
1 वललाश नोंदणी पी ल दॊडाची यक्कभ ळावनखाती जभा न केल्माफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11  0 स्त्थाननक ननधी  9 फ 01 160772 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 160772   
 

१.भशानगयऩाशरकेने वललाश नोंदणी पी ल दॊडाची/ळास्त्तीची यक्कभ रु १६०७७२/- ळावन खाती जभा केरेरी 
नाशी. 
२.वललाश नोंदणी प्रभाणऩराची द वयी प्रत भशाननफॊधक ऩ णे माॊच्माकड ेऩाठवलण्मात आरेरे नाशी. 
 

भशानगयऩाशरका माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे प्रत्मेक प्रबाग ननशाम खारीर प्रभाणे वललाश नोंदणी पी ल 
दॊडाची यक्कभ लवरू केरेरी आशे. 
१.भशायाष्ट्र वललाश भॊडऱाचे वलननमभन आणण वललाश नोंदणी ननमभ १९९९ चे ननमभ १२ न वाय ननफॊधकाकड े
आरेरी वलष पी ल दॊडाची यक्कभ ळावकीम कोऴागायात जभा कयणे आलश्मक अवताॊना भशानगयऩाशरकेने 
ळावकीम भशवरूीची यक्कभ रु १६०७७२/- ळावन खाती जभा न कयता ननमभफाह्म भनऩा ननधीत जभा 
केरेरी आशे. वललाश नोंदणीचे काभ ददनाॊक १/५/२००८ ऩावनू भशानगयऩाशरकाकड ेशस्त्ताॊतरयत झारेरे आशे. 
तयी ददनाॊक १/५/२००८ ऩावनू ३१/०३/२०१४ ऩमतंची लवरू कयण्मात आरेरी वललाश नोंदणी पी ल दॊडाची 
यक्कभ ऩरयगणीत करून ळावन खाती बयणा कयण्मात माली. 
२. भशायाष्ट्र वललाश भॊडऱाचे वलननमभन आणण वललाश नोंदणी अधधननमभ १९९८ चे करभ १६ न वाय  जेव्शा 
ननफॊधकाने मा अधधननमभाखारी वललाश नोंदणी कयीर तवे्शा, तो त्मानॊतय तात्काऱ नोंदणी प्रभाणऩराची 
द वयी प्रत भशाननफॊधक ऩ णे माॊच्माकड ेऩाठवलणे आलश्मक आशे, ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने अळी कामषलाशी 
केरेरी नाशी. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

60 26/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

2 भारभत्ता कयाची व धारयत आकायणी न कयणेफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11  0 स्त्थाननक ननधी  9 अ  01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन २००५-२००६ ऩाव न भारभत्ता कयाची व धारयत आकायणी केरेरी 
नाशी.त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेचे भोठ्मा प्रभाणात आधथषक न कवान शोत अवल्माचे ददवनू मेत आरे आशे. 
 

भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ १२९ ल वन २०१० चा भशायाष्ट्र अधधननमभ क्रभाॊक 
२७ चा करभ १३(ख) व्दाये दय ऩाच लऴांनी व धारयत भारभत्ता कय आकायणी करून नलीन कय आकायणी 
ऩ स्त्तक तमाय केरे ऩादशज.े ऩयॊत  भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन २००५-०६ नॊतय भारभत्ता कयाची 
व धारयत कय आकायणी केरेरी नाशी.त्माभ ऱे भनऩा शद्दीत नव्माने तमाय झारेल्मा भारभत्ताॊचालय व धारयत 
कय आकायणी केरेरे नाशी. त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेचे भोठ्मा प्रभाणत आधथषक न कवान शोत अवल्माचे 
ददवनू मेत आशे. तयी व धारयत कय आकायणी प्ररॊबफत लऴाषऩावनू कयण्मात माल.ेतवेच भनऩा शद्दीत नव्माने 
तमाय झारेल्मा भारभत्ताॊचा वव्शे करून फाॊधकाभ ऩणूष केल्माच्मा ददनाॊकाऩावनू कयाची आकायणी करून 
भारभत्ता कय लवरू कयण्मात माले. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

29 19/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 



03 लावऴषक  वललयणऩर ेळावनाकड ेल भशारेखाऩार माॊच्माकड ेवादय न केरेफाफत 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ१९४९ चे ननमभ १२६ न वाय भशानगयऩाशरकेने वन २०१३–१४ चे 
लावऴषक रेखे ल वलतीम वललयणऩर ेप्रभाणणत करून वलषवाधायण वबेची भान्मता घेउन, लावऴषक रेखे ल 
वलत्तीम वललयणऩर ेमाॊची एक प्रत याज्म ळावनाकड ेल भशा रेखाऩार, नागऩ य माॊच्माकड ेऩाठवलणे 
आलश्मक आशे. त्माची एक प्रत ळावककम याजऩरात प्रशवध्द कयण्मात आरे ऩादशज.े अळी कामषलाशी भनऩा 
अभयालती भापष त कयण्मात आरी नाशी. 

 

     अभयालती भशानगयऩाशरकेचे रेखा वलबागाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर 
अननमशभतता आढऱून आल्मात :-      

     भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे ननमभ १२६ न वाय भशानगयऩाशरकेने वन २०१३–१४ 
चे लावऴषक रेखे ल वलत्तीम वललयणऩर ेप्रभाणणत करून वलषवाधायण वबेची भान्मता घेउन , लावऴषक रेखे ल 
वलत्तीम वललयणऩर ेमाॊची एक प्रत याज्म ळावनाकड ेल भशारेखाऩार, नागऩयू माॊच्माकड ेऩाठवल णे 
आलश्मक आशे. त्माची एक प्रत ळावककम याजऩरातव द्धा प्रशवध्द कयण्मात आरी ऩादशजे. अवी कामषलाशी 
भनऩाने केरी नाशी . तवेच आधथषक लऴाषत काढरेरी कजे , कजाषची यक्कभ , कजष काढल्माची तायीख ल 
कजाषफद्दर दमालमाचे लावऴषक आकाय माॊच्मा तऩशळरावश  वललयणऩर तमाय कयणे आलश्मक आशे . अळी 
कामषलाशी देखीर भनऩाच्मा रेखा वलबागाने केरी नाशी. 

     कजष ननलायण ननधी ज्मा प्रमोजनावाठी कयण्मात आरा आशे अळा प्रत्मेक कजाषच्मा फाफतीत 
लऴषअखेय अळा लऴाषत ननधीच्मा खाती जभा कयण्मात आरेरी यक्कभ लेगऱी दाखलनू कजष ननलायण ननधीत 
वाचरेरी यक्कभ माचा तऩळीर देणे आलश्मक अवताना भनऩाने कजष ननलायण ननधी स्त्थाऩन केरा नाशी. 

     वन 2013-14 मा आधथषक लऴाषत पेडरेरी कजे आणण लऴष अखेयीव देणे अवरेरी फाकी यक्कभ 



माचा तऩळीर देणे आलश्मक आशे .  अळी कामषलाशी देखीर भनाऩाच्मा रेखा वलबागाभापष त केरी गेरी 
नाशी. 

     उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 203 ददनाॊक 22/01/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोते ऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

203 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

04 भनऩा, अभयालतीचे वन 2013-14 चे रेख्मालयीर ल अथषवॊकल्ऩालयीर अशबप्राम. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 00 भ.न.ऩा. 9अ 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩा, अभयालतीच्मा भ ऱ अथषवॊकल्ऩाभध्मे दळषवलण्मात आरले्मा अॊदाजजत जभा यकभा मा लास्त्तललादी न 
दळषवलता भोठमा प्रभाणात लाढ करून दळषवलरेल्मा आशेत ल त्माआधाये अऩेक्षषत खचष शा त्मा प्रभाणात जादा 
दळषवलरा गेरा आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात त्मा प्रभाणात उत्ऩन्न प्राप्त न झाल्माभ ऱे अथषवॊकल्ऩात भॊज य 
झारेल्मा काभाॊना ननधी उऩरब्ध शोत नाशी ल ऩमाषमाने काभे अऩ णष याशून भोठमा प्रभाणात दानमत्ल ननभाषण 
झार ेआशे.  भनऩाचे अॊदाजऩरक अलास्त्तवलकयीत्मा तमाय केल्माच ेआढऱून मेत.े 
 

भशानगयऩाशरका, अभयालतीच ेवन 2013-14  मा आधथषक लऴाषचे रेखाऩयीषण केरे अवताॊना भा. 
आम क्त, भशानगयऩाशरका, अभयालती माॊनी भ ॊफई प्रानतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 च ेकरभ 



103 ल 104 न वाय वन 2013-14 चे व धायीत ल करभ 95 न वाय वन 20114-15 चे भ ऱ अथषवॊकल्ऩीम 
अॊदाज ददनाॊक 15.03.2013 योजी स्त्थामी वशभतीवभोय वादय केर.े स्त्थामी वशभतीने चचाष करून ठयाल 
क्रभाॊक 02, ददनाॊक 19.03.2013 न वाय वलषवाधायण वबेवभोय वादय केरा. त्माभध्मे भनऩा अभयालती 
माॊच्मा वलषवाधायण वबेने व धायणा ल द रूस्त्त्मा करून वन 2013-14 कयीताचा भ ऱ अथषवॊकल्ऩ जभा 
यक्कभ रुऩमे 572.38 कोटी ल खचष यक्कभ रुऩमे 529.08 कोटी माव भनऩाच्मा वलळऴे वलषवाधायण 
वबेने भॊज यी प्रदान केररेी आशे. तवेच भनऩा अभयालती माॊचे वन 2013-14 च्मा व धायीत अथषवॊकल्ऩाव 
स्त्थामी वशभतीने ठयाल क्रभाॊक 268 ददनाॊक 21.02.2014 न वाय भॊज यी प्रदान करून वलषवाधायणे वबेकड े
वादय केरा ल वलषवाधायण वबेच्मा ठयाल क्रभाॊक 25,    ददनाॊक 28.2.2014 अन्लमे व धायीत अथषवॊकल्ऩ 
जभा यक्कभ रुऩमे 378.93 कोटी ल खचष यक्कभ रुऩमे 304.52 कोटी माव भॊज यी प्रदान केरेरी आशे. 

1. भनऩा अभयालती माॊच्मा वन 2013-14 मा वलत्तीम लऴाषवाठी भ ॊफई प्राॊतीक भशानगयऩाशरका 
अधधननमभ 1949 चे करभ 96 ल 100 न वाय वलषवाधायण वबेने भॊज य केरेरे वन 2013-14 मा 
वलत्तीम लऴाषचा भ ऱ अथषवॊकल्ऩ ल करभ 103 ल 104 अन्लमे वॊभत केरेल्मा व धायीत अथषवॊकल्ऩीम 
जभा ल खचाषचा तऩशळर खारीर प्रभाणे आशे. 

अ.क्र. तऩशळर जभा यक्कभ खचष यक्कभ 
1. भ ऱ अथषवॊकल्ऩ 572.38 कोटी 529.08 कोटी 
2. व धायीत अथषवॊकल्ऩ 378.93 कोटी 304.52 कोटी 

  उऩयोक्त नभ द तऩशळराच े अलरोकन केर े अवता अथष वॊकल्ऩीम अॊदाज तमाय कयताॊना वन 
2013-14 च ेभ ऱ अथषवॊकल्ऩ, व धायीत अथषवॊकल्ऩ ल प्रत्मष जभा ल खचाषच्मा यक्कभा ऩाशता अथषवॊकल्ऩ 
तमाय कयताॊना प्रत्मष अऩेक्षषत जभा यक्कभ ल त्मा आधायालय खचष यक्क्भ माभध्मे भोठमा प्रभाणात लाढ 
करू(प गल न) दाखवलण्मात आरेरी आशे. लस्त्त ननष्ट्ठ ल अच कतनेे अथषवॊकल्ऩ तमाय कयण्माची मोग्म ती 
खफयदायी घेण्मात आरेरी नाशी. भशायाष्ट्र अथषवॊकल्ऩीम ननमभ ऩ जस्त्तका प्रकयण 3 भधीर ऩरयच्छेद 
30(फी) न वाय तवेच भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 च ेननमभ 26 ल स्त्थामी ननदेळ ऩरयऩरक 
क्रभाॊक नऩव /प्र.क्र.24/2000/1 ददनाॊक 13/10/2000 न वाय अथषवॊकल्ऩीम अॊदाजऩरक तमाय कयताॊना 
वॊस्त्थेच्मा प्रत्मष उत्ऩन्नाचे ल प्रत्मष खचाषच ेअॊदाज भागीर तीन लऴाषच्मा उत्ऩन्न ल खचाषच्मा वयावयीलय 
आधायीत अवालमाव ऩाशीजेत. भागीर तीन लऴाषच्मा प्रत्मष भशव री जभा ल प्रत्मष भशव री खचाषफाफतची 
आकडलेायी खारीर प्रभाणे आशे.  

अ.क्र. वलत्तीम लऴष प्रत्मष जभा प्रत्मष खचष 
1. 2011-12 101,03,46,370/- 100,75,41,290/- 
2. 2012-13 121,31,91,010/- 125,01,41,730/- 



3. 2013-14 177,56,31,730/- 175,70,66,020/- 
  लयीर प्रभाणे भागीर लऴाषची ल वन 2013-14 ची प्रत्मष जभा ल खचष ऩाशता भ ऱ ल व धायीत 
अथषवॊकल्ऩ तमाय कयताॊना ळावनाच्मा ननदेळाप्रभाणे कामषलाशीचा अलरॊफ करून अथषवॊकल्ऩ अॊदाजऩरक 
तमाय केल्माच ेददवनू मेत नाशी. 

2. भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 भधीर करभ 86 ल भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा 
वॊदशता 1971 भधीर ननमभ 28 न वाय अथषवॊकल्ऩीम शळऴषकाखारी तयतदू केरेल्मा यकभेऩेषा जादा खचष 
अन सेम नाशी. अव ेअवताॊना खारीर रेखाशळऴाषखारी जादा खचष कयण्मात आरा. 

अ.क्र. रेख्माचा तऩशळर रेखा शळऴष 
क्रभाॊक 

प्रत्मष खचष अॊदाजऩरकात 
तयत द 

तपालत 

1 वाभान्म प्रळावन- 
टेशरपोन 

84 1690730 1488955 201775 

2 नगय वधचल -आकजस्त्भक 
खचष 

88 2123320 1937109 186211 

3 प्रकाळ वलबाग-उऩमोगात 
आरेल्मा वलजेचा खचष 

123 84927730 72000000 12927730 

4 ऩाणी ऩ यलठा- ननमशभत 
देमके 

130 6866400 5052221 1814179 

5 वापवपाई- फेलायव 
प्रेताची वलल्शेलाट 

145 48300 10000 38300 

6 दलाखाना- औऴधी खचष  159 4932660 1456041 3476619 
7 भोटाय कामषळाऱा-

आकजस्त्भक खचष 
168 984890 31541 953349 

8 वाथीच ेयोग-जॊत नाळक 
औऴधी 

182 7992530 4262077 3730453 

9 कोंडलाडा- नवलन लाशन 400 958690 416930 541760 
10 भोकाट जनालये 

ऩकडण्माचा खचष 
191 977630 846025 131605 

11 फाॊधकाभ वलबाग- 
आकजस्त्भक खचष 

216 956830 866339 90491 

12 यस्त्त ेद रूस्त्ती 219 32497950 24000000 8497950 
13 शळषण- आकजस्त्भक खचष 236 964910 909410 55500 
14 शळषक ननलतृी लेतन 237 91743870 76975613 14768257 



15 ळाऱा ऩोऴण आशाय 250 6040130 4598337 1441793 
16 कक्रडा- वादशत्म खयेदी 256 1222810 198398 1024412 
17 वॊककणष- दाल ेल खटर े 263 1010290 909622 100668 
18 ककयकोऱ खचष 264 200532740 532739 200000001 
 एक ण-  44,64,72,410 19,64,91,357 24,99,81,053 

  

     वलना भॊज यी तयत दीऩेषा जास्त्त खचष कयण्माची गॊबीय अननमशभतता झारेरी आशे. वदय फाफीलरून 
भनऩाभधीर रेखा वलबाग ल इतय वलबाग माॊच्माभध्मे अॊतगषत ताऱभेऱ नवल्माच ेआढऱून मेत आशे. 
वफफ अॊदाजऩरकीम तयतदूीऩेषा जादा केरेरा खचष रूऩमे 24,99,81,053/- शा ननमभफाशम ठयतो. भ ॊफई 
प्राॊनतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 करभ 101 त1े04 न वाय वदय जादा खचाषव वलषवाधायण 
वबेची भान्मता घेणे आलश्मक आशे.  

3. वन 2013-14 मा वलत्तीम लऴाषच्मा अथषवॊकल्ऩाच्मा जभेच्मा फाज च ेअलरोकन केरे अवता भनऩाचे 
अथषवॊकल्ऩीम अॊदाज शे ऩायॊऩायीक ऩध्दतीने घेतरेर ेआशेत. भागीर तीन आधथषक लऴाषच्मा प्रत्मष जभा 
यक्कभ ल त्मालय आधारयत चार ूअथषवॊकल्ऩात जभा शोऊ ळकणा-मा वयावयी जभा यकभा गशृीत धयणे 
आलश्मक आशे. ऩयॊत  भागीर तीन लऴाषतीर प्रत्मष जभा यकभा ख ऩ कभी अवताॊना त्मा प्रभाणात जभा 
यकभा न घेता त्मात खारीर प्रभाणे अनालश्मक लाढ दळषलनू जभा यक्कभा घेतरेल्मा आशेत. 

अ.क्र. रेख्माचा तऩशळर रेखा 
शळऴष 
क्रभाॊक 

भ ऱ 
अॊदाजऩरकात 

तयत द 

व धायीत अॊदाज 
ऩरकात तयत द 

प्रत्मष जभा तपालत 

1 इभायतीलयीर कय 1 400000000 200975576 159154820 41820756 
2 ऩथकय 2 39000000 20213758 13383190 6830568 
3 लषृ कय 4 12000000 7831997 5223080 2608917 
4 जादशयात कय 9 10000000 9600000 7727600 1872400 
5 कोंडलाड ेपी 10 400000 400000 260060 139940 
6 उदमानाऩावनू 

उत्ऩन्न 
14 100000 100000 11800 88200 

7 व्माऩायी वॊक र 
उत्ऩन्न 

17 20000000 16348825 10305590 6043235 

8 फाजायऩेठ उत्ऩन्न 18 10000000 3904524 1056220 2848304 
9 अजग्नळभन वेला 

ननधी 
25 2000000 2000000 1247760 752240 



10 धचल्रय लव री ठेका 28 2500000 1008500 408500 600000 
11 वाॊस्त्कृतीक बलन 

बाड े
35 6000000 2714535 1309460 1405075 

12 लडाऱी तरालाऩावून 
उत्ऩन्न 

41 1700000 1700000 0 1700000 

13 लाशन तऱ बाड े 42 1000000 76532 8500 68032 
14 जशभन भशव र ल 

ळतेवाया 
49 1500000 1500000 1500000 0 

15 कयभणूक कय 52 3000000 3000000 300000 2700000 
16 ळारेम ऩोऴण 

आशाय 
53 7000000 7000000 5000000 2000000 

18 वोरय 
पोटोव्शोरटाईक 

60 1000000 1000000 1000000 0 

19 भाध्मभीक ळाऱा 
अन दान 

63 80000000 8,00,00,000 0 80000000 

20 लेतन याखील 
ननधी 

76 20000000 20000000 25000 19975000 

21 भनऩा स्त्ल ननधी 78 1000000000 500000000 0 500000000 
 एक ण-  1617200000 799374247 207921580 671452667 

 लयीर फाफीलय भ ऱ अॊदाजऩरकात रूऩमे 161,72,00,000/- उत्ऩन्नात तयत द केरी अवनू व धायीत 
अॊदाजऩरकात रुऩमे 79,93,74,247/- तयत द कयण्मात आरी ऩयॊत  प्रत्मष जभा रूऩमे 20,79,21,580/- 
कयण्मात आरी. भ ऱ अथषवॊकल्ऩाभध्मे दळषवलण्मात आरले्मा अॊदाजीत जभा यकभा मा लास्त्तललादी न 
दळषवलता भोठमा प्रभाणात लाढ करून दळषवलरेल्मा आशेत ल त्माआधाये अऩेक्षषत खचष शा त्मा प्रभाणात 
जादा दळषवलरा गेरा आशे. ऩयॊत  प्रत्मषात त्मा प्रभाणात उत्ऩन्न प्राप्त न झाल्माभ ऱे अथषवॊकल्ऩात भॊज य 
झारेल्मा काभाॊना ननधी उऩरब्ध शोत नाशी ल ऩमाषमाने काभ ेअऩ णष याशून भोठमा प्रभाणात दानमत्ल 
ननभाषण झार ेआशे. त्माभ ऱे अथषवॊकल्ऩीम ननमॊरणाचा अबाल अवल्माच ेददवनू मेत.े  

4. अकयाव्मा वलत्त आमोगाच्मा शळपायळीन वाय बायताच ेननमॊरक ल भशारेखाऩरयषक माॊनी देळातीर वलष 
नागयी स्त्थाननक स्त्लयाज्म वॊस्त्थाॊच े रेख े ल अथषवॊकल्ऩ माभध्मे व वरूता आणण्मावाठी National 
Accounting Manual च्मा धतीलय एकवायखी रेखा वॊदशता तमाय कयण्मावलऴमी याज्म ळावनाव व धचत 
केर.े ळावन ननणषम नगय वलकाव वलबाग माॊचे ददनाॊक 06 ज र ै 2005 न वाय National Muncipal 
Accounting Manual राग ूकयण्माच ेआदेळ वलष भशानगयऩाशरकाॊना ददरेरे आशेत. तथावऩ अभयालती 
भशानगयऩाशरकेने अदमाऩशी (Accrual Base Double Entry)  उऩजजषत तत्लालय जव्दनोंद रेखा ऩध्दतीने 



रेख े ठेलरेर ेनाशी. Single Entry रेख े ठेलण्मात आरेरे आशेत. वदय रेख्मालरून वन 2013-14 चा 
अथषवॊकल्ऩ तमाय केरेरा आशे. 

5. नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणषक क्रभाॊक जीईएन-1093/325/प्र.क्र.24 नवल-32 ददनाॊक 
17.04.1993 न वाय भदशरा ल फार कल्माणावाठी 5 टक्के अथषवॊकल्ऩात याखील ननधी ठेलाला अव े
अवताॊना भशानगय ऩाशरकेने भदशरा ल फार कल्माणावाठी रूऩमे 56,00,000/- इतकी व धायीत तयत द 
कयण्मात आरी.  

6. नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणषक क्रभाॊक जीईएन-1093/1981भदद-14 ददनाॊक 14.07.1993 अन्लमे 
अऩॊगावाठी 3 टक्के ननधीची तयत द कयणे आलश्मक अवताॊना प्रत्मषात पक्त 12,00,000/- इतकी तयत द 
केरेरी आशे. 

7. नगय वलकाव वलबाग, ऩरयऩरक क्रभाॊक 14200/2264/प्र.क्र.144 नवल-24 ददनाॊक 26.02.2001 न वाय 
द फषर घटकाॊवाठी 5 टक्के याखील ननधी ठेलाला अव ेनभ द अवताॊना अॊदाजऩरकात पक्त यक्कभ रूऩमे 
2,40,00,000/- ननधीची तयत द कयण्मात आरी. 

8. भशायाष्ट्र नागयी षेर झाडाॊच ेवॊयषण ल जतन अधधननमभ 1975 प्रकयण 6 करभ 15 अन्लमे एक ण 
जभा यकभेच्मा एक टक्का यकभेची लषृ प्राधधकायण खाती तयतदू कयणे आलश्मक आशे. तथावऩ, 
अॊदाजऩरकात वदय फाफीलय रु.24,36,252/- एलढी तयत द ददवनू आरी. 

     लयीर अननमशभतभे ऱे अभयालती भशानगयऩाशरकेच ेअॊदाजऩरक अलास्त्तवलकयीत्मा तमाय केल्माच े
आढऱून मेते. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

213 25/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

05 दैनॊददन प्रबागननशाम वापवपाई कॊ राटदायाॊचे देमकातीर उणीलाफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
19 स्त्लच्छता 

वलबाग 
भनऩा 9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

3194034 00 3194034 00 
 

दैनॊददन प्रबागननशाम वापवपाईच्मा देमकात कॊ राटाभधीर अटी ल ळतींभध्मे नभदू 13% वेलाकय, 10% 
वेलाळ ल्क, EPF 13.61%, ESIC 4.75% मा कऩाती देमकात कयण्मात आरेल्मा नाशीत.  देमकावोफत 
प्रबागातीर स्त्लच्छता ननयीषकाॊचे कॊ राटदायाॊच्मा काभकाजाफाफत स्त्लमॊस्त्ऩष्ट्ट अशबप्राम देण्मात आरेरे 
नाशीत ल इतय अननमशभतता. 
 

     अभयालती भशानगयऩाशरका षेरातीर एकूण 43 प्रबागावाठी वन 2010-11 वारी दैनॊददन 
वापवपाईचा कॊ राट भशानगयऩाशरकेने वलवलध 43 कॊ राटदायाव्दाये कयाय केरा शोता.  वदय दैनॊददन 
वापवपाईच्मा काशी ननलडक कॊ राटदायाॊचे देमकाचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर अननमशभतता 
आढऱून आल्मा आशेत. 

अ .क्र.  प्रभाणक क्रभाॊक ददनाॊक कॊ राटदायाचे नाल यक्कभ 

1 1064 26/04/2013 फेयो.क्षषनतज ना.वे.वॊस्त्था 2,95,364/- 

2 3435 26/06/2013 श्री.नागयी व.ेवॊस्त्था 2,95,364/- 

3 2172 18/05/2013 वागय नागयी व.ेवॊस्त्था 2,95,364/- 

4 2157 18/05/2013 श्री.शयी भदशरा फचत गट 2,95,364/- 

5 566 12/04/2013 म लक कल्माण नागयीक 
वे.वॊस्त्था 

2,95,364/- 

6 2156 18/05/2013 न्म  फाराजी कन्स्त्र. 2,95,364/- 

7 975 25/04/2013 लाजल्भकी व.ेवॊस्त्था 2,95,364/- 



8   जगदॊफा व.नागयी वॊस्त्था 3,39,539/- 

9   श्री.नागयीक व.ेवॊस्त्था 4,41,739/- 

10   ळायदा भदशरा फचत गट 3,45,208/- 

   एकूण 31,94,034/- 

 

1) दैनॊददन प्रबागननशाम वापवपाईच्मा देमकात कॊ राटाभधीर अटी ल ळतींभध्मे नभदू 13% वेलाकय, 
10% वेलाळ ल्क, EPF 13.61%, ESIC 4.75% मा कऩाती देमकात कयण्मात आरेल्मा नाशीत.  अळी 
अननमशभतता इतयशी प्रबागातीर कॊ राटदायाॊच्मा फाफतीत लऴषबयातीर वलष देमकात झाल्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी. 

2) कॊ राटाच्मा अटी ल ळतींभधीर नभदू काभगायाॊचे याष्ट्रीमकृत फॉकेचे खात ेदेमकावोफत जोडरेरी 
नाशीत.  त्माभ ऱे त्माॊच्मा खात्मात ऩगायाची यक्कभ ल ळावकीम वलभा, RPF, ESIC ची यक्कभ जभा 
झाल्माची खारी कयता आरेरी नाशी.  देमकावोफत प्रबागातीर स्त्लच्छता ननयीषकाॊचे कॊ राटदायाॊच्मा 
काभकाजाफाफत स्त्लमॊस्त्ऩष्ट्ट अशबप्राम   अशलारात फ-माच दठकाणी ननयॊक अळा ळब्दाचा प्रमोग करुन 
देमके ऩायीत कयण्मात आरेरी आशेत. 

3) काभालय शजय, गयैशजय काभगायाॊच्मा शजेयी ऩटालय वॊफॊधधत स्त्लच्छता ननयीषकाने शळक्का भारुन 
स्त्लाषयी केरेल्मा नाशीत.  देमकावोफत प्रबागातीर प्रनतजष्ट्ठत नागयीकाॊचे स्त्लच्छतचे्मा अशबप्रामावश स्त्लाष-
मा घेण्मात आरेल्मा नाशीत.  फ-माच दठकाणी एकाच शस्त्ताषयात वलष नाले नभदू केरेरी आशेत.  त्माभ ऱे 
त्माच नागयीकाॊच्मा स्त्लाष-मा आशेत ककॊ ला नाशी, माफाफत वाळॊकता आशे. 

 

     उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 219, ददनाॊक 05/02/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत.े  ऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



219 05/02/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  MUMARAM8201  

 

06 दैनॊददन कचया उचरणे – ऩ जा कन्स्त्रक्ळन, लधाष माॊच्माळी झारेरे कॊ राटाभधीर 
अननमशभततफेाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
19 स्त्लच्छता 

वलबाग 
भनऩा 9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

14977724 00 14977724 00 
 

दैनॊददन कचया उचरणेवाठी ऩ जा कन्स्त्रक्ळन, लधाष माॊना देण्मात आरेल्मा कॊ राटाची भ दत ददनाॊक 
14/09/2013 योजी वॊऩ ष्ट्टात आरी.  तयी देखीर भशानगयऩाशरकेने 3 लऴाषची भ दतलाढ ददरी.  भ दत 
वॊऩताच नव्माने ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफलनू दैनॊददन कचया उचरण्मावाठी नवलन कॊ राटदाय नेभणे आलश्मक 
शोत.े  अळी कामषलाशी कयण्मात आरेरी नाशी.  कॊ राटाभधीर अटी ल ळतींभध्मे डडझेर ल ऩेरोर दयलाढ 
फाफतची क ठरीशी अट नभदू नाशी.  तयीदेखीर भशानगयऩाशरकेने ऩेरोर ल डडझेर दयलाढीफाफतचे 
एवक्वोरेळन राग ूकरुन देमके यक्कभ रु.1,46,30,016/- अदा केरेरी आशे.  अटी ल ळतीत ळावनाव 
देम अवणाये वेलाकय 13%, वेलाळ ल्क 10%, ESIC 4.75% माफाफत कोणतीशी अट वभावलष्ट्ट कयण्मात 
आरेरी नाशी. 
 

1) वदय कॊ राटाची भ दत ददनाॊक 14/09/2013 योजी वॊऩ ष्ट्टात आरी तयी देखीर भशानगयऩाशरकेने ददनाॊक 
29/08/2013 च्मा स्त्थामी वशभती ठयाल क्रभाॊक 120 अन्लमे प्रथभ 1 लऴाषवाठी ददनाॊक 15/09/2014 
ऩमषन्त ल तद्नॊतय वलषवाधायण वबेने 2 लऴष अळी एकूण 3 लऴाषची भ दतलाढ देण्मात आरी.  भ दत 
वॊऩताच नव्माने ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफलनू दैनॊददन कचया उचरण्मावाठी नवलन कॊ राटदाय नेभणे आलश्मक 
शोत.े  अळी कामषलाशी कयण्मात आरेरी नाशी. 
 



2) भशानगयऩाशरकेने दैनॊददन कचया उचरणेच्मा कॊ राटाभधीर अटी ल ळतीभध्मे डडझेर ल ऩेरोर 
दयलाढफाफतची क ठरीशी अट नभदू नाशी.  तयीदेखीर भशानगयऩाशरकेने माफाफत ठयाल क्रभाॊक 180, 
ददनाॊक 22/02/2013 न वाय ऩेरोर ल डडझेर दयलाढीफाफतचे एवक्वोरेळन राग ूकरुन त्माफाफत देमके 
यक्कभ रु.1,46,30,016/- अदा केरेरी आशे.  तयी वदय यक्कभ आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 

3) कॊ राटाभधीर अटी ल ळतीभधीर अट क्रभाॊक 40 भधीर EPF फाफत कऩात केल्माचे ददवत नाशी.  
तवेच अटी ल ळतीत ळावनाव देम अवणाये वेलाकय 13%, वेलाळ ल्क 10%, ESIC 4.75% माफाफत 
कोणतीशी अट वभावलष्ट्ट कयण्मात आरेरी नाशी. 
 

4) ननलड  भदशना भे 2013 चे खारीर प्रभाणके तऩावरी अवता, खारीर प्रभाणकात ळावकीम देम 
अवरेरे वेलाकय 13% कऩात केरी नवल्माचे आढऱून आरे. 

अ.क्र. प्रभाणक क्रभाॊक ददनाॊक यक्कभ कऩात केरेरी 
यक्कभ 

कऩात कयालमाची यक्कभ 
(वेलाकय 13%) 

1 3184 18/06/2013 4,07,435/- 32,837/- 52,967/- 

2 3183 18/06/2013 8,19,415/- 66,076/- 1,06,524/- 

3 3182 18/06/2013 8,66,080/- 69,804/- 1,12,590/- 

4 3181 18/06/2013 5,81,745/- 46,892/- 75,627/- 

    एकूण 3,47,708/- 

 

     उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 218, ददनाॊक 05/02/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्वात आर ेशोत.े  ऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



218 05/02/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  MARAMUM8201  

 

7 भनऩाच ेरेखे द शेयी नोंद ऩद्धतीने  न ठेलणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
00 00 भ.न.ऩा. 9अ 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणषम क्र.रेखावॊ-10/2004/71/प्र.क्र.5/04/नवल-31,ददनाॊक 
6.7.2005 न वाय स्त्थाननक स्त्लयाज्म वॊस्त्थाॊचे रेखे द शेयी नोंद ऩध्दतीने (Accrual Based Double Entry 
Accounting System) ठेलण्माफाफत व धायणात्भक फाफ म्शणून आदेळीत केरे आशे.  तथावऩ, 
भशानगयऩाशरका, अभयालती मेथे द शेयी नोंद ऩध्द्तीने रेखे ठेलण्मात आरे नाशी. 
 



नागयी प्रळावनाव व धायणा घडलून आणणे ल स्त्थाननक स्त्लयाज्म वॊस्त्थाॊना  आधथषकदृष्ट्टमा वषभ फनवलणे ल 
त्माॊची फाजायातीर ऩत व धायण्मावाठी स्त्थाननक स्त्लयाज्म वॊस्त्थाॊना कें द्र ळावनाने ज्मा व धायणा कयणे फॊधनकायक 
केरे आशे त्मातीर अननलामष व धायणाभध्मे आध ननक  द्वलनोंद ऩध्दतीने रेखे ठेलणेफाफतचा वभालेळ आशे. 

 
2)     त्मान वाय भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ननणषम क्र.रेखावॊ-10/2004/71/प्र.क्र.5/ 04/नवल-
31, ददनाॊक 6.7.2005 न वाय स्त्थाननक स्त्लयाज्म वॊस्त्थाॊच ेरेखे द शेयी ऩध्दतीने (Accrual Based Double Entry 
Accounting System) ठेलण्माफाफत आदेळीत केरे आशे.  वदय नोंदलशमा याष्ट्रीम भशानगयऩाशरका रेखा ननमभ 
ऩ जस्त्तका (NMAM) भधीर वलशीत नभ न्मात ठेलणे आलश्मक आशे.  ऩयॊत  खारीर नोंदलशमा वलशीत नभ न्मात 
ठेलण्मात आल्मा नाशीत.  

