 10/10/2014 130894/- 

6 श्री. लानखेड ेउदम भाधलयाल प्रळा/17/काली/1623/2014 7/11/2014 130000/- 

7 श्री.घ रे दत्तात्रम रक्ष्भण प्रळा/17/काली/1686/2014 14/11/2014 134516/- 

                                               एकूण यक्कभ रुऩमे        971283/- 
 
ळावन ननणाम, वलत्त वलबाग क्र.अचग्रभ.2010/प्र. क्र.16/10/ वलननमभ,हद.10 ज न 2010 भधीर 3 (2),  (3) न वाय 
लाशन खयेदी केल्मानॊतय लाशनाच्मा भॉडरेचे नाल, उत्ऩादनाच ेलऴा, खयेदीची तायीख ल त्मा वॊदबाचे नोंदणीच े

कागदऩत्र, लाशनाचे वलभाऩत्र, अचग्रभ भॊज यीच्मा हदनाॊकाऩावनू 1 भहशन्माच्मा आत अचग्रभ धायकान ेलाशन 

खयेदी करून त्मावॊफधीची कागदऩत्र ेकामाारमात वादय केरी ऩाहशजे तवे न केल्माव अचग्रभ धायकाकडून 

अग्रीभाची वॊऩणूा यक्कभ 1 भहशन्मानॊतय दॊडनीम व्माजावश एकयक्कभी लवरू केरी ऩाहशज.े लाशन अचग्रभ 

2014-2015 कयीता भशा.ळावन, वलत्त वलबाग, ननणाम क्र.अचग्रभ(व्माजदय)2014/ प्र.क्र.7/ 2014 वलननमभ 

हद.10/04/2014 न वाय 9% व्माजदय ल ळा.नन.क्र.अचग्रभ/1095/प्र.क्र.70/95,वलननमभ हद. 26/09/1997 न वाय कजा 
भॊजूय आदेळातीर अटी ल ळतीचा बॊग केल्माने 2.75% दॊडनीम व्माज अळी एकूण 11.75% दयाने कजा यकभेलय 
व्माज आकायणी करून लव री केरेरी नाशी.  
माफाफत वलबागाच्मा प्राप्त अन ऩारनात रेखा वलबागाव व्माजावश यक्कभ लवरू कयण्माफाफत ऩत्राने 

कऱवलण्मात आल्माच ेनभदू केर ेआशे. ऩयॊत  वलबागाने कजाावहशत व्माज लवरू केल्माची कागदऩत्र े

अन ऩारनावोफत जोडरी नवल्माने यक्कभ रुऩमे 14,27,786/- (971283*4*11.75/100) लवरूऩात्र 

कयण्मात मेत आशे.      
DATPKCM7101 (Ref No : 45, Hmm No : 76)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

167 वॊगणक अचग्रभ लाटऩातीर अननममभततेफाफत 

 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 02 

   

रेखा ळीऴा :प्रळावन    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 आषेऩाधीन यक्कभ रु. 2547000.00/- 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 205200.00/-   
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ळावन ननणषम क्र.-अचग्रभ-1011/प्र.क्र.50/ 2011 /पलननमभ दद. 3 पेबु्रलायी 2012  भचधर (3) नुवाय वॊगणक, 

LAPTOP/TABLET खयेदी कयण्मावाठी अचग्रभाची यक्कभ ठयलरेरी आशे. ऩयॊतु भशाऩालरकेने ळावन 

भमाषदेऩेषा जादा यक्कभेच ेअचग्रभ ददरेरे आशे, वदय ननमभफाह्मतवे ळावन स्तयालय षभाऩन घेतरेर ेनाशी. 
नस्ती वोफत पॉभष नॊ. 21(गशाण खत) ल वॊगणक खयेदी ऩालती जोडरेरी नाशीत. ळावन ननणषम क्र.- अचग्रभ-

1011/प्र. क्र.50/2011/पलननमभ दद.3 पेबु्रलायी 2012 भचधर (7), (8), (9) नुवाय अचग्रभ भॊजूय केल्मानॊतय एक 

भदशन्माच्मा आत वॊफचधत अचधकाऱमाने/कभषचाऱमाने लमैर्क्तक वॊगणक, LAPTOP/TABLET खयेदी केरा 
नाशी तय ककॊ ला अचग्रभाचा गयैलाऩय केल्माव त्माॊच्माकडून वॊऩूणष अचग्रभ 17.75% व्माजदयाने एकयकभी लवूर 

केरा ऩादशजे. ऩयॊतु अळी कायलाई झारेरी नवल्माने  व्माजावदशत यक्कभ रुऩमे 205200/- लवूरऩात्र आशे. 