 
Sr.No. CONTENTS FORM 

1 Cash Book GEN-1 

2 Journal Book GEN-2 

3 Ledger GEN-3 

4 Cash  Bank Receipt voucher GEN-4 

5 Cash  bank payment voucher GEN-5 

6 Contra voucher GEN-6 

7 Journal voucher GEN-7 

8 Receipt GEN-8 

9 Receipt register GEN-9 

10 Statement on status of cheque received GEN-10 

11 Collection register GEN-11 

12 Summary of daily collection GEN-12 

13 Registers of bills for payments GEN-13 

14 Payment order GEN-14 

15 Cheque issue register GEN-15 

16 Register of advance GEN-16 

17 Register of permanent advance GEN-17 

18 Deposit register  GEN-18 

19 Summary statement of deposits adjusted GEN-19 

20 Demand Register GEN-20 

21 Bill of ………..income GEN-21 

22 Summary statement of bills raised GEN-22 

23 Register of notice fee, warrants fees, other fee GEN-23 

24 Summary statement of notice fee, warrants fees, other fee GEN-24 

25 Register of refunds, remissions and write off GEN-25 

26 Summary statement refunds and remissions GEN-26 

27 Summary statement write – off GEN-27 

28 Statement of outstanding liability for expenses GEN-28 

29 Documents control register + stock account of receipt / cheque book GEN-29 

 
3)     उऩयोक्त ळावन ननणषमातीर भागषदळषक व चनाॊन वाय द शेयी नोंद रेखा ऩध्दत अॊभरफजालणीवाठी याज्म 
वलननददषष्ट्ट रेखा वॊदशता तमाय शोईऩमतं याष्ट्रीम रेखा ननमभ ऩ जस्त्तकेतीर तत्लाॊना फाधा न आणता नगय वलकाव 
वॊचारनारमातीर रेखा व धायणा कषाच ेऩूणष वॊभतीने आलश्मक अवल्माव त्मात ककयकोऱ फदर कयणे ल त्मा 
अन वाय कोडीॊग ऩध्दतीचा लाऩय कयणे अननलामष केरे अवून लावऴषक अॊदाजऩरक, ताऱेफॊद ल Income and 



Expenditure Statement शे उऩयोक्त व चनेन वाय ठेलालमाच ेआशे. 
 
4)     उऩयोक्त ळावन  ननणषमान वाय याज्मातीर वलष भशानगयऩाशरका मा स्त्थाननक स्त्लयाज्म वॊस्त्थाॊना आऩरे रेखे 
द शेयी नोंद ऩध्दतीने अद्मालत ठेलण्माफाफत स्त्ऩष्ट्ट व चना अवून भशानगयऩाशरकाॊना अळा द शेयी नोंद ऩध्दतीची 
अॊभरफजालणी ददनाॊक 1 एवप्रर 2005 ऩावून अननलामष केरी अवताना भशानगयऩाशरका, अभयालतीने वन 2013-14 
मा वलत्तीम लऴाषअखेय उऩयोक्त रेखे द शेयी नोंद ऩध्दतीने ठेलरे नवल्माच ेआढऱून आरे.  

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

43 22/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

          8 लकीर / कामदेळीय वल्रागायाव प्रदान केरेल्मा पी फाफतची अननमशभतता.. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

18 वलधी 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 2 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

300000  0 0 



 

अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेने वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषतीर वलधी वलबागाकडीर लकीर  / 
कामदेळीय वल्रागायाव प्रदान केरेल्मा पी फाफतची अननमशभतता  

 

    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013 – 2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे भशानगयऩाशरकेच्मा दाव्मा 
फाफत खाजगी व्मक्ती / वॊस्त्था माॊनी दाखर केरेल्मा दाव्माच ेतवेच भशानगयऩाशरकेने खाजगी व्मक्ती / 
वॊस्त्था माॊचेलय केरेल्मा न्मामारमीन दाव्माच े फाफत भशानगयऩाशरकेच्मा लतीने दाव्माच े काभकाज 
चारवलणे, भशानगयऩाशरकेची फाज ूभाॊडणे, वलवलध कागदऩर ेवादय कयणेकाभी लकीर पी अदा केरेरी 
आशे.   
 
1. ॲड. श्री.बाॊगड ेमाॊना W.P No.2718/2013 ल W.P. 2353/2013 मा दोन केवकाभी प्रभाणक 

क्रभाॊक 2903, ददनाॊक 15/07/2013 अन्लमे यक्कभ रुऩमे 2,00,000/- अदा केरेरे अवनू वदय 
देमकावोफत वॊफॊधधत लकीराॊच ेभागणीऩर जोडण्मात आरेरे नाशी.  

2. ॲड. श्री.बाॊगड ेमाॊना W.P No.2718/2013 मा केवकाभी प्रभाणक क्रभाॊक 10053 , ददनाॊक 
17/02/2014 अन्लमे यक्कभ रुऩमे 1,00,000/- अदा केरेरे आशे. 

3. माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 67, ददनाॊक 27/10/2017 अन्लमे जादा यक्कभ प्रदान केरेफाफत 
ख रावा भागवलणेत आरा शोता.  वॊफॊधधत वलबागाच ेअन ऩारन प्राप्त झार ेअवता त्माॊनी भ ॊफई 
प्राॊनतक अधधननमभ 1949 चे करभ 73(क) ल 481 (1)(ज) न वाय आम क्ताॊच्मा भॊजूयीने 
लककराॊची पी अदा केरेरी आशे, अव ेकऱवलरे आशे.  भ ॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 1949 चे करभ 
73(क) न वाय स्त्थालय भारभत्ता खेयीज अवरेल्मा प्रकयणाॊच्माफाफतीत आम कत शे भशाऩौय ककॊ ला 
स्त्थामी वशभतीच्मा ऩयलानगीने भॊजूयी देल ू ळकतात.  ऩयॊत  वदयची दोन्शी W.P शे स्त्थालय 
भारभत्ता वॊदबाषतीर आशेत.  त्माभ ऱे मा प्रकयणारा भ ॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 1949 चे करभ 
73(क) राग ूशोणाय नाशी.  तवेच भ ॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 1949 चे करभ 481(1)(ज) न वाय 
अवा कामदेवलऴमक वल्रा ल वाशम शभऱवलण्मावाठी लकीराॊची नेभणूक आम क्ताॊनी केरी तयी 
त्माभध्मे लकीराॊना ककती पी दमाली, माचा उल्रेख नाशी.  लकीराव दमालमाच्मा पी ची भान्मता 
स्त्थामी वशभतीकडून घेणे आलश्मक अवताना आम क्ताॊनी स्त्थामी वशभतीची भान्मता न घेताच 
ॲड.बाॊगड ेमाॊची नेभण क करुन त्माव पी ची यक्कभ ददरी आशे. लयीर अननमशभतत ेअबाली 
श्री.बाॊगड ेमाॊना ननमभफाशमरयत्मा प्रदान केरेरे रुऩमे 3,00,000/- आषेऩाधधन ठेलण्मात मेत आशे.   

4. प्रत्मेक दाव्मावाठी ळ ल्क ठयवलताना कोणतशेी ननकऴ रालरेरे नाशी. भॊजूय दयाच े ननधाषयण 
कोणत्मा ऩध्दतीने केरे, माफाफतचा तऩळीर नस्त्तीभध्मे उऩरब्ध न झाल्माने वदयच ेभॊजूय दय शे 



लाजली ल ककपामतळीय अवल्माची तऩावणी कयता आरी नाशी. तवेच लकीराॊना प्रदान कयण्मात 
आरेल्मा पी भध्मे तपालत अवल्माने वदय लकीराॊना ननमभफाशमरयत्मा यकभेच े जादा प्रदान 
कयण्मात आल्माच ेस्त्ऩष्ट्ट शोत.े माफाफत स्त्थामी वशभतीची भॊजूयी प्राप्त करुन जादा प्रदान यकभेची 
लव री करुन अन ऩारन कयाले .    

      माफाफत वलधी वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 67, ददनाॊक 27/10/2017 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलधी वलबागाने वभथषनीम अन ऩारन दळषवलर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

67 27/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

9 नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलतृ्तीलेतन मोजना याफवलण्मातीर गॊबीय अननमशभततफेाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 00 भ.न.ऩा. 9अ 01 57559536 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 5103404 00 00 

 

नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलतृ्तीलेतन मोजना भनऩाच्मा कभषचा-माॊना राग  करुन वदय मोजना 
याफवलण्मात भनऩाने भाशवक अॊळदानाची यक्कभ ल भनऩा दशस्त्वा भेटराईप इॊडडमा इन्ळ यन्व कॊ ऩनी 
प्रा. शर.माॊचेकड ेऩॉशरवी वप्रभीमभ स्त्लरुऩात स्त्थामी वशभती ककॊ ला वलषवाधायण वबेची भान्मता न घेता 
ग ॊतवलरी अवनू काशी कभषचा-माॊच्मा ऩॉशरवी व्मऩगत (Lapsed) झाल्माभ ऱे कभषचा-माॊचे भोठमा प्रभाणात 
न कवान झाल्माचे ननदळषनाव मेत.े  
 



       भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम क्र.अॊननमो-1005/126/वेला-4, दद.31.10.2005 
न वाय ळावकीम वेलेत दद.1.11.2005 योजी ककॊ ला त्मानॊतय ननम क्त शोणा-मा कभषचा-माॊवाठी नलीन 
अॊळदान ननलतृ्तीलेतन मोजना राग  कयण्मात आरी अवनू वदय मोजना शी भनऩारा व ध्दा राग  आशे.  
वदय मोजनेन वाय कभषचा-माॊचे भ ऱ लेतन अधधक भशागाई लेतन (अवल्माव) अधधक भशागाई बत्ता मा 
यकभेच्मा 10% इतके भाशवक अॊळदान प्रत्मेक भदशन्माच्मा लेतन देमकातनू कऩात कयण्मात मेईर. तवेच 
ळावन/भनऩा वभत ल्म अॊळदान देईर. 

 

 2.    त्मान वाय आऩरे भनऩाचे आस्त्थाऩनेलय दद.1.11.2005 योजी ककॊ ला त्मानॊतय ननम क्त शोणा-मा 
भनऩाच्मा कभषचा-माॊचे लेतनातनू भाशे नोव्शेंफय-2005 ऩावनू दयभशा 10% यक्कभ कऩात करुन वभत ल्म 
भनऩाचे अॊळदान “नलीन ऩरयबावऴत अॊळदान ननलतृ्तीलेतन मोजनेच्मा” स्त्लतॊर खात्मात जभा कयणे 
आलश्मक शोत.े  भनऩाचे अशबरेखाची तऩावणी केरी अवता वदय मोजनेची प्रत्मष अॊभरफजालणी भाशे 
ऑक्टोफय-2007 ऩावनू कयण्मात मेलनू कभषचा-माॊचे लेतनातनू यक्कभ कऩात कयण्मात आल्माचे उऩरब्ध 
अशबरेखालरुन  ददवनू मेत.े 

 

 3.     वदय मोजनेंतगषत कभषचा-माॊचे लेतनातनू दयभशा कऩात केरेरी अॊळदानाची 10% यक्कभ तवेच 
भनऩाचे वभत ल्म अॊळदानाची यक्कभ भेटराईप इॊडडमा इन्ळयुन्व कॊ ऩनी प्रा.लर. मेथे वलभा ऩॉशरवीच्मा 
स्त्लरुऩात भनऩाचे स्थामी वलभती ककॊ ला वलववाधायण वबेची भान्मता न घेताच जभा कयण्मात आल्माचे 
ननदळषनाव मेत.े  माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.74, दद.8.11.2017 न वाय भ द्मेननशाम ख रावा भागवलरा 
अवता भनऩाचा ख रावा दद.17.11.2017 न वाय प्राप्त झारा अवनू वदय ख राश्मान वाय भनऩाचे स्थामी 
वलभती ककॊ ला वलववाधायण वबेची भान्मता घेण्मात आरी नाशी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4.     भाशे जानेलायी-2008 त ेज र-ै2010 मा कारालधीत भनऩाने भेटराईप इॊडडमा इन्ळयुन्व कॊ ऩनी 
प्रा.लर. माॊचेकड ेरु.51,03,404/- इतकी यक्कभ ऩॉशरवी वप्रशभमभ स्त्लरुऩात धनादेळाद्लाये जभा केल्माचे 
ददवनू मेत.े  वदय वलभा ऩॉशरवीफाफत भेटराईप वलभा कॊ ऩनीफयोफय कोणताशी कयायनाभा केल्मा नवल्माचे 
ददवनू मेत.े तवेच वदय ऩॉशरवीच्मा अटी ल ळती, ऩॉशरवीचा कारालधी, भॎच्म रयटी यक्कभ माफाफतचा 
अशबरेख कभषचा-माॊना कॊ ऩनीभापष त स्त्लतॊररयत्मा प्रदान केरेल्मा ऩॉशरवी ऩ स्त्तकात वभालेळ अवल्माचे 
कऱवलरे आशे.  वलषवाधायण वबा ठयाल क्र.48, ददनाॊक 9.1.2013 न वाय अॊळदान मोजनेची भेटराईप 



कॊ ऩनीभधीर ग ॊतलणूक फॊद कयण्मात आरी ल फॉकेभध्मे स्त्लतॊर F.D. खात ेउघडण्माचा ननणषम घेण्मात 
आरा.  ऩॉशरवी वप्रशभमभची यक्कभ ऩॉशरवीच्मा अटी ल ळतींन वाय ककभान 36 भदशनेऩमषन्त ननमशभतऩणे 
बयणा केरा नवल्माभ ऱे 131 कभषचा-माॊच्मा तवेच भनऩाचे कामष ननष्ट्ऩादन अशलारातीर Annexure-4B 
भधीर मादीन वाय एकूण 41 कभषचा-माॊच्मा वलभा ऩॉशरवी व्मऩगत (Lapsed) झाल्माने भेटराईप वलभा 
कॊ ऩनीकडून दॊडाची यक्कभ रु.28,66,872/- लजा करुन उलषरयत यक्कभ रु.22,36,532/- चे धनादेळ ऩयस्त्ऩय 
भनऩाच्मा कभषचा-माॊना ऩयत केल्माचे तऩावणीअॊती  ननदळषनाव मेत.े  त्माभऱेु एकूण रु.28,66,872/- चे 
नकुवान झाल्माचे ददवनू मेत.े अधषवभाव ऩरातीर भ द्मा क्र.6 न वाय माफाफत ख रावा प्राप्त झारा आशे. 

 

5.    भेटराईप इॊडडमा इन्ळयुन्व कॊ ऩनी प्रा.लर.कड ेभनऩाने यक्कभ जभा केरी अवताना वदय ऩॉशरवीची 
यक्कभ कॊ ऩनीने भनऩाव ऩयत कयणे आलश्मक शोती.  भनऩाने माफाफत कॊ ऩनीरा कोणतशेी आदेळ ददरे 
नवताना यक्कभ ऩयत कयणेफाफत भनऩाव न कऱवलता कॊ ऩनीने ऩयस्त्ऩय ऩॉशरवीची यक्कभ कभषचा-माॊना 
लाटऩ केल्माचे ददवनू मेत.े  माफाफत भनऩाकड ेकोणताशी अशबरेख उऩरब्ध नवल्माचे भ द्मा क्र.6 भधीर 
ख राश्मात कऱवलरे आशे.  त्माभ ऱे वॊऩणूष यक्कभ रु.51,03,404/- ल त्मालयीर व्माज भेटराईप इॊडडमा 
इन्ळयुन्व कॊ ऩनी प्रा.लर.कड न लव र कयणे आलश्मक आशे. 

 

6.     नलीन ऩरयबावऴत ननलतृ्ती लेतन मोजना शी  ददनाॊक 1.11.2005 ऩावनू व रु कयण्मात आरी अवनू 
माफाफतची भनऩाने प्रत्मष अॊभरफजालणी भाशे ऑक्टोफय-2007 ऩावनू केरी अवनू भाशे नोव्शेंफय-2005 
ऩावनूची कभषचा-माॊचे अॊळदानाची यक्कभ कऩात करुन भनऩाचे खात्मात जभा कयण्मात आरी आरी नाशी. 

 

7.     भाशे जानेलायी 2008 त ेभाशे ज र-ै2010 मा कारालधीत भेटराईप इॊडडमा इन्ळयुन्व कॊ ऩनी प्रा.लर. 
माॊचेकड ेएकूण रु.51,03,404/- ग ॊतवलण्मात आरे.  भनऩाचे कामषननष्ट्ऩादन अशलारातीर Annexure-5-B 
न वाय भाशे ऑक्टोफय-2007 त ेज र-ै2010 मा कारालधीत कभषचा-माॊचे लेतनातनू तवेच भनऩाचा वभत ल्म 
दशस्त्वा धरुन एकूण रु.1,37,42,730/- एलढी कऩात कयण्मात आरी.  तवेच वदय यक्कभ धरुन भाशे 
ऑक्टोफय-2007 त ेभाचव-2014 मा कारालधीत कभवचा-माॊचे अॊळदान ल   भनऩाचा वभतलु्म दशस्वा धरुन 
एकूण रु.5,75,59,536/- एलढी यक्कभ कऩात केल्माचे ददवनू मेत.े  ऩयॊत  IDBI फॉकेचे फचत खात ेक्र. 
0507104000089122/5606873, (खात ेव रु केल्माचा ददनाॊक 1.3.2013) न वाय दद.31.03.2014 अखेय 
खात्मातीर  शळल्रक ननयॊक तवेच भ दती ठेलीची यक्कभ रु.83,13,752/- एलढी ददवनू आरी. 



 

8.     लयीर कारालधीतीर एकूण यक्कभ रु.5,75,59,536/- भधून भेटराईप इॊडडमा इन्ळयुन्व कॊ ऩनी 
प्रा.लर. भध्मे ग ॊतवलण्मात आरेरी यक्कभ रु.51,03,404/- लजा जाता एकूण रु.5,24,56,132/- एलढी 
यक्कभ नलीन ऩरयबावऴत ननलतृ्ती लेतन मोजनेच्मा खात्मात अवणे आलश्मक आशे.  ऩयॊत  ऩडताऱणी अॊती 
दद.31.3.2014 अखेय भ दती ठेली स्त्लरुऩात प्रत्मषात रु.83,13,752/- एलढीच शळल्रक अवल्माचे 
ऩावफ कलयीर नोंदीॊलरुन ददवनू मेत.े  उलषरयत रु.4,41,42,380/- तवेच त्मालयीर दयलऴी देम व्माज शे वन 
2013-14 मा कारालधीऩमषन्त भनऩाचे दानमत्ल ददवनू मेत.े 

 

9.     भाशे जानेलायी-2008 त ेज र-ै2010 मा कारालधीची यक्कभ भेटराईप कॊ ऩनीने ऩयस्त्ऩय कभषचा-
माॊना अदा केल्माभ ऱे वदय यक्कभ वॊफॊधधत कभषचा-माॊचे नलीन ऩरयबावऴत ननलतृ्ती लेतन मोजनेच्मा 
रेख्मातनू कभी कयणे आलश्मक आशे. 

 

10.     भ दती ठेली स्त्लरुऩात ठेलण्मात आरेल्मा यकभेच्मा अन ऴॊगाने स्त्थाननक फॉकाॊकडून शवरफॊद भ दती 
ठेलीचे दय भागलनू ज्मादा दय प्रदान कयणा-मा याष्ट्रीमीकृत फॉकेत भ दती ठेल ठेलल्माव प्रत्मष प्राप्त 
शोणाये व्माज ल ळावन ननणषमान वाय कभषचा-माॊना देम व्माज माभधीर तपालतीची यक्कभ कभी शोलनू 
भनऩाचे दानमत्ल कभी शोण्माव भदत शोईर. 

 

11.    कभषचायी अॊळदान ल भनऩाचा वभत ल्म दशस्त्वा इतयर ग ॊतवलण्माफाफत कोणतशेी ळावन ननदेळ 
ककॊ ला भनऩा ननमभालरीत तयत द नवताॊना भेटराईप इॊडडमा इन्ळयुन्व कॊ ऩनी प्रा.लर. भध्मे अॊळदानाची 
यक्कभ ग ॊतवलण्मात आल्माफाफत कोणताशी ठयाल ककॊ ला ळावन भॊजूयी प्राप्त न कयता कयण्मात आल्माभ ऱे 
कभषचा-माॊचे झारेल्मा न कवानीची जफाफदायी ननजश्चत शोणे आलश्मक आशे. 

 
12.     एकॊ दयीत भनऩाने अॊळदामी ननलतृ्ती लेतन मोजना च कीच्मा ऩध्दतीने याफवलल्माभ ऱे ळावनाच्मा मोजनेचा उद्देळ 

वपर झाल्माचे ददवून मेत नाशी. 
 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



74 08/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

10 लाऩयरेल्मा धनादेळाच्मा स्त्थऱ प्रती न ठेलणेफाफत .. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा ननधी 9ड 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

रेखा वलबागाकडून वन 2013-2014 भध्मे लाऩयरेल्मा धनादेळाॊच्मा स्त्थऱप्रती ठेलण्मात आल्मा नवल्माचे 
ददवनू मेत े. 
 



         भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 भधीर ननमभ 46 (1) प्रभाणे वॊफॊधधत फॉकेच्मा नाल े
काढालमाच ेधनादेळ शे स्त्थऱ प्रतीवश अवणे आलश्मक आशे, अळी स्त्ऩष्ट्ट तयतदू अवताना अभयालती 
भशानगयऩाशरकेच्मा वन 2013-2014 भधीर वलषवाधायण योखलशीची ऩडताऱणी केरी अवता, 
योखलशीन वाय भशानगयऩाशरकेने प्रदान केरेल्मा धनादेळाॊची स्त्थऱ प्रत ठेलण्मात आरी नवनू ती 
रेखाऩयीषणाव तऩावणीव उऩरब्ध करुन ददरेरी नाशी. लास्त्तवलक उऩयोक्त ननमभातीर तयतदूीन वाय 
वॊफॊधधत फॉकाना ऩलूष वचूना देलनू स्त्थऱप्रत अवरेरी धनादेळ ऩ स्त्तके प्राप्त करुन घेणे आलश्मक अवनू त े
वलत्तीम औधचत्माव अन वरुन ठयरे अवत.े  
  

    तथावऩ, लाऩयरेल्मा धनादेळाॊच्मा स्त्थऱ प्रती ठेलण्मात आल्मा नवल्माने प्रदान केरेल्मा यकभा शमा 
ननमभातीर तयत दी प्रभाणे येखाॊककत धनादेळव्दाये वॊफॊधधताॊना प्रदान झार ेककॊ ला कव?े माफाफतची वत्मता 
ऩडताऱता आरेरी नाशी.  तयी वन 2013-2014 भधीर धनादेळाव्दाये झारेरी प्रदाने शी उधचत अवर े
फाफतच ेअन ऩारन दळषलाले. तवेच ननमभान वाय शोणा-मा प्रत्मेक प्रदानाच्मा धनादेळाच्मा स्त्थऱप्रती 
ठेलण्मात मेतीर,  माफाफत मोग्म ती दषता घेण्मात माली.   
 

    माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 77, ददनाॊक 13/11/2017 न वाय ख रावा भागवलरा अवता 
अद्माऩऩमतं कोणतशेी उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.   
 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

77 13/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

11 भशानगयऩाशरकेच्मा अजग्नळभन वेला मॊरणेफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 भशानगयऩाशरका अजग्नळभन मॊरणा  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
31 0 भनऩा  9अ 06 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



    
 

भशानगयऩाशरकेचे वन २०१३-१४ चे अजग्नळभन वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता,खारीर फाफी 
ननदळषनाव आल्मात. 
१. भशानगयऩाशरका शद्दीतीर शॉटेर,रुग्णारम,व्मलवाम,लाणणजज्मक,१५ भी.ऩेषा उॊच यदशलावी/ व्मलवानमक 
ईभायतीचे भारक,बोगलटादाय अजग्नळभन अधधकायीकड ेलऴाषतनू दोन लेऱेव अजग्नळभन मॊरणा 
व जस्त्थतीत,कामषषभ अवल्माफाफतचे प्रभाणऩर वादय कयीत नाशीत. 
२. अजग्नळभन अधधकायी उऩयोक्त प्रकायाच्मा ईभायतीचे तऩावणी करून अजग्नळभन उऩाममोजना 
कयण्माफाफत नोटीव देणे आलश्मक अवताॊना अजग्नळभन अधधकायी अळी कामषलाशी कयीत नवल्माचे ददवनू 
आर.े 
३.  भशानगयऩाशरके शद्दीफाशेयीर वेलेकरयता,ना-शयकत प्रभाणऩर ननगषशभत कयण्माकरयता कोणतीशी वेला 
ळ ल्क लवरू कयण्मात मेत नाशी. 
४.  भशानगयऩाशरकेने “आग व यषा ननधीच”ेस्त्लतॊर योख ऩ स्त्तक ठेलनू ननधीचे ताऱभेऱ घेतरेरे नाशी. 
५. भनऩा अजग्नळभन पामयभन/लाशन चारकाॊनी प्रशळषण घेणे आलश्मक अवताॊना तवे प्रशळषण 
घेतल्माचे ददवनू आरे नाशी. 
६. अजग्नळभन वलबागातीर वलवलध भशत्लाचे ल जफाफदायीचे रयक्त अवल्माभ ऱे अभयालती 
भशानगयऩाशरकेची अजग्नळभन मॊरणा प्रबाली नवल्माचे ददवनू मेत आशे. 
 

भशानगयऩाशरकेचे वन २०१३-१४ चे अजग्नळभन वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता,खारीर फाफी 
ननदळषनाव आल्मात. 
१. भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ ३(३)न वाय 
भशानगयऩाशरका शद्दीत अवरेल्मा ळावकीम ईभायती,शॉटेर,रॉजेव,रुग्णारम,व्मलवानमक ईभायती (ळॉवऩ ॊग 
कॉम्ऩरेक्व,भॉर),नाट्मगशृ,शवनेभागशृ,भॊगर कामाषरम,गोदाभे,१५ भी.ऩेषा उॊच यदशलावी ईभायती, वशभश्र 
ईभायती भध्मे अजग्नप्रनतफॊधक उऩममोजना करून त्मा व जस्त्थतीत ल कामषषभ अवल्माफाफत वलदशत 
नभ न्मातीर प्रभाणऩर प्रती लऴी जानेलायी ल ज र ैभदशन्मात अजग्नळभन अधधकायी माॊचेकड ेवादय कयणे 
फॊधनकायक अवताॊना अभयालती भशानगयऩाशरकेतीर उऩयोक्त कोणत्माशी प्रकायच्मा ईभायती 
भारक,बोगलटादाय शे अजग्नळभन अधधकाऱमाॊकड ेप्रभाणऩर वादय कयीत नाशी. 
२. भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ ५ ल ६  न वाय 
अजग्नळभन अधधकायी माॊनी उऩयोक्त प्रकायच्मा ईभायतीची तऩावणी करून अजग्नळभन उऩाममोजना 
कयण्माफाफत नोटीव देणे आलश्मक अवताॊना अजग्नळभन अधधकायी अळी कामषलाशी कयीत नवल्माचे ददवनू 



आरे आशे. 
३. अजग्नळभन वलबागाभापष त देण्मात मेणाऱमा “ना-शयकत” प्रभाणऩराफाफत,तवेच भशानगयऩाशरका शद्दीफाशेय 
ऩ यवलण्मात मेणाऱमा वेलेकरयता कोणतशेी वेलाळ ल्क लवरू कयण्मात मेत नाशी. भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल 
जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ २५(३)भधीर खचष बागवलण्मावाठी वेला ळ ल्क 
लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
४. भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ २५(१) न वाय 
“आग व यषा ननधी” अवे स्त्लतॊर ननधी स्त्थाऩन करून माॊचे स्त्लतॊर रेखे ठेलणे आलश्मक अवताॊना 
भशानगयऩाशरकेने “आग व यषा ननधीच”े स्त्लतॊर योख ऩ स्त्तक ठेलनू ननधीचे ताऱभेऱ घेतरेरे नाशी. 
५. भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ ३० न वाय 
स्त्थाऩन कयण्मात आरेल्मा प्रशळषण कें द्रात भनऩा अजग्नळभन पामयभन/लाशन चारकाॊनी प्रशळषण घेणे 
आलश्मक अवताॊना तवे प्रशळषण घेतल्माचे ददवनू आरे नाशी. 
६. भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊधक ल जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ २००६ भधीर करभ २१(३)(क) न वाय 
अभयालती भशानगयऩाशरकेत १)भ ख्म अजग्नळभन अधधकायी २)उऩ-भ ख्म अजग्नळभन अधधकायी ३)वलबागीम 
अजग्नळभन अधधकायी ४)वशामक वलबागीम अजग्नळभन अधधकायी ५)कें द्र अधधकायी ६)वशामक कें द्र 
अधधकायी ७)द य्मभ अधधकायी अळी वलवलध ऩदे ननभाषण करून ती बयणे आलश्मक अवताॊना अभयालती 
भशानगयऩाशरकेने उऩयोक्त एकशी ऩद बयरेरे नाशी. त्माभ ऱे अभयालती भशानगयऩाशरकेची अजग्नळभन 
मॊरणा प्रबाली नवल्माचे ददवनू मेत आशे. 
उऩयोक्त वलष फाफीची ऩतूषता करून अभयालती भशानगयऩाशरकेची अजग्नळभन मॊरणा कामषषभ फनवलणे 
आलश्मक आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

53 13/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

12 अजग्नळभन वलबागाच्मा रेखाऩयीषणात आढऱून आरेरी अननमशभतता  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  



ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
31 0 भनऩा   9ड 04 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

अजग्नळभन वलबागात कामषयत अवरेल्मा लाशनाॊचे रॉग फ क तऩावरे अवता,रॉगफ कात डडझेरचा खऩ 
दळषवलण्मात मेत नवनू अजग्नळभन लाशनाचे रामरफाफत माॊबरकी अशबमॊत्माची भॊज यी घेतरेरी नाशी. 
अजग्नळभन लाशनाचा ईतय काभावाठी लाऩय कयताना भा.आम क्ताॊची ऩयलानगी घेतरेरी नाशी.  अजग्नळभन 
लाशनाचा लाऩयाफाफतची नोंद घटना दाखरा यजजष्ट्टय,दैननक कामष वललयण यजजष्ट्टयरा घेण्मात आरी नाशी. 
 

अजग्नळभन वलबागात कामषयत अवरेल्मा लाशनाॊचे रॉग फ क तऩावरे अवता,त्मात खारीर प्रभाणे 
अननमशभतता आढऱून आल्मा आशेत. 
१. अजग्नळभन लाशनाचे रॉग फ क तऩावरे अवता,रॉग फ कातीर भदशनालाय गोऴलाऱमात लाशनाचा वयावयी 
डीझेर खऩ काढण्मात मेत नाशी. 
२. प्रती लाशन प्रती ददनी रामर घेण्माकरयता वयावयी ९ री.डीझेर लाऩय कयीत अवल्माचे ददवनू मेत आशे. 
माफाफत भशानगयऩाशरकेचे माॊबरकी अशबमॊता माॊच्माकडून प्रभाणऩर घेण्मात आरेरे नाशी. 
३. प रे भाकेट बागातीर ऩाणी उऩवा कयण्माकरयता भाशे ऑगस्त्ट २०१३ त ेऑक्टोफय २०१३ मा कारालधीत 
लाशन क्रभाॊक एभ.एच.२७ ए.४९५१ चा लाऩय केरा आशे. आग वलझवलण्माव्मनतरयक्त काभावाठी लाशनाचा 
लाऩय कयण्माकरयता भा.आम क्ताॊची भॊज यीची आलश्मकता अवताॊना तळी भॊज यी प्राप्त न कयता वदय 
काभावाठी लाशनाचा लाऩय केरेरा आशे. 
४. लाशन क्रभाॊक एभ.एच.२७ ए.४९५१ ददनाॊक २५-५-१३ योजी वलकाव नगय देळी दारू द कान आग 
वलझवलण्माकरयता गेल्माची नोंद रॉग फ कात दळषलनू १८ री.डडझेर खची घारण्मात आरे आशे. ऩयॊत  वदय 
घटनेची नोंद घटना दाखरा यजजस्त्टय,दैननक कामष वललयण यजजस्त्टयरा देखीर घेण्मात आरेरी नाशी. 
त्माभ ऱे १८ री.डडझेर लयीर खचष रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

50 09/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

13 वन 2013-2014 भध्मे भदशरा ल फारकल्माण कामषक्रभ याफवलण्माकरयता भशवरूी 
उत्ऩन्नाच्मा 5% तयतदू खचष कयण्माफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

29 भदशरा ल 
फारकल्माण 
वलबाग 

भनऩा ननधी 9अ 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

3094980 0 0 0 

 

भदशरा ल फारकल्माण कामषक्रभ याफवलण्माकरयता भशवरूी उत्ऩन्नाच्मा 5 टक्के यक्क्भ भशानगयऩाशरकेने 
याखून ठेलरेरी नाशी, तवेच भनऩाने याखून ठेलरेरी यक्क्भ गयजू ल ऩार भदशराॊना वषभ कयण्माकरयता 
खचष केरी नवल्माभ ऱे ळावनाच्मा गयजू ल ऩार भदशराॊना मा मोजनेभापष त वषभ कयण्माचा भऱू शेतू 
वाध्म झारेरा नाशी.   

 

5. भशायाष्ट्र ळावन, नगयवलकाव वलबाग , भ ॊफई, ळावन ननणषम क्रभाक वॊकीणष 2005/ 
प्र.क्र.255/05/नवल-20, ददनाॊक 08/11/2010 न वाय भ रीना / भदशराॊना व्मालवा नमक प्रशळषण 
देणे, भदशराॊवाठी वभ ऩदेळक कें द्र चारवलणे , शेल्ऩराईन चारवलणे, वलधी कें द्र चारवलणे , भ रीॊवाठी 
ळाऱेभध्मे क्रीडा स्त्ऩधाष आमोजन कयणे , इ. प्रकायच्मा मोजना शाती घेलनू त्मान वाय तयतदू करुन 
खचष कयणे आलश्मक आशे.   