 

  

वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भशानगयऩालरकेने 2014-2015 मा आचथाक लऴाात वॊगणक अचग्रभावाठी रुऩमे 5000000/- इतकी 
तयतदू केरेरी अवनू एकूण 86 कभाचाऱमाॊना यक्कभ रु. 2547000/- चे वॊगणक अचग्रभ हदर ेआशे. 
स्थामी वलभती ठयाल क्र.12870 हद. 7/10/2010 अन्लमे वऩ ॊऩयी-चच ॊचलड भनऩा क्रभाॊक/प्रळावन/10/कावल / 

390/2011 हद.24/03/2011 न वाय भशानगयऩालरकेतीर अचधकायी/कभाचायी माॊना प्रत्मेकी रु.30000/- लमैग्क्तक 

वॊगणक खयेदीवाठी व्माजयहशत वॊगणक अचग्रभ भॊजूय केर ेआशे. 
माफाफत अधावभाव ऩत्र क्र.77 हद. 28/11/2017 अन्लमे ननगालभत केर ेअवनू वलबागाकडीर हदनाॊक 19/12/2017 

योजीचे प्राप्त अन ऩारन वलचायात घेऊन रेखाऩयीषणाच ेखारीर अलबप्राम कामभ कयण्मात मेत आशेत. 
 
1) ळावन ननणाम क्र.-अचग्रभ-1011/प्र.क्र.50/2011/वलननमभ हद. 3 पेि लायी 2012 भचधर (3) न वाय वॊगणक, 

LAPTOP/TABLET खयेदी कयण्मावाठी अचग्रभाची यक्कभ जास्तीत जास्त रु. 20000/- ककॊ ला वॊगणक, 

LAPTOP/TABLET ची प्रत्मष ककॊ भत माऩकैी जी कभी अवेर तलेढी अवाली. ऩयॊत  भशानगयऩालरकेने 

अचधकायी/ कभाचायी माॊना उऩयोक्त ठयालाप्रभाणे प्रत्मेकी रु.30,000/- इतके अचग्रभ हदर े आशे. माफाफत 

वलबागाच्मा प्राप्त अन ऩारनात नभदू केर े कक भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अचधननमभातीर करभ 66(18) 

न वाय भशाऩालरका कभाचाऱमाॊच्मा ककॊ ला त्माॊच्मा कोणत्माशी लगााच्मा कल्माणावाठी अन्म कोणत्माशी 
उऩाममोजना कयता मेईर अळी तयतदू आशे. ऩयॊत  वदय करभात वॊगणक अचग्रभा फाफत क ठेशी उल्रेख 

कयण्मात आरेरा नाशी. भशाऩालरकेने ळावन भमाादेऩेषा जादा यक्कभेच े अचग्रभ हदरेरे आशे, वदय 
ननमभफाह्मतवे ळावन स्तयालय षभाऩन घेतरेरे नाशी. 
 
2) 2014-2015 मा आचथाक लऴाात वॊगणक अचग्रभ भॊजूय केरेल्मा खारीर काशी ननलडक अचग्रभ  
धायकाॊच्मा नस्तीची तऩावणी केरी अवता त्माभध्मे पॉभा नॊ. 21(गशाण खत) ल वॊगणक खयेदी ऩालती 
जोडरेरी नाशीत. वलबागाच्मा प्राप्त अन ऩारनात कभाचाऱमाॊनी वलहशत भ दतीत कागदऩत्राॊची ऩतूाता केरेरी 
नाशी. 
 

अ .क्र.   कभाचाऱमाच े नाल अचग्रभ भॊजूय आदेळ क्र.  हदनाॊक   यक्कभ  रु. 
1 श्री. ककवन क ॊ डलरका 

जाधल 

प्रळा /10 अ /काली/259/2014  25/04/2014 30000/- 
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2 श्री.यावकय आनॊदा  
जमलॊत 

प्रळा /10 अ /काली/335/2014  21/04/2014 30000/- 

3 श्री. नॊदक भाय द. घ रे प्रळा /10 अ /काली/634/2014  7/05/2014 30000/- 
4 श्रीभती ळशाणे भम यी 

याजेंद्र  
प्रळा /10 अ /काली/380/2014  03/04/2014 30000/- 

                                         एकूण यक्कभ  रुऩमे  120000/-      
 
ळावन ननणाम क्र.- अचग्रभ-1011/प्र. क्र. 50 /2011 /वलननमभ हद. 3 पेि लायी 2012 भचधर (7),(8),(9) न वाय 
अचग्रभ प्रत्मष अदा केल्मानॊतय एक भहशन्माच्मा आत लमैग्क्तक वॊगणक, LAPTOP/TABLET  खयेदी 
कयण्मात माला ल त्माफाफतचे कागदऩत्र वाॊषाॊककत प्रतीवश अचग्रभ भॊजूय कयणाऱमा प्राचधकाऱमाव वादय 
कयालीत. नभ ना क्र.-21 भधीर नभ न्मात गशाणखत तात्काऱ हदर ेऩाहशज,े गशाणखताभध्मे लमैग्क्तक 

वॊगणक,LAPTOP/TABLET चा भेक/भॉडरे इत्मादी चा क्र. स्ऩष्ट्टऩणे नभदू केरा ऩाहशज.े   अचग्रभ भॊजूय 
केल्मानॊतय एक भहशन्माच्मा आत वॊफचधत अचधकाऱमाने/कभाचाऱमाने लमैग्क्तक वॊगणक, LAPTOP/TABLET 

खयेदी केरा नाशी तय ककॊ ला अग्रीभाचा गयैलाऩय केल्माव त्माॊच्माकडून वॊऩणूा अचग्रभ 17.75% व्माजदयाने एक 

यकभी लवरू केरा ऩाहशज.े  
माफाफत वलबागाच्मा प्राप्त अन ऩारनात रेखा वलबागाव व्माजावश यक्कभ लवरू कयण्माफाफत ऩत्राने 

कऱवलण्मात आर ेआशे. वलबागाने कजाावहशत व्माज लवरू केल्माची कोणतीशी कागदऩत्र ेअन ऩारनावोफत 

जोडरी नवल्माने यक्कभ रुऩमे 205200/- (120000*17.75*4/100) लवरूऩात्र कयण्मात मेत आशे. 

DATPKCM7101 (Ref No : 46, Hmm No : 77)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

168 मळलॊतयाल चव्शाण स्भृती रुग्णारमतीर कभषचाऱमाॊना लेतनाभध्मे ननमभफाह्म लैद्मकीम 
बत्त्माच ेप्रदान केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 03 

   

रेखा ळीऴा :लदै्मकीम    भनऩा ननधी  
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

लवरूऩात्र यक्कभ रु. 748800.00/-   

रुग्णारमाच्मा कभषचाऱमाॊना याज्म ळावनाच्मा कभषचाऱमाॊप्रभाणे लदै्मकीम खचाषची प्रनतऩूती कयण्मात मेत े

अवून लेतनाभध्मे कभषचाऱमाॊना लदै्मकीम बत्ता देण्मात मेत आशे. लदै्मकीम बत्ता कोणत्मा प्राचधकायान्लमे 

ददरा आशे, लदै्मकीम बत्ता देणेफाफत भनऩास्तयालय केरेरा ठयाल तवेच त्माफाफतची ळावन भॊजूयी घेतल्माचा 
कागदोऩत्री ऩुयाला रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नवल्माने लदै्मकीम बत्त्माऩोटी अदा केरेरी यक्कभ 
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रु.7,48,800/- लवुरऩात्र ठेलण्मात मेत आशे. 

 

  

पऩ ॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩामरकेच्मा मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाच्मा भाशे जुरै 2014 च्मा 
लेतन देमकाची तऩावणी केरी अवता रुग्णारमाकडीर कामषयत अचधकायी /कभषचायी माॊना लेतनाभध्मे 
दयभशा रु.100/- लैद्मकीम बत्ता ननमभफाह्मरयत्मा प्रदान शोत अवल्माच ेननदळषनाव आरे आशे. 
त्मानुऴॊगाने अधषवभाव साऩनऩत्र क्रभाॊक 170 ददनाॊक 23/05/2018 अन्लमे खरुावा भागपलण्मात आरा 
शोता. ऩयॊत ुपलबागान ेरेखाऩयीषणाच्मा अॊनतभ ददनाॊकाऩमतं कोणताशी खरुावा केरेरा नाशी. त्माभुऱे 
खारीर प्रभाणे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशेत. 