 
6. अभयालती भशानगयऩाशरका षेराभध्मे भदशरा ल फारकल्मानाच्मा वलवलध मोजना याफवलण्मावाठी 

भदशरा ल फारकल्माण वशभती गठीत कयण्मात आरी आशे . भशायाष्ट्र  ळावन, नगयवलकाव 
वलबाग, भ ॊफई, ळावन ननणषम क्र .जीईभ 1093/1198/नवल-14, ददनाॊक - 1 ज र ै 1994 न वाय 
एकूण लावऴषक भशव री उत्ऩनातनू फाॊधीर खचष  लजा जाता उलषरयत यक्कभ रु. 167,12,20,000/- 
भधून भदशरा ल फारकल्मा णावाठी  5 टक्के यक्कभ रु.8,35,61,000/- याखून ठेलणे आलश्मक 
अवताना भनऩाने केलऱ 70,00,000/- एलढी तयतदू केरी आशे .  वदय तयत दीभधून केलऱ 
रु.39,05,020/- एलढाच खचष केल्माभ ऱे रु.30,94,980/- एलढा ननधी शळल्ल्क अवल्माच े ददवनू 



मेत.े  
 

7. भदशरा ल फारकल्माण वलबागाव देण्मात आरेल्मा तयत दीतनू खारीरप्रभाणे खचष केरा आशे. 
                                                        ( यक्क्भ रुऩमात )  

अ.क्र. तऩळीर अदाॊजऩरकीम  
तयतदू 

झारेरा खचष कभी झारेरा 
खचष  

1 भदशरा ल फारकल्माण स्त्लमॊयोजगाय 
प्रशळषण 

 
 
 
 
 
 

7000000 

2422000  
 
 
 
 
 

3094980 
 
 

2 वावलरीफाई प रे जमॊती कामषक्रभ 
याफवलणे 

68000 

3 अऩॊगाना ३ चाकी वामकर लाटऩ कयणे 80000 
4 अऩॊगाना वादशत्म फववलण्माचे शळफीय 

आमोजजत कयणे 
547345 

5 अॊगणलाडी कें द्राव खेऱणी वादशत्म 
उऩरब्ध करून देण्माफाफत 

592000 

6 भशावलद्मारमीन म लतीकरयता 
जीलनाच्मा उॊ फयठ्मालय कामषळाऱा 

आमोजजत कयण्माफाफत 

63200 

7 आयोग्म शळबफयाचे आमोजन कयणे 20000 
8 आकजस्त्भक ल इतय 112475 

एकूण 7000000 3905020 3094980 
      

8. वन 2013-14 मा आधथषक लऴाषत भनऩाने भदशरा ल फारकल्माणालय केलऱ 0.23%  एलढाच खचष 
केल्माभ ऱे तवेच वदय मोजना भनऩाने प्रबालीऩणे याफवलरी नवल्माभ ऱे ळावनाच्मा गयजू ल ऩार 
भदशराॊना तवेच फारकाॊना मा मोजनेभापष त वषभ कयण्माचा भ ऱ शेत ूवाध्म झारेरा नाशी .  वदय 
मोजना प्रत्मेक लऴाषत प्रबालीऩणे याफवलणे आलश्मक आशे. 
     

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 85, ददनाॊक 18/11/2017 अन्लमे अन ऩारन भागवलर े अवता 
कोणतशेी अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

85 18/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

14 भशानगयऩाशरका कभषचा-माॊना वन 2013-14 भध्मे अदा केरेल्मा ऩयताला बनननन 
अधिभातीर र ट्माॊफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 भनऩा ननधी  9ड 04 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

अभयालती भशानगयऩाशरका कभषचा-माॊना वन 2013-14 भध्मे बवलष्ट्म ननलाषश ननधीत न देण्मात आरेरे 
ऩयताला अधिभ भॊज य कयताना वलबागाने अन सेम यकभेऩेषा जास्त्त यकभा तवेच ननमभफाह्मरयत्मा अधिभ 
भॊज य केरेरे आशेत.  
 

 भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩरयषणात ब. नन. नन अधिभाची तऩावणी केरी अवता खारीर फाफी 
ननदळषनाव आल्मात. 
 

 1) भशायाष्ट्र वलषवाधायण बवलष्ट्म ननलाषश ननधी ननमभ 1998 चा ननमभ 13(1)अ,फ,क,ग न वाय धाशभषक 
कामष, भ राचा/भ रीचा वाखयऩ डा, जभीन खयेदी इ. वाठी तीन भदशन्माच ेलेतन अथला ननधीत जभा 
यकभेच्मा अधी यक्कभ मा ऩकैी जी कभी अवेर ती, अधिभ म्शणून अन सेम याशीर ऩयॊत  खारीर प्रभाणे 
अन सेम यक्कभेऩेषा जादा अधिभ प्रदान कयण्मात आरे आशेत. 
 

अ.क्र. कभषचा-माचे नाल बनननन 
क्र. 

लेतन +िेड ऩ े बनननन 
खात्मात 
शळल्रक 
यक्कभ (रु.) 

अन सेम 
यक्कभ 
ननमभ 13(1) 
न वाय (रु.) 

प्रत्मषात 
प्रदान 
केरेल्मा 
यक्कभ (रु.) 

जादा प्रदान 
यक्कभ (रु.) 

1 वॊधगता ळाभव ॊदय दरयल े C-174 6920 + 1400 86729 26460 50000 23540 

2 गणेळ त . काकडे 173 6660 + 1400 89306 24180 40000 15820 

3 अब्द र न. ऩयलेज अ. 186 11220 + 2800 95863 42060 70000 27940 



भजीद 

4 अजशयखान इ. खान 222 11220 + 2800 202394 42060 150000 107940 

5 यदशभफेग बफवशभरफेग 240 6700 + 1900 176597 25800 130000 104200 

6 ऩ ॊडशरक व्मॊकटयाल भानके 804 9480 + 1900 82356 34140 60000 25860 

7 वलजमक भाय श्रीयाभजी 
खॊडाये 

10 13150 + 2800 145880 47850 100000 52150 

8 व रताना वभीभा व . अ. 
फरयखान 

11 16630 + 4300 590019 62790 100000 27940 

9 ख्लाजा ळशाफ द्दीन भो. 
अजजभोदीन ताजी. 

23 19720 + 4300 205097 72060 100000 27940 

10 ग रळन शळलदाव शभयानी 18 10210 + 2400 372607 37830 250000 212170 
11 यवल याभप्रवाद वाॊगत े 229 6790 + 1300 66568 24270 49000 24730 
12 ककळोय याभप्रवाद वाॊगत े 301 7220 + 1300 46713 25560 34000 8440 
                                       एक ण अ 658670 
 
2. खारीर प्रकयणात ननमभ 13(1) फ अॊतगषत पक्त उच्च शळषणावाठी अधिभ घेता मेते, वदय देमकात 
पक्त “लळषणावाठी” नभ द करुन वॊफॊधधत कभषचा-माॊना अधिभ भॊज य कयण्मात आरा आशे. ऩयॊत  उच्चशळषण 
स्त्ऩष्ट्ट कयणाया कोणताशी ऩ याला देमकावोफत जोडण्मात आरेरा नाशी. 
 
13 यवल ॊद्र चॊद्रबान फोयकय 926 13210 + 4200 313030 52230 80000 80000 
14 वफाशत शवद्दीक भा. 

शळदीक 
49 14560 + 4300 345690 56580 80000 80000 

15 अब्द र याजीक अ. शभीद 25 19580 + 4800 107000 73140 60000 60000 
16 फॊड  केळल ऩछेर 563 6540 + 1300 59640 23520 25000 25000 
                                       एक ण फ   245000 
 एक ण अ + फ 903670 
 

3) खारीर प्रकयणात ननमभ 13(1)(क) अन्लमे बनननन भॊज य कयण्मात आरेरा अवून वदय प्रकयणी 
अधिभाची लवूरी ककती वभान शप्त्मात कयण्मात मेईर मा फाफत भॊज यी आदेळात कोठेशी नभ द कयण्मात 
आरेरे नाशी. 
 
अ.क्र कभषचा-माचे नाल बनननन 

खाते क्र. 
प्रभाणक क्र. ल 
ददनाॊक 

लेतन + िेड 
ऩे 

ऩ ली घेतरेल्मा 
अधिभाची 

घेतरेरे अधिभ एक ण ऩयत 
पेडीची यक्कभ 



शळल्रक यक्कभ 
17 बायती पे्रभवायवय 242 145 -

06/03/14 
7420 + 
1300 

12000 16000 28000 

 

4) वलषवाधायण बवलष्ट्म ननलाषश ननधी ननमभ 1998 भधीर ननमभ 14 भधीर तयत दीन वाय बवलष्ट्म ननलाषश 
ननधी खातधेायकाॊनी ऩ ली घेतरेल्मा अधिभाची ऩ णष ऩयत पेड शोईऩमतं अथला ककभान 12 शप्त्माॊची ऩयतपेड 
झाल्मानॊतयच द वये (वलषवाधायण कायणाॊवाठी) अधिभ भॊज य शोणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  12 शप्त्माॊऩेषा कभी 
शप्त ेकऩात झाल्मानॊतय ऩयत द वये अधिभ भॊज य करुन त्माॊना अदा केरेरे आशेत. उदाशयणादाखर 
खातधेायकाॊना अळा प्रकाये एकाऩेषा जास्त्त लेऱेव ऩयताला अधिभ अदा केरे फाफतचा तऩशळर खारीर प्रभाणे 
आशे. 
 
अ.क्र कजषदायकाचे नाल  खाते क्र. वन 2013-14 भॊज य केरेल्मा 

अधिभाचा प्रकाय 
प्रथभ भॊज य केरेल्मा 
अधिभाची यक्कभ ल लवूर 
झारेरे शप्त े

नलीन अधिभ 
भॊज य केरेरी 
यक्कभ 

1 वॊजम जानयाल खडवान 899 ऩयताला- ननमभ (1)(अ) 24500  

3/10 
35000 

2 ऩ ॊडशरक व्मॊकटयाल भानके 809 ऩयताला- ननमभ (1)(क) 42000 

9/14 
42000 

 
 

उऩयोक्त प्रकयणी अधषवभाव ऩर क्र.55 दद.23/10/17 अन्लमे खात्माव वलचायणा केरी अवता माफाफत कोणतशेी 
अन ऩारन प्राप्त झारेरे नवल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

55 23/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATJPPM8401 

 

15 बवलष्ट्म ननलाषश ननधी व्माजाची यक्कभ जादा प्रदान केल्माफाफत ल बवलष्ट्म ननलाषश ननधी 
फॅंक खात्माळी ताळ्भेऱ न घेण्माफाफत.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  



ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 स्त्थाननक ननधी  9 फ 02 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

 भशानगयऩाशरका कभषचा-माॊना वन 2013-14 भध्मे प्राप्त झारेल्मा ब. नन. नन खात्मातीर व्माजाऩेषा 
ज्मादा व्माजाचे प्रदान केल्माभ ऱे भनऩाच्मा दानमत्लात लाढ झारी आशे. तवेच वन 2013-14 भध्मे भनऩा 
कभषचा-माॊच्मा लेतनातनू कऩात कयण्मात आरेल्मा यक्कभेचा ल ब. नन. नन खात्मात 
क्र.323302010008811 (म ननमन फॅं ऑप इॊडडमा) जभा झारेल्मा यक्कभेळी ताळ्भेऱ घेण्मात आरेरा 
नाशी. 
 

1) वन 2013-14 मा आधथषक लऴाषत अभयालती भशानगयऩाशरका कभषचा-माॊच्मा लेतनात न कऩात केरेल्मा 
बवलष्ट्म ननलाषश ननधी खात्मात लऴषअखेय जभा यक्कभेलय कभषचा-माॊना 8.7% मा दयाने व्माज देण्मात आरेरे 
आशे. प्रत्मषात बवलष्ट्म ननलाषश ननधीवाठी उघडण्मात आरेल्मा मनूनमन फैंक ऑप इॊडडमा, खात े
क्र.323302010008811 भधीर 31 भाचष 2014 अखेय जभा यक्कभ रु.18,19,25,257/-  मा यक्कभेलय 
रु.1,52,86,861/- एलढे व्माज 8.4%(अॊदाज)े जभा कयण्मात आरेरे ददवनू मेत.े तऩशळर खारीर प्रभाणे 
आशे. 
अ.क्र तऩशळर यक्कभ (रु) 
1 भनऩा कभषचायी माॊना वन 2013-14 मा खारालधीकयीता 

देण्मात आरेरे व्माज. 
1,58,27,497 

2 वन 2013-14 मा कारालधीत ब. नन. नन फॅंक खात्मात जभा 
झारेरे व्माज. 

1,52,86,861 

3 जादा ददरेरे व्माज 5,40,636 

 

लयीर दळषवलल्मा प्रभाणे वन 2013-14 भध्मे भनऩा कभषचा-माॊना देण्मात आरेल्मा जादा व्माजाचे यकभेत 
जभा यकभाॊलयीर प्राप्त झारेल्मा व्माजाऩेषा रु. 5,40,636/- एलढ्मा यकभेची तपालत अवल्माभ ऱे वदय 
यक्कभेचा भनऩालय आधथषक बाय ऩडत आशे. बनननन खात्मातीर जभा यकभाॊचा स्त्थाननक फॅंकाॊळी भ दती 
ठेलीचा स्त्ऩधाषत्भक दय प्राप्त करुन ज्मादा दयाने भ दती ठेलीची ग ॊतलणूक केल्माव भनऩाचे दानमत्ल कभी 
शोण्माव भदत शोईर. 
 



2) भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴदा रेखा वॊदशता, 2011 करभ 54 अन्लमे कभषचा-माॊच्मा लेतनातनू कऩात 
कयण्मात आरेल्मा बवलष्ट्म ननलाषश ननधी कऩातीच्मा यक्कभेचे बवलष्ट्म ननलाषश ननधीवाठी उघडण्मात 
आरेल्मा मनूनमन फैंक ऑप इॊडडमा, खात ेक्र.323302010008811 भधधर यक्कभेळी लावऴषक ताळ्भेऱ घेणे 
आलश्मक अवताना वन 2013-14 भध्मे ताऱभेऱ घेण्मात आरा नाशी. त्माभ ऱे ब. नन. नन. खात्मातीर ल 
कऩात केरेल्मा यकभेची अच कता तऩावता आरी नाशी. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

52 13/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATJPPM8401 

 

16 ननलडणूक पॉभषव ्छऩाई  देमकाॊतीर अनतप्रदानाफाफत .. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

00 ननलडणूक 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 10935 0 0 
 

अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच्मा ननलडणूक वलबागाने व लणष भ द्रणारम, अभयालती माॊच्मा देमकातनू 
यक्कभ रु.10,935/- च ेअनतप्रदान केरेरे आशे.  वदय अनतप्रदानाची यक्कभ वॊफॊधधताकडून लवरू करून 
भनऩा ननधीत जभा कयणे आलश्मक आशे. . 
 

 वन 2013 – 14 मा आधथषक लऴाषत अभयालती  भशानगयऩाशरकेची प्रबाग क्र.34(फ) ची ऩोटननलडणूक 
ददनाॊक 10/09/2013 योजी घेण्मात आरी.  वदय ऩोटननलडण कीचे काभाकरयता भनऩाचे ननलडणूक 
वलबागाने भ.ेव लणष भ द्रणारम, अभयालती माॊचेकडून पॉभषची छऩाई केरी अवनू त्माचे प्रभाणक क्रभाॊक 



5766, ददनाॊक 25/10/2013, यक्कभ रु.47793/- न वाय प्रदान कयण्मात आर.े  मालय रेखाऩरयषणाचे 
ऩ ढीरप्रभाणे अशबप्राम आशेत. 
1.भे.व लणष भ द्रणारम, अभयालती माॊचेकडून छऩाई केरेल्मा प्रत्मेक नगाची ककभत रु.0.60 ऩवैे एलढी 
अवनू एकूण 2025 पॉभषचे छऩाईकरयता (रु.0.60 x 2025) रु. 1215/- चे प्रदान वॊफॊधधताॊना कयणे 
आलश्मक अवताना एकूण रु.12150/- चे प्रदान लयीर प्रभाणकान्लमे केरे आशे.  
   त्माभ ऱे एकूण रु.10935/- चे अनतप्रदान झारे अवनू अनतप्रदानाची यक्कभ वॊफॊधधताकडून लवरू करून 
भनऩा ननधीत जभा कयणे आलश्मक आशे 
2. भे.व लणष भ द्रणारम, अभयालती माॊचेकडून प्राप्त केरेल्मा भागणीऩरात ददनाॊक नभदू नाशी. 
3.वॊफॊधधत भार शभऱाल्माफाफतची नोंद ककयकोऱ ऩ यलठा नोंदलशीभध्मे घेतल्माच ेआढऱून मेत नाशी.  
4.देमकातनू आमकयाची यक्क्भ कऩात कयण्मात आरेरी नाशी.  
      माफाफत ननलडणूक वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 84, ददनाॊक 17/11/2017 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता ननलडणूक वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

84 17/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

17 वलदम त वलबागाने वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे लीज वलतयण कॊ ऩनीची लीज 
देमके वलदशत भ दतीत अदा न केल्माभ ऱे लीज वलतयण कॊ ऩनीने दॊड आकायल्माभ ऱे 
झारेल्मा आधथषक न कवानीफाफत.. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

05 वलदम त 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 1 0 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

226375 0 0 0 

 

अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेने वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे वलदम त वलबागाने लीज वलतयण 
कॊ ऩनीची लीज देमके वलशीत भ दतीत न बयल्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेव आधथषक दॊड बयाला रागरेरा आशे.  
वलबागाने त्माफाफत लेऱीच दषता घेतरी अवती तय अनालश्मक खचष टाऱता आरा अवता. 
 

    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013 – 2014 मा आधथषक लऴाषचे वलदम त वलबागाच े
रेखाऩरयषणात वॊफॊधधत वलबागाने लीज वलतयण कॊ ऩनीचे वलदम त देमके वलशीत भ दतीत न बयल्माभ ऱे 
लीज वलतयण कॊ ऩनीने देमके बयण्माच्मा अॊनतभ तायखेनॊतय देमकाचा बयणा केल्माभ ऱे काशी यक्कभ दॊड 
म्शणून आकायरेरी आशे.  खारीर नभदू केरेल्मा काशी ननलडक उदाशयणालरुन शी फाफ स्त्ऩष्ट्ट शोत.े   
  तऩळीर खारीरप्रभाणे - 
                                                                                                                                     ( यक्कभ रुऩमाॊत )  

अ.क्र एकूण 
वलदमतु 
देमके 

धायकाचे नाल देमक ददनाॊक प्रभाणक 
क्रभाॊक ल 
ददनाॊक 

अॊनतभ तायीख अॊनतभ 
तायखेऩलूी 
देमकाची 
यक्कभ रु. 

अॊनतभ 
तायखेनॊतय 
देमकाची 
यक्कभ रु. 

ज्मादा बयरेरी 
पयकाची 
यक्कभ रु. 

1 18 बफरे उऩामकु्त  , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – ऩॉलय शाऊव 
कें द्र , PC 1 

25/06/13 2607 , 

ददनाॊक 
03/07/13 

27/05/13 192325 204290 11965 

2 29 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – लडाऱी  कें द्र , 
PC 6 

14/06/13 2608, 

ददनाॊक 
03/07/13 

14/06/13 373975 384140 10165 

3 22 बफरे उऩामकु्त ्, भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – कॅम्ऩ कें द्र , 
PC 5 

21/06/13 2609 , 

ददनाॊक 
03/07/13 

14/06/13 223240 228165 4925 

4 19 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – गाडगेनगय कें द्र 
, PC 4 

21/06/13 2610 , 

ददनाॊक 
03/07/13 

08/06/13 232840 237030 4190 



5 15 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र –रुख्मभणीनगय  
कें द्र , PC 3 

21/06/13 2611 , 

ददनाॊक 
03/07/13 

06/06/13 166325 169590 3265 

6 23 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – ळेगाल  कें द्र , 
PC 2 

21/06/13 2612 , 

ददनाॊक 
03/07/13 

05/06/13 310265 225200 85065 

7 8 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
2 , कें द्र – फधुलाया  कें द्र , 
PC 1 

24/10/13 6704 , 

ददनाॊक 
01/11/13 

07/10/13 211400 215570 4170 

8 9 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
2 , कें द्र – जलाशय गेट कें द्र 
, PC 6 

24/10/13 6708 , 

ददनाॊक 
01/11/13 

10/10/13 179760 182390 2630 

9 14 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
2 , कें द्र – न्म ुकॉटन 
भाकेट कें द्र , PC 2 

24/10/13 6705 , 

ददनाॊक 
01/11/13 

09/10/13 381920 389160 7240 

10 9 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – जलाशय गेट कें द्र 
, PC 6 

14/05/13 2648 , 

ददनाॊक 
30/05/13 

14/05/13 96170 98100 1930 

11 14 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
2 , कें द्र – न्म ुकॉटन 
भाकेट कें द्र , PC 2 

07/06/13 2595 , 

ददनाॊक 
03/07/13 

08/06/13 282518 287880 5362 

12 13 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – ळेगाल  कें द्र , 
PC 2 

12/07/13 3012 , 

ददनाॊक 
20/07/13 

04/07/13 490340 498520 8180 

13 15 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र –रुख्मभणीनगय  

12/07/13 3013 , 

ददनाॊक 
20/07/13 

05/07/13 133640 136810 3170 



कें द्र , PC 3 

14 19 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – गाडगेनगय कें द्र 
, PC 4 

12/07/13 3014 , 

ददनाॊक 
20/07/13 

10/07/13 202740 206650 3910 

15 28 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – कॅम्ऩ ्कें द्र , 
PC 5 

12/07/13 3015 , 

ददनाॊक 
20/07/13 

12/07/13 277770 283750 5980 

16 29 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – लडाऱी  कें द्र , 
PC 6 

12/07/13 3016 , 

ददनाॊक 
20/07/13 

15/07/13 354658 363080 8422 

17 18 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
3 , कें द्र – MIDC , PC 
1 

17/07/13 3180 , 

ददनाॊक 
29/07/13 

02/07/13 192370 196770 4400 

18 15 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
3 , कें द्र – याजाऩेठ , PC 
3 

17/07/13 3182 , 

ददनाॊक 
29/07/13 

06/07/13 274771 280290 5519 

19 19 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
3 , कें द्र – याजाऩेठ , PC 
3 

17/07/13 3186 , 

ददनाॊक 
29/07/13 

13/07/13 235430 237100 1670 

20 21 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
3 , कें द्र – नवलन लस्ती , 
PC 2 

13/09/13 4919 , 

ददनाॊक 
26/09/13 

31/08/13 180680 188960 8280 

21 19 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
3 , कें द्र – याजाऩेठ , PC 
3 

01/10/13 5719 , 

ददनाॊक 
25/10/13 

08/10/13 383320 389600 6280 

22 8 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 

07/09/13 4908 , 

ददनाॊक 

06/09/13 146490 149290 2800 



2 , कें द्र – फधुलाया  कें द्र , 
PC 1 

26/09/13 

23 23 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – ळेगाल  कें द्र , 
PC 2 

29/07/13 4141 , 

ददनाॊक 
29/08/13 

02/08/13 309990 315190 5200 

24 24 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – ळेगाल  कें द्र , 
PC 2 

03/10/13 5722 , 

ददनाॊक 
25/10/13 

04/10/13 600593 605580 4987 

25 17 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
3 , कें द्र – MIDC , PC 
1 

01/10/13 5720 , 

ददनाॊक 
25/10/13 

28/09/13 266690 270120 3430 

26 18 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र – ऩॉलय शाऊव 
कें द्र , PC 1 

03/10/13 5721 , 

ददनाॊक 
25/10/13 

27/09/13 308620 314940 6320 

27 15 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
1 , कें द्र –रुख्मभणीनगय  
कें द्र , PC 3 

14/05/13 2658 , 

ददनाॊक 
30/05/13 

10/05/13 125060 128030 2970 

28 14 बफरे उऩामकु्त , भनऩा , 
अभयालती , उऩवलबाग क्र. 
2 

07/09/13 4909 , 

ददनाॊक 
26/09/13 

07/09/13 379790 386740 6950 

       एकूण 229375 

                                        ( एकूण रु. दोन राख एकोणतीव शजाय नतनळ ेऩॊच्माशत्तय पक्त ) 
                                 

                   उऩयोक्त लीज देमके अॊनतभ तायखेनॊतय अदा केरेरी आशेत.  वलबागाने देमके वलदशत भ दतीत 
अदा न केल्माभ ऱे लीज वलतयण कॊ ऩनीने आधथषक दॊड लवरू केरेरा आशे.  त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेच े
यक्क्भ रु.229375/- चे आधथषक न कवान झारेरे आशे. लीज देमके वलदशत भ दतीत अदा केरी अवती तय 
वदयीर आधथषक न कवान टाऱता आर ेअवत.े त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेच्मा दामीत्लाभध्मे लाढ झारेरी 
आशे.  



           उऩयोक्त अननमशभततफेाफत वलदम त वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 56 , ददनाॊक 24/10/2017 
अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वभथषनीम अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

56 24/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

18 वलवलध कक्रडा स्त्ऩधेकयीता ददरेल्मा अधिभाचे वलरॊफाने वभामोजनाफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

30 00 भनऩा 9 ड 01 2315975 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

2315975    
 

भनऩाचेकक्रडावलबागाभापष त आमोजजत वलवलधकक्रडा स्त्ऩधांचे आमोजन ल त्माची अॊभरफजालणीकयीता लायॊलाय 
एकाच कभषचा-माव भोठमा प्रभाणात अधिभ देण्मात आरे अवनू त्माची वाधायणत: चाय लऴाषने वलरॊफाने 
वभामोजन केल्माने वलत्तीम अननमशभतता झाल्माचे ददवनू मेत.े 
 

 

भनऩा  अभयालतीच ेवन 2013-14 चे रेखा ऩरयषणात कक्रडा  वलबागाने वलवलध कक्रडा स्त्ऩधांचे आमोजन ल 
त्माची अॊभरफजालणीकयीता वन 2009-10 ल 2010-11 भध्मे एकाच कभषचा-माव लायॊलाय अधिभ देण्मात 
आरे अवनू त्माचे वभामोजन भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 2011 भधीर ननमभ 243 न वाय 
ददरेल्मा अधिभाची लव री तात्काऱ  ककॊ ला अधिभ ददल्माचे तायखेऩावनू ळक्म  नततक्मा रलकय कयालमाचे 
अवनू त्मा कारालधीत  अधिभाच ेवभामोजन न झाल्माव रेखाप्रभ खाॊनी नोंद घेलनू अधिभाचे वभामोजन 
कयण्माफाफत वॊफॊधधताॊना आदेळीत कयणे आलश्मक अवताना वभामोजनाची कामषलाशी लेऱीच केल्माचे 



ददवनू मेत नाशी.  वदय अधिभाचे वभामोजना वाधायणत: 4 लऴष वलरॊफाने म्शणजेच वन 2013-14 मा 
लऴाषत कयण्मात आरेरे आशे.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 

अ.क्र. अग्रिभाचा तऩळीर प्रभाणक 
क्रभाॊक 

ददनाॊक यक्क्भ अग्रिभ 
वभामोजनाचा 
प्रभाणक क्रभाॊक 

ल ददनाॊक 
1 भशाऩौय कक्रडा भशोत्वल 10452 18.03.2010 172000 10097, 

दद.20.2.2014 
2 भशाऩौय शॉकी स्त्ऩधाष  9251 8.02.2011 900000 10098, 

दद.20.2.2014 
3 भशाऩौय चऴक स्त्ऩधाष  9885 22.2.2010 30000 10099 , 

दद.20.2.2014 
4 भशाऩौय क स्त्ती ल शॉरीफॉर 10630 23.03.2010 964000 10100, 

दद.20.2.2014 
5 चाॊदीची गदा फनवलणे 9396 18.02.2010 35000 10096, 

दद.20.2.2014 
6 व्शॉरीफॉर ्ल कक्रडायत्न ऩ यस्त्काय  10629 25.03.2010 35000 10542, 

दद.20.2.2014 
7 व्शॉरीफॉर ्ल कक्रडायत्न ऩ यस्त्काय  8574 13.01.2011 60000 10543, 

दद.20.2.2014 
8 भशाऩौय कक्रडा भशोत्वल 8380 21.01.2010 45000 10444, 

दद.3.3.2014 
9 भशाऩौय कक्रडा भशोत्वल 10231 10.03.2011 20000 10548, 

दद.3.3.2014 
10 कक्रडायत्न ऩ यस्त्काय  6918 15.02.2011 30000 10549, 

दद.3.3.2014 
11 क स्त्ती स्त्ऩधाष  10358 17.03.2010 5000 10550, 

दद.3.3.2014 
12 कक्रडायत्न ऩ यस्त्काय 8703 31.03.2010 10000 10551, 

दद.3.3.2014 
13 कक्रडा वादशत्म ्खयेदी  6627 9.11.2010 9975 10552, 

दद.3.3.2014 
 एकुण यक्क्भ   2315975  

(अषयी रु.तलेीव राख ऩॊधया शजाय नऊळ ेऩॊच्माशत्तय पक्त) 



लास्त्तवलक भागीर अधिभ शळल्रक अवताना ऩ न्शा त्माच कभषचा-माव अधिभ देणे उधचत नवनू 
वॊफॊधधताॊकडून अधिभाची तात्काऱ लव री शोणेकयीता भनऩाकडून कोणताशी ऩाठऩ याला केल्माचे ददवनू मेत 
नाशी.  त्माभ ऱे वाधायणत: चाय लऴ ेभनऩाचा रु.23,15,975/- एलढा भोठमा प्रभाणात ननधी 
वभामोजनाअबाली प्ररॊबफत अवल्माचे ननदळषनाव मेत.े 
माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.63,  ददनाॊक 26.10.2017 अन्लमे अन ऩारनास्त्तल कऱवलरे अवता अन ऩारन 
अप्राप्त आशे.  त्माभ ऱे ऩरयच्छेद कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

63 26/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

19 कक्रडा वादशत्माची वाठा नोंदलशीभध्मे नोंद न घेणेफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

30 00 भनऩा 9 ड 01 1001460 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 1001460    
 

कक्रडा वलबागाने वन 2013-14 भध्मे खयेदी कयण्मात आरेल्मा कक्रडा वादशत्माची नोंद वाठा नोंदलशीत 
घेण्मात न आल्माने प्रत्मषात वादशत्म खयेदी ल त्माचे लाटऩाफाफत खारी कयता मेत नाशी. 
 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेकक्रडा वलबागाच ेरेखाऩरयषणात खयेदी कयण्मात आरेल्मा कक्रडा 
वादशत्माची नोंद वाठा नोंदलशीभध्मे न घेण्मात आल्माभ ऱे प्रत्मषात वादशत्म खयेदी ल त्माचे लाटऩाफाफत 
खारी कयता आरेरी नाशी.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :-  
 

अ.क्र. ऩुयलठा धायकाचे नाल प्रभाणक ददनाॊक देमकाची यक्क्भ ळेया 



क्रभाॊक 
1 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   4352 7.09.2013 30975 वाठा नोंदलशीत 

नोंद घेण्मात आरी 
नाशी. 

2 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   4650 19.09.2013 49623 --“-- 
3 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   4651 19.03.2013 13815 --“-- 
4 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   5379 11.10.2013 49635 --“-- 
5 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   5380 11.10.2013 11715 --“-- 
6 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   5819 11.12.2013 30975 --“-- 
7 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   5862 11.12.2013 30275 --“-- 
8 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   7954 25.10.2013 10835 --“-- 
9 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   8118 25.10.2013 12316 --“-- 
10 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   8119 25.10.2013 67217 --“-- 
11 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   8861 15.01.2014 13500 --“-- 
12 नटयाज आटीकर (स्त्भतृी धचन्श) 10193 21.02.2014 31250 --“-- 
13 नटयाज आटीकर (अलाडष रॉपी) 10194 21.02.2014 63000 --“-- 
14 नटयाज आटीकर (फॎग्ज खयेदी) 10195 21.02.2014 14450 --“-- 
15 नटयाज आटीकर (स्त्भतृी धचन्श) 423 10.04.2013 41650 --“-- 
16 नटयाज आटीकर (स्त्भतृी धचन्श) 424 10.04.2013 62100 --“-- 
17 भ क्ता आटषव (जाशीयात फॎनय 

देमक) 
422 10.04.2013 29474 --“-- 

18 वधचल आक स्त्भतृी धचन्श 425 10.04.2013 15000 --“-- 
19 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10609 4.03.2014 16800 --“-- 
20 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10610 4.03.2014 16800 --“-- 
21 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10611 4.03.2014 30975 --“-- 
22 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10612 4.03.2014 30975 --“-- 
23 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10613 4.03.2014 30975 --“-- 
24 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10614 4.03.2014 30975 --“-- 
25 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   10615 4.03.2014 30975 --“-- 
26 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   3357 21.06.2013 188475 --“-- 
27 वाई स्त्ऩोटवष आणी म्म णझक   3718 13.08.2013 46705 --“-- 
   एकुण 1001460  

 
माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.64, ददनाॊक 26.10.2017 न वाय ख रावा भागवलरा अवता कोणताशी 



ख रावा/उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

64 26/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

20 कक्रडा वादशत्म खयेदी देमकातनू आमकयाची लव री न केल्माभ ऱे ळावन भशव राची शानी 
शोणेफाफत.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

30 00 भनऩा 9ड 01 1001460 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 26974 00 00 

 

भनऩाचे कक्रडावलबागाने वन 2013-14 मा आधथषक लऴाषत कक्रडा वादशत्म खयेदी देमकातनू आमकय 
अधधननमभ 1961 चे करभ 194 (क) न वाय आमकयाची लव री न केल्माभ ऱे ळावन भशव राची शानी 
झारेरी आशे. 
 

भनऩा अभयालतीचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात कक्रडा वलबागाभापष त वलवलध प्रभाणकान्लमे खयेदी 
कयण्मात आरेल्मा कक्रडा वादशत्माचे देमकातनू आमकय अधधननमभ 1961 चे करभ 194 (क) न वाय 
देमकाचे एकूण यकभेतनू ननमभान वाय 2 % आमकय कऩात कयणे आलश्मक अवताना आमकयाची कऩात 
कयण्मात आरेरी नाशी.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 
 
अ.क्र. ऩयुलठादायाचे नाॊल प्रभाणक 

क्रभाॊक  
ददनाॊक देमकाची 

यक्कभ 
2% आमकय 

कऩात 
कयालमाची 
यक्कभ 



1 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 813 1.6.2013 30975 620 
2 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 814 1.6.2013 16800 336 
3 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 828 10.7.2013 14175 284 
4 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 835 27.8.2013 30975 620 
5 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 4352 7.9.2013 30975 620 
6 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 4650 19.2.2013 49623 993 
7 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 4651 19.3.2013 13815 276 
8 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 843 8.10.2013 30975 620 
9 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 844 8.10.2013 30975 620 
10 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 5379 11.10.2013 49635 993 
11 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 5380 11.10.2013 11715 234 
12 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 5819 11.12.2013 30975 620 
13 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 5862 11.12.2013 30275 606 
14 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 876 19.12.2013 13500 270 
15 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 7954 25.10.2013 10835 217 
16 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 8118 25.10.2013 12316 246 
17 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 8119 25.10.2013 67217 1344 
18 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 8861 25.1.2014 13500 270 
19 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 901 26.2.2014 16800 336 
20 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 902 26.2.2014 16800 336 
21 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 904 26.2.2014 30975 620 
22 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 905 26.2.2014 30975 620 
23 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 906 26.2.2014 30975 620 
24 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 907 26.2.2014 30975 620 
25 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 908 26.2.2014 30975 620 
26 नटयाज आटीकर (स्त्भतृीधचन्श) 10193 21.3.2014 31250 625 
27 नटयाज आटीकर (रॉपी) 10194 21.3.2014 63000 1260 
28 नटयाज आटीकर (फॎग खयेदी) 10195 21.3.2014 14450 289 
29 नटयाज आटीकर (स्त्भतृीधचन्श) 423 10.4.2013 41650 833 
30 नटयाज आटीकर (स्त्भतृीधचन्श) 424 10.4.2013 62100 1242 
31 भ क्ता आटष (जादशयात/फॎनय) 422 10.4.2013 19474 389 
32 वधचल (स्त्भतृी धचन्श) 425 10.4.2013 15000 300 
33 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10609 4.3.2014 16800 336 
34 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10610 4.3.2014 16800 336 



35 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10611 4.3.2014 30975 620 
36 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10612 4.3.2014 30975 620 
37 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10613 4.3.2014 30975 620 
38 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10614 4.3.2014 30975 620 
39 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 10615 4.3.2014 30975 620 
40 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 3357 21.3.2013 188475 3770 
41 वाई स्त्ऩोटषव ् आणण म्म णझक 3718 13.8.2013 46705 934 
   एकूण 1348310 26975 

(अषयी रु.वव्लीव शजाय नऊळ ेऩॊच्माशत्तय पक्त) 
लयीर तऩळीराप्रभाणे ऩ यलठादायाचे देमकातनू आमकय कऩात न कयण्मात आल्माभ ऱे ळावन भशव राची 
शानी झारी अवनू एकूण यककभ रु.26975/- वॊफॊधधत ऩ यलठादायाॊकडून लव र करुन उधचत शळऴाषत जभा 
कयणे आलश्मक आशे. 
 

माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.62, ददनाॊक 26.10.2017 अन्लमे अन ऩारन भागवलरे अवता कोणताशी ख रावा 
/ अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

62 26/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

21 अधिभ यकभा लव री/वभामोजना अबाली प्ररॊबफत याशण्माची अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा  9फ 04 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

1819469 00 00 00 

 



भनऩाचे वलवलध उऩक्रभ /मोजना याफवलण्माकरयता भनऩाचे वॊफॊधधत वलबागाचे अधधकायी /कभषचायी माॊना 
लेऱोलेऱी अधिभ ददरेरे अवनू वन 2011-12 ऩावनू ददरेल्मा अिीभाचे अद्माऩशी वभामोजन झारे 
नवल्माभ ऱे भोठ्मा प्रभाणात भनऩाचा ननधी रेख्माफाशेय वभामोजना अबाली प्ररॊबफत अवल्माचे ददवनू 
मेत.े 
 

भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात भनऩातीर वलवलध उऩक्रभ/मोजना याफवलणे ल त्माची 
अॊभरफजालणी कयणेकरयता भनऩा तपे वॊफॊधधत वलबागातीर अधधकायी/कभषचायी माॊना वन 2011-12 
ऩावनू भोठ्मा प्रभाणाॊत अधिभ ददरेरे अवनू वदय अिीभाचे वभामोजन रेखाऩयीषण कारालधीऩमतं 
अद्माऩशी झारेरे नाशी. 
          भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 भधीर ननमभ 189 च्मा तयत दीन वाय नभ ना 147 
च्मा अधिभ नोंदलशीत वलवलध प्रमोजनावाठी देण्मात आरेल्मा अिीभाची नोंद लेऱोलेऱी घेणे आलश्मक 
आशे. तवेच प्रदान कयण्मात आरेल्मा अिीभाचे वभामोजन/लव री न झाल्माव लऴष अखेयीव प्ररॊबफत 
अिीभाची यक्कभ ऩ ढीर लऴीच्मा अधिभ नोंदलशीत नोंदरी गेरी ऩादशज.े  भोठ्मा प्रभाणालय अधिभ 
यक्कभाॊचे वभामोजन/लव री प्ररॊबफत याशणे आणण यक्कभा ग ॊतनू याशण्माची फाफ टाऱण्माकरयता ददरेल्मा 
अिीभाची यक्कभ ननमशभतऩणे वभामोजन/लवरू कयणे आलश्मक आशे.  भनऩाने लेऱोलेऱी भॊजूय केरेल्मा 
अिीभाच्मा यकभा लऴषननशाम वॊफॊधधत अधधकायी/कभषचायी माॊचेकड ेअद्माऩशी प्ररॊबफत अवनू त्माचे 
वभामोजन कयण्मात आरे नाशी. त्माचा लऴषननशाम तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 
 
         वन 2011 – 12 भध्मे वभामोख्जत/लवरू न झारेरे अग्रिभ  
 

अ.क्र. प्रभाणक 
क्र. 

ददनाॊक तऩळीर प्ररॊबफत अिीभाची 
यक्कभ 

1 1574 08.06.2011 श्री. भदन ताॊफेकय  25000 
2 1589 08.06.2011 श्री. जे.एव.श ळाॊगाफड े 6500 
3 1876 20.06.2011 श्री. एकनाथ क रकणी 3744 
4 1877 20.06.2011 श्री. एकनाथ क रकणी 3744 
5 1878 20.06.2011 श्री. एकनाथ क रकणी 3888 
6 1879 20.06.2011 श्री. एकनाथ क रकणी 3744 
7 2655 21.07.2011 श्री. ऩी.एभ. लानखड े 50000 
8 3050 04.08.2011 श्री. आय.एभ. ऩलाय  16053 
9 3127 08.08.2011 श्री. टी.एव. बोवरे  125000 
10 3117 08.08.2011 श्री. आय.एभ. ऩलाय 33345 
11 3327 20.08.2011 श्री. आय.आय. ताॊफेकय  6300 
12 4228 20.09.2011 श्री. धीयज वाभये 6860 



13 6117 22.11.2011 श्री. आय.आय. ताॊफेकय 2400 
14 6954 16.12.2011 श्री. ऩी. एभ. लानखड े 58153 
15 7338 29.12.2011 श्री. जी. के. क त्तयभाये 15000 
16 8026 24.01.2012 श्री. आय.एभ. ऩलाय 10000 
17 8028 24.01.2012 श्री. ददगॊफय र ॊगाये  10000 
18 8190 27.01.2012 श्री. आय. एभ. ऩलाय  15000 
19 8290 30.01.2012 श्री. वललेक देळभ ख  48184 
20 8369 01.02.2012 श्री. वललेक देळभ ख 301308 
21 8441 09.02.2012 श्री. अवलनाळ यघाटाटे 10000 
22 8444 09.02.2012 श्री. एन.एन.रीणखर े 10000 
23 8445 09.02.2012 श्री. एभ. वी. कडू  10000 
24 8446 09.02.2012 श्री. ऩी. एभ. लानखड े 10000 
25 8447 09.02.2012 श्री. ऩी.व्शी. इॊगोरे  10000 
26 8448 09.02.2012 श्री. आय.आय. ताॊफेकय 10000 
   एकूण रुऩमे  804223 

        
        वन 2012 – 13 भध्मे वभामोजीत/लवरू न झारेरे अग्रिभ  
       

अ.क्र. प्रभाणक 
क्र. 

ददनाॊक तऩळीर प्ररॊबफत अिीभाची 
यक्कभ  

1 2184 17.05.2012 श्री. छोटू ऩछेर   2184 
2 2166 20.06.2012 श्री. आय. एभ. ऩलाय 49573 
3 2336 25.06.2012 श्री. एभ.आय. ताॊफेकय 10000 
4 2372 12.07.2012  श्री. के. एव. ताजी  9000 
5 3305 31.07.2012  श्री. आय. एभ. ऩलाय 3000 
6 4890 15.09.2012 श्री. ळखेय वोनकाॊफऱे 6000 
7 5560 08.12.2012 श्री. आय. एभ. ऩलाय 98000 
8 7207 21.11.2012 श्री. ऩी. एभ. लानखड े 60150 
9 8014 13.12.2012 श्री. वलनामक झाभायकय   10000 
10 8778 07.01.2013 श्री. आय.एभ. ऩलाय 25000 
11 9922 30.01.2013 श्री. जे.एव.श ळाॊगाफड े 10000 
12 10112 12.02.2013 श्री. रईक अशभद 5000 
13 11817 26.03.2013 श्री. जी. के. क त्तयभाये 100000 
   एकूण रुऩमे  387907 



 
       वन 2013 – 14 भध्मे वभामोजीत/लवरू न झारेरे अग्रिभ  
       

अ.क्र. प्रभाणक 
क्र. 

ददनाॊक तऩळीर प्ररॊबफत अिीभाची 
यक्कभ  

1 967 25.04.2013 श्री. रईक अशभद 6000 
2 3141 25.07.2013 श्री. आय. एभ. ऩलाय 25000 
3 3846 16.08.2013 श्री. ऩॊकज आकोड े 5000 
4 4175 03.09.2013  श्रीभती. ववलता चक्रऩाणी  46500 
5 9102 20.01.2014  श्री. टी.एव.बोवरे  44000 
6 10375 24.02.2014 श्री. आय.आय. ताॊफेकय 14500 
7 10783 06.03.2014 श्री. वधचन फोंदे 5000 
   एकूण रुऩमे 146000 

 
        लऴवननशाम वभामोख्जत/लवरू न झारेल्मा अिीभाचा तऩळीर खारीरप्रभाणे  
 

लऴष ददरेरे अधिभ वभामोजन / लवरू शळल्रक अधिभ 
2011 – 2012 8462084 7657861 804223 
2012 - 2013 8012444 7624537 387907 
2013 – 2014 4192097 2795613 146000 
अधिभ नोंदलशीत नोंदी नवरेल्मा अिीभाची यक्कभ      481339 

एकूण 1819469 
    
       तवेच वन 2013-14 मा वलत्तीम लऴाषतीर योखऩ स्त्तकातीर नोंदीलरून अधिभ नोंदलशी नभ ना 
147 ची तऩावणी केरी अवता खारीर नभदू तक्त्मातीर अिीभाच्मा नोंदी अधिभ नोंदलशीत आढऱून 
आरेल्मा नाशीत. 
 
                               तक्ता  

प्रभाणक क्र. ददनाॊक तऩशळर यक्कभ (रु) 
3780 24/08/2012 बयतशवॊश चौशाण 113992 
7032 10/11/2012 बयतशवॊश चौशाण 333632 
7601 05/12/2013 म . एव. चौशाण 5000 
9457 29/01/2014 एभ. फी. जाधल 5000 
9830 07/02/2014 वधचन ऩोऩटकय 5000 



6961 01/11/2013 नयेंद्र लानखड े 5000 
8448 04/01/2014 डड. वी. अर ड े 5000 
9222 15/02/2014 उशभषरा अटाऱकय 2215 
3691 08/08/2013 वशा. आम क्त प्र. क्र. 05 3000 
8950 16/01/2014 नगय वधचल वलबाग 3500 

  एकूण रुऩमे  481339 
 
               मालय रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम ऩ ढीरप्रभाणे आशेत. 
 
 
 

1. भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 चे ननमभ 140 ल 141 न वाय कतषव्म ऩारनावाठी 
टाळ्ता मेणाय नाशी अवा खचष कयण्मावाठी अधधकायी/ कभषचायी माॊना स्त्थामी अधिभ यकभा घेणे ल 
त्माची ऩरयऩ ती कयणे फाफतची तयत द स्त्ऩष्ट्ट कयण्मात आरेरी आशे. भार उऩयोक्त स्त्थामी अधिभ 
यकभे व्मनतयीक्त अधधकायी/ कभषचायी माॊना अधिभ यकभाॊचे प्रदान कयण्मात आरे आशे. त्माभ ऱे 
नगयऩाशरका ल तद्नॊतय भशानगयऩाशरकेकडून अधधननमभात तयत द नवताना ननमभफाह्मऩणे 
अधिभ यकभाचे प्रदान कयण्माची अननमशभतता झारेरी आशे. 

2. अधिभ नोंदलशी ऩाशता अधिभ यकभाॊचे प्रदान कयण्मात आरेरे अधधकायी/ कभषचायी माॊचेकड ेऩ ली 
घेतरेल्मा अिीभाची त्माच आधथषक लऴाषत वभामोजन/ लवरूी झारेरी नवताना ऩ न्शा ऩ न्शा 
त्माॊनाच अिीभाचे प्रदान कयण्माची अननमशभतता झारेरी आशे.  ळावनाचे ननदेळा न वाय अधिभ 
यकभा घेण्माव जफाफदाय अवरेल्मा व्मक्ती इतकाच अधिभ भॊज यी करून तो प्रदान कयणाये 
ऩदाधधकायी/अधधकायी माॊचे लय अधिभ लव रीची जफाफदायी ननजश्चत कयण्माचे स्त्ऩष्ट्ट ननदेळ आशेत. 

3. अधिभ नोंदलशीत अधिभ प्रकायान वाय लऴषननशाम अधिभ यकभाॊचा गोऴलाया नोंदवलण्मात आरेरा 
नवनू नोंदलशीलय वषभ अधधकायी माॊच्मा स्त्लाष-मा आढऱून मेत नाशी. तवेच भागीर लऴषननशाम 
गोऴलाया काढरेरा नवल्माने अधिभ यकभाची अच कता ऩडताळ्ता मेत नाशी. 

4. भोठ्मा प्रभाणात ददरेल्मा अधिभ यकभा ह्मा अधिभ नोंदलशीत ददवनू आरेल्मा नवल्माभ ऱे  
अपयातपय शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी.  

5. भशानगयऩाशरकेने वॊफॊधधताकडून अधिभ यकभाॊचे वभामोजन/लव री कयण्माची कोणतीशी ठोव 
कामषलाशी केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

6. वदय प्ररॊबफत अिीभाच्मा यकभा वॊफॊधधत अधधकायी/कभषचायी माॊचेकडून त्लरयत लवरू करून 
अिीभाचे वभामोजन कयणे आलश्मक आशे. 

 

      माफाफत रेखा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 69, ददनाॊक 27/10/2017 ल 79, ददनाॊक 
14/11/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता रेखा वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय 
केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



क्र  (yyyy-yyyy+1) 
69 27/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

22 कक्रडा षेरालय भशव री उत्ऩन्नाच्मा 5% यक्कभ खचष कयणेफाफत 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

30 00 भनऩा 9 ड 01 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

नगय वलकाव वलबागाच्मा ददनाॊक 9.3.1998 च्मा ऩरयऩरकान्लमे भशानगयऩाशरकाॊनी आऩल्मा लावऴषक 
खचाषऩकैी ककभान 5% खचष कक्रडा षेराकयीता कयाले अवे फॊधनकायक अवताना एकूण लावऴषक भशव री 
उत्ऩन्नातनू फाॊधीर खचष लजा जाता उलषरयत यक्कभ रुऩमे 35,53,000/- अवनू कक्रडा वलबागावाठी 5 % 

यक्कभ रु.1,77,650/- याख न ठेलणे आलश्मक अवताना भशानगयऩाशरकेने भशाऩौय चऴकाकयीता 
रु.10,00,000/-, कक्रडा वादशत्म खयेदीकयीता रु.2,00,000/-, कक्रडायत्न ऩ यस्त्कायाकयीता रु.2,80,000/- अळी 
एकूण रु.14,80,000/- एलढी तयत द केरेरी आशे.  तवेच कक्रडा वलबागाने वदय कारालधीत रु. 
15,61,100/- एलढा खचष केरेरा आशे. म्शणजेच रु.81,100/- एलढा जादाचा खचष केरेरा आशे. 
 

     भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, भॊरारम, भ ॊफई ऩयीऩरक क्र.जजईएन–१०९८/प्र.क्र.21/98/नवल-
२४, ददनाक 09.03.1998  अन्लमे भशानगयऩाशरकाॊनी आऩल्मा लावऴषक खचाषऩकैी ककभान 5% खचष कक्रडा 
षेरावाठी कयाला अवे फॊधनकायक आशे. 
 
     वन 2013-14 मा कारालधीत भशानगयऩाशरकेचे एकूण लावऴषक भशव री उत्ऩन्नातनू फाॊधीर खचष 
लजा जाता उलषयीत यक्कभ रुऩमे 35,53,000/- अवनू कक्रडा  वलबागावाठी 5% यक्कभ रु.1,77,650/- 
याख न ठेलणे आलश्मक अवताना भशानगयऩाशरकेने रु.14,80,000/- एलढी तयत द केरेरी आशे.  तवेच 



कक्रडा वलबागाने वदय कारालधीत रु.15,61,100/- एलढा खचष केरेरा आशे.  म्शणजेच रु.81,100/- एलढा 
जादाचा खचष केरेरा आशे. 
 

भशानगयऩाशरकेने कक्रडा षेरावाठी वलवलध रेखाशळऴाषतनू खारीरप्रभाणे खचष केरेरा आशे :- 
अ.क्र. रेखालळऴावचे नाॊल तयतदु रुऩमे झारेरा एकूणय खचव रुऩमे 

1 भशाऩौय चऴक 10,00,000/- ननयॊक 
2 कक्रडा वादशत्म खयेदी 2,00,000/- 11,04,175/- 
3 कक्रडा यत्न ऩ यस्त्काय 2,80,000/- 2,56,925/- 
4 भशाऩौय करा भशोत्वल 

(भ ळामया खचष) 
ननयॊक 2,00,000/- 

 एकूण 14,80,000/- 15,61,100/- 
 

मालय रेखाऩयीषणाचे ऩ ढीर अशबप्राम आशेत :- 
1.     वन 2013-14 मा लऴाषभध्मे 5% वलदशत कयण्मात आरेरा  ननधी कभी अवताना अधधकची 
तयत द कयण्मात आरी ल तयत दीऩेषा रु.81,100/- एलढा अधधकचा खचष कयण्मात आरा अवनू लाढील 
झारेल्मा खचाषव प्रळावकीम भॊजूयी घेण्मात आल्माचे ददवनू मेत नाशी. 
 
2.     लयीर तऩळीरातीर अ.क्र.2 न वाय कक्रडा वादशत्म खयेदीकयीता रु.2,00,000/- तयत द कयण्मात 
आरी अवताना एकूण रु.11,04,175/- एलढा खचष कयण्मात आरा अवनू लाढील झारेल्मा खचाषव 
प्रळावकीम भॊजूयी घेतल्माफाफत कोणताशी ऩ याला / नस्त्ती रेखाऩयीषणाव दाखवलण्मात आरी नाशी. 
 
3.     लयीर तऩळीरातीर अ.क्र.4 – भशाऩौय करा भशोत्वल (भ ळामया खचष) माकयीता तयत द कयण्मात 
आरी नवताना एकूण रु.2,00,000/- एलढा खचष कयण्मात आरा अवनू लाढील झारेल्मा खचाषव प्रळावकीम 
भॊजूयी घेतल्माफाफत कोणताशी ऩ याला / नस्त्ती रेखाऩयीषणाव दाखवलण्मात आरी नाशी. 
 
       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.73, ददनाॊक 3.11.2017 न वाय ख रावा भागवलरा अवता कोणताशी 
ख रावा / अशबप्राम रेखाऩयीषणाव वादय न केल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

73 03/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 



 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

23 ऩथददल ेनोंदलशी वलशीत नभ न्मात ठेलरी नवरेफाफत.. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

05 वलदम त 
वलबाग  

भनऩा ननधी 9ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 चा ननमभ (1) अन्लमे ऩथददल ेनोंदलशी नभ ना 119 प्रभाणे 
नोंदलशी न ठेलणे . 
 

          अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा वलदम त वलबागाकडीर ऩथददल ेनोंदलशी रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मावॊदबाषत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 59 , ददनाॊक 24/10/2017 अन्लमे कऱवलण्मात आर ेशोत.े  तथावऩ, 
वलदम त वलबागाने उऩरब्ध करुन ददरेल्मा नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता खारीर रटूमा आढऱून 
आल्मा आशेत.  
 

1) भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 चा ननमभ 147 (1) अन्लमे ऩथददल ेनोंदलशी नभ ना 119 
वलदशत कयण्मात आरी आशे.  रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नोंदलशी शी वलशीत 
नभ न्मात नवनू ती ददनाॊक 31/03/2010 ऩमतंच अदममालत आशे.   
 

2) भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 चा ननमभ 147 (1) अन्लमे ऩथददल ेनोंदलशी नभ ना 119 
प्रभाणे ठेलरेरी नवल्माने यदद् केरेरे ऩोर ल नलीन ऩोर माॊची वॊख्मा ककती आशे ? ऩथददला ऩोर केव्शा 
उबायर े? तवेच ऩथददल ेऩोरचा दयलऴी घवाया ककती ? माफाफतचा अशबरेख  रेखाऩरयषणाव तऩावता 
आरा नाशी. वफफ ऩथददव्माॊलयीर आजऩमतं केरेरा खचष ल भ ल्माॊकनाफाफत रेखाऩयीषणाव खारी कयता 
आरी नाशी. 
 



3) भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 चा ननमभ 147 (1) अन्लमे ऩथददल ेऩोर नोंदलशी नभ ना 
119 प्रभाणे तमाय कयणे क्रभप्राप्त आशे .  यदद् केरेरे ककॊ ला कारफाशम झारेरे ऩोर ल इतय बॊगाय ऩोर 
/ वादशत्म आदीॊचा अच कऩणा ल वत्मता ऩडताऱता आरी नाशी .  
 

  माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 59 , ददनाॊक 24/10/2017 अन्लमे अन ऩारन भागवलर ेअवता कोणतशेी 
अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

59 24/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

24 वलदम त वलबागाने वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे लीज वलतयण कॊ ऩनीची भागीर 
थकफाकी अदा न केल्माभ ऱे आकायण्मात मेत अवरेल्मा व्माजाभ ऱे भशानगयऩाशरकेच्मा 
शोत अवरेल्मा आधथषक न कवानीफाफत ... 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

05 वलदम त 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 130081 0 0 

 

अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेने वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे वलदम त वलबागाने लीज वलतयण 
कॊ ऩनीची लीज देमकावॊदबाषत भागीर थकफाकी अदा न केल्माभ ऱे दय भदशन्मारा व्माजाच्मा यकभेच े
दानमत्ल लाढत आशे.  त्माभ ऱे अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेआधथषक न कवान झार े आशे.  

 

    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013 – 2014 मा आधथषक लऴाषचे वलदम त वलबागाच े



रेखाऩरयषणात वलदम त वलबागाने लीज वलतयण कॊ ऩनीचे वलदम त देमकाची भागीर थकफाकी अदा न 
केल्माभ ऱे लीज वलतयण कॊ ऩनीने त्मालय व्माज आकायरेरे ददवनू मेत आशे.   खारीर नभदू केरेल्मा 
काशी ननलडक उदाशयणालरुन शी फाफ स्त्ऩष्ट्ट शोत.े   
   तऩळीर खारीरप्रभाणे -  
                                                               ( यक्कभ रुऩमाॊत ) 
अ.क्र वलदमतु भीटय 

क्रभाॊक 
धायकाचे नाल देमक ददनाॊक प्रभाणक 

क्रभाॊक ल 
ददनाॊक 

भागीर 
थकफाकी 

चार ूव्माज ल 
थकफाकी लयीर 

व्माज 

एकूण लीज 
वलतयण 
कॊ ऩनीरा 

अदा यक्कभ 

1 363020092292 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

02/01/14 8896 

 ददनाॊक 
16/10/14 

1083.38 358.42 1440 1440 

2 363000092300 उऩामकु्त 
भनऩा , 
अभयालती 

02/01/14 8896 

ददनाॊक 
16/10/14 

726.15 244.08 970 970 

3 366470034917 दद म्मनुनलवऩर 
कलभटी , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

18960.86 19055.30 38020 38020 

4 366470920925 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

21757.08 20460.32 42220 42,220 

5 366470113388 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

2133.46 1997.97 4130 4,130 

6 366471040279 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

2340.07 2127.02 4470 4,470 

7 366473073085 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

1764.68 1628.72 3390 3,390 

8 366470464547 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

5089.91 7022.76 12110 12,110 

9 366470351017 श्री.ग्रचप 
ऑपीवय 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

214.01 196.14 410 410 



10 366470351009 श्री.ग्रचप 
ऑपीवय 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

2920.28 3482.12 6400 6,400 

11 366473718582 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

2270.67 1065.25 3340 3,340 

12 366472024846 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

4705.37 4116.73 8820 8,820 

13 366471990471 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

2192.29 1698.05 3890 3,890 

14 366470236811 श्री.ग्रचप 
ऑपीवय 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

4087.49 3517.40 7600 7,600 

15 366470360032 एच.एभ.झेड.ऩी 
स्कूर 

14/06/13 2536 

ददनाॊक 
29/06/13 

274.64 266.37 540 540 

16 366550058264 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

02/01/14 8898 

ददनाॊक 
16/01/14 

521.26 498.74 1020 1,020 

17 366470166392 श्री.ग्रचप 
ऑपीवय 

18/06/13 2534 

ददनाॊक 
29/06/13 

769.99 491.17 1260 1,260 

18 366473073093 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

18/06/13 2534 

ददनाॊक 
29/06/13 

620.83 347.50 970 970 

19 366470135951 श्री.ग्रचप 
ऑपीवय 

18/06/13 2534 

ददनाॊक 
29/06/13 

241.46 190.58 430 430 

20 366470835120 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

18/06/13 2534 

ददनाॊक 
29/06/13 

317.36 301.29 620 620 

21 366472050006 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

17/10/13 5715 

ददनाॊक 
25/10/13 

802.95 1030.40 1830 1,830 



22 366470113434 भुख्न्वऩार 
वेख्न्वऩार 

दशॊन्दी प्रीस्कूर 

17/10/13 5715 

ददनाॊक 
25/10/13 

2726.12 5716.67 8440 8,440 

23 366470063691 चीप भुख्न्वऩर 
कलभटी 

17/10/13 5715 

ददनाॊक 
25/10/13 

3181.51 2778.32 5960 5,960 

24 366470055191 चीप भुख्न्वऩर 
कलभटी 

17/10/13 5715 

ददनाॊक 
25/10/13 

5443.94 6188.50 11630 11,630 

25 366471138651 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

17/10/13 5777 

ददनाॊक 
25/10/13 

3761.45 1635.04 5400 5,400 

26 366471848837 शेड भास्तय 
झेड ऩी ऩलुव 
भाध्मलभक 

17/10/13 5777 

ददनाॊक 
25/10/13 

2846.31 3130.00 287 287 

27 366471040279 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

17/10/13 5777 

ददनाॊक 
25/10/13 

2107.44 2543.67 4650 4,650 

28 366470191133 चीप ऑपीवय 
, भनऩा , 
अभयालती 

23/05/13 2642 

ददनाॊक 
30/05/13 

1304.09 1440.01 2740.00 2,740 

29 366470856976 श्री.प्रफधुा भॊडऱ 
वभाज भॊदीय , 

अभयालती 

23/04/13 1455 

ददनाॊक 
30/04/13 

8253.45 4124.66 12380.00 12,380 

30 366470135951 चीप ऑपीवय 
, भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1455 

ददनाॊक 
30/04/13 

1795.98 1781.34 3580.00 3,580 

31 366470790614 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1455 

ददनाॊक 
30/04/13 

21425.12 12575.87 34000.00 34,000 

32 366471092953 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1456 

ददनाॊक 
30/04/13 

5226.11 7372.08 12600.00 12,600 

33 366471040279 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1456 

ददनाॊक 
30/04/13 

2961.48 2352.95 5310.00 5,310 



34 366470340040 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1456 

ददनाॊक 
30/04/13 

2752.31 3078.65 5830.00 5,830 

35 366471234049 श्री.डेप्मटुी 
इॊख्जननमय , 

पामय भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1457 

ददनाॊक 
30/04/13 

3297.24 3338.34 6640.00 6,640 

36 366470703665 उऩामकु्त  
भनऩा , 
अभयालती 

23/04/13 1457 

ददनाॊक 
30/04/13 

12029.35 1928.21 13960.00 13,960 

     एकूण 1,30,080.64   

                                     ( एकूण यक्कभ रु.एक राख तीव शजाय एक्माॊळी पक्त )   

 
        उऩयोक्त ननलडक लीज देमकाॊची तऩावणी केरी अवता प्रत्मेक लीज देमकाभध्मे व्माजाची आकायणी 
केरेरी ददवनू मेत.े  वलदम त वलबागाने ळशयाभध्मे रालण्मात आरेल्मा वलष वलदम त भीटयच्मा 
थकफाकीफाफत खारी करुन एकूण व्माजाची ल थकफाकीची यक्कभ ऩयीगणणत करुन ल लीज वलतयण 
कॊ ऩनीची थकफाकी तात्काऱ अदा केल्माव व्माजाचा बदंूड टाऱता मेईर. त्माभ ऱे भनऩाचे दानमत्लाभध्मे 
लाढ शोत आशे.  वलदम त देमके वलशीत भ दतीत अदा केरी अवती तय लयीर तक्तातीर यक्कभ 
रु.1,30,081/- चा व्माजाचा बदंूड टाऱता आरा अवता, माफाफत लेऱीच खफयदायी घेणे आलश्मक आशे.   
   उऩयोक्त अननमशभततफेाफत वलदम त वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 57, ददनाॊक 24/10/2017 
अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने वभथषनीम अन ऩारन दळषवलरे नवल्माभ ऱे आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

57 24/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

25 अशबमॊता, बाॊडायऩार, योखऩार, लाशनचारक माॊचे प्रनतबतूी फॊधऩर न घेणेफाफत.. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा ननधी 9ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

भ ॊफई वलत्तीम ननमभ 1959 चे ननमभ क्रभाॊक 51 अन्लमे वादशत्म शाताऱणे , योख यकभेचा व्मलशाय 
कयणे , लाशन चारलणे मा कभषचा-माकडून तवेच अशबमॊत्माकडून प्रनतबतूी फॊधऩर घेणे आलश्मक आशे. 
ऩयॊत  अळी कामषलाशी झारेरी नाशी.   

 

             भ ॊफई वलत्तीम ननमभ 1959  चे ननमभ क्रभाॊक 51 तवेच भशायाष्ट्र नगयऩाशरका अधधननमभ 
1965 भधीर करभ 80 (अ) अन्लमे ककॊ भती वादशत्म शाताऱणे, योख यकभेचा व्मलशाय कयणे, लाशन 
चारलणे मा कभषचा-माकडून तवेच अशबमॊता माॊच्माकडून तवेच स्त्लामत्त वॊस्त्थेच्मा लतीने यक्कभा जभा 
कयणे , ताब्मात ठेलणे शे काभ वोऩवलण्मात आर ेआशे. अळा कभषचा-माॊकडून वषभ प्राधधका-माने भॊजूय 
केरेल्मा नभ न्मात जभानत ककॊ ला प्रनतबतूी फॊधऩर घेणे आलश्मक आशे.  
 
       अभयालती भशानगयऩाशरकेने वलत्तीम लऴष 2013-2014 चे रेखाऩरयषणात अशबमॊता, बाॊडायऩार, 
योखऩार, लाशनचारक माॊच ेप्रनतबतूी फॊधऩराची भागणी कयण्मात आरी अवता कोणताशी अशबरेख 
उऩरब्ध ्करुन ददरेरा नाशी. माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 76, ददनाॊक 13/11/2017 न वाय अशबरेखाची 
भागणी तवेच ख रावा भागवलरा अवता प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.   
 
 
 

      प्रनतबतूी फॊधऩर घेणेफाफत ननमभान वाय कामषलाशी झाल्माचे आढऱून मेत नवनू ननमभान वाय 
कामषलाशी करुन अन ऩारन दळषलाले.   
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

76 13/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 



26 योखऩार माॊचेकडीर शळल्रक यक्कभाॊची तऩावणी न कयणेफाफत … 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा ननधी 9ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

नतजोयीतीर यक्कभाॊची अचानकऩणे तऩावणी न कयणे. 
 
 

   भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 भधीर ननमभ 62 (2) न वाय वषभ अधधकायी माॊनी 
भदशन्मातनू ककभान एकदा ( प्रत्मेक भदशन्माच्मा ळलेटच्मा ददलळी अथला ऩ ढीर भदशन्माच्मा ऩदशल्मा 
काभाच्मा ददलळी ) नतजोयीतीर शळल्रकेची अचानकऩणे ऩडताऱणी करुन यक्क्भाॊचा तऩळीरावश दाखरा 
योखऩार नोंदलशीत नभदू कयणे आलश्मक आशे.   
 

    वन 2013-2014 मा वलत्तीम लऴाषत ननमभान वाय वषभ अधधका-माने भदशन्मातनू ककभान एकदा 
योखऩार माॊचेकडीर नतजोयीतीर शळल्रकेची अचानकऩणे ऩडताऱणी केल्माच ेददवनू मेत नाशी.   
बवलष्ट्मात उऩयोक्त रेखा वॊदशततेीर तयत दीॊनवाय कामषलाशी कयण्माची दषता घेण्मात माली, जेणे करुन 
योख यक्कभेची अपयातपय शोणाय नाशी.   
 

    माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 75, ददनाॊक 13/11/2017 न वाय ख रावा भागवलरा अवता 
अद्माऩऩमतं कोणतशेी उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.   
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

75 13/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 



27 ळावनाने वलदशत केरेल्मा कामषऩध्दतीन वाय लावऴषक रेखे तमाय करुन रेखाऩयीषणाव 
प्रभाणीकयणाकयीता वादय न कयणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 00 भ.न.ऩा. 9अ 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भ.ळा.वलत्त वलबाग ळा.नन.दद.31.3.2011, भ.ळा. नगय वलकाव वलबाग ळा.नन.दद.18.6.2016 तवेच 
NMAM भधीर तयत दीन वाय वलदशत केरेल्मा ऩध्दतीप्रभाणे भनऩाच्मा वलत्तीमवललयणऩरावश लावऴषक रेखे 
ल त्मालयीर भशानगयऩाशरकेचे भ ख्म रेखाऩयीषक, भनऩा आम क्त ल स्त्थामी वशभती माॊचे भॊजूयीवश 
अशलार रेखाऩयीषणाव प्रभाणीकयणाकयीता उऩरब्ध झारे नाशीत. 
 

भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्र.स्त्थाननरे-1010/प्र.क्र.26-फ/वलभाप्रळा, ददनाॊक 
31.3.2011 ल भशायाष्ट्र ळावन, नगय वलकाव वलबाग, ळावन ऩरयऩरक क्र.रेखाऩ-2016/वॊक्र25/नवल-31, 
ददनाॊक 18.6.2016 न वाय तयेाव्मा वलत्त आमोगाच्मा शळपायळीव अन वरुन भशानगयऩाशरकेकडीर स्त्थामी 
वशभतीने भॊजूय केरेरे लावऴषक रेखे प्रभाणीकयणावाठी (भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ करभ 107-
अ) भनऩा रेखाऩयीषण वलबागाकड ेवादय कयालमाचे फॊधनकायक केरे आशे.  
 

     नॎळनर म्म ननशवऩर अकाऊॊ ट भॎन्म अर (NMAM) भधीर प्रकयण 31 (31.4 त े31.8) भध्मे ल 
भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ करभ 106 (3) भध्मे लावऴषक रेख्मालयीर स्त्थामी वशभतीची भॊजूयी 
प्राप्त कयणे ऩमतंची कामषऩध्दती स्त्ऩष्ट्ट केरी आशे. 
 

     त्मान वाय खारीरप्रभाणे लावऴषक रेखे प्रभाणीकयणावाठी वादय कयणे आलश्मक अवताॊना उऩरब्ध 
करुन देण्मात आरे नाशीत. 

1) Annual financial consisting of statement 

i) Balance Sheet 



ii) Income & Expenditure Statement 

iii) Statement of Cash flows 

iv) Receipts & Payment account 

v) Notes to accounts 

vi) Financial performance indicators 

 

2) Report of Municipal Chief Auditor 

 

3) Municipal Commissioner’s Report on the Annual Financial Statement & the qualifications & 
comments made in the Report of the Municipal Chief Auditor. 

 

4) Standing Committee’s Action Taken Report on qualification and comments made in the 
report of the Municipal Chief Auditor & the report of the Municipal Commission. 