1) मळलॊतयाल चव्शाण स्भतृी रुग्णारमाच ेलैद्मकीम भुख्म कामाषरम पलबाग, उऩपलबाग लामवीएभएच-
2 भाशे जुर ै2014 च ेलेतन देमक क्रभाॊक 1762 एकूण यक्कभ रु.42,66,406/- ची तऩावणी केरी 
अवता रुग्णारमाच्मा आस्थाऩनेलय कामषयत कभषचायी माॊना लेतनाभध्मे दयभशा रु.100/- लैद्मकीम 
बत्ता प्रदान केल्माच ेददवून आरे आशे. उऩयोक्त लेतन देमकाॊभध्मे एकूण 87 कभषचाऱमाॊना प्रनत 
कभषचायी रु.100/- प्रभाणे लैद्मकीम बत्ता ददरेरा आशे. अळाप्रकाये रुग्णारमाकडीर कोणत्मा ल ककती 
कभषचाऱमाॊना लैद्मकीम बत्ता ददरेरा आशे माची भादशती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयण्मात आरी नाशी.  
2) रुग्णारमाच्मा कभषचाऱमाॊना याज्म ळावनाच्मा कभषचाऱमाॊप्रभाणे लैद्मकीम खचाषची प्रनतऩूती कयण्मात 
मेत.े आचथषक लऴष 2014-15 भध्मे लैद्मकीम खचाषच्मा प्रनतऩूतीवाठी एकूण यक्कभ रु.56,31,950/- 
एलढा खचष कयण्मात आरेरा आशे. तवेच कभषचाऱमाॊना भनऩाच्मा रुग्णारमाभध्मे भोपत औऴध उऩचाय 
उऩरब्ध आशे. अवे अवताना त्माव्मनतरयक्त कभषचाऱमाॊना दयभशा लेतनाभध्मे लैद्मकीम बत्ता देण्माच े
प्रमोजन स्ऩष्ट्ट केरे नाशी. 
3) कभषचाऱमाॊना लेतनातून देण्मात मेत अवरेल्मा लैद्मकीम बत्ता कोणत्मा प्राचधकायान्लमे ददरा आशे, 
लैद्मकीम बत्ता देणेफाफत भनऩास्तयालय केरेरा ठयाल रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध कयाला तवेच त्माफाफत 
ळावनाची भॊजूयी घेतरी आशे का माची कागदोऩत्री ऩुयाव्मावदशत खात्री ऩटपलण्मात आरी नाशी. 

आचथषक लऴष 2014-15 करयता रुग्णारमाकडीर आकृतीफॊधानुवाय एकूण 624 ऩदे आशेत. प्रनत कभषचायी 
रु.100/- प्रभाणे एका भदशन्माच्मा लेतनाभध्मे 624 ऩदाॊना अदा केरेरी लैद्मकीम बत्त्माची एकूण 
यक्कभ रु.62,400/- अळी आचथषक लऴाषत लैद्मकीम बत्त्माची लेतनाभध्मे एकूण यक्कभ रु.7,48,800/- 
अदा केरेरी आशे. रुग्णारमाकडीर कोणत्मा ल ककती कभषचाऱमाॊना लैद्मकीम बत्ता ददरेरा आशे माची 
भादशती उऩरब्ध केरी नाशी. कभषचाऱमाॊना दयभशा लेतनाभध्मे लैद्मकीम बत्ता देण्माच ेप्रमोजन स्ऩष्ट्ट 
केरे नाशी. लैद्मकीम बत्ता कोणत्मा प्राचधकायान्लमे ददरा आशे, लैद्मकीम बत्ता देणेफाफत 
भनऩास्तयालय केरेरा ठयाल तवेच त्माफाफतची ळावन भॊजूयी घेतल्माचा कागदोऩत्री ऩुयाला 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरा नवल्माने लैद्मकीम बत्त्माऩोटी अदा केरेरी यक्कभ रु.7,48,800/- 
लवुरऩात्र ठेलण्मात मेत आशे. 
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लवुरऩात्र यक्कभ रु.7,48,800/- 
DATAMSM6401 (Ref No : 57, Hmm No : 170)                                                                  

[End Para) 

[Start Para) 

169 अनचधकृत जादशयात धायकालय कायलाई न केल्माफाफत. 
 

रेखाऩयीषण लऴष  : 2014-2015  

अननमलभतता  वॊख्मा : 01 

   

रेखा ळीऴा :आकाळचचन्श ऩयलाना   
अननमलभतता करभ   : 9ड 

 

 

भशानगयऩालरकेतीर एकूण 933 अनचधकृत जादशयात परक धायकालय भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका 
अचधननमभ 1949 च ेकरभ 392 नुवाय कामषलाशी केल्माफाफतचा अशलार अधषवभाव ऩत्र क्रभाॊक.83, दद.8/12/17 

अन्लमे पलचायणा केरी अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ ददनाॊका ऩमांत पलबागाकडून अनुऩारन प्राप्पत झार ेनाशी. 
 

  

वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भनऩाच्मा आकाळ चचन्श ल ऩयलाना वलबागाने उऩरब्ध करून हदरेल्मा अलबरेख्माच ेआधाये 

हदनाॊक 31/03/15 अखेयची अनचधकृत परकाॊची प्रबाग ननशाम वॊख्मा खारीर प्रभाणे हदवनू आरी. 
अ .क्र  प्रबाग क्रभाॊक  अनचधकृत परक  
1 अ 17 

2 फ 173 

3 क 45 

4 ड 164 

5 ई 419 

6 प  115 

 एकूण  933 

 
भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अचधननमभ 1949 चे करभ 376 ल उऩवलधी अन्लमे वदय व्मलवाम व रु कयणे 

ऩलूी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थेचा ऩयलाना घेणे फॊधकायक आशे. ऩयलाना न घेता व रु केरेल्मा व्मलवामधायकालय 
करभ 392 न वाय दॊडात्भक कामालाशी कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ लयीर एकूण 933 जाहशयात परक धायकालय 
कामालाशी केल्माचे हदवनू मेत नाशी. माफाफत आकाळचचन्श ऩयलाना वलबागाव अधावभाव ऩत्र क्रभाॊक.83, 
हद.8/12/17 अन्लमे वलचायणा केरी अवता, रेखाऩयीषणाच ेअॊनतभ हदनाॊका ऩमतं वलबागाकडून अन ऩारन 
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प्राप्त झार ेनाशी. त्माभ ऱे वदय अनचधकृत जाहशयात धायकालय कायलाई झारी ककॊ ला नाशी माचे रेखाऩयीषण 

कयता आर ेनाशी. लयीर नभदू अशलार उऩरब्ध न झाल्माने वदयचा आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

DATVCSM6501 (Ref No : 80, Hmm No : 83)                                                                  

[End Para) 
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आषेऩ वललयणऩत्राफाफत :- रेखाऩयीषण अशलारात वभावलष्ट्ट केरेल्मा वला ऩरयच्छेदाॊफाफत रेखाऩयीषण 
चार ूअवताना अधावभाव ऩत्र ेननगालभत कयण्मात आरी शोती. त्मान वाय प्राप्त उत्तये ल अन ऩारने 
तऩावनू वलावाभान्म स्लरुऩाॊच्मा आषेऩाॊची ऩतूाता करुन घेण्मात आरी अवल्माने स्लतॊत्र आषेऩ 
वललयणऩत्र ननगालभत केरे नाशी. 
वललयणऩत्र ेल ऩरयलळष्ट्टे:- वललयणऩत्र क्र. 1 त े8 माऩकैी वललयणऩत्र 1 (क) भशानगयऩालरकेने उऩरब्ध 
करुन हदर ेनाशी त्माभ ऱे त ेजोडण्मात आर ेनाशी. वललयणऩत्र 5 (फ) ल वललयणऩत्र 7 फाफत ऩणूा 
भाहशती हदरेरी नाशी. उलायीत वललयणऩत्र ेतवेच 2014-2015 भध्मे बवलष्ट्म ननलााश ननधी भधीर ठेली 
ल त्मालयीर प्राप्त झारेल्मा व्माजाच ेवललयणऩत्र अशलारावोफत जोडण्मात आरेरी आशेत. तवेच 
अनाभत ठेलीच ेवललयणऩत्र, आषेऩाधीन ल लव रऩात्र यकभाॊच ेवललयणऩत्र भशानगयऩालरकेने उऩरब्ध 
करुन हदरेरी नाशीत त्माभ ऱे ती जोडण्मात आरी नाशीत. 
अन ऩारन :- भशायाष्ट्र स्थाननक ननधी रेिाऩयीषा अचधननमभ करभ 10(1) भधीर तयत दीन वाय 
वदयचा रेखाऩयीषण अशलार प्राप्त झाल्माऩावनू चाय भहशन्माच्मा आत मा रेखाऩयीषण अशलारातीर 
आषेऩालयीर अन ऩारन अशलार (तीन प्रतीत) भशानगयऩालरका भशावबा भान्मतचे्मा ठयालाच्मा प्रतीवश 
भा.आम क्त, वऩ ॊऩयी चच ॊचलड भशानगयऩालरका माॊच्मा स्लाषयीने मा कामाारमाकड ेऩाठवलण्मात माल.े 
ऩोशोच :- वदय रेखाऩयीषण अशलार प्राप्त झाल्माचा हदनाॊक नभदू करुन तात्काऱ ऩोशोच देण्मात 
माली.   
 