 

     भनऩाचे स्त्थामी वशभतीने भॊजूय केरेरे ल त्माॊचे ॲक्ळन टेकन रयऩोटषवश अवरेरे ऩणूष लावऴषक रेखे 
प्रभाणीकयणावाठी अद्माऩशी उऩरब्ध करुन न ददल्माने लावऴषक रेख्माची तऩावणी कयता आरी नाशी.  
माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.103, ददनाॊक 29.11.2017 न वाय भागणी कयण्मात आरी अवता भनऩाने 
माफाफत कोणेतशेी अशबरेख अथला उत्तय वादय केरे नवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

103 29/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

28  ननलतृ्तीलेतनधायकाकडून आमकय कऩात न केल्माफाफत.  



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा 9फ 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 100745 00 00 
 

आमकयऩार ननलतृीलेतनधायकाॊचे ननलतृीलेतनातनू वन 2013-14 भध्मे आमकयाची कऩात कयण्मात आरी 
नाशी. 
 

     अभयालती भशानगयऩाशरकेचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात आमकय कामदा 1961 भधीर करभ 
192 न वाय आमकयऩार ननलतृीलेतनधायकाॊचे ननलतृीलेतनातनू आमकयाची कऩात कयणे आलश्मक अवताना 
आमकयाची कऩात केरी नवल्माचे ददवनू आरे . उदाशयणदाखर खारीर नभदू ननलतृ्तीलेतनधायकाॊचे 
ननलतृीलेतनातनू आमकयाची ऩरयगणना करून आमकयाची कऩात कयण्मात आरेरी नाशी. 
 

तऩळीर खारीरप्रभाणे :-                                              (यक्कभ रुऩमात) 

अ.क्र. ननलतृ्तीलेतन 
प्रदान 

आदेळ क्र. 

ननलतृ्तीलेतनधायकाचे नाल ननलतृीलेतनाची 
एकुण यक्कभ 
(01/04/13 त े
31/03/14) 

आमकय कऩात न केरेरी 
यक्कभ  

(10% आमकय 3% 
वयचाजव) 

1 2768 श्री. के. फी. शळयबात े 216921 1743 
2 2840 श्री. जी. फी. टम्ऩ े 226705 2751 
3 2890 श्रीभ. रताफाई फी. आभरे 214914 1536 
4 2918 श्रीभ. प्रशभरा फी. कवऩर े 214914 1536 
5 2927 श्रीभ. ळशळकरा फी. ऩलाय 217508 1804 
6 2957 श्री. ए. व्शी. वलधात े 218504 1906 
7 3019 श्रीभ. शभना ए. फनकय 224313 2504 
8 3079 श्रीभ. व येळा डी. योटे 231134 3206 
9 3103 श्री. एव. जी. काऩड े 226815 2762 
10 3127 श्री. ऩी. फी. आयाध्म 233636 3465 
11 3128 श्री. टी. डी. यशागॊडार े 227948 2879 
12 3162 श्री. डब्ल्म . बफ. काळ्फाॊड े 226815 2762 



       (अषयी रु.एक राख वातळ ेऩॊचेचाऱीव पक्त) 
 

     लयीरप्रभाणे आमकयऩार ननलतृीलेतनधायकाॊकडून आमकय कऩातीची कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे. 
 

      माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 80, ददनाॊक 14/11/2017 अन्लमे अन ऩारन भागवलरे अवता रेखा 
वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

13 3168 श्री. ए. वऩ. कोल्ह्टकय 226815 2762 
14 3233 श्री. वऩ. एर. चौशाण 240578 4180 
15 3240 श्री. एच. जे. बरकोटी 229886 2079 
16 3255 भ. अताऊ येशभान ळखे चाॉद 241942 4320 
17 3271 श्री. आय. डी. मादल 238039 3918 
18 3313 श्री. ऩी. फी. वाखयकय 241598 4285 
19 3370 श्रीभ. आळा फी. लावननक 248456 4991 
20 3383 श्रीभ. ऩ णीभा वऩ. कदभ 243994 4531 
21 3390 श्री. एव. ए. कशाऱे 241168 4241 
22 3401 अ. नईभ अ. यदशभ 246922 4833 
23 3415 अ. वईद अ. शशभद 231145 3208 
24 3427 श्री. फी. एव. आधकय 227087 2789 
25 3499 वाजजदा फानो अ. कय्म भ  234836 3589 
26 3247 नईभोद्दीन खॉ. कयीभोद्दीन खॉ. 223374 2407 
27 3326 अखफय खॉ. अजभर खॉ. 231363 3230 
28 3330 ळकपमोद्दीन खॉ. ळयीपोद्दीन खॉ. 226231 2702 
29 3419 अ. शकपज खॉ. अ. यशळद खॉ. 233835 3486 
30 3461 श्री. एन. डी. चाॊडक 247303 4872 
31 3462 श्री. एन. ए. कयऩेकय 253093 5468 
  एक ण  100745 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

80 14/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

29 ननलतृ्तीलेतनाळी  वॊफॊधधत नोंदलह्मा न ठेलण्माफाफत. 



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा  9ड 06 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशानगयऩाशरकेच्मा ननलतृीलेतन ळाखेत ननलतृीलेतन प्रदान आदेळ नोंदलशी , उऩदान नोंदलशी , ननलतृीलेतन 
अनतप्रदान नोंदलशी ल भॊजूय ननलतृीलेतन प्रकयणाॊची नोंदलशी इ . नोंदलह्मा ठेलण्मात आरेल्मा नाशीत . 
ह्मातीचे दाखरे रेखाऩयीषण ऩथकाव दाखवलण्मात आरेरे नाशी. 
 

 अभयालती भशानगयऩाशरकेचे  वन 2013-14 मा आधथषक लऴाषचे रेखाऩयीषणात भनऩाने भशायाष्ट्र 
नगयऩरयऴद रेखावॊदशता 2011, ऩरयशळष्ट्ठ 4, ननमभ 466(5) न वाय नभ ना-92 भध्मे ननलतृ्तीलेतन प्रदान 
आदेळ नोंदलशी ठेलरेरी नाशी.  तवेच ननलतृ्तीलेतानाळी वॊफॊधधत नोंदलह्माॊची तऩावणी केरी अवता 
खारीर ननलतृीलेतन वलऴमक नोंदलह्मा ठेलरेल्मा नाशीत. 
 
 
 

7. क ट ॊफ ननलतृीलेतन धायकाॊची स्त्लतॊर नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
8. भमाषददत कारालधीच्मा भॊजूय ननलतृीलेतन प्रकयणाॊची स्त्लतॊर नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
9. उऩदानाची स्त्लतॊर नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखावॊदशता 2011,ऩरयशळष्ट्ठ -4, 

ननमभ 466 (5) नभ ना 96 न वाय. 
10. ननलतृीलेतन अनतप्रदान यक्कभ लव रीची नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
11. ह्मातीचे दाखरे रेखाऩयीषण ऩथकाव दाखवलरेरे नाशी. 
12. ननलतृ्तीलेतन धायकाॊचे ननलतृ्ती लेतन ह्मातीचे दाखरे अप्राप्त अवनूशी ननलतृ्ती लेतन अदा केरेरे 

आशे.  त्माभ ऱे ह्मात नवरेल्मा ननलतृ्तीलेतन धायकाॊचे खात्मात ननलजृत्तलेतनाची यक्कभ प्रदान 
शोण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 

 

      माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 68, ददनाॊक 27/10/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 
अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

68 27/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

30 भ दतफाशम ल न लटरेरे धनादेळाची भादशती वादय केरी नवरेफाफत.. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा 
 

9ड 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

भशानगयऩाशरकेने ददनाॊक 31/03/2014 अखेय न लटरेरे धनादेळ ल भ दतफाशम धनादेळाॊची मादी / 
नोंदलशी रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी .  

 

            अभयालती भशानगयऩाशरकेने वन 2013-2014 शमा आधथषक लऴाषतीर ददनाॊक 31/03/2014 अखेय 
न लटरेरे धनादेळ ल भ दतफाशम धनादेळाॊची मादी / नोंदलशी रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात 
आरेरी नाशी.   
 

      भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 भधीर ननमभ 46(5) न वाय कोणताशी धनादेळ आशयण 
केल्माच्मा ददनाॊकाऩावनू तीन भदशन्माऩेषा अधधक कारालधीवाठी अन सेम अवणाय नाशी. आणण शा 
कारालधी वॊऩरेनॊतय आदात्माने अवा धनादेळ आशत्माषच्मा स्त्लाषयीननळी ऩ न्शा वलधीिाशम करुन 
घेण्मावाठी ऩयत ऩाठवलणे जरुयीच ेअवेर ल अवा भ दतफाशम धनादेळ ऩ नवलषधीिाशम केल्माची टीऩ 
वाभान्म योकडलशीतीर भऱू नोंदी वभोय शरशीणे आलश्मक आशे.  ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने न लटरेल्मा ल 
भ दतफाशम धनादेळाची भाशीती रेखाऩयीषणाव वादय न केल्माने ननमभाप्रभाणे कामषलाशी शोत नवल्माच े
स्त्ऩष्ट्ट शोत.े तवेच न लटरेल्मा ल भ दतफाशम धनादेळाऩोटी भशानगयऩाशरकेलय ककती यकभेच ेदानमत्ल आशे, 
शे वभजून मेत नाशी.  
  

    माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 42, ददनाॊक 21/09/2017 योजी न वाय आलश्मक अशबरेख ल 
अन ऩारन वादय कयणेफाफत कऱवलरे अवता कोणतशेी अन ऩारन प्राप्त न झाल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे.   

 



अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

42 21/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

31  ऩोटननलडण कीकरयता केरेल्मा खचाषभध्मे झारेल्मा अननमशभततफेाफत.  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

03 नगय वधचल  
वलबाग   

भनऩा  9ड 0 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 
 

भनऩाचे ऩोटननलडणूकीकयीता वादशत्माची खयेदी कयताना दयऩरके भागवलण्मात आरेरे नवनू प्राप्त लस्त्त ॊची 
नोंद वाठा नोंदलशीत घेण्मात आरेरी नाशी.  तवेच भानधनाची मादी प्रभाणकाॊवोफत जोडरेरी नाशी. 
 

     भशानगयऩाशरका, अभयालतीची प्रबाग क्र.34(फ) ची ऩोटननलडणूक ददनाॊक 10.09.2013 योजी 
घेण्मात आरी अवनू ननलडणूकीचे काभाकयीता वलवलध प्रभाणकाॊन्लमे वादशत्माची खयेदी तवेच भानधन 
इ.लय खचष कयण्मात आरा. 
 

     त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 
अ. क्र. प्रभाणक 

क्र. 
ददनाॊक वलऴम यक्कभ 

(रुऩमे) 
1 3767 14/08/2013 वालषबरक ननलडण क 2012- उऴा पोटो स्त्ट डडओ माॊच े

जव्शडीओच ेदेमक. 
6027 

2 4116 29/08/2013 अभयालती भशानगयऩाशरका ऩोट ननलडण क 2013 
अॊतगषत प्रबाग क्र.34 भधीर भतदान कें द्रालय ळाशभमाना 
व्मलास्त्थेच ेदेमक. 

10000 

3 3716 08/08/2013 ऩोट ननलडण क 34 करयता अधिभ शभऱणेफाफत देमक. 10000 
4 4069 28/08/2013 ऩोट ननलडण क 34 भधीर भतदान कें द्राध्मष भतदान 77300 



अधधकायी माॊच ेभानधनाफाफत. 
5 5766 25/10/2013 ऩोट ननलडण क 2013 झोन क्रभाॊक 3 प्रबाग 34 करयता 

रागणायी ननलडण क स्त्टेळनयी, पॉभष, ऩाककटे लगैये. 
47793 

6 5759 25/10/2013 अल्टीभेट टेक्नोरॉजी च ेदेमक वॊगणकीम भतदाय ळोध 
प्रणारी. 

13118 

7 5760 25/10/2013 अल्टीभेट टेक्नोरॉजी च ेदेमक वॊगणकीम भतदाय ळोध 
प्रणारी. 

14167 

8 5767 25/10/2013 ऩोट ननलडण क 2013 वाई यफय स्त्टॎम्ऩ च ेदेमक. 2680 
9 5768 25/10/2013 ऩोट ननलडण क 2013 झोन क्र.3 च ेश्री. फजयॊग रेडवष 

च ेस्त्टेळनयीच ेदेमक. 
26638 

   एकुण 207723 
     
 
 
    मालय रेखाऩयीषणाचे खारीर अशबप्राम आशेत :- 
 
13. देमकातीर भागणी यक्कभ रु.1000 ऩेषा जास्त्त ककभतीच्मा लस्त्त  ख्रयेदीची तीन दयऩरके भागल न 

खयेदी कयण्मात आरेरी नाशी.  भशायाष्ट्र ळावन, उद्मोग, ऊजाष ल काभगाय वलबाग, भ ॊफई ळावन 
ननणषम ददनाॊक  02/01/1992, अट 8.3(ड)(इ) न वाय स्त्ऩधाषत्भक दय प्राप्त कयण्माकयीता स्त्थाननक 
ऩ यलठादायाॊकडून दयऩरके भागलनू वादशत्माची खयेदी कयणे आलश्मक आशे. 
 

14. लस्त्त  प्राप्त झाल्माची नोंद वॊफॊधीत नोंदलशीरा घेतल्माचे ददवनू आरे नाशी. 
 

15. भतदान कें द्राध्मष/ भतदान अधधकायी ल शळऩाई माॊना प्रदान कयण्मात आरेरे भानधन मा फाफत 
ळावन ननणषम ल कोणाव प्रदान केरे माची मादी प्रभाणकावोफत जोडण्मात आरेरी नाशी. 

 

16. अल्टीभेट टेक्नोरॉजी माॊचे ळावन भान्मता अवरेरी दयाची मादी जोडरेरी नाशी. 
 

17. ननलडण क खचाषकरयता ददरेल्मा अधिभ यकभा वभामोजीत कयण्मात आरले्मा नाशीत. 
 

18. बफरालय ददनाॊक नभ द नवल्माभ ऱे वदय खचष आषेवऩत आशे. 
 

19. ळावनाच्मा लेफवाईटलय ई- मादी लय वलधानवबेच्मा ननलडण क करयता भतदायाॊची मादी उऩरब्ध 
अवताना अल्टीभेट टेक्नोरॉजी कॊ ऩनी माॊनी मादी तमाय कयण्मावाठी रु.14167/- उचर केरेरी 
आशे. 

 
     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 81, ददनाॊक 15/11/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 
अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       
 



अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

81 15/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

32 भनऩातीर अधधकायी/कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकात आढऱून आरेल्मा र टमाॊफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भनऩा 9ड 00 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 
 

भनऩातीर अधधकायी/कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता वेलाऩ स्त्तकात फ-माच र टी 
आढऱून आल्मा अवनू वदय र टमाॊची ऩतूषता करुन वेलाऩ स्त्तके अद्मालत कयणे आलश्मक आशे. 
 

भनऩातीर फ-माचे अधधकायी/कभषचा-माॊची वेलाऩ स्त्तके अद्मालत नवनू वेलाऩ स्त्तकात फ-माच र टी आढऱून 
आल्मात.  त्मान वाय वॊफॊधधत अधधकायी/कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकातीर र टमाॊची ऩतूषता करुन वेलाऩ स्त्तके 
अद्मालत कयणे आलश्मक आशे.  वेलाप्रलेळ ननमभान वाय वेलाकाऱात अद्मालत नोंदीॊची ऩतूषता शोत 
नवल्माव वॊफॊधधत अधधकायी/कभषचायी माॊचेलय र टीॊप्रभाणे कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे. 
 

उदाशयणादाखर तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 
अ.क्र. अग्रधकायी/कभवचा-माॊचे नाॊल  

ल ऩदनाभ 

वेलाऩसु्तकात आढऱून आरेल्मा अननमलभतता 

1 श्री.ददऩक रक्ष्भणयाल खडकेाय,   

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 



4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
2 श्री.प्रभोद ली. इॊगोरे, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
4)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
3 श्री.अवलनाळ प्रबाकय यघटाटे, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
4 श्री.आनॊद व येळयाल जोळी, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
3)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
5 श्री.व शाव नॊदककळोय चव्शाण, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 



केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
6 श्री.आय.आय.टेंबेकय, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
7 श्री.आळीऴ अनॊत अलवये, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
3)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
4)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
5)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
6)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
8 श्री.भॊगेळ च.कड , 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 



नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
9 श्री.ननतीन प्रल्शादयाल बटकय, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
10 श्री.आय.एभ.ऩलाय, 

कामषकायी अशबमॊता 
1)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

2)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

3)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
4)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
11 डॉ.वीभा ना.नतैाभ, 

स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 



7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
12 डॉ.व ऴभा व .ठाकये, 

स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
3)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
4)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
5)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
6)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
13 डॉ.देलेंद्र या.ग ल्शाणे,  

लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
14 डॉ.फेफीताई ग.इॊद यकय, 

स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

5)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
6)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
7)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
15 श्री.याभचॊद्र दौरत ळेंड े 1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 



प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
16 डॉ.प्रनतबा कृष्ट्णयाल आराभ,  

स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
3)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
4)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
5)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
6)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
17 डॉ.अजम देवलदाव जाधल, 

लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 

केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
3)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
4)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
5)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
6)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
7)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
18 वौ.लळैारी बयत ळेंड े(ब माय) 1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 



केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
19 डॉ.कपयोजखान अवदखान, 

लदै्मकीम अधधकायी 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
9)  वेलेत ननमशभत केरेल्मा आदेळाची प्रत जोडरी नाशी. 
10) भानधन रु.100/- लरुन रु.165/- कयणेफाफतच्मा आदेळाची प्रत 

जोडरेरी नाशी. 
20 

 
श्री.भॊगेळ गणेळयाल लाटाणे, 
फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 

1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 
प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 

2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 
न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 



9)  वेलाऩ स्त्तकात ऩदोन्नतीचा आदेळ ददनाॊक 19.9.2001 नभ द 
अवून रुजू दद.29.9.2011 (10 लऴे तपालत) आशे.  
ऩदोन्नतीच्मा आदेळाची प्रत जोडरेरी नाशी. 

21 श्री.वलक्राॊत व येळयाल याज यकय, 
फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 

1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 
प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 

2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 
न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
22 श्री.शभरीॊद अन्ना ददलाण, 

फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
9)  ऩयीवलषाधीन कारालधी वभाधानकायक ऩूणष केल्माची नोंद नाशी 

23 श्रीभती वलद्मा याभेश्लय फायवे, 
फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 

1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 
प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 

2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 
न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 



नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
24 श्री.प्रददऩ भोतीयाभ फनवोड, 

फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 
नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 

5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
9)  ननरॊफन कारालधी ननमशभत केल्माची नोंद नाशी. 

25 श्री.ळयीप यजा भो.इवाक, 
फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 

1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 
प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 

2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 
न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

5)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
6)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
7)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
26 श्री.नयेन्द्रक भाय बा.केच,े 

फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 



केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 
4)  जात ऩडताऱणी लैधता प्रभाणऩर प्राप्त कयण्मात आरेरे 

नाशी/नोंद घेण्मात आरेरी नाशी. 
5)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 

जोडण्मात आरेरी नाशी. 
6)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
7)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
8)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
27 श्री.व धीय ळाभयालजी कड , 

फश उद्मेळीम वेलक (MPW) 
1)  वेलाऩ स्त्तकातीर जन्भतायीख, ळाऱा वोडल्माचा दाखरा/जन्भ 

प्रभाणऩर मालरुन तऩावल्माफाफत प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
2)  भ.ना.व.े(वेलेच्मा वलषवा.ळती)ननमभ 1981 भधीर ननमभ 16 

न वाय लैद्मकीमदृटमा ऩार अवल्माफाफतचेजजल्शा ळल्म 
धचककत्वक माॊचे प्रभाणऩर प्राप्त केल्माचे आढऱून मेत नाशी. 

3)  ऩोशरव अधधषक माॊचेकडून चारयत्र्म ऩडताऱणी प्रभाणऩर प्राप्त 
केल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4)  बनननन/भतृ्म -नन-वेला उऩदान नाभननदेळन ऩर ेवेलाऩ स्त्तकात 
जोडण्मात आरेरी नाशी. 

5)  क ट ॊफाचा तऩळीर जोडरेरा नाशी. 
6)  वॊगणक ऩयीषा (MSCIT) उत्तीण केल्माची नोंद नाशी. 
7)  एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩावून व ट 

अवल्माची नोंद नाशी. 
  

     भशायाष्ट्र नागयी वेला (वेलेच्मा वलषवाधायण ळती) ननमभ, 1981 भधीर ननमभ 45 न वाय 
वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी प्रत्मेक लऴी भे भदशन्मात कयणे आलश्मक आशे.  अळी ऩडताऱणी कयण्मात 
आरेरी नाशी. 
 

     तयी लयीरप्रभाणे वेलाऩ स्त्तकात अद्मालत नोंदी घेलनू अन ऩारन कयाले. 
 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.15, ददनाॊक 19.9.2017 न वाय अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलरे 
अवता कोणतशेी अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव 
साऩन क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष 
ऩमतं  

(yyyy-

yyyy+1) 

कामाषरम 
वॊकेताॊक 

15 19/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATRWPM6401 

 

33 घवाया ननधीफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
12 00 भ.न.ऩा. 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाने त्माॊच्मा चर-अचर भारभत्तचेे न तनीकयण कयण्माच्मा उद्देळाने घवाया ननधी ननभाषण कयणे 
आलश्मक अवनू भनऩा, अभयालतीने घवाया ननधी ननभाषण कयणेफाफत कोणतशेी धोयण / ननमभालरी 
ननजश्चत केरेरी नवनू त्माभध्मे अॊळदानाची यक्कभ जभा केरेरी नाशी. 
 

       भशानगयऩाशरकेने त्माॊच्मा चर-अचर भारभत्तचेे न तनीकयण कयणे इ.उद्मेळाने घवाया ननधीची 
स्त्थाऩना कयणे आलश्मक अवनू घवाया ननधी खात्माभध्मे घवाया ननधीचे दयलऴी अॊळदान कयणे आलश्मक 
आशे.  भनऩा, अभयालतीचे वन 2013-14 चे अॊदाजऩरकाची ऩडताऱणी केरी अवता भनऩाने (प) वॊकीणष 
मा वदयाखारी घवाया ननधी रेखाळीऴष क्र.259 अॊतगषत रु.200000/- ची तयत द केल्माचे ददवनू मेत.े  ऩयॊत  
प्रत्मषात घवाया ननधीलयीर खचष ननयॊक अवनू घवाया ननधी ठेलल्माफाफत स्त्लतॊर ऩावफ क रेखाऩयीषणाव 
तऩावणीव दाखवलण्मात आरे नाशी. 

 

मालय रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीरप्रभाणे आशेत :- 

 

1. याष्ट्रीम भशानगयऩाशरका रेखा ननमभ (NMAM)  ऩ जस्त्तकेभधीर ऩरय.21.18 न वाय 
भशानगयऩाशरकेतीर वलष अचर वॊऩत्तीची नोंद जीईएन-30 ल चर वॊऩत्तीची नोंद जीईएन-31 
भधीर नोंदलशीत ठेलणे आलश्मक अवनू वदय नोंदलशमा तऩावणीव उऩरब्ध करुन ददरेल्मा 



नाशीत. 
2. भनऩाने घवाया ननधीफाफत वालषजननक फाॊधकाभ वलबागाकडून लावऴषक घवा-माचे दय ननजश्चत 

करुन घवा-माची प्रनतलऴी चर-अचर वॊऩत्तीप्रभाणे ऩरयगणना कयण्मात आरेरी नाशी. 
3. भनऩाने त्माॊच्मा चर-अचर भारभत्तचेे न तनीकयण कयणे इ.उद्देळाने वन 2013-14 चे 

अॊदाजऩरकात रु.200000/- घवाया ननधीची तयत द केरी अवरी तयी घवाया ननधीभध्मे ग ॊतलणूक 
केरेरी नाशी. 

4. घवाया ननधीभध्मे वन 2007-08 ऩावनू अॊळदान जभा केल्माचे ददवनू मेत नाशी. 
5. भनऩाने अथषवॊकल्ऩात तयत द कयताना अॊळदान यक्कभ जभा कयणेफाफत ननमभालरी ननजश्चत 

करुन वषभ प्राधधकयणाची भॊजूयी घेणे आलश्मक आशे.   
6. वदय ननधीभधून त्माच प्रमोजनालय कोणताशी खचष न कयता ननधी इतयर लऱवलल्माचे ददवनू मेत.े 
7. घवाया ननधी ननभाषण कयणेफाफत भनऩाने कोणतीशी कामषलाशी केरेरी नवल्माभ ऱे घवाया ननधी 

ननभाषण कयण्माचा उद्देळ वपर झारेरा नाशी. 
 

       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.118, ददनाॊक 19.12.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता 
कोणतशेी उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

118 19/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

 34 भनऩाचे रुग्णारमातीर औऴधी लाटऩातीर अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
12 00 भ.न.ऩा. 9ड 01 00 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाचे औऴधी बाॊडाय वलबागाकडून प्राप्त औऴधाॊच्मा नोंदी वाठा नोंदलशीभध्मे घेण्मात मेतात.  ऩयॊत  
वाठा नोंदलशीभध्मे वदय औऴधी रुग्णननशाम लाटऩाफाफतच्मा नोंदी घेण्मात आल्मा नवनू लेगलेगऱमा 
ददनाॊकाव ठोक स्त्लरुऩात एकबरत वाठा खचष दळषवलण्मात मेत.े  वदय औऴधाॊचे रुग्णाॊना कवे लाटऩ 
कयण्मात आर,े माफाफतचा अशबरेख ठेलण्मात मेत नवल्माभ ऱे औऴधी लाटऩ ल त्माचे वलननमोगाफाफत 
ळॊका ननभाषण शोत.े  तवेच लधैता वॊऩरेल्मा (Expiry Date) औऴधाॊचे वाठा यजजष्ट्टय ठेलण्मात न 
आल्माने त्माॊच्मा वलल्शेलाटीफाफत खारी कयता आरी नाशी.   
 

       भनऩा, अभयालतीचे शद्दीत भनऩाचे एकूण 16 रुग्णारम अवनू वदय रुग्णारमात आयोग्म वलऴमक 
वेला ऩ यवलण्मात मेतात.  वदय रुग्णारमाव भनऩाचे बाॊडाय वलबागाकडून भागणीन वाय औऴधाॊचा वाठा 
ऩ यवलरा जातो.  वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात वदय रुग्णारमाव भनऩाचे औऴधी बाॊडाय वलबागाकडून 
ऩयूवलण्मात आरेल्मा औऴधाॊच्मा नोंदी वाठा नोंदलशीत घेतल्माचे ददवनू मेत.े  वाठा नोंदलशीत औऴधी 
वलतयणाच्मा नोंदी दैननक लाटऩान वाय दैनॊददन न कयता एकाच ददलळी ठोक वॊख्मेत औऴधाॊचे लाटऩ 
दळषवलण्मात आल्माचे रुग्णारमाच्मा वाठा नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता ददवनू आरे.   रुग्णाॊना 
ददरेल्मा औऴधाॊची स्त्लतॊर नोंदलशी ठेलण्मात मेत नवल्माभ ऱे लाटऩ केरेरी औऴधी ल शळल्रक वाठा माॊचा 
भेऱ घेता आरा नाशी. 

 

       तवेच लधैता वॊऩरेल्मा (Expiry Date) औऴधाॊचे वाठा यजजष्ट्टय ठेलण्मात मेत नवल्माभ ऱे 
कारफाशम औऴधाॊचे वलल्शेलाटीफाफतचा अशबरेख रेखाऩयीषणाव तऩावणीव उऩरब्ध झारेरा नाशी. 

 

उदाशयणादाखर तऩावणी केरेल्मा रुग्णारमाॊचा ल औऴधी लाटऩाफाफतचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 

अ.क्र. रुग्णारमाचे नाॊल तऩळीर 

1 दस्त्त यनगय भनऩा दलाखाना 

 

उदाशयणादाखर लाटऩ खारीरप्रभाणे :- औऴधी बाॊडाय वलबागाच े

Issue Voucher No.597, Dt.18.11.2013 

1) Tab. Anti-spasmodic – Qty.2500, वाठा नोंदलशी 



ऩ.ृक्र.44 

Quantity Received –     250 0     शळल्रक वाठा 

दद.7.2.2014 -         500        2000 

दद.14.3.2014 -        500        1500 

2) Tab. Antacid – Qty.10000, वाठा नोंदलशी ऩकृ्र.48 

Quantity Received –     15000     शळल्रक वाठा 

दद.22.7.2013 -        1000       14000 

दद.12.8.2013 -        1000       13000 

दद.26.8.2013 -        1000       12000 

दद.31.8.2013 -        1000       11000 

दद.07.9.2013 -        1000       10000 

भनऩाचे औऴधी बाॊडाय वलबागाकडून प्राप्त औऴधी रुग्नननशाम 
लाटऩ न दळषवलता ठोक स्त्लरुऩात औऴधी लाटऩाच्मा नोंदी वाठा 
नोंदलशीत घेण्मात मेतात.  रुग्णननशाम औऴधी लाटऩ यजजष्ट्टय 
ठेलण्मात आरे नाशी. 

2 भनऩा नभ ना दलाखाना औऴधी बाॊडाय वलबागाचे Issue Voucher No.448, 
Dt.4.6.2013 

1) Tab. Anti-spasmodic – Qty.2500, वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.12 

Quantity Received –     15000     शळल्रक वाठा 

दद.5.6.2013 -         1000       14000 

दद.13.6.2013 -        1000       13000 



दद.25.6.2013 -        1000       12000 

दद.15.7.2013 -        1000       11000 

3 आमवोरेळन दलाखाना औऴधी बाॊडाय वलबागाचे Issue Voucher No.444, 
Dt.27.5.2013 

1) Tab. CPM – Qty.2500, वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.12 

Quantity Received –     15000     शळल्रक वाठा 

दद.27.5.2013 -        1000       14000 

दद.29.5.2013 -        1000       13000 

दद.1.6.2013  -        1000       12000 

दद.4.6.2013  -        1000       11000 

4 मळोदा नगय दलाखाना औऴधी बाॊडाय वलबागाचे Issue Voucher No.659, 
Dt.31.1.2014 

1) Tab. Septron – Qty.2500, वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.21, 83 

Quantity Received –     15000     शळल्रक वाठा 

दद.5.2.2014  -         200       14800 

दद.7.2.2014  -         200       14600 

दद.11.2.2014 -         200       14400 

दद.13.2.2014 -         200       14200 

5 लडाऱी भनऩा दलाखाना औऴधी बाॊडाय वलबागाचे Issue Voucher No.475, 
Dt.26.6.2013 

1) Tab. Paracetamol – Qty.15000,वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.5 



Quantity Received –     15000     शळल्रक वाठा 

दद.26.6.2013  -       1000       14000 

दद.10.7.2013  -       1000       13000 

दद.20.7.2013  -       1000       12000 

दद.30.7.2013  -       1000       11000 

6 वफननव प्रॉट दलाखाना औऴधी बाॊडाय वलबागाचे Issue Voucher No.667, 
Dt.14.2.2014 

1) Tab. Antacid – Qty. 5000,वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.18 

Quantity Received – 5000 + भागीर शळल्रक 9000 

लाटऩ ददनाॊक           लाटऩ वॊख्मा   शळल्रक वाठा 

दद.15.2.2014  -       1000       13000 

दद.25.2.2014  -       1000       12000 

दद.7.3.2014   -       1000       11000 

दद.14.3.2014  -       1000       10000 

7 फे्रजयऩयूा दलाखाना वाठा नोंदलशी तऩावणीव दाखवलण्मात आरी नाशी. 

 

       भनऩाव प्राप्त शोणा-मा औऴधाॊची मोग्मरयतीने नोंद ठेलण्माकयीता औऴधी बाॊडाय  वलबागाव तवेच 
भनऩाचे  अधधनस्त्थ रुग्णारमाॊना प्राप्त औऴधाॊचा तऩळीर, लाटऩ केरेल्मा औऴधाॊचा तऩळीर तवेच 
शळल्रक औऴधाॊचा वाठा माफाफतची अद्मालत भादशती प्राप्त शोण्माकयीता उधचत वॉपटलेअय उऩरब्ध 
करुन ददल्माव औऴधी बाॊडाय वलबागातीर वाठा, भनऩाचे अधधनस्त्थ रुग्णारमाकडीर शळल्रक वाठा तवेच 
लधैता ददनाॊक (Expiry Date) ननघनू गेरेल्मा औऴधाॊची अद्मालत भादशती उऩरब्ध शोलनू अनालश्मक 
औऴधाॊची खयेदी कभी शोण्माव भदत शोईर. 



 

       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.122, ददनाॊक 20.12.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता उत्तय 
प्राप्त न झाल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.     

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

122 20/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

35 वॊगणकाव रागणाये वप्र ॊटय तवेच ऩोटेफर स्त्कॎ नय खयेदीभधीर अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
24 00 भ.न.ऩा. 9ड 02 312409 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

312409 00 00 00 
 

भनऩाने वॊगणकाव रागणाये वप्र ॊटय क्र. HP Laserjet 1020 Plus तवेच ऩोटेफर स्त्कॎ नयची लेऱोलेऱी 
खयेदी कयण्मात आरी अवनू वदय वप्र ॊटय/स्त्कॎ नय खयेदीची एकूण लावऴषक खयेदी शी रु.50,000/- ऩेषा जादा 
शोत अवल्माभ ऱे ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता लेऱोलेऱी दयऩरके भागलनू त कडमा-त कडमात खयेदी कयण्मात 
आल्माचे ददवनू मेत.े  त्माभ ऱे भशायाष्ट्र ळावन, उद्मोग, ऊजाष ल काभगाय वलबाग, भ ॊफई, ळावन ननणषम 
क्र.बाॊखव-1088/(2512)/उद्मोग-6,  ददनाॊक 2.1.1992 चे ऩारन झाल्माचे ददवनू आरे नाशी. 
 

       वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात भनऩाने वॊगणकाव रागणाये वप्र ॊटय क्र. HP Laserjet 1020 
Plus ची वलवलध प्रभाणकान्लमे लेऱोलेऱी खयेदी कयण्मात आल्माचे ददवनू मेत.े  त्माचा तऩळीर 
खारीरप्रभाणे आशे :- 



वादशत्माचे नाॊल :- HP Laserjet 1020 Plus Printer 

ऩ यलठादायाचे नाॊल :- जी.एभ.कॉम्प्म टय वेल्व ॲण्ड वव्शीव, अभयालती. 