  
                                                                (बा.य.देळभ ख) 
                                                          वश वॊचारक (भ.न.ऩा.रे.ऩ.)                                                                           
                                                          स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा,  
                                                                 नली भ ॊफई.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
प्रत अग्रेवऴत :- 
1. भा. प्रधान भशारेखाऩार, (रेखाऩयीषा) -1, भशायाष्ट्र याज्म, भ ॊफई. 
2. भा. प्रधान वचचल, भशायाष्ट्र ळावन, नगयवलकाव वलबाग, भॊत्रारम, भ ॊफई- 32. 
3. भा. वलबागीम आम क्त, ऩ णे वलबाग, ऩ णे- 1. 
4. भा. वॊचारक, स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा वॊचारनारम, भशायाष्ट्र याज्म, कोकण बलन, नली भ ॊफई. 
5. भा. वश वॊचारक (भ.न.ऩा.रे.ऩ.),स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा वॊचारनारम,यामगड बलन, नली भ ॊफई. 
6. ऩ नवलारोकन अशलार ळाखा, यामगड बलन, नली भ ॊफई. 
 
                                                                (बा.य.देळभ ख) 
                                                          वश वॊचारक (भ.न.ऩा.रे.ऩ.)                                                                           
                                                          स्थाननक ननधी रेखाऩयीषा,  
                                                                 नली भ ॊफई.   



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[520] 

 

रेखा ऩयीषकननशाम ऩरयच्छेदाॊच ेपललयणऩत्र    

 
नाल ऩरयच्छेद क्रभाॊक 

व ननता याजेंद्र केवकय, वशाय्मक वॊचारक 1, 2, 6, 7, 14, 46, 47, 51, 52, 78, 90, 100, 149, 

155 

बायत वलठ्ठर घ गे, रेखाऩरयषा अचधकायी 11, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 43, 44, 45, 49, 

50, 54, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 

115, 116, 121, 122, 123, 124, 144, 145, 146, 

147, 148 

वलष्ट्णू चचॊकूजी वाॊगऱे, रेखाऩरयषा अचधकायी 8, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 73, 74, 

75, 76, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 

105, 106, 119, 120, 125, 126, 127, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

151, 152, 156, 157, 161, 169 

ककवन वलठ्ठर वाऱ ॊखे, रेखाऩरयषा अचधकायी 24, 77, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 

117, 118, 128, 129, 130, 131, 132, 153, 154, 

158, 159, 165 

अळोक भशादेल लळॊदे, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अचधकायी 

5, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 53, 65, 

101, 102, 163, 164, 168 

भशेंद्र हदनकय ळरेाय, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अचधकायी 

3, 4, 48, 103, 110, 150, 160 

ऩॊडडत काळीनाथ चॊद्रभोये, वशाय्मक रेखाऩरयषा 
अचधकायी 

162, 166, 167 
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पललयणऩत्रे  ल  जोडऩत्रे   

 
अ.क्र. ऩरयच्छेद 

क्र. 

आषेऩाधीन यक्कभ लवूरऩात्र यक्कभ  तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अॊनतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग ॊतरेरी यक्कभ 

1 3 78028180.00 267084219.00  ----   ----   ----  
2 5  ----  98957772.00  ----   ----  98957772.00 
3 7  ----  84512811.00  ----  15921513.00  ----  
4 8  ----  33562797.00  ----   ----   ----  
5 10 16103716.00  ----   ----   ----   ----  
6 12  ----  22110.00  ----   ----  22110.00 
7 15  ----  200485.00  ----   ----   ----  
8 16 1477000.00  ----   ----   ----  1477000.00 
9 19 3119614.00 3194.00  ----   ----  3119614.00 
10 20 18804023.00 552230.00  ----   ----   ----  
11 21 21082285.00 431533.00  ----   ----   ----  
12 25 35625072.00  ----   ----   ----   ----  
13 27 4175050.00  ----   ----   ----   ----  
14 28  ----  4490627.00  ----   ----  3450399.00 
15 29 816000.00 408000.00 68000.00 340000.00 340000.00 
16 30 468710.00  ----   ----   ----   ----  
17 31 35506.00 16562.00  ----   ----   ----  
18 32 1038797.00 37058.00  ----   ----   ----  
19 33 1025944.00 230140.00  ----   ----   ----  
20 34 1588253.00 133934.00  ----   ----   ----  
21 35 601332.00 829917.00  ----   ----   ----  
22 36 89050.00 82924.00  ----   ----   ----  
23 37 2953500.00 3880249.00  ----   ----   ----  
24 38 378673.00  ----   ----   ----   ----  
25 39 349417.00 95235.00  ----   ----   ----  
26 40 2675188.00 69557.00  ----   ----   ----  
27 41 21220.00 15351.00  ----   ----   ----  
28 42  ----  36040.00  ----   ----   ----  
29 43 68135.00 22186.00  ----   ----   ----  
30 44 940539.00 724474.00  ----   ----   ----  
31 45 274174.00 18929.00  ----   ----   ----  
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अ.क्र. ऩरयच्छेद 