तक्ता-अ 

अ.क्र. तऩळीर ऩ यलठा आदेळ 
क्रभाॊक ल  ददनाॊक 

प्रभाणक 

क्रभाॊक ल 

ददनाॊक 

इनव्शॉईव नॊ. ल 
ददनाॊक 

प्रनत 

नग 

एकूण 

ककॊ भत 

1 वलवलध 
ळाखेकयीता वप्र ॊटय 
खयेदी 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/116/
2013, 
दद.23.5.2013 

अप्राप्त 253, 
दद.11.6.2013, 
वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.55 

7980 x  

6 नग 

47860 

2 ऩलूष झोन ल 
ऩजश्चभ 
झोनकयीता वप्र ॊटय 
खयेदी 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/581/
2014, 
दद.4.2.2014 

10806, 
 दद.6.3.14 

179, 
दद.7.2.14, 
वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.56 

7810 x  

6 नग 

46860 

 

 

 

 

 

 

3 उत्तय झोन ल 
दक्षषण झोन 
कयीता वप्र ॊटय 
खयेदी 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/597/
2014, 
दद.17.2.2014 

10807, 
 दद.6.3.14 

182, 
दद.17.2.2014, 
वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.57 

7820 x  

6 नग 

46920 

4 वलवलध 
ळाखेकयीता वप्र ॊटय 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/598/

10808, 183, 7820 x  46920 



खयेदी 2014, 
दद.17.2.2014 

दद.6.3.14 दद.17.2.2014, 

वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.57 

6 नग 

5 फाॊधकाभ वलबागा 
कयीता वप्र ॊटय 
खयेदी 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/580/
2014, 
दद.4.2.2014 

10809, 
दद.6.3.14 

180, 
दद.7.2.14, 
वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.56 

7810 x  

6 नग 

46860 

   एकूण लावऴवक खयेदी रुऩमे  235420 

 

       तवेच LBT वलबागाकयीता Portable Scanner ची खारीरप्रभाणे खयेदी कयण्मात आरी.  त्माचा 
तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 

वादशत्माचे नाॊल :- Portable Scanner 

ऩ यलठादायाचे नाॊल :- Networld Technologies, अभयालती 

तक्ता-फ 

अ.क्र. तऩळीर ऩ यलठा आदेळ 
क्रभाॊक ल  ददनाॊक 

प्रभाणक 

क्रभाॊक ल 

ददनाॊक 

इनव्शॉईव नॊ. ल 
ददनाॊक 

प्रनत 

नग 

एकूण 

ककॊ भत 

1 LBT ळाखेकयीता 
Portable 
Scanner खयेदी 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/214/
2013, दद.-- 

5217, 

 दद.  
10.10.13 

243, दद.---, 
वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.162 

6999 x 

4 नग 

27996 

2 LBT ळाखेकयीता 
Portable 
Scanner खयेदी 

अभनऩा/उऩाम क्त 
(प्रळा)/वॊवल/476/
2013, 

8903, 

दद. 

294, दद.--, 
वाठा नोंदलशी 
ऩ.ृक्र.162 

6999 x 

7 नग 

48993 



दद.26.12.2013 16.1.14 

   एकूण लावऴवक खयेदी रुऩमे  76989 

 

 

       भशायाष्ट्र ळावन, उद्मोग, ऊजाष ल काभगाय वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्र.बाॊखव-
1088/(2512)/उद्मोग-6,  ददनाॊक 2.1.1992 न वाय एका वलशळष्ट्ट लस्त्त ची एकूण लावऴषक खयेदी 
रु.50,000/-ककॊ ला त्माऩेषा अधधक शोत अवल्माव याजऩरात ननवलदा चौकळी प्रशवध्द करुन ननवलदा 
भागवलणे फॊधनकायक आशे.  तक्ता-अ न वाय भनऩाची वन 2013-14 ची एकूण लावऴषक खयेदी 
रु.2,35,420/- एलढी अवताना भनऩाने लतषभानऩरात जादशयात प्रशवध्द करुन खयेदीची कामषलाशी न कयता 
लायॊलाय स्त्थाननक ऩ यलठादायाॊकडून दयऩरके भागलनू त कडमा-त कडमात दयलेऱी भे.जी.एभ. कॉम्प्म टय वेल्व 
ॲण्ड वव्शीव, अभयालती मा एकाच ऩ यलठादायाकडून लेगलेगऱमा दयाॊलय वॊगणकाव रागणाये HP 
Laserjet 1020 Plus वप्र ॊटय खयेदी कयण्मात आल्माचे  ददवनू मेत.े   तवेच तक्ता-फ न वाय ऩोटेफर 
स्त्कॎ नयची एकूण लावऴषक खयेदी रु.76989/- अवताना भ.ेनेटलल्डष टेक्नॉरॉजी, अभयालती माॊचेकडून 
दयऩरकालय वादशत्म खयेदी केल्माचे लयीर तऩळीरालरुन ददवनू मेत.े  त्माभ ऱे ळावन ननणषम ददनाॊक 
2.1.1992 चे ऩारन झाल्माचे ददवनू मेत नाशी. 

 

       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.105, ददनाॊक 11.12.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता 
कोणतशेी उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

105 11/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

36  ठेल नोंदलशी न ठेलणे फाफत.  



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा   9ड 0 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 
 

 भनऩाव ठेकेदायाकडून ल ऩ यलठादायाॊकडून प्राप्त शोणाऱमा यकभाॊची नोंद ठेलीच्मा स्त्लरुऩात ठेल नोंदलशी 
नभ ना 148 भध्मे ठेलण्मात आल्माचे ददवनू आरे नाशी.   

 

              नगय ऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 ननमभ 191 न वाय वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात 
भनऩाव ठेकेदायाकडून ल ऩ यलठादायाकडून प्राप्त शोणाऱमा अनाभत यकभाची नोंद ठेलीच्मा स्त्लरुऩात ठेल 
नोंदलशी नभ ना 148 भध्मे नोंद घेलनू नोंदलशी अद्मालत ठेलणे आलश्मक शोत.े तवेच प्राप्त झारेल्मा 
ठेलीची ग ॊतलणूक कयणे गयजेचे शोत.े त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेची आधथषक जस्त्थती व धायण्माव भदत झारी 
अवती. ऩयॊत  रेखा ळाखेने ठेल नोंदलशी ठेलरी अवल्माचे ददवनू आर ेनाशी.  
           भनऩाने ठेल नोंदलशी ठेलरेरी नवनू रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरेरी नवल्माभ ऱे 
वन 2013 – 2014 मा आधथषक लऴाषत ककती यक्कभ ठेली भध्मे जभा झारी ल त्माऩकैी भागणीदायाव 
ककती यक्कभ प्रदान केरी माची खारी कयता आरी नाशी. तवेच 3 लऴाषऩेषा अधधक ज न्मा यकभा व्मऩगत 
करून नगयऩाशरका  रेखा वॊदशता 1971 ननमभ 190 (3) न वाय भशव री जभा शळऴाषखारी जभा केल्माची 
आणण व्मऩगत ठेलीच्मा प्रदानाफाफत खारी कयता आरी नाशी.                                                                                         
         माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 107, ददनाॊक 11/12/2017 अन्लमे अन ऩारन भागवलरे अवता 
अद्माऩ कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

107 11/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 



37 शळषण वेलकाॊना ३ लऴष कॊ राटी कारालधी ऩणूष शोण्माऩलूी वेलेत ननमशभत केल्माफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
26 0 ळावन  9फ 01 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

भनऩाचे शळषण वलबागातीर शळषण वेलकाॊना भ.ळा. ळारेम शळषण वलबाग ळा.नन.दद.२७/२/२००३ भधीर 
ननदेळाप्रभाणे अवाधायण यजेचा कारालधी न लाढवलता ननमशभत केल्माचे ददवनू मेत.े 
 

याज्मातीर शळषण वेलकाॊना त्माॊचे ननम क्तीऩावनू ननमशभत शोईऩमतं तीन लऴाषत नशैभजत्तक यजा लगऱता 
ईतय कोणतीशी यजा देम नाशी.  भशानगयऩाशरका अभयालती चे वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात शळषण 
वलबागातीर शळषकाॊना त्माॊची शळषण वेलक ऩदालय ३ लऴष ऩणूष शोण्माऩलूी ननमशभत ऩदालय ननमशभत 
लेतनशे्रणीत ननम क्ती देण्मात आल्माचे ददवनू आरे.   भशायाष्ट्र ळावन, ळारेम शळषण वलबाग ळावन 
ननणषम क्रभाॊक ऩीआयई-२००२/३३९५/प्राशळ-१,ददनाॊक २७/०२/२००३ भधीर जोडऩर ‘अ’ भधीर ऩरयच्छेद ९ 
न वाय नशैभजत्तक यजेचा कारालधी लगऱता ईतय यजा देम नवल्माचे नभदू आशे.   ऩयॊत  खारीर वशामक 
शळषकाॊना त्माॊच्मा शळषण वेलकाच्मा कारालधीत अवाधायण यजा,  प्रवतूी यजेलय अवताॊना त्माॊचा कॊ राटी 
कारालधी यजेच्मा कारालधी ईतका लाढवलणे आलश्मक अवताॊना तवे न कयता शळषण वेलक ऩदालय 
ननम क्तीच्मा ददनाॊकाऩावनू ३ लऴाषत ननमशभत राब प्रदान केरेरे आशे. 
तऩळीर खारीर प्रभाणे :- 
अ.क्र. वशामक शळषकाॊचे 

नाल  

शळषण वेलक 
ऩदालय ननम क्ती 
ददनाॊक  

वेलेत ननमशभत 
केरेल्माचा ददनाॊक  

अवाधायण 
यजेचा/प्रवतूी 
यजेचा कारालधी  
कारालधी  

ननमभान वाय 
ननमशभत 
कयालमाचा  
ददनाॊक  

१  क .चेतना शरयबाऊ 
ऩोपऱे  

२०/०१/२००९  ०३/०२/२०१२  ९/११/०९ त े
१४/११/०९ ल 
१२/०९/११ त े
२६/०९/११ =२१ 

९/०२/२०१२  



ददलव 
अवाधायण यजा  

२  श्री.धीयज गणेळयाल 
काऱे  

२४/०७/२००७  १०/०८/२०१०  २४/०९/०७ त े
१५/१०/०७ =२२ 
ददलव 
अवाधायण यजा  

१५/०८/२०१०  

३  श्रीभती लनभारा 
यनतयाभ बास्त्कय  

२५/०७/२००७  ३१/०७/२०१०  १९/०७/२०१० त े
११/१०/२०१० 
=८५ ददलव 
प्रवतूी यजा  

१२/१०/२०१०  

 

तयी वॊफॊधधत वशामक शळषकाॊचे ननमशभत वेलेत रुजू केल्माचा ददनाॊकात ननमभान वाय फदर  करून 
व धारयत आदेळ ननगषशभत कयाले.  तवेच ननमशभत लेतनशे्रणीचे जादा प्रदान वॊफॊधधताॊचे लेतनातनू  लवरू 
करून अन ऩारन कयाले. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

61 26/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

38 ईभायत फाॊधकाभ भॊज यी फाफत स्त्लीकायरेल्मा अनाभत यक्कभेफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 भनऩा  9अ  02 4442345 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

4442345    



 

भनऩारा वन २०१३-१४ भध्मे ईभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी पी व्दाये प्राप्त झारेरी यक्कभ रु 4442345 /- 

अनाभत यक्कभ ठेली रेख्मात जभा न कयता थेट भनऩा पॊ डात जभा केरी आशे.  वदय यकभा भनऩाचे 
दानमत्ल अवताना दानमत्लात दळषवलण्मात आल्मा नाशीत.  त्माभ ऱे भनऩाचे दानमत्ल कभी केल्माचे ददवनू 
मेत आशे.  

 

भनऩाकड ेईभायत फाॊधकाभ भॊज यीकरयता वादय केरेल्मा प्रस्त्तालात कोणत्माशी स्त्लरूऩाचा फाॊधकाभात फदर 
शोल ूनमे, माकरयता भशानगयऩाशरका फाॊधकाभ भॊज यी आदेळ ननगषशभत कयताॊना भारभत्ताधायकाकडून 
फाॊधकाभ भॊज यी अनाभत पी लवरू कयत.े भशानगयऩाशरका अभयालतीरा वन २०१३-१४ भध्मे ईभायत 
फाॊधकाभ ऩयलानगी देताॊना भारभत्ताधायकाॊकडून अनाभत पीची यक्कभ रु 4442345/-  प्राप्त झारी आशे.  
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीरप्रभाणे आशेत :- 
१. भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता २०११ भधीर ननमभ २९१ न वाय प्राप्त झारेल्मा वलष अनाभत 
यकभाॊची, अनाभत यक्कभ मा रेखाळीऴाषखारी चार ूदानमत्ल म्शणून नोंद कयण्मात मेणे आलश्मक शोत.े   
ऩयॊत  भशानगयऩाशरकाने वदय यक्कभा दानमत्लात न दळषवलता भनऩा पॊ डात जभा केल्माचे उऩरब्ध 
अशबरेखाचे तऩावणीलरुन ददवनू आरे. 
२. ईभायत फाॊधकाभ ऩयलानगीच्मा अनाभत यक्कभा ४ लऴाषनॊतय ऩयताव्मा मोग्म ठयतात.  जय 
ऩयताव्मामोग्म अवरेल्मा ठेलीची यक्कभ तीन ऩणूष रेखाॊकन लऴाषकरयता भारभत्ताधायकाॊकडून दाला 
कयण्मात आरा नाशी तय अळा अनाभत यक्कभा व्मऩगत करून भनऩा भशव री जभा खात्मात 
स्त्थानाॊतयीत कयणे आलश्मक आशे.  ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने ईभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी अनाभत पीच्मा 
यक्कभा व्मऩगत शोण्माऩलूीच भनऩाचे भशव री जभा खात्मात जभा केल्मा आशेत.  वदय यकभा भनऩाचे 
दानमत्ल अवताना दानमत्लात दळषवलण्मात आल्मा नाशीत.  त्माभ ऱे भनऩाचे दानमत्ल कभी केल्माचे ददवनू 
मेत आशे.  

       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.72, ददनाॊक 2.11.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता कोणतशेी 
उत्तय प्राप्त न झाल्माचे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव सा ऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

72 02/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 



 

39 स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाने एकाच व्माऩाऱमाची द फाय नोंदणी केल्माफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
10 0 भनऩा   9अ  03 20195524 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

20195524    
 

1. स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाने एकाच व्माऩाऱमारा दोन नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत केर ेअवनू 
व्माऩाऱमाने देखीर दोन्शी नोंदणी प्रभाणऩरलय एर.फी.टी.ळ ल्क बयणा केरेरा आशे.  तयी भ ॊफई प्राॊनतक 
भशानगयऩाशरका(स्त्थाननक वॊस्त्था कय) ननमभ २०१० भधीर ननमभ क्रभाॊक १७ न वाय एक एर.फी.टी.क्रभाॊक 
यद्द करून व धारयत कय ननधाषयण कयण्मात माले.   

2. व्माऩाऱमारा द फाय नोंदणी प्रभाणऩर का ननगषशभत कयण्मात आरे आशे, माफाफत वलबागाकडून ख रावा 
शोणे आलश्मक आशे.   

३. अभयालती भशानगयऩाशरका शद्दीत ककभान १०१०२ व्माऩायी वलवलध व्मलवाम कयतात, ऩयॊत  वन २०१३-
१४ ऩमतं ७६०० व्माऩाऱमाने नोंदणी केल्माचे ददवनू मेत.े भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका (स्त्थाननक वॊस्त्था 
कय) ननमभ २०१० भधीर ननमभ क्रभाॊक ९ न वाय वलष व्माऩाऱमाची वलदशत भ दतीत नोंदणी करून घेणे 
वलबागाची जफाफदायी अवताॊना तळी कामषलाशी वलबागाकडून कयण्मात आरेरी नाशी.  
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेचे वन २०१३-१४ चे स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाच ेरेखाऩयीषणात नोंदणीकृत 
व्माऩाऱमाॊची मादी तऩावणीत खारीर अननमशभतता आढऱून आरेल्मा आशेत. 
१. खारीर मादीप्रभाणे एकाच व्माऩाऱमारा दोन एर.फी.टी.नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत केल्माचे ददवनू मेत 
आशे. भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका (स्त्थाननक वॊस्त्था कय) ननमभ २०१० भधीर ननमभ क्रभाॊक ९ न वाय 
व्माऩाऱमाॊने आऩल्मा धॊद्माची वॊऩणूष भादशती वादय करून नोंदणी करून घेणे आलश्मक आशे.  तवेच 
ननमभ क्रभाॊक १७ न वाय जादा अवरेरे नोंदणी प्रभाणऩर यद्द करून घेणे आलश्मक शोत.े  ऩयॊत   
व्माऩाऱमाने तवे न कयता दोन्शी क्रभाॊकालय एर.फी.टी.ळ ल्क बयणा केरेरा आशे.  

तऩळीर खारीर प्रभाणे :- 
अ.क्र. नोंदणी क्रभाॊक व्माऩाऱमाचे नाल दठकाण एर.फी.टी.ब कोणत्मा 



यणा यक्कभ लऴाषकरयता 
1 AMT020100310 HASMUKH TEA 

COMPANY 

Amba Peth 1835 2013-2014 

2 AMT020101917 HASMUKH TEA 

COMPANY 

Amba Peth 4258 2013-2014 

3 AMT020100310 HASMUKH TEA 

COMPANY 

Amba Peth 7473 2012-2013 

4 AMT020101917 HASMUKH TEA 

COMPANY 

Amba Peth 6996 2012-2013 

5 AMT020101770 RAJRASIK SADI CENTER Amba Peth 242443 2013-2014 

6 AMT020102178 RAJRASIK SADI CENTER Amba Peth 144770 2013-2014 

7 AMT020101770 RAJRASIK SADI CENTER Amba Peth 166552 2012-2013 

8 AMT020102178 RAJRASIK SADI CENTER Amba Peth 13910 2012-2013 

9 AMT020100850 SANJAY ELECTRICALS Amba Peth 535575 2013-2014 

10 AMT020101860 SANJAY ELECTRICALS Amba Peth 6500 2013-2014 

11 AMT020100850 SANJAY ELECTRICALS Amba Peth 210000 2012-2013 

12 AMT020101860 SANJAY ELECTRICALS Amba Peth 6673 2012-2013 

13 AMT020101883 SHREE SAI HOJIYARI Amba Peth 7250 2013-2014 

14 AMT020102616 SHREE SAI HOJIYARI Amba Peth 7095 2013-2014 

15 AMT020101883 SHREE SAI HOJIYARI Amba Peth 2790 2012-2013 

16 AMT020102616 SHREE SAI HOJIYARI Amba Peth 1390 2012-2013 

17 AMT020100763 SOMANI SONS Amba Peth 55128 2013-2014 

18 AMT020102043 SOMANI SONS Amba Peth 12208 2013-2014 

19 AMT020100763 SOMANI SONS Amba Peth 31938 2012-2013 

20 AMT020102043 SOMANI SONS Amba Peth 2086 2012-2013 

21 AMT020101597 VYANKTESH TRADERS Amba Peth 405801 2013-2014 

22 AMT020101881 VYANKTESH TRADERS Amba Peth 5418 2013-2014 

23 AMT020101597 VYANKTESH TRADERS Amba Peth 177611 2012-2013 



24 AMT020101881 VYANKTESH TRADERS Amba Peth 11528 2012-2013 

      

25 AMT010100307 AJAY TRADERS Gadge Nagar 88631 2013-2014 

26 AMT010100620 AJAY TRADERS Rampuri camp 5340 2013-2014 

27 AMT010200137 BALAJI ENTERPRISES Morbag 35000 2013-2014 

28 AMT020103199 BALAJI ENTERPRISES S.R.P.Camp 2496 2013-2014 

29 AMT010200149 DESHI DARU DUKAN Vilas Nagar 646008 2013-2014 

30 AMT010200280 DESHI DARU DUKAN Vilas Nagar 312117 2013-2014 

31 AMT010100220 DESHMUKH CEMENT 

DEPOT 

V.M.V 26840 2013-2014 

32 AMT010100637 DESHMUKH CEMENT 

DEPOT 

V.M.V 44991 2013-2014 

33 AMT020102941 FERI VIKRETA Amba Peth 15079 2013-2014 

34 AMT020102943 FERI VIKRETA Amba Peth 7924 2013-2014 

35 AMT020102983 FERI VIKRETA Amba Peth 6603 2013-2014 

36 AMT020101274 FULWARI COLLECTION Amba Peth 34233 2012-2013 

37 AMT020102024 FULWARI COLLECTION Amba Peth 5976 2012-2013 

38 AMT020300672 INDIAN OIL 

CORPORATION 

Jawahar get 14756571 2012-2013 

39 AMT020300707 INDIAN OIL 

CORPORATION 

Jawahar get 1471388 2012-2013 

40 AMT020300711 INDIAN OIL 

CORPORATION 

Jawahar get 85260 2012-2013 

41 AMT020100545 KISAN AGRO 

INDUSTRIES 

Amba Peth 13985 2012-2013 

42 AMT020100795 KISAN AGRO 

INDUSTRIES 

Amba Peth 188 2012-2013 

43 AMT010300013 RAJESH HARDWARE & 

MARKETING 

Gawali Pura 3910 2012-2013 

44 AMT010300159 RAJESH HARDWARE & Gawali Pura 3072 2012-2013 



MARKETING 

45 AMT020101952 SHREE MANGALAM Amba Peth 507876 2012-2013 

46 AMT020103308 SHREE MANGALAM Amba Peth 15535 2012-2013 

47 AMT020100147 SUN SOLAR SYSTEM Amba Peth 4365 2013-2014 

48 AMT020102705 SUN SOLAR SYSTEM Amba Peth 5500 2013-2014 

49 AMT020103363 TULSI ENTERPRISES Amba Peth 2298 2013-2014 

50 AMT020103462 TULSI ENTERPRISES Amba Peth 27110 2013-2014 

   एकूण  20195524  

     

२. तवेच उऩयोक्त व्माऩाऱमाॊना द फाय नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत का कयण्मात आरे आशे, माफाफत ख रावा 
शोणे आलश्मक आशे. 
३. अभयालती भशानगयऩाशरका शद्दीत ककभान १०१०२ व्माऩायी वलवलध व्मलवाम कयतात, त्माऩकैी वन 
२०१३-१४ ऩमतं ७६०० व्माऩाऱमाॊन नोंदणी केल्माचे ददवनू मेत.े  उलषरयत व्माऩाऱमाॊनी नोंदणी केरी 
नवल्माचे ददवनू आरे.  भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका (स्त्थाननक वॊस्त्था कय) ननमभ २०१० भधीर ननमभ 
क्रभाॊक ९ न वाय वलष व्माऩाऱमाची वलदशत भ दतीत नोंदणी करून घेणे वलबागाची जफाफदायी अवताॊना तळी 
कामषलाशी वलबागाकडून कयण्मात आरेरी नाशी. 
       तयी भशानगयऩाशरकेने उऩयोक्त व्माऩाऱमाॊचे ननमभ क्रभाॊक १७ न वाय एक नोंदणी प्रभाणऩर यद्द 
करून भऱू प्रभाणऩर ताब्मात घ्माल.े  तवेच व्माऩाऱमाॊचे व धारयत कय ननधाषयण करून स्त्थाननक वॊस्त्था 
कयाच्मा दॊडावश यकभा वॊफॊधधताकडून लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

96 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

40 एर.फी.टी.ळ ल्क बयणा यक्कभेत आढऱून आरेल्मा तपालतीफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
10 0 भनऩा  9ड 01 898198989 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

898198989    
 

स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाने वादय केरेल्मा भादशतीन वाय वन 2013-14 भध्मे यक्कभ रु 
601818722.96/- एर.फी.टी ळ ल्क प्राप्त झाल्माफाफत कऱवलरे आशे, ऩयॊत  प्रत्मेषात वादय केरेल्मा 
व्माऩायी बयणा केरेल्मा एर.फी.टी.वललयणऩरातीर यक्कभची फेयीज केर ेअवता ती यक्कभ रू 
378365049/- ईतकी आशे. तवेच रेखा वलबागातीर योखऩ स्त्तकालरून भनऩा ननधीत जभा झारेरी यक्कभ 
रु 898198989/- ईतकी आशे. तयी स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाने २०१३-१४ भध्मे प्राप्त झारेल्मा 
एर.फी.टी.कयाचे फॉकेवोफत ताऱभेऱ घेऊन तपालतीच्मा यक्कभा ननजश्चत कयणे आलश्मक आशे. 
 

भनऩाचे वन २०१३-१४ चे स्त्थाननक वॊस्त्था कयाचे रेखाऩयीषणात स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाचे 
रेखाऩयीषणात वलबागाने स्त्थाननक वॊस्त्था कयाचे १५७ ऩषृ्ट्ठ वललयणऩर ई-भेर व्दाये वॉफ्ट प्रतीत वादय 
केर.े वदय वललयणऩरात स्त्थाननक वॊस्त्था कयाची एकूण रु 601818722.96/- इतकी वन २०१३-१४ ची 
लव री प्राप्त झाल्माचे वलबागाने कऱवलरे आशे. ऩयॊत  वदय वललयणऩराची प्रत्मषात फेयीज केरी अवता 
एकूण फेयीज रु 378365049/- इतकीच ददवनू मेत.े  तवेच योखऩ स्त्तकालरून स्त्थाननक वॊस्त्था कयाची 
भनऩा ननधीत जभा झारेरी यक्कभ रु 898198989/- एलढी आशे.मालरून वलबागाने वादय केरेरे 
वललयणऩरातीर यकभा ल योखऩ स्त्तकातीर यकभा मात रु 519833940/- इतकी प्रचॊड तपालत ददवनू मेत.े  
    वदय यकभाॊत भोठ्मा प्रभाणात तपालत अवल्माभ ऱे स्त्थाननक वॊस्त्था कयाॊच्मा प्रत्मष प्राप्त झारेल्मा 
यकभाॊची अचूकता तऩावता आरी नाशी. वदय यकभाफाफत ताऱभेऱ घेण्मात आरा नवनू अचूक आकडलेायी 
प्राप्त शोण्माकरयता स्त्थाननक वॊस्त्था कयाचे फॉकाॊचे खात्माळी ताऱभेऱ घेऊन तपालतीच्मा यकभा ननजश्चत 
कयणे आलश्मक आशे. 

    वदय आकडलेायी भोठी अवनू अधषवभाव ऩर क्र.९६ ददनाॊक २२/११/२०१७ न वाय ख रावा भाधगतरा 
अवता,वभथषनीम ख रावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



96 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

41 एकाकी ऩदारा जादा प्रदान कयण्मात आरेल्मा िेड लेतनाफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 0 भनऩा  9फ  02 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भनऩा अभयालती माॊनी टेशरपोन ऑऩयेटय,लीजतॊरी,लाशनचारक,चौकीदाय,क री,भदतनीव,येजा मा एकाकी 
ऩदाॊना जादा िेड लेतन राग ूकरून जादा लेतन प्रदान कयण्मात मेत आशे.वॊफॊधधत ऩदालय कामषयत 
कभषचाऱमाॊचे व धारयत लेतन ननजश्चती करून जादा लेतन लवरू कयण्मात माले. 
 



भशानगयऩाशरका अभयालती माॊचे कभषचाऱमाॊचे वेलाऩ स्त्तक तऩावरे अवता,खारीर ऩदालय कामषयत 
कभषचाऱमाॊच्मा लेतनशे्रणीत भोठी तपालत आढऱून मेत आशे. 
1. भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग २२/०४/२००९ च्मा अधधवचूनेन वाय ६ लेतन आमोगात भशायाष्ट्रात कामषयत 
वलवलध ऩदाॊना अन सेम शोणाये िेड लेतन नभदू केरेरे आशे.त्मान वाय आश्लशवत प्रगती मोजनेचा ऩदशरा ल 
द वया राब शभऱारेल्मा कभषचामांना खारीर प्रभाणे कभार िेड लेतन अन सेम शोत अवताॊना 
भशानगयऩाशरकेत कामषयत/वेलाननलतृ्त खारीर कभषचामांना जादा लेतन अदा कयण्मात मेत आशे. 
कभषचामांचे नाल  ऩदाचे नाल  ६ लेतन आमोग भॊजूय 

िेड लेतन  

आ.प्र.मो.प्रथभ राब प्राप्त 
कभष.िेड लेतन  

आ.प्र.मो.द वया राब प्राप्त 
कभष िेड लेतन  

  प्रदान  अन सेम  प्रदान  अन सेम  प्रदान  अन सेम  

श्री.वलजम ब.ूगालॊड े टेशरपोन 
ऑऩयेटय 

- २०००  ४३००  २२००  ४९००  २५००  

श्री.जवलॊतशवॊग 
ओॊकायशवॊग ळेखालत  

लीजतॊरी   २४००  ४३००  २७००  ४९००  ३०००  

श्री.भशभद भ भताज 
ळेख जापय  

लाशन चारक   १९००  २८००  २२००  ३२५०  २५००  

श्री.अशभद खान शभमा 
खा  

लाशन चारक  - १९००  २८००  २२००  ३२५०  २५००  

श्री.याजेंद्र ऩाॊडूयॊग 
भाशूरकय  

लाशन चारक  - १९००  २८००  २२००  ३२५०  २५००  

श्री.चॊद्रकाॊत वॊऩतयाल 
रालॊड े 

चौकीदाय  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  

श्री.फफन भोतीयाभ 
खडवे  

क री  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  

श्री.के.एव.इॊगोरे  क री  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  
श्री.दळयथ गोवलॊदा 
तयाव े

भदतनीव  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  

श्रीभती उऴा नागोयाल 
गावे  

येजा  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  

श्री.आय.एन.उऩावे  भदतनीव  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  
श्री.ळेख यवूर ळेख चाॊद भदतनीव  - १३००  १६००  १५००  १९००  १७००  
 

उऩयोक्त कभषचामांचे ऩद शे एकाकी अवल्माभ ऱे माॊचे आ.प्र.मोजनेचा ऩदशरा ल द वया राब भशायाष्ट्र 
ळावन वलत्त वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक लेतन-११०९/प्र.क्र.४१/वेला ३/ददनाॊक ५/०७/२०१० भधीर तयत दी 
न वाय िेड लेतन अन सेम शोत अवल्माचे दळषवलण्मात आरेरे आशे.ळावनाचे एकाकी ऩदा वॊदबाषत व धारयत 



आदेळ ददनाॊक १०-०२-२०१५ योजी ननगषशभत केरेरे आशे.  त्मान वाय त्माॊची व धारयत लेतन ननजश्चती करून 
जादा प्रदान यक्कभ लवरू कयण्मात माले. 
२. कभषचाऱमाॊचे लेतनननजश्चती केल्मानॊतय “रेखाऩयीषणाच्मा आधीन याशून प्रदान कयण्मात मेत अवरेरे 
लेतन भरा भान्म आशे.  बवलष्ट्मात कोणतीशी लव री ननधाषरयत झाल्माव ती भी बयण्माव तमाय अवेन.”  
अळा प्रकायचे प्रनतसाऩर कभषचामांकडून प्राप्त कयण्मात माले. 
उऩयोक्त कभषचायी ननलडक देमके तऩावणी अॊती दळषवलण्मात आरेरी आशे.मा व्मनतरयक्त ईतय कभचाषयी 
उऩयोक्त ऩदालय कामषयत अवनू जादा लेतनाची उचर कयीत अवतीर तय त्माॊची देखीर व धारयत 
लेतनननजश्चती करून जादा प्रदान लेतन लवरू कयण्मात माले. 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ८९ ददनाॊक २०/११/२०१७ देण्मात आरे आशे.ख रावा अप्राप्त झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

89 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

42 लतृ्तऩरात देण्मात आरेल्मा ननवलदा जादशयातीफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
17 0 भनऩा   9अ  02 715252 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 715252   
 



१.जादशयात वलतयण धोयण २००१ ननमभालरीतीर ननमभ क्रभाॊक ५- इ चे ऩारन न कयता वलबागाफाशेय 
भ ॊफई मेथे प्रशवद्ध शोणाऱमा लतृ्तऩरात देण्मात आरेल्मा जादशयीचे अशबकयणारा प्रदान कयण्मात आरेरे 
यक्कभ रु ७१२३२०/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
२.प्रत्मेषात प्रशवद्ध झारेल्मा जादशयात आकायाऩेषा जादा आकायाचे दै.बायत की आन-फान, दै.रोकऩथ, 
दै.भातबृभूी, दै.फातभीऩर माॊना प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ रु २९३२/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
 

 

भशानगयऩाशरका अभयालती अॊतगषत भादशती ल जनवॊऩकष  वलबागाभापष त देण्मात मेणाऱमा जादशयात देमकाॊची 
तऩावणी केरे अवता,खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
 १. प्र.क्र.४५४९ दद.१७.०९.१३ यक्कभ ३६६७२०/- अॎड स्त्लेअय टाईम्व ऑप इॊडडमा भ ॊफई १२८ 
चौवेभी*२८६५/- 
 प्र.क्र.४५५० दद.१७.०९.१३ यक्कभ ३४५६००/- अॎड वेंटय रोकवत्ता द इॊडडमन एवस्त्पे्रव भ ॊफई  १६० 
चौवेभी*२१६०/- 

वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक क्र.ऩीम फी-१०००/प्र.क्र.७३/२०००/३४ ददनाॊक १/०५/२००१ 
भधीर जोडऩर ‘अ’ ळावकीम जादशयात वलतयण धोयण २००१ ननमभालरीतीर ननमभ क्रभाॊक ५ -इ न वाय  
५०,००,००१/- ऩेषा अधधक यक्कभेचे जादशयात वॊफॊधधत वलबागातीर अ लगष दैननकात देणे आलश्मक 
अवताॊना एर.फी.टी.अशबकताष वॊफॊधी जादशयात टाईम्व ऑप इॊडडमा भ ॊफई ल द इॊडडमन एवस्त्पे्रव भ ॊफई मा 
लतृ्तऩरात ददरेरी आशे. तवेच ननमभालरीतीर ननमभ ६ न वाय ळावकीम दयान वाय जादशयात देणे 
आलश्मक शोत.ेऩयॊत  उऩयोक्त जादशयात वलबागाफाशेय ल अशबकयणाभापष त देण्मात आरे आशे. टाईम्व ऑप 
इॊडडमा नागऩयू माॊचे दय २३/-चौवेभी आशे.तवेच द इॊडडमन एवस्त्प्रेव शे नागऩयू वलबागातनू प्रकाळीत शोत 
नाशी.त्माभ ऱे उऩयोक्त दोन्शी देमक ननमभफाह्म प्रदानालय कयण्मात आरेरी यक्कभ रु ७१२३२०/-
रेखाऩयीषणाव भान्म नवनू वदय यक्कभ लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 

२. ननवलदा जादशयातीचे देमके तऩावरे अवता,खारीर लतृ्तऩराॊनी छाऩरेल्मा जादशयातीऩेषा जास्त्त 
आकायाच्मा जादशयातीच्मा यक्कभेची उचर केरेरी आशे.तयी वॊफॊधधताकडून वदय यक्कभ लवरू कयण्मात 
माल.े 

प्र.क्र./दद./यक्क
भ  

लतृ्तऩराचे नाल  जादशयात 
ददनाॊक  

प्रशवद्ध 
जादशयात 
आकाय  

देमकात दळषवलरेरा 
जादशयात आकाय ल 
यक्कभ  

जादा 
जादशयात 
आकाय ल 
यक्कभ  

लवरूऩार 
यक्कभ  



८४६९/४-१-१४ 
/७१२४०/-  

दै.बायत की 
आन-फान  

२०/९/१३  २०१.२५चौवे
भी   

२४०चौवेभी/३१२०/-  ३८.७५चौवेभी/
५०४/- 

५०४/- 

१०२२८/२१-२-
१४ /२२८८०/-   

दै.रोकऩथ  २१/७/१३  ४३४ चौवेभी   ४८०चौवेभी/६२४०/-  ४६चौवेभी/ 
५९८/- 

५९८/- 

५८४३/२५-१०-
१३/७६००/- 

दै.भातबृभूी  १६/११/११  २४० चौवेभी   ३२०चौवेभी/३२००/-  ८०चौवेभी/ 
८००/- 

८००/- 

१०७७७/६-३-
१४/२८८७२/- 

दै.फातभीऩर  २९/०३/१३  ४२५.५ 
चौवेभी  

५४०चौवेभी/४८६०/- ११४.५चौवेभी 
/१०३०/- 

१०३०/- 

     एकूण  २९३२/- 

 

 उऩयोक्त प्रभाणे वॊफॊधधताकडून एकूण यक्कभ रु ७१५२५२/- लवरू कयण्मात माले. 