क्र. 

आषेऩाधीन यक्कभ लवूरऩात्र यक्कभ  तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अॊनतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग ॊतरेरी यक्कभ 

32 46 192957.00  ----   ----   ----   ----  
33 47 330780.00 14700.00  ----  5800.00  ----  
34 48 9283228.00 623250.00  ----   ----   ----  
35 49 18480.00 10000.00  ----   ----   ----  
36 50 177030.00 81498.00  ----   ----   ----  
37 51 751682.00 971898.00  ----   ----   ----  
38 52 5568673.00 140052.00  ----   ----   ----  
39 53 2007865.00 272314.00  ----  60219.00  ----  
40 54 207832.00 107361.00  ----   ----   ----  
41 55 904878.00  ----   ----   ----   ----  
42 56 3126825.00 1473458.00  ----   ----   ----  
43 57  ----  273487.00  ----   ----   ----  
44 58 3047842.00 872553.00  ----   ----   ----  
45 59 4618458.00 2069888.00  ----   ----   ----  
46 60 1517314.00 48000.00  ----   ----   ----  
47 61 2327245.00 2220983.00  ----   ----   ----  
48 62  ----  408301.00  ----   ----   ----  
49 63 468415.00 58051.00  ----   ----   ----  
50 64  ----  19259.00  ----   ----   ----  
51 65 30000.00 186261.00  ----   ----   ----  
52 66 497000.00 630046.00  ----   ----   ----  
53 67 44490.00 23112.00  ----   ----   ----  
54 68  ----  149443.00  ----   ----   ----  
55 69 384660.00 56022.00  ----   ----   ----  
56 70 1061125.00 67470.00  ----   ----   ----  
57 71 2204225.00 35014.00  ----   ----   ----  
58 72  ----  102154.00  ----   ----   ----  
59 73 3745238.00 436711.00  ----   ----   ----  
60 74  ----  59880.00  ----   ----   ----  
61 75 10500000.00 1508555.00  ----   ----   ----  
62 76 114800.00 548658.00  ----   ----   ----  
63 77  ----  75340.00  ----   ----   ----  
64 78 2100000.00 222600.00  ----  996960.00  ----  
65 79 497600.00 6000.00  ----   ----   ----  
66 80 1291432.00 14349.00  ----   ----   ----  
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अ.क्र. ऩरयच्छेद 

क्र. 

आषेऩाधीन यक्कभ लवूरऩात्र यक्कभ  तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अॊनतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग ॊतरेरी यक्कभ 

67 81  ----  52097.00  ----   ----   ----  
68 82 353668.00 384916.00  ----   ----   ----  
69 83 710964.00 40875.00  ----   ----   ----  
70 84 767311.00 21009.00  ----   ----   ----  
71 85 3599750.00 676685.00  ----  19300.00  ----  
72 86  ----  780000.00  ----   ----   ----  
73 87  ----  283356.00  ----   ----   ----  
74 88 6930000.00 2190000.00  ----   ----   ----  
75 89 1944822.00 270803.00  ----   ----   ----  
76 90 121441515.00 5877781.00  ----  176161.00  ----  
77 91  ----  19401.00  ----   ----   ----  
78 92 812045.00  ----   ----   ----   ----  
79 93 131444.00  ----   ----   ----   ----  
80 94 1043270.00  ----   ----   ----   ----  
81 95 8450990.00 335876.00  ----   ----   ----  
82 96 708506.00 52358.00  ----   ----   ----  
83 97  ----  609141.00  ----   ----   ----  
84 98  ----  452263.00  ----   ----   ----  
85 99 768724.00 88070.00  ----   ----   ----  
86 100 1012608.00  ----   ----   ----   ----  
87 101  ----  495867.00  ----   ----  495867.00 
88 102  ----  36294904.00  ----   ----  36294904.00 
89 103  ----  10443525.00  ----  483200.00  ----  
90 104  ----  6305905.00  ----  464956.00  ----  
91 105  ----  449750.00  ----  55589.00  ----  
92 106  ----  45125032.00  ----  5577453.00  ----  
93 107  ----  44418.00  ----   ----   ----  
94 108  ----  70308.00  ----   ----   ----  
95 109  ----  443321.00  ----  54528.00  ----  
96 111  ----  32875.00  ----   ----   ----  
97 112  ----  55687.00  ----   ----   ----  
98 113  ----  23324.00  ----   ----   ----  
99 114  ----  669635.00  ----   ----   ----  
100 115  ----  134010.00  ----   ----   ----  
101 116  ----  508276.00  ----   ----  508276.00 