तवेच उऩयोक्त फाफीफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ८८ ददनाॊक २०/११/२०१७ देण्मात आरे आशे. प्राप्त 
ख रावात वॊफॊधधताकडून यक्कभ लवरू कयण्माची कामषलाशी कयण्माचे कऱवलरे आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

88 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

43 लषृ प्राधधकयण वशभतीच्मा अननमशभततफेाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 लषृ प्राधधकयण ननधी  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
34 0 भनऩा  9अ 07 214754 
 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

214754 5000   
 

वन २०१३-१४ भध्मे लषृ प्राधधकयण ननधी वॊफॊधी खारीर अननमशभतता रेखाऩयीषणाव आढऱून आरेरे 
आशे. 
१. प्रत्मेक भदशन्मातनू एकदा लषृ प्राधधकयण फठैक शोणे आलश्मक अवताॊना दोन भदशन्मातनू एकदा फठैक 
झारेरी आशे. 
२.वलबागाने लषृ प्राधधकयण ननधीचे वन २०१३-१४ चे लावऴषक अथषवॊकल्ऩ तमाय केररेे नाशी. 
३.वन २०१३-१४ भध्मे लषृ गणना शोणे आऩेक्षषत अवताॊना वलबागाने वन २०१३-१४ भध्मे लषृ गणना 
केरेरी नाशी. 
४.झाड ेतोडण्मावाठी ददरेल्मा ऩयलानगीचे वशाभाशी अशलार तमाय कयणे आलश्मक अवताॊना,वलबागाने लषृ 
तोड ऩयलानगीचा अशलार तमाय केरेरा नाशी. 
५.ठयाल ऩारयत झाल्माप्रभाणे लषृ तोडणीवाठी देण्मात आरेल्मा ऩयलानगी अनाभत री गाडष ळ ल्क लवरू 
कयणे आलश्मक अवताॊना त ेलवरू कयण्मात आरेरे नाशी.अथला अलधै लषृ तोडीफाफत दॊडात्भक कामषलाशी 
केरेरी नाशी. त्माभ ऱे लषृ प्राधधकयण ननधीचे न कवान झारेरे आशे. 
६.वशभती ठयालान वाय श्री.ककळोय डागा माॊच्माकडून द्रव्मदॊडाची यक्कभ रु ५०००/- लवरू कयण्मात आरेरे 
नाशी. 
७.वलबागाने लषृ प्राधधकयण ननधीचे वन २०१३-१४ चे लावऴषक रेखा तमाय केरेरा नाशी. 
 

 

भशानगयऩाशरका अभयालतीच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात उद्मान वलबागाअॊतगषत लषृ प्राधधकयण 
ननधी चे रेखाऩयीषण केरे अवता,खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
१.भशायाष्ट्र (नागयी षेर)झाडाॊचे वॊयषण ल जतन अधधननमभ १९७५ भधीर करभ ४ न वाय लषृ 
प्राधधकयणाची फठैक,प्रत्मेक भदशन्मात ककभान एकदा शोणे आलश्मक अवताॊना वन २०१३-१४ भध्मे दोन 
भदशन्मातनू एकदा घेण्मात आरेरी आशे. 
२.वलबागाने भशायाष्ट्र (नागयी षेर)झाडाॊचे वॊयषण ल जतन अधधननमभ १९७५ भधीर करभ १६ न वाय लषृ 
प्राधीकयण ननधीचे स्त्लतॊर लावऴषक अथषवॊकजल्ऩम अॊदाज ३१ ऑक्टोफय योजी ककॊ ला तत्ऩलूी तमाय कयणे 
आलश्मक अवताॊना वलबागाने वन २०१३-१४ भध्मे अथषवॊकल्ऩ तमाय केरेरे नाशी. 
३.भशायाष्ट्र (नागयी षेर)झाडाॊचे वॊयषण ल जतन अधधननमभ १९७५ भधीर करभ ७ (ख) न वाय दय ऩाच 
लऴाषतनू एकदा लषृ गणना कयणे आलश्मक अवताॊना वन २००८-०९ नॊतय वन २०१३-१४ भध्मे लषृ गणना 
शोणे आलश्मक अवताॊना वन २०१३-१४ भध्मे लषृ गणना कयण्मात आरेरी नाशी. 



४. भशायाष्ट्र (नागयी षेर)झाडाॊचे वॊयषण ल जतन अधधननमभ १९७५ भधीर करभ ८(३)(ख) न वाय झाड े
तोडण्मावाठी ददरेल्मा ऩयलानगीचा दय वशाभाशी अशलार तमाय कयणे आलश्मक अवताॊना वलबागाने तवा 
अशलार तमाय केरेरा नाशी. 
५ लषृ प्राधधकयण वशभतीच्मा भाशवक वबा इनतलतृ्त तऩावरे अवता,खारीर प्रभाणे री गाडष पी जभा 
कयण्माच्मा आधीन याशून झाड ेतोडण्माव भॊज यी देण्मात आरेरी आशे.ऩयॊत  वदय यक्कभ लषृ प्राधधकयण 
ननधीत बयणा कयण्मात आरेरे नाशी.जय लषृ भारकाने अलधैरयत्मा झाड तोडरे अवेर तय 
अधधननमभातीर करभ २१ न वाय द्रव्मदॊडाची कामलाषशी शोणे आलश्मक आशे.ऩयॊत  उऩयोक्त दोन्शी ऩकैी 
एकशी फाफ कामाषजन्लत झारेरी नाशी.त्माभ ऱे ननधीचे झारेरे न कवानी फाफत जफाफदायी ननजश्चत करून 
वॊफॊधधताकडून यक्कभ लवरू कयण्मात माले.  
अ.क्र. लषृ तोडणाऱ्माचे नाल  लषृ प्राग्रधकयण 

भॊजूय ठयाल 
ददनाॊक  

ल.ृप्रा.
वलऴम 

क्रभाॊक  

प्रबागाच ेनाल ल 
क्रभाॊक  

ल.ृप्रा.ठ
याल 

क्रभाॊक  

ठयालात 

ननधावरय
त 
केरेरी 
ट्री-गाडव   

बयणा 
कयालमाची 
यक्कभ  

१ श्री.आनॊदयाल भशल्र े १२-०४-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

३ ३ २६९१ 

२ श्री.फऱीयाभ याॊगोऱे  १२-०४-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

६ २ १७९४ 

३ श्री.देवलदाव काऱे  १२-०४-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

७ ३ २६९१ 

४ श्री.ळयद ग णलॊतयाल टेकाड े १२-०४-२०१३ ४ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

१ २ १७९४ 

५ वौ.कवलता वलजम वाखये  ०६-०८-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

१ ५ ५२५० 

६ श्री.याभयाल फाऱकृष्ट्ण 
कणेयकय  

०६-०८-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

३ ९ ९४५० 

७ श्री.आनॊद ख ळारयाल यवे  ०६-०८-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

५ ६ ६३०० 

८ श्री.अननर जा.इॊगऱे  १२-१२-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

१ ९ ९४५० 

९ श्री.जानयाल शगलणे  १२-१२-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

३ २ २१०० 

१० श्री.अॎड अरुण मा.थोयात  १२-१२-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक ५ ११ ११५५० 



१  

११ श्री.कभरेळ डागा  १२-१२-२०१३ २ उत्तय झोन क्रभाॊक 
१  

८ दॊड ५००० 

१२ श्री.याभदाव नॊदयाभ 
देळभ ख  

१२-०४-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

१ २ १७९४ 

१३ वशामक अशबमॊता योशमो 
वा.फा.उऩवलबाग फडनेया  

१२-०४-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

१२ ९६ ८६११२ 

१४ श्री.ननतीन या.देळभ ख  १२-०४-२०१३ ४ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

३ ३ २६९१ 

१५ श्री.वलजम वलष्ट्णूऩॊत 
भानेकय  

०५-०६-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

१ १ ८९७ 

१६ श्री.अळोक रुऩयालजी उरशे ०६-०८-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

३ ८ ८४०० 

१७ श्री.वलजमक भाय भध वदन 
खॊडरेलार  

०८-१०-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

१७ ६ ६३०० 

१८ श्री.वलराव फफनयाल 
श्रीखॊडकय  

०८-१०-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

१८ २ २१०० 

१९ श्री.यालवाशेफ शबभयाल 
ककटूकरे 

१२-१२-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

५ १ १०५० 

२० वौ.अरुणा त्र्मॊफकयाल 
चौधयकय  

१२-१२-२०१३ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

७ ४ ४२०० 

२१ श्री.जनाधषन वीतायाभजी 
यालर  

२१-०२-२०१४ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

१ ६ ६३०० 

२२ श्री.भशादेल ककवनयाल 
अस्त्लाय 

२१-०२-२०१४ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

३ ५ ५२५० 

२३ श्री.ननतीन याघलेंद्र देळभ ख  २१-०२-२०१४ २ दक्षषण झोन क्रभाॊक 
४  

७ ३ ३१५० 

२४ श्री.गजानन ळटेे ०५-०६-२०१३ २ ऩजश्चभ झोन 

क्रभाॊक ५  

१ २ १७९४ 

२५ श्री.अख्तय श वेन 
छोटेशभमा  

१२-१२-२०१३ २ ऩजश्चभ झोन 

क्रभाॊक ५  

४ २ २१०० 

२६ श्री.के.एव.भानलतकय  १२-०४-२०१३ २ ऩलूष झोन क्रभाॊक ३  ८ ३ २६९१ 

२७ वौ.दीऩभारा वल.भोशोड  ०५-०६-२०१३ २ ऩलूष झोन क्रभाॊक ३  १ ३ २६९१ 

२८ श्री.वॊतोऴ देलेंद्र गोराईत ०५-०६-२०१३ २ ऩलूष झोन क्रभाॊक ३  ६ २ २६९१ 



२९ श्री.ळखे अशभद  ०५-०६-२०१३ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

२ २ १७९४ 

३० भोशम्भद वाददक  ०५-०६-२०१३ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

५ २ १७९४ 

३१ वौ.अरुणा अॊ.टाॊक ०५-०६-२०१३ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

७ २ १७९४ 

३२ श्री.भ क ॊ द केळल वलताॊड े ०५-०६-२०१३ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

१० ३ २६९१ 

३३ श्री.एव.एर.भाराली  ०६-०८-२०१३ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

३ २ २१०० 

३४ श्रीभती चॊदाफाई 
वागयशवॊग ऩेंढायकय   

१२-१२-२०१३ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

२ २ २१०० 

३५ वलबाग ननमॊरक 
या.ऩ.अभयालती  

२१-०२-२०१४ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

१ ३ ३१५० 

३६ श्री.ओछेरार कयणशवॊग 
ऩार 

२१-०२-२०१४ २ भध्म झोन क्रभाॊक 
२  

५ १ १०५० 

            एकूण २१४७५४ 

६.उऩयोक्त तक्तातीर अ.क्र.११ लयीर श्री.कभरेळ डागा माॊच्माकडून अलधै लषृ तोडल्माफाफत यक्कभ रु 
५०००/- लवरू कयण्माफाफत ठयाल ऩारयत कयण्मात अवताॊना देखीर वॊफॊधधताकडून यक्कभ लवरू करून 
ननधीत जभा कयण्मात आरेरे नाशी.तयी त्लरयत द्रव्मदॊड यक्कभ रु ५०००/- लवरू कयण्मात माले. 
७.वलबागाने लषृ प्राधधकयण ननधीचे वन २०१३-१४ चे लावऴषक रेखा तमाय केरेरा नाशी. 
उऩयोक्त फाफीफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ९५ ददनाॊक २२/११/२०१७ देण्मात आरे आशे.प्राप्त ख रावात मा 
ऩ ढे व धायणा कयण्मात मेईर अवे नभदू आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

95 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

44 वन २०१३-१४ भध्मे कयण्मात आरेल्मा लषृ रागलडीफाफत  



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
34 0 भनऩा  9अ 04 1927700 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

1927700    
 

लषृ प्राधधकयण ननधीतनू लषृ रागलड ल वॊगोऩनालय केरेल्मा खचाषत खारीर अननमशभतता आढऱून 
आरेरी आशे. 
१.लषृ रागलड नोंदलशी ठेलरी नवल्माभ ऱे देमकातीर नभदू ३७०० लषृ रागलड झारे ककॊ ला कवे माची 
खारी कयता आरेरी नाशी. 
२.लषृ रागलड फाफत कयण्मात आरेल्मा कयायनाभातीर अट क्र.२ लषृ स्त्थावऩत झाल्मानॊतय दीड 
भदशन्मानॊतय देमके ऩारयत कयण्मात मेईर अवे नभदू अवताॊना लषृ रागलड नोंदलशी ठेलरी नवल्माभ ऱे 
नभदू अटीची ऩतूषता केल्माफाफत खारी कयता आरेरी नाशी. 
३.कयायनाभा अट क्रभाॊक ११ न वाय कॊ राटदायाने री गाडष नोंदलशी ठेलणे आलश्मक अवताॊना, कॊ राटदायाने त े
ठेलरे नवल्माभ ऱे ननगषशभत केरेरे वलष री गाडष रागलड कयण्मात आरेल्मा वॊऩणूष लषृाॊना री गाडष रालरे 
ककॊ ला कवे माची खारी कयता आरेरी नाशी. 
४. वन २०१३-१४ भधीर खचाषव लषृ प्राधधकयण वशभतीची भॊज यी घेणे आलश्मक अवताॊना तळी भॊज यी 
घेण्मात आरेरी नाशी.त्माभ ऱे लषृ रागलड ल वॊगोऩनालय केरेरा खचष यक्कभ रु १९२७७००/-आषेवऩत 
ठेलण्मात मेत आशे. 

 

भशानगयऩाशरका अभयालतीच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात उद्मान वलबागाने लषृ रागलड ल 
वॊगोऩन काभाकरयता म लक कल्माण नागयी वेला वॊस्त्था माॊना आदेळ देण्मात आरे आशे.माफाफत 
रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  

१.वन २०१३-१४ करयता ३७०० लषृ रागलड कयण्माचे आदेळ म लक कल्माण नागयी वेला वॊस्त्था माॊना 
देण्मात आरे आशे. त्मान वाय कल्माण नागयी वेला वॊस्त्था माॊनी खारीर प्रभाणकान वाय यक्कभेची उचर 
केरेरे आशे. 
प्र.क्र. ५०५० ददनाॊक ३-१०-१३ यक्कभ २८३५४३/- १२०० लषृ रागलड देमक (कऩाती लगऱता) 
प्र.क्र.५०५१ ददनाॊक ३-१०-१३ यक्कभ ३३००००/- १४०० लषृ रागलड देमक (कऩाती लगऱता) 



प्र.क्र. ८८८० ददनाॊक १५-१-१४ यक्कभ २६९९१४/- ११०० लषृ रागलड देमक (कऩाती लगऱता) 
कॊ राटदायाने लषृ रागलडफाफत वादय केरेल्मा अशलारात कोणत्मा लाडाषत ककती लषृ योऩण केरे 
आशे,माफाफत नभदू आशे. ऩयॊत  कोणत्मा तायखेव लषृ योऩण केरे ल कोणत्मा प्रकायचे लषृ योऩण केरे 
माफाफत लषृ योऩण/रागलड नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. त्माभ ऱे उऩयोक्त देमकात नभदू लषृ रागलड झारे 
ककॊ ला कवे माची खारी कयता आरेरी नाशी. 
२.लषृ रागलड कयायनाभा ददनाॊक १/०७/२०१३ भधीर अट क्रभाॊक २ न वाय लषृ स्त्थावऩत झाल्माऩावनू १ त े
दीड भदशन्मानॊतय देमक अदा कयण्मात मेईर अवे नभदू आशे. ऩयॊत  लषृ रागलड नोंदलशी ठेलरी 
नवल्माभ ऱे वदय अटीची ऩतूषता झारे ककॊ ला कवे शे तऩावता आरे नाशी. 
३. लषृ रागलड कयायनाभा ददनाॊक १/०७/२०१३ भधीर अट क्रभाॊक ११ न वाय वॊऩणूष री गाडष ज्मा-ज्मा 
दठकाणी रालण्मात मेतीर त्माचे स्त्थऱ फाफत ववलस्त्तय ऩत्ता कामाषरमाव वादय कयणे फॊधनकायक 
अवताॊना,पक्त लाडाषचे नाले ल वॊख्मा वादय कयण्मात आरेरी आशे. तवेच री-गाडष नोंदलशी ठेलण्मात 
आरेरी नाशी. त्माभ ऱे रागलड कयण्मात आरेल्मा वॊऩणूष लषृाॊना री गाडष रालरे ककॊ ला कवे माची खारी 
कयता आरेरी नाशी. 
४.लषृ रागलड ल वॊगोऩन खचष लषृ प्राधधकयण ननधीतनू कयण्मात मेत अवल्माभ ऱे वदय खचाषव लषृ 
प्राधधकयण वशभतीची भॊज यी घेणे आलश्मक अवताॊना तळी भॊज यी घेण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे लषृ 
रागलड ल वॊगोऩनालय केरेरा खचष यक्कभ रु १९२७७००/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 

वन २०१३-१४ भध्मे ३७०० लषृ रागलड खचष ३७००*२५७ =९५०९००/- 
वन २०१३-१४ भध्मे ३७०० लषृ वॊगोऩन खचष ३७००*२२*१२=९७६८००/-  
उऩयोक्त फाफीफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ९५ ददनाॊक २२/११/२०१७ देण्मात आरे आशे.प्राप्त ख रावात मा 
ऩ ढे व धायणा कयण्मात मेईर अवे नभदू आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

95 22/11/2017  2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

45  शवनेभा (कयभणूक) कयाची लव री शवनेभागशृ भारकाकडून कभी केल्माफाफत.  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय ल 
ऩयलाना   
वलबाग   

भनऩा  9ड 03 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 10695 00 00 

 

 अभयालती भशानाग्ऩारीकेच्मा फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडून कयभणूक कयाची लव री केरी जाते . 
वलत्तीम लऴष 2013-14 भध्मे अभयालती ळशयातीर शवनेभागशृ ची कयभणूक कयाची लव री कभी केल्माचे 
आढऱून आरे. 
 

        अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडून कयभणूक कयाची लव री केरी 
जात.े वन 2013-14 भध्मे शवनेभागशृातीर ळो न वाय कयभणूक कयाची लव री कभी कयण्मात आरी.  
लवरू केरेल्मा कयाची तऩावणी केरी अवता पक्त शवनेभागशृाकडीर कयभणूक कयाची लव री केरी जात 
अवल्माचे आढऱून आरे तय नाट्मगशृ, जव्शडीओ वेंटय, वकष व इ. कडून कयभणूक कय लवरू केरा जात 
नवल्माचे आढऱून आरे. तवेच शवनेभागशृाकडून लवरू कयण्मात आरेल्मा कयभणूक कय शा लेऱीच लवरू 
न कयता खूऩ उशळयाने लवरू केरा आशे.  खारीर दळषवलरेल्मा शवनेभा गशृ कडून कयभणूक कयाची यक्कभ 
कभी केल्माचे ददवनू मेत.े 

(बफग शवनेभा कडून प्रती ळो केरेरी कयाची लव री ) 

     भदशना    एकूण ळो  प्रती ळो    रु. 15 
प्रभाणे  

जभा केरेरी 
यक्कभ  

कभी घेतरेरी 
यक्कभ  

एवप्रर –  2013 257 3855 2760 1095 
भे  -    2013 267 4005 3330 675 
जून -   2013 249 3735 3255 480 
ज र ै-   2013 248 3720 3495 225 
ऑगस्त्ट - 2013 262 3930 2820 1110 
वप्टेंफय - 2013 240 3600 3315 285 
ऑक्टोफय -2013   2115  
नोव्शेंफय - 2013 256 3840 2415 1425 
डडवेंफय -  2013 253 3795 2505 1290 



जानेलायी – 2014 277 4155 1890 2265 
पेब्र लायी –  2014 244 3660 1815 1845 

एकूण    29715 10695 
 

  मा फाफत अशबप्राम खारीर प्रभाणे आशे. 

1.  बफग शवनेभा माॊचे कडून भाशे ऑक्टोफय 2013 चे बयणा कयण्मात आरेरी यक्कभ रुऩमे 2115 शे 
ककती ळो चे अवल्माचे वललयणऩर नस्त्तीत उऩरब्ध नाशीत.  

 2. भयाठी ळो, टक्व फ्री ळो तवेच फॊद ळो करयता भापी अवल्माचे दस्त्तालेज/ रेखी ऩ याला 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून ददरेरा नाशीत. 

 3. नाट्मगशृ, जव्शडीओ वेंटय, वकष व इ. कडून कयभणूक कय लवरू केल्मा जात नाशी. 

माफाफत  अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 109 , ददनाॊक 12/12/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 
अवता फाजाय ऩयलाना वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 
आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

109 12/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

46  ऩाऱील श्लान ककॊ ला इतय ऩाऱील जनालयावाठी अन सप्ती ळ ल्क न आकायल्माभ ऱे झारेरे 
भशानगयऩारीकेचे न कवानीफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

41 ऩळ  लध 
गशृ   

भनऩा  9ड 06 00 



वलबाग   
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 00 00 00 

 

 ळशयातीर ऩाऱील श्लान ल जनालयावाठी अन सप्ती ळ ल्क आकायण्मात आरेरी नाशी.  अन सप्ती ळ ल्क 
घेण्मावाठी जादशयात व्दाये प्रोत्वादशत कयण्मात आरेरे नाशी. 
 

                   अभयालती भशानगयऩारीकातीर स्त्थामी वशभती ठयाल ददनाॊक 05-04-2013 भध्मे 
भशायाष्ट्र ळावनाच्मा 19 व्मा ऩळ गणना वव्शेषणान वाय 10792 ऩळ ऩारकाकड े32874 ऩळ धन उऩरब्ध 
अवल्माचे नभदू आशे. तवेच फरै, गाम, लऱू, म्शैळ, घोडा, ळऱेी, भेंढी, लयाश ल श्लान करयता रुऩमे 250 
प्रभाणे ऩयलाना ळ ल्क आकायालमाचे स्त्थामी वशभती ठयाल क्रभाॊक 8 ददनाॊक 05/04/2013 ठयालात ऩारयत 
केरे आशे.  

           भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 चे करभ 493 ऩरयशळष्ट्ट -4 न वाय 
अन सप्ती पी ठयलण्माचा ठयाल भशानगयऩाशरकने ऩारयत केरेरा आशे. स्त्थामी वशभती ठयाल क्रभाॊक 8 
ददनाॊक 05/04/2013 ठयालात नभदू केल्मान वाय प्रती जनालये रुऩमे 250 प्रभाणे ऩयलाना ळ ल्क आकायणे 
आलश्क शोत.े ऩयॊत  वलबागाने  वन 2013-2014 भध्मे पक्त 7 श्लानाचे अन सप्ती पी रुऩमे 1750 लवरू 
केरेरी आशे. माभ ऱे 32874 जनालयाचे ऩयलाने काढरे नवल्माभ ऱे रुऩमे 8216750  भनऩाचे आधथषक 
न कवान झाल्माचे आशे.  वन 2013-14 भध्मे क राॊची पी लवरू करून रामवन्व देणे ल रामवन्व 
घेण्मावाठी जादशयात द्लाये प्रोत्वाशीत कयणे ल त्मा अन ऴॊगाने भशानगऩाशरकेचे उत्ऩन्न लाढवलणे आलश्मक 
शोत.े  ऩयॊत  अळी कामषलाशी न केल्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेचे उत्ऩन्नात लाढ झारी नाशी.  त्माभ ऱे भनऩाचे 
आधथषक न कवान झारेरे आशे.                                                                            
माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 94, ददनाॊक 22/11/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता 
कोणतशेी अन ऩारन वादय केरे नवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

94 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 



 

47 भनऩा आस्त्थाऩनेलय प्रलगषननशाम कभषचाऱमाॊची ऩदे तवेच बफ ॊदनूाभालरीन वाय प्रलगषननशाम 
ऩदाच्मा जस्त्थतीफाफत  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भनऩा 9ड 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशायाष्ट्र ळावन , वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणषम क्र . बफवीवी–1097/प्र.क्र.2/15-फ, ददनाॊक 
29/03/1997 न वाय वयऱवेला ल ऩदोन्नती इत्मादीवाठी वलदशत केरेरी  100 बफ ॊद  नाभालरीचा लाऩय 
कयणेफाफत ळावनाचे ननदेळ आशे . वेला प्रलेळ ननमभान वाय प्रत्मेक वॊलगाषच्मा बयती भाध्मभाकयीता 
लेगलेगऱी बफ ॊद नाभालरी ऩदबयती कयणे आलश्मक्  आशे.भशानगयऩाशरका अभयालती वन  2013-14 
रेखाऩरयषण दयम्मान ऩदोन्नती तवेच अॊतगषत बयतीचे अन ऴॊगाने प्रभाणीत बफ ॊद नाभालरी नोंदलशी 
ठेलण्मात आरी नवल्माचे आढऱ न आरे. 
 

         वेलाप्रलेळ ननमभान वाय ऩदबयती कयणे तवेच ऩदोन्नती फाफत भशायाष्ट्र ळावन , वाभान्म 
वलबाग, ळावन ननणषम क्र . बफवीवी-1097/प्र.क्र.2/15-फ,ददनाॊक 29/03/1997 न वाय वयऱेवला ल ऩदोन्नती 
इत्मादीवाठी वलदशत केरेरी  100 बफ ॊद  नाभालरीचा लाऩय कयणे फाफत ळावनाचे ननदेळ आशे . वेला प्रलेळ 
ननमभान वाय प्रत्मेक वॊलगाषच्मा बयती भाध्भाकयीता लेगलेगऱी बफ ॊद नाभालरी ऩदबयती कयणे आलश्मक 
आशे.भशानगयऩाशरका अभयालती चे वन  2013-14 चे रेखाऩरयषण दयम्मान ऩदोन्नती तवेच बयतीचे 
अन ऴॊगाने प्रभाणीत बफ ॊद नाभालरी नोंदलशी ठेलण्मात आरी नवल्माचे आढऱ न आरे . त्माभ ऱे कभषचा-माॊची 
ऩदे बयताॊना तवेच ऩदोन्नती देताॊना बफ ॊद नाभालरीचा लाऩय कयण्मा त आरा ककॊ ला कवे माफाफतची 
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
          वदय प्रकयणी अधषवभाव ऩर क्र . 15 ददनाॊक 01/09/2017 न वाय अदमालत अवरेरी 
बफ ॊद नाभालरी नेाॊदलशी , भनऩा आस्त्थाऩनेलय नव्माने ननम क्ती कयण्मात आरेल्मा तवेच ऩदोन्नतीने 
बयण्मात आरेरी ऩदे ल अॊतगषत बयतीद्लाये  ऩदे बयताॊना तमाय कयण्मात आरेरी बफ ॊद नाभालरी तवेच 
वध्मा बफ ॊद नाभालरीन वाय प्रलगषननशाम रयक्त ऩदाची वॊख्मा तवेच क ठल्मा बफ ॊद लयीर ऩद रयक्त आशे . 



माफाफतची भादशती वादय कयणेफाफत कऱवलण्मात आरे शोते . उऩयोक्त प्रकयणी अशबरेख तवेच प्रभाणीत 
बफ ॊद नाभालरी नेाॊदलशी रेखा ऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी . कयीता ऩरयच्छेद नोंदवलण्मात 
आरा. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

15 19/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

48 भनऩाचे लदै्मकीम अधधका-माॊना वशाव्मा लेतन आमोगान वाय व्मलवाम योध बत्ता भॊजूय 
केल्माफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

02 00 भनऩा 9ड 01 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशायाष्ट्र ळावन, वालषजननक आयोग्म वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्रभाॊक भचैअ-2011-प्र.क्र.626-11-वेला, 
ददनाॊक 7.8.2012 न वाय केलऱ याज्म ळावनाच्मा भशायाष्ट्ट्र लदैमकीम  ल आयोग्म वेलेतीर रुग्ण वेलेळी 
वॊफॊनत अग्रधका-माॊना व्मलवाम योध बत्ता अन सेम अवताॊना  भशानगयऩाशरके च्मा लदै्मकीम अधधका-माॊना 
लदैमकीम व्मलवाम योध बत्ता भॊज य कयण्मात आरेरा आशे.  
 

 



भशानगयऩाशरका, अभयालतीचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात भनऩाचे आयोग्म वलबागातीर खारीर 
लदै्मकीम अधधका-माॊना व्मलवाम योध बत्ता भॊजूय कयण्मात आरेरा आशे :- 
8. डॉ.वीभा भ.नतैाभ, स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
9. डॉ.व ऴभा ठाकये, स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
10. डॉ.प्रनतबा आराभ, स्त्री लदै्मकीम अधधकायी 
11. डॉ.ग ल्शाणे, लदै्मकीम अधधकायी 
 
     भशायाष्ट्र ळावन , वालषजननक आयोग्म वलबाग , भ ॊफई ळावन ननणषम क्रभाॊक भचैअ -2011-प्र.क्र. 
626-11-वेला, ददनाॊक 7.8.2012 न वाय केलऱ याज्म ळावनाच्मा भशायाष्ट्ट्र लदैमकीम  ल आयोग्म 
वेलेतीर रुग्ण वेलेळी वॊफॊग्रधत लदैमकीम अग्रधका-माॊनाच वशाव्मा लेतन आमोगान वाय व्मलवाम यो ध 
बत्ता अन सेम अवताॊना अननमशभतऩणे भशानगयऩाशरकेच्मा लदै्मकीम अधधका- माॊना त्माॊचे लेतनात 
व्मलवाम योध बत्ता भॊजूय कयण्मात आरा आशे.  
      वॊदबीम ळावन ननणषम ददनाॊक 7.8.2012 चे अलरोकन केरे अवता वदय ळावन ननणषमाची 
प्रत भनऩाव नवनू ळावन ननणषमान वाय भॊजूय व्मलवाम योध बत्ता भनऩाचे लदै्मकीम अधधका- माॊना 
राग  नवल्माभ ऱे त्माॊना वशाव्मा लेतन आमोगान वाय लेतनात ददरेल्मा व्मलवाम योध बत्त्माचे 
अनतप्रदान झाल्माचे ददवनू मेते .  वदय अनतप्रदानाची वॊफॊधधत लदै्मकीम अधधका- माॊकडून लव री 
करुन अन ऩारन कयाले. 
       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र .125, ददनाॊक 21.12.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता 
कोणतशेी अन ऩारन/उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

125 21/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

49 ननमभफाशमरयत्मा रेख्माफाशेय यक्कभा ठेलरेफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

भशानगयऩाशरकेच्मा रेखा वलबागात वलवलध मोजनावाठी वलवलध खाती उघडण्मात आरेरी आशेत.  ल 
त्माॊची नोंद वाभान्म योख ऩ स्त्तकात आशे.  मा शळलाम आणखी 3 मोजनाॊची फॉकेत खाती उघडण्मात 
आरेरी अवनू त्माॊची नोंद वाभान्म योख ऩ स्त्तकाॊत घेण्मात आरेरी नाशी.  मा खात्मालय दय भशा भोठमा 
प्रभाणालय यकभा जभा तवेच खचषशी शोतात. ऩयॊत ूत ेवाभान्म योख ऩ स्त्तकाभध्मे नोंदवलण्मात मेत नाशीत.  

 

             अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013–2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे भशानगयऩाशरकेने 
वलवलध फॉकेत खाती उघडण्मात आरेरी आशेत. वाभान्म योख ऩ स्त्तक रेखा ऩयीषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मात आर.े  त्माप्रभाणे भाचष 2014 अखेयच्मा शळल्रक यक्कभेफाफत रेखाऩयीषणशी कयणेत आर.े  
रेखा वलबागाने आणखी काशी मोजनाॊची खाती फॉकेत उघडरेरी आशेत. ल त्मा खात्मात नेशभी भोठमा 
प्रभाणालय यकभा जभा तवेच खचषशी शोतात.  ऩयॊत  त्माॊची नोंद वाभान्म योख ऩ स्त्तकात घेण्मात आरेरी 
नाशी.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे –  
 

 
फॉक खात ेक्रभाॊक 

 
तऩळीर 

 
फॉकेच ेनाल 

ददनाॊक 
31/03/2014 
अखेय शळल्रक 

913010031229638 13 ले वलत्त ड ेकेअय वेंटय ॲजक्वव फॉक 5,06,974/- 
914010003509758 शबभटेकडी वौदॊमीकयण ॲजक्वव फॉक 89,34,260/- 

50710010000630/5606892 Sweeper Welfare Fund आमडीफीआम 
फॉक 

3,04,411/- 

 
1) एकाच प्रकायच ेमोजनेव उदा. भनऩा ननधी वाठी एका ऩेषा जास्त्त खाती उघडणेत आरी आशेत.  अळा 
प्रकाये रेखा वलबागाच ेननमॊरण नवरेल्मा खात्मालय कोटमालधी रुऩमे जभा कयण्माच ेव्मलशाय 



कयण्माफाफतच ेननणषम कोणाच्मा आदेळाने ल कोणत्मा ननमभान वाय घेतरे माफाफतची कागदऩर े
रेखाऩयीषणाव ऩ यवलण्मात आरेरी नाशी.  मा लेगलेगऱमा खात्मात जभा शोणा-मा यक्कभाॊच ेरेखाॊकन 
कयण्माफाफत व वॊगत कामषऩध्दती वलशीत करुन अभॊरफजालणी कयाली . 
 

2) यक्कभ वलदशत खाती जभा कयणे ल ग ॊतवलणे मा फाफत ननमोजन नवल्माने भशानगयऩाशरकेच ेआधथषक 
न कवान झार ेआशे.  वलष जादा खात्माॊचा आढाला घेलनू जफाफदायी ननजश्चत करुन वलष व्मलशाय एकाच 
खात्मालय कयालेत. व्मलशायात व वज्जता आणणे आलश्मक आशे.   
 

3) भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 च ेननमभ 51 अन्लमे प्रत्मेक भदशना अखेय योकडलशीत 
नोंदलरेल्मा जभा ल खचाषचा फॉक ऩावफ काभधीर नोंदी फयोफय फाफलाय त रना करुन ताऱभेऱ घेणे 
आलश्मक आशे. ऩयॊत  ताऱभेऱ न घेतल्माभ ऱे लयीर तीनशी मोजनाॊच्मा यक्कभा शमा रेख्माफाशेय यादशल्मा 
आशेत.  
  

   माफाफत रेखा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 123, ददनाॊक 20/12/2017 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता रेखा वलबागानकडून अदमाऩ अन ऩारन प्राप्त झार ेनवल्माभ ऱे आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

123 20/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

50 ऩदाधधकायी माॊना ऩ यवलण्मात आरेल्मा खाजगी वधचलाॊच्मा ननमभफाशम नेभणूक करुन 
भानधन प्रदान केरेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

03 नगयवधचल  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ 1 0 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 72500 0 0 

 

अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा वन 2013-2014 मा कारालधीत ऩदाधधकायी  ( भशाऩौय, उऩभशाऩौय, 
वबाऩती स्त्थामी वशभती , वलयोधी ऩषनेता इ. ) माॊनी खाजगी वधचलाॊची ननमभफाशमरयत्मा नेभणूक केरेरी 
शोती.  ल त्माॊचे भानधन शे भशानगयऩाशरका माॊच्माकडून प्रदान कयण्मात आरेरे आशे.  

 

        अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013 – 2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे भशानगयऩाशरकेच े
ऩदाधधकायी  ( भशाऩौय, उऩभशाऩौय, वबाऩती स्त्थामी वशभती, वलयोधी ऩषनेता इ. ) माॊनी खाजगी 
वधचलाॊची नेभणूक केरेरी शोती. वदयची नेभणूक शी कामदमान वाय / भशानगयऩाशरकेच्मा ठयालान वाय / 
आम क्ताॊच्मा आदेळान वाय कयण्मात आरेरी नाशी.  ऩदाधधकायी माॊनी खाजगी वधचलाॊची स्त्लत: नेभणूक 
करुन त्माॊचे यक्कभ रु.2500/- प्रती भाश एलढे भानधन शे भशानगयऩाशरकेकडून प्रदान कयण्मात आरेरे 
आशे.  माफाफतचा तऩळीर खारीरप्रभाणे – 
 

प्रभाणक क्रभाॊक ददनाॊक यक्कभ रु. 
2195 त े2198 ( एकूण 4 प्रभाणके ) 18/05/2013 10,000/- 
3682 त े3684 ( एकूण 3 प्रभाणके ) 08/08/2013 7,500/- 
4457 त े4460 ( एकूण 4 प्रभाणके ) 13/09/2013 10,000/- 
7032 त े7036 ( एकूण 5 प्रभाणके ) 01/11/2013 12,500/- 
8802 त े8806 ( एकूण 5 प्रभाणके ) 09/01/2014 12,500/- 
9923 त े9926 ( एकूण 4 प्रभाणके ) 15/02/2014 10,000/- 

10990 त े10993 ( एकूण 4 प्रभाणके ) 15/03/2014 10,000/- 
एकूण 72,500/- 

 
      तयी ननमभफाशमरयत्मा ऩदाधधकायी माॊनी नेभणूक केरेल्मा खाजगी वधचल माॊना प्रदान केरेल्मा 
भानधनाची यक्कभ रु.72,500/- लवरूऩार ठयत े.   
      माफाफत नगयवधचल वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 127, ददनाॊक 21/12/2017 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता नगयवधचल वलबागानकडून वभथषनीम अन ऩारन प्राप्त न झार े
नवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 



अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

127 21/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

51 वन 2013-2014 मा कारालधीत नगयवधचल वलबागातीर चशा ल नाष्ट्टा मालय केरेल्मा 
खचाषतीर अननमशभततफेाफत . 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

03 नगयवधचल  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 04 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

675626 0 0 0 

 

भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभाभधीर करभ क्रभाॊक 63 त े66 खारी ज्मा खचाषच्मा फाफीवाठी 
खचाषच ेअधधकाय ददर ेआशे,  त्माभध्मे अल्ऩोऩशाय ल चशाऩान खचाषचा वभालेळ शोत नवताना वदय खचष 
कयण्मात आरा आशे.  वदय खचष कयताना वलना ननवलदा ल दयऩरके न भागवलता केरेरा आशे.  
अल्ऩोऩशाय ल चशाऩान इत्मादी खचाषवाठी कोणतशेी कामाषदेळ देण्मात आरेरे वॊधचकेत ददवनू आरेरे नाशी. 
ऩ यलठादायाॊच्मा उऩप्रभाणकाॊलय प्रदानाथष भॊजूय ल अदा करुन यद्द केर ेअव ेळयेे करुन स्त्लाष-मा केरेल्मा 
नाशीत.   

 

                अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013–2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे चशा, नाष्ट्टा माॊलय 
झारेल्मा खचाषफाफतच्मा ननलडक प्रकयणाॊच ेरेखाऩयीषण केरे अवता स्त्थामी वशभती फठैक, वलषवाधायण 
वबा, भशावबा मालेऱी शोणा-मा चशा, नाष्ट्टा मावाठी वन 2013-2014 मा वलत्तीम लऴाषत खारीरप्रभाणे 
एकूण अॊदाज ेयक्कभ रु.6,75,626/- इतका खचष केरेरा आशे.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे –  
 



प्रभाणक क्रभाॊक ददनाॊक यक्कभ रु. 
427 10/04/2013 2960 
428 10/04/2013 18325 
429 10/04/2013 3400 
430 10/04/2013 5000 
435 10/04/2013 2922 
466 10/04/2013 710 
467 10/04/2013 1100 
470 10/04/2013 352 
867 20/04/2013 4740 
2035 16/05/2013 2980 
2401 21/05/2013 3568 
2402 21/05/2013 3251 

2403 त े2422 21/05/2013 71114 
2586 27/05/2013 2100 
2587 27/05/2013 4400 
2588 27/05/2013 3316 
2778 07/06/2013 3920 
2876 13/06/2013 47140 
2879 13/06/2013 12560 
2958 13/06/2013 1400 
2993 13/06/2013 1500 

2692 त े2712 04/07/2013 62464 
2763 05/07/2013 2900 
3028 22/07/2013 1500 
3759 14/08/2013 14475 
3760 14/08/2013 3440 
3762 14/08/2013 1500 
3763 14/08/2013 1400 
3764 14/08/2013 5860 
3781 14/08/2013 55522 

4818 त े4825 26/09/2013 26266 
5306 11/10/2013 3000 



6883 01/11/2013 45561 
6884 01/11/2013 4560 
6885 01/11/2013 5200 
6887 01/11/2013 1500 
7208 07/11/2013 3900 

7552 त े7564 07/11/2013 60329 
7965 19/12/2013 3840 
8385 03/01/2014 12290 

8737 त े8751 09/01/2014 58382 
8765 09/01/2014 1400 
8866 15/01/2014 3800 
9418 28/01/2014 3760 

9419 त े9431 28/01/2014 49132 
10383 त े10395 24/02/2014 46887 

10553 03/03/2014 13740 
एकूण 675626/- 

 
1) भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 भधीर करभ क्रभाॊक 63 त े66 खारी ज्मा खचाषच्मा फाफीवाठी 
खचाषच ेअधधकाय ददर ेआशेत,  त्माभध्मे वदय खचाषचा वभालेळ शोत नाशी.  तयी वदय खचष कोणत्मा प्राधधकायान्लमे 

कयण्मात आरा, माफाफतचा वलबागाकडून अशबप्राम भागवलण्मात आर ेअवता, वभथषनीम अशबप्राम प्राप्त झारा 
नाशी.  

2) वन 2013-2014 भध्मे अल्ऩोऩशायावाठी ल चशाऩानावाठी एकूण यक्कभ रु. 6,75,626/- एलढा खचष झारेरा 
आशे.  भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 भधीर अन वचूी ड प्रकयण 5 (2) न वाय भशानगयऩाशरकेने 

प्रत्मेक फाफीवाठी लऴषबयात रु.2,00,000/- ऩेषा जादा खचष अवल्माव क ठराशी भार ककॊ ला वाभ िी खयेदी 
कयण्मावाठी 7 ददलव अगोदय स्त्थाननक लतृ्तऩरात जाशीयात देऊन अळा खयेदीवाठी ननवलदा भागवलणे आलश्मक 

अवताना वलना ननलीदा ल दयऩरके न भागवलता चशा, अल्ऩोऩशाय माॊलय खचष केरेरा आशे.  ननवलदा प्रकक्रमा न 

याफवलल्माने स्त्ऩधाषत्भक दयाचा राब अभयालती भशानगयऩाशरकेव झारेरा नाशी.  ऩरयणाभी वलशळष्ट्ट 

ऩ यलठादायाकडून अल्ऩोऩशाय ल चशाऩान कयीता खयेदी केरेरी अवल्माने जादा खचष झारा अवण्माची ळक्मता 
नाकायता मेत नाशी.  तवेच अळा प्रकायच्मा वादशत्माॊची लायॊलाय आलश्मकता बावत अवल्माव ननवलदा काढून लावऴषक 

दय भॊजूय कयणे ळक्म अवताना अळी कामषलाशी झारेरी ददवनू आरेरी नाशी. 

3) अल्ऩोऩशाय ल चशाऩान इत्मादी लय झारेल्मा खयेदीची उऩ प्रभाणके माॊची तऩावणी केरी अवता, वॊफॊधधत 



ऩ यलठादायाॊना वदयीर खचाषवाठी कोणतशेी कामाषदेळ देण्मात आरेरे वॊधचकेत ददव न आरेरे नाशीत.  ऩरयणाभी 
ऩ यलठमाच ेऩरयभाण, दय, कोणकोणत्मा फाफी ऩ यलठादायाने ऩ यवलणे आलश्मक आशे, माची कोणतीशी तऩावणी आणण 

ऩडताऱणी न कयता वॊफॊधधताॊना यकभा अदा कयण्मात आरेल्मा आशेत.  वॊफॊधधत ऩ यलठादायाॊनी प्रत्मषात ककती 
अल्ऩोऩशाय ल चशाऩान इत्मादीॊचा ऩ यलठा केरा आशे, माची कोणतीशी भाशीती / अशबरेख ेनस्त्तीवोफत उऩरब्ध 

झारेरे नाशीत.  ऩरयणाभी ऩ यलठादायाॊना यक्कभ अनतप्रदान झाल्माची ळक्मता नाकायाता मेत नाशी.  तवेच प्रदान 

कयण्माऩलूी आलश्मक ती तऩावणी नभदू करुन ल ऩ यालठादायाच्मा उऩप्रभाणकाॊलय प्रदानाथष भॊजूय , ल अदा करुन 

यदद् केर ेअव ेळयेे भारुन स्त्लाष-मा केरेल्मा नाशीत. 

4) अल्ऩोऩशाय ल चशाऩानालयीर खचष कोणकोणत्मा अभमाॊगताॊवाठी केरा, माफाफतच्मा क ठल्माशी नोंदी ठेलरेल्मा 
नाशीत.    

      माफाफत नगयवधचल वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 126, ददनाॊक 20/12/2017 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता नगयवधचल वलबागानकडून वभथषनीम अन ऩारन प्राप्त न 
झाल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

126 20/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

52 धनादेळ वाठा नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन न ददरेफाफत .. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा 
वलबाग  

भनऩा ननधी 9ड 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 



धनादेळ वाठा नोंदलशी वलशीत नभ न्मात ठेलण्मात आरी अवनू त्माचा अशबरेख रेखाऩरयषणाव वादय 
केरेरा नाशी.    

 

          अभयालती भशानगयऩाशरका माॊचे वलत्तीम लऴष 2013-2014 भध्मे लाऩयरेल्मा वलवलध फॉक खात्माचे 
धनादेळ वाठा नोंदलशी उऩरब्ध करुन देण्मावॊदबाषत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 42, ददनाॊक      
21/09/2017 अन्लमे कऱवलण्मात आर े शोत.े  ऩयॊत  वदयची नोंदलशी रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मात आरेरी नाशी.  वदयच्मा धनादेळ वाठा नोंदलशमा ठेलण्मात आल्मा नवल्माने रेखा ऩरयषणाव 
कोणत्मा फॉकेकडून कोणत्मा खात्माची ककती धनादेळ ऩ स्त्तके प्राप्त झारी ल त्मातीर ककती धनादेळ 
लाऩयरे माची खारी कयता आरी नाशी.  फॉकेकडून प्राप्त झारेरे धनादेळ ऩ स्त्तके तऩावनू वलष धनादेळ 
व्मलजस्त्थत क्रभलाय अवनू धनादेळ ऩ स्त्तकातीर वॊख्मा मोग्म अवल्माच े प्रभाणऩर देलनू वलशीत 
नभ न्मातीर धनादेळ वाठा नोंदलशीभध्मे नोंदवलणे आलश्मक आशे. भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखावॊदशता 
1971 चे ननमभ 46 अन्लमे धनादेळ ऩ स्त्तकाचा दशळोफ नभ ना क्रभाॊक 1 भध्मे ननदेशळत केल्माप्रभाणे 
ठेलणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  अळी कामषलाशी अभयालती भशानगयऩाशरकेकडून  2013-2014 भध्मे झाल्माची 
खारी झारी नवल्माने तवेच अधषवभाव ऩराच ेउत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ कामभ नोंदवलण्मात मेत 
आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

42 21/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

53 योखलशी, फॉक ऩावफ क / फॉक स्त्क्रोर माभधीर तपालतीचा ताऱभेऱ घेतरा नवरेफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ 01 0 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 भधीर ननमभ 51(3) न वाय प्रत्मेक भदशन्माच्मा ळलेटी 
वलषवाधायण योखलशी ल फॉक ऩावफ क / फॉक स्त्क्रोरन वाय शळल्रक यकभाॊचा ताऱभेऱ न घेण्माची 
अननमशभतता आशे.   
 

            अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013 – 2014 मा आधथषक लऴाषची योखलशी ल वॊफॊधधत 
फॉकेच्मा शळल्रक यकभाॊची ददनाॊक 31/03/2014 अखेयची ऩडताऱणी केरी योखलशीतीर शळल्रक ल फॉक 
ऩावफ क / फॉक स्त्क्रोरन वाय शळल्रक यक्कॊ भा मात खारीर तऩशळरात दळषवलल्मा प्रभाणे तपालत आढऱून 
आरेरी आशे. 
     भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 चे ननमभ 51(3) अन्लमे प्रत्मेक भदशन्माच्मा ळलेटी 
वलषवाधायण योखलशीत जभा ल खचष यकभाॊची ज ऱलणी करुन तळा नोंदी योखलशीत नोंदलनू वदय यकभाॊची 
फॉक ऩावफ क / फॉक स्त्क्रोर न वाय शळल्रक यकभेळी ऩडताऱणी करुन तपालत यकभाॊचा ववलस्त्तय तऩशळर 
नोदॊलनू ताऱभेऱ घेणे आलश्मक आशे.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे –  
 
अ.क्र. रेखा ळीऴष फॉक स्त्क्रोर 

न वाय ददनाॊक 

31/03/2014 

ची शळल्रक 

फॉक ऩावफ क 

न वाय ददनाॊक 

31/03/2014 ची 
शळल्रक 

योकडलशीन वाय 

ददनाॊक 

31/03/2014  

ची शळल्रक 

योकडलशीन वाय 

तपालत 

1 बरलेणी मोजना - 9992133 9651267 - 340866 
2 नागयी दशरत लस्त्ती 

व धायणा 
- 3385637 2596377 - 789260 

3 अल्ऩवॊख्माक अन दान 4806706 - 4789702 - 17004 
4 यस्त्त ेद रुस्त्ती ( नझ र 

उत्ऩन्न ) 

- 28180286 46969731 + 18789445 

5 वलदबष लधैाननक वलकाव - 2219096 2165977 - 53119 
6 अॊफादेली ल एकवलया देली 

अन दान 

- 19692025 13318215 - 6373810 

7 ब मायी गटाय अन दान 

( UIDSSMT) 

73793711 - 21723021 - 52070690 

8 अजग्नळभन फऱकटीकयण - 9208867 8855582 - 353285 



9 भ रबतू वोमी व वलधा 
अन दान 

( CBI ) 

- 4194650 2923171 - 1271479 

10 जीआमएव प्रणारी 
( GIS System ) 

1741304 - 1644332 - 96972 

11 स्त्ऩधाष ऩयीषा 58239 - 56824 - 1415 
12 जजल्शा नन.वशभती / 

नावलण्मऩणूष मोजना 
- 8717169 7552467 - 1164702 

13 भागाव षेर अन दान - 3764816 3376124 - 388692 
14 अॊगणलाडी लजनभाऩे 

ऩ यवलणे 

502020 - 499557 - 2463 

 
1) भदशना अखेय फॉक ताऱभेऱ घातरा नवनू अखेय शळल्रक यक्कभेचा गोऴलाया काढरेरा आशे. 
 

2) नगयऩाशरका रेखावॊदशता 1971 ननमभ 39 न वाय भदशन्माच्मा ळलेटी योखलशीत नोंदवलरेल्मा जभा ल 
खचाषची यक्कभ ऩावफ कातीर / फॉक स्त्क्रोर भधीर प्रत्मेक जभा ल खचष फाफी फयोफय त रना करुन फॉक 
ताऱभेऱ घारन्मात आरेरा नाशी.  वदयीर फाफ गॊबीय स्त्लरुऩाची अवनू लेऱीच ताऱभेऱ घारणे आलश्मक 
ल फॊधनकायक आशे.  
3) फॉक ताऱभेऱा अबाली ककदष ल फॉकेतीर शळल्रक माभधीर तपालत कोणत्मा कायणाभ ऱे आशे ल 
तपालतीची कायणे कोणती आशेत, माचा उरगडा शोल ूळकरा नाशी. 
 

4) ताऱभेऱा अबाली ककदष ल फॉक ऩावफ क / फॉक स्त्कोर माभधीर शळल्रक यक्कभा फयोफय अवल्माची 
खारी ऩटत नाशी.  ताऱभेऱ नवल्माने काशी गॊबीय अननमशभतता घडरी अवल्माव त्मालय बाष्ट्म कयता 
मेत नाशी. फ-माच ददलवाऩावनू फॉक ताऱभेऱाच ेकाभ अऩ णष अवनू देखीर प्रळावनाने माकड ेद रषष केरेरे 
ददवनू मेत.े   
 

    माफाफत रेखा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 124, ददनाॊक 20/12/2017 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता रेखा वलबागाने ख रावा वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

124 20/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

54 ईभायत ऩयलाना नोंदलशी नभ ना ४५ अद्मालत नवणेफाफत ल ईतय अननमशभतता 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
09 0 भनऩा  9ड  02 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

१. भनऩा अभयालतीच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात ईभायत ऩयलाना नोंदलशी नभ ना ४५ तऩावरे 
अवता,नोंदलशीतीर वॊऩणूष यकाने अद्मालत ठेलण्मात मेत नाशी. 
२. नगय यचना वलबागाने ईभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी ददल्माफाफत / ताफा ददल्माफाफत / बोगलटाधाय 
प्रभाणऩर ददल्माफाफत कोणतीशी वचूना वॊफॊधीत प्रबाग कयाॊधान वलबागाव देत नवल्माचे ददवनू मेत 
आशे.माभ ऱे ईभायतीलय भारभत्ता कय लेऱेत राग ूशोत नाशी. अथाषत भशानगयऩाशरकेचे आधथषक न कवान 
शोत अवल्माचे ददवनू मेत आशे. 
 

 

भनऩा अभयालतीच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात ईभायत ऩयलाना नोंदलशी नभ ना ४५ तऩावरे 
अवता,नोंदलशीतीर ऩ ढीर खारीर बयण्मात मेत नाशी. त्माभ ऱे ईभायत ऩयलाना वलऴमी ऩरयऩणूष भादशती 
वलबागाकड ेउऩरब्ध शोत नाशी. 
१. ऩयलाना ददनाॊक, २. काभ ऩणूष ददनाॊक, ३. ताफा घेतल्माचा ददनाॊक, ४. कयाॊधान वलबागाव वचूना 
ददल्माचा ददनाॊक,५. आकायणी ददनाॊक, ६. आकायणी यक्कभ. 
२. वलबागाने ईभायत फाॊधकाभ ऩयलाना ननगषशभत केल्मानॊतय त्माची एक प्रत वॊफॊधीत प्रबाग कयाॊधान 
वलबागाव देणे आलश्मक आशे,  जेणे करून भारभत्ता कयाचे न कवान शोणाय नाशी. ऩयॊत  नगय यचना 
वलबाग भनऩा अभयालती माॊनी ईभायत फाॊधकाभ ऩयलानगी ददल्माफाफत / ताफा ददल्माफाफत / बोगलटाधाय 
प्रभाणऩर ददल्माफाफत कोणतीशी वचूना वॊफॊधीत प्रबाग कयाॊधान वलबागाव देत नवल्माचे ददवनू मेत आशे. 
त्माभ ऱे ईभायतीलय भारभत्ता कय लेऱेत राग ूशोत नाशी. अथाषत भशानगयऩाशरकेचे आधथषक न कवान शोत 
अवल्माचे ददवनू मेत आशे.  



      उऩयोक्त फाफीची ऩतूषता शोणे आलश्मक आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

140 03/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

55  शळल्रक यक्कभेची ग ॊतलणूक ल ग ॊतलणूक नोंदलशी भधीर र टी फाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा   
वलबाग   

भनऩा  9ड 06 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

ग ॊतलणूक नोंदलशी वलदशत नभ न्मात ठेलरी नाशी . फॉकेतीर ठेली ल नोंदलशीतीर नोंदी माॊचा ताऱभेऱ घेतरा 
जात नाशी. 
 

        अभयालती भशानगयऩालरकेच्मा रेखा वलबागाने आग्रथवक लऴव 2013-14 भध्मे लळल्रक यकभेच्मा 
गुॊतलणुका लेगलेगळ्मा फॉकेत केरेल्मा आशेत. वदय गुॊतलणूक नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता खारीर 
अननमलभतता आढऱून आरेल्मा आशेत. माफाफत रेखा ऩयीषणाचे अलबप्राम खारीर प्रभाणे आशेत. 

1) भशायाष्ट्ट्र नगयऩालरका अग्रधननमभ 1949 करभ 92 (2) नवुाय स्थामी वलभतीच्मा भॊजुयीने आमकु्त भनऩाच्मा 
लतीने लळल्रक यक्कभेची गुॊतलणूक कयीर ल आमकु्ताव स्थामी वलभतीच्मा भॊजुयीने फॉकाभध्मे ठेलरेल्मा ठेली 
कोणत्माशी लेऱी काढून घेता मेतीर तवेच ठेलण्मात आरेरी गुॊतलणूक भदुतऩलूव काढून घेताॊना स्थामी वलभतीची 
ऩलूव भॊजुयी घ्माली रागत.े  ऩयॊत ुमाफाफत कोणतशेी अलबरेख/नस्ती प्राप्त न झाल्माभऱेु लयीरप्रभाणे कामवलाशी 
झारी अगय कव,े माफाफत खात्री कयता आरी नाशी. 

2) गुॊतलणूक नोंदलशी याष्ट्ट्रीम रेखा वॊदशता ननमभ 20  भधीर नभनुा IN-1 भध्मे ठेलणे आलश्मक अवताना वलदशत 



नभनु्मात ठेलरेरी नाशी. 

3) गुॊतलणूक नोंदलशी एकबत्रत ठेलण्मात आरी अवनू ननधीची गुॊतलणूक कयताना प्रत्मेक गुॊतलणूक स्लतॊत्र 
ऩानालय नोंदवलणे आलश्मक अवताना वलव ननधीची नोंद एकत्र घेतरेरी आशे. 

4) याष्ट्ट्रीम रेखा वॊदशता ननमभ 20.30 (B) नवुाय रेखा वलबाग प्रभखु ककॊ ला त्माॊच्मा लतीने ननमकु्त केरेल्मा 
अग्रधकाऱ्माने प्रत्मेक भदशना अखेयीव गुॊतलणूक खात्माभधीर लळल्रक यक्कभा गुॊतलणूक नोंदलशी फयोफय ताऱभेऱ 

घेलनू नोंदलशीतीर नोंदी प्रभाणणत कयणे आलश्मक अवताॊना वन 2013-14 भध्मे कोणत्माशी भदशन्मात ताऱभेऱ 

घेतरेरा नाशी. 

5) याष्ट्ट्रीम रेखा वॊदशता ननमभ 20.30 (d) नवुाय प्रत्मेक आग्रथवक लऴावच्मा अखेयीव रेखा वलबाग प्रभखुाने 

गुॊतलणुकीची प्रत्मष ऩडताऱणी करून गुॊतलणुकीच ेप्रभाणऩत्र (Fix Diposit Recipt) नोंदलशी फयोफय ऩडताऱून 

नोंदलशीतीर नोंदीप्रभाणे फयोफय अवल्माची खात्री करून प्रभाणणत कयणे आलश्मक अवताना रेखा वलबाग प्रभखुाने 

आग्रथवक लऴव 2013-14 अखेय गुॊतलणुकीची ऩडताऱणी करून प्रभाणऩत्र नोंदवलरे नाशी. 

6) रेखा वलबाग प्रभखुाने गुॊतलणुकीच्मा भदुती अखेय प्राप्त झारेरे व्माज गुॊतलणुकीच्मा अटी ल ळती 
प्रभाणे फयोफय अवल्माची खात्री करून नोंद प्रभाणणत कयणे आलश्मक अवताॊना नोंदलशीभधीर कोणतीशी 
नोंद प्रभाणणत केरेरी नाशी.                                                                                   

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

90 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

56 प्रलाव बत्ता देमक प्रदान कयताॊना झारेल्मा अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा   
वलबाग   

भनऩा  9फ 02 00 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 151494 00 00 

 

         भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम, ददनाॊक 03 भाचष 2010 भधीर ऩरयच्छेद 4.1, 
4.2 ल 4.3 न वाय देम नवरेल्मा भनऩा कभषचाऱमाॊना ननमभफाह्म प्रलाव बत्ता प्रदान कयण्मात आरेरा 
आशे. तवेच प्रभाणकावोफत उऩप्रभाणक नवताॊना देखीर प्रभाणकाॊची वॊऩणूष यक्कभ  भॊजूय कयण्मात आरी 
आशे. 
 

1) भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम, ददनाॊक 03 भाचष 2010 भधीर अ.क्र. 4.1 न वाय 
वधचलाॊऩेषा कभी दजाषच्मा अधधकाऱमाॊना वलभान प्रलाव अन सेम नवताॊना खारीर प्रलाव बत्ता देमकात 
प्रदान कयण्मात आरेरे आशे. तवेच ळा.नन. तीर अ.क्र. 4.2 न वाय िेड लेतन रु.6600/- ल  त्माऩेषा 
अधधक अवणा-मा अधधकाऱमाॊना जव्दतीम लगष लातान कूशरत 2 स्त्तय ळमनमान देम अवताॊना िेड लेतन 
रु.6600/- ऩेषा कभी अवणाऱमा अधधकाऱमाॊना जव्दतीम लगष लातान कूशरत 2 स्त्तय ळमनमान चे येल्ले बाड े
देण्मात आरेरे आशे. तवेच ळा.नन. तीर  अ.क्र. 4.3 न वाय िेड लेतन रु.4400/- ल त्माऩेषा अधधक 
अवणाल्मा अधधकाऱमाॊना लातान कूशरत फव बाड ेदेम अवताॊना िेड लेतन रु.4400/- ऩेषा कभी अवणाऱमा 
अधधकाऱमाॊना लातान कूशरत फव बाड ेप्रदान कयण्मात आरे आशे, त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. 

अ.  
क्र. 

प्रभाणक क्र.ल 
ददनाॊक  

देमकाची 
यक्कभ  

कभषचाऱमाचे नाल ल िेड 
ऩे  

कारालधी देमकातीर 
प्रलावाचे वाधन  

उचर 
यक्कभ  

1 2988/13.06.13 18777 श्री.डी ऩी.भेश्राभ       
6600 

05/2013 वलभान 15110 

2 2969/13.06.13 2695 श्री.एव.जी.ऩकड े      
4200 

05/2013 येल्ले एवी-3  2275 

3 2733/05.06.13  10519 श्री.अरुण डोंगये        
7600 

05/2013 वलभान 10084 

4 2738/05.06.13 10751 श्री.आय.के.भलाळी      
6600 

05/2013 वलभान 9861 

5 2739/05.06.13 10686 श्री.अयवल ॊद ऩाटीर      
4400 

05/2013 वलभान 9861  

6 1992/15.05.13  2825 श्री.ए.ए..टप्ऩे          
4400  

04/2013 येल्ले एवी-2 1235 

7  8040/21.12.13  18083 श्री.अरुण डोंगये        
7600 

12/2013  वलभान 15911 

8 7615/05.12.13  1844 श्री.डी.एन.फामस्त्कय     07/2013  लातान कूशरत 1544 



1800 फव  

9  4876/26.09.13  1525 श्री.एव.जी.ऩकड े      
4200 

08/2013  लातान कूशरत 
फव  

900 

10  4878/26.09.13 1525 श्री.रयतळे देवाई       
1900 

08/2013 लातान कूशरत 
फव  

900 

11  4508/13.09.13  11705 श्री.ए.एव.जोळी        
4400 

02/2013  वलभान 7543  

12 4484/13.09.13  1756  श्री.शेभॊत भशाजन      
4200  

07/2013 येल्ले एवी-2 891  

13 4471/13.09.13 1588 श्री.क णार फाॊफर      
1900   

07/2013 लातान कूशरत 
फव  

1400 

14  5536/14.10.13  1897 श्री.आय.एन.चव्शाण    
1900  

07/2013 येल्ले एवी-3 1672 

15 5146/08.10.13 10972 श्री.अरुण डोंगये        
7600 

09/2013  वलभान 10537 

16 9437/28.01.14  13988 श्री.अरुण डोंगये        
7600 

01/2014  वलभान 11898 

17 9265/22.01.14  12002  श्री.अरुण डोंगये        
7600 

01/2014  वलभान 11367 

18  8961/16.01.14  2905  श्री.एव.जी.ऩकड े      
4200 

01/2014 येल्ले एवी-3 2055 

19  3139/24.07.13  13620  श्री.अरुण डोंगये        
7600 

07/2013 वलभान 12605 

20  2932/18.07.13  6711  श्री.डी ऩी.भेश्राभ       
6600 

06/2013  वलभान 4664  

21 2017/15.05.13  2515 श्री.आय.एभ.ऩलाय      
5200  

09/2012  येल्ले एवी-2 1420  

    एकूण  133733 
 

2) श्री.व्शी.एभ.झाभायकय क.शर.माॊचे प्रभाणक क्रभाॊक 4788, ददनाॊक 02.09.2013, रु.13286/-  ल 
प्रभाणक क्रभाॊक 4787, ददनाॊक 21.09.2013, रु.24060 भध्मे अन क्रभे 5000/- ल 12761/- चशा, 
नास्त्ता, जेलण तवेच फव टॎक्वी बाड ेलय खचष दाखवलण्मात आरे,  ऩयॊत  त्माॊचे उऩप्रभाॊणक जोडण्मात 
आरेरे नाशी. त्माभ ऱे वॊफॊधधताकडून यक्कभ रु 17761/-लवरू कयण्मात माले.  



      तयी उऩयोक्त अधधकाऱमाॊना/कभषचाऱमाॊना प्रदान कयण्मात आरेरे प्रलाव बत्ता रेखाऩयीषणाव भान्म 
नवनू वॊफॊधीत नभदू यक्कभ लवरू कयण्मात माले.  माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 135, ददनाॊक 
29/12/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केरे नवल्माभ ऱे 
आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

135 29/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

57 भनऩाच्मा  वलवलध खात्मातीर ननधी द व-मा खात्मात लऱवलणेफाफतच्मा 
अननमशभततफेाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 00 भ.न.ऩा. 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाचे वलवलध खात्मातीर यकभा द व-मा खात्मात लऱवलल्माचे योखऩ स्त्तकातीर नोंदीॊलरुन ददवनू मेत.े  
ळावनाचा ननधी ज्मा प्रमोजनावाठी भॊजूय केरा जातो त्माच प्रमोजनालय खचष कयणे आलश्मक आशे.  
लऱती केरेल्मा यकभा त्माच खात्मात जभा केल्माफाफतचा तऩळीर/अशबरेख वादय न केल्माभ ऱे वदय 
यकभाॊच्मा मोग्म लाऩयाफाफत खारी कयता आरी नाशी. 
 

     भनऩा, अभयालतीचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात योख ऩ स्त्तकाची तऩावणी केरी अवता 
भनऩाच्मा वलवलध खात्मातीर यकभा लेऱोलेऱी द व-मा खात्मात लऱती केल्माचे ददवनू मेत.े  लास्त्तवलक 
ज्मा प्रमोजनावाठी ननधी भॊजूय कयण्मात आरा आशे त्माच प्रमोजनालय ननधी खचष शोणे अऩेक्षषत आशे.  



माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.91, ददनाॊक 20.11.2017 न वाय लऱती केरेल्मा यकभेफाफतचा तऩळीर 
उऩरब्ध करुन देणेफाफत कऱवलरे अवता खारीरप्रभाणे तऩळीर प्राप्त झारेरा आशे. 

अ.क्र. ज्मा ननधीतनू 
यकभा लऱती 
केल्मा त्मा 
ननधीचे नाॊल 

ज्मा खात्मात 
यकभा लऱती 
केल्मा त्मा 
ननधीचे नाॊल 

ऩषृ्ट्ठ क्रभाॊक/ 
प्रभाणक क्रभाॊक 

ल ददनाॊक 

लऱवलरेरी 
यक्कभ 

धनादेळ 
क्रभाॊक / 
प्रभाणक 
क्रभाॊक ल 
ददनाॊक 

यक्कभ ऩयत 
कयण्मात 
आरी 

अवल्माव 
त्माचा 
तऩळीर 

1 2 3 4 5 6 7 

1 13 ला वलत्त 
आमोग –  

जकात अन दान 

भनऩा ननधी 
Axis Bank 

122, दद. 

8.5.2013 

102259692/- 003647 -- 

2 भनऩा पॊ ड UIDSSMT 149, दद. 
18.5.2013 

10000000/- 218579 -- 

3 ॲक्वीव 
फॉकेभधून 

HDFC 
फॉकेच्मा 
भ रबतू 
व वलधा 
खात्मात 

63, दद. 
17.9.2013 

120000000/- 031037 -- 

4 ॲक्वीव 
फॉकेभधून 

HDFC 
फॉकेच्मा 
प्राथशभक वोमी 
व वलधा पॊ ड 
खात्मात 

86, 
दद.25.9.2013 

5000000/- 031038 -- 

5 IDBI फॉक भनऩा 
ननधीतनू 

IDBI लषृ 
प्राधधकयण 

90, 
दद.26.9.2013 

708206/- 180675 -- 



6 IDBI Bank IDBI Bank  
वलकाव ळ ल्क 

104, 
दद.3.10.2013 

70000000/- 229372 -- 

7 IDBI Bank IDBI Bank  
यस्त्त ेअन दान 

104, 
दद.3.10.2013 

50000000/- 229373 -- 

8 Axis Bank  
वलकाव ळ ल्क 

UIDSSMT 114, 
दद.8.10.2013 

10000000/- 229287 -- 

9 IDBI Bank  
यस्त्त ेअन दान 

IDBI 374 162, 
दद.25.10.2013 

30000000/- 060248 -- 

10 IDBI Bank  
ब मायी गटाय 

IDBI 374 162, 
दद.25.11.2013 

60000000/- 076514 -- 

11 13 ला वलत्त 
आमोग 

Axis Bank  
भनऩा पॊ ड 

162, 
दद.25.11.2013 

70000000/- 003653 -- 

12 Axis Bank  
यस्त्त ेद रुस्त्ती 
नझ र 

ॲक्वीव फॉक 
1540 

192, 
दद.29.10.2013 

20000000/- 636649 -- 

13 LBT - भनऩा 
पॊ ड 

13 ला वलत्त 
आमोग 

110, 
दद.2.12.2013 

50000000/- 180990 -- 

14 ॲक्वीव फॉक 
1540 

13 ला वलत्त 
आमोग 

150, 
दद.20.12.2013 

20000000/- 059128 -- 

15 ॲक्वीव फॉक 
1540 

IDBI Bank  
यस्त्त ेअन दान