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[524] 

अ.क्र. ऩरयच्छेद 

क्र. 

आषेऩाधीन यक्कभ लवूरऩात्र यक्कभ  तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अॊनतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग ॊतरेरी यक्कभ 

102 117  ----  158684.00  ----   ----   ----  
103 118  ----  150735518.00  ----   ----   ----  
104 119 133063282.00 16576633.00  ----   ----   ----  
105 120 13940273.00 2591174.00  ----   ----   ----  
106 121 74161403.00 14160203.00  ----   ----   ----  
107 122 3893729.00 108671.00  ----   ----   ----  
108 123  ----  335446.00  ----   ----   ----  
109 124  ----  29218.00  ----   ----   ----  
110 125 30169098.00  ----   ----   ----   ----  
111 126 94869851.00 178110000.00  ----   ----   ----  
112 127  ----  85301.00  ----   ----   ----  
113 128 1036957.00 282749.00  ----   ----   ----  
114 129  ----  5417800000.00  ----   ----   ----  
115 130  ----  63724.00  ----   ----   ----  
116 131  ----  35121917.00  ----   ----   ----  
117 132 1167742.00 136680.00  ----   ----   ----  
118 133  ----  681529.00  ----   ----   ----  
119 134 4559700.00  ----   ----   ----   ----  
120 135  ----  80850.00  ----   ----   ----  
121 136 580000.00 1082922.00  ----   ----   ----  
122 137 281070.00  ----   ----   ----   ----  
123 138  ----  799930.00  ----   ----   ----  
124 139  ----  268389.00  ----   ----   ----  
125 140  ----  96233.00  ----   ----   ----  
126 141  ----  1688419.00  ----   ----   ----  
127 142 10932599.00 1004604.00  ----   ----   ----  
128 143 737186.00 268893.00  ----   ----   ----  
129 144  ----  93368.00  ----   ----   ----  
130 145  ----  186741.00  ----   ----   ----  
131 146 104159024.00 2340000.00  ----   ----   ----  
132 147  ----  10576960.00  ----   ----   ----  
133 148 10900673.00 142547.00  ----  13400.00  ----  
134 149 2094994.00  ----   ----   ----   ----  
135 151 157262.00  ----   ----   ----   ----  
136 152  ----  3438939.00  ----   ----   ----  



           वऩ ॊऩयी -चचॊचलड  भशानगयऩालरका  

 

[525] 

अ.क्र. ऩरयच्छेद 

क्र. 

आषेऩाधीन यक्कभ लवूरऩात्र यक्कभ  तात्ऩ यती 
अभान्म 

यक्कभ 

अॊनतभ अभान्म 

यक्कभ 

ग ॊतरेरी यक्कभ 

137 153 9878995.00 395640.00  ----   ----   ----  
138 154 260348.00  ----   ----   ----   ----  
139 155 38340218.00  ----   ----   ----   ----  
140 156  ----  78079.00  ----   ----   ----  
141 157 36290215.00  ----   ----   ----   ----  
142 159  ----  2490124.00  ----   ----   ----  
143 160  ----  70101517.00  ----   ----   ----  
144 161 241948.00  ----   ----   ----   ----  
145 162 17231987991.00 10800.00  ----   ----   ----  
146 163  ----  8860400.00  ----   ----   ----  
147 166 11112023.00 1427786.00  ----   ----   ----  
148 167 2547000.00 205200.00  ----   ----   ----  
149 168  ----  748800.00  ----   ----   ----  
एकूण यक्कभ 18214798650 6546801058 68000 24169079 144665942 
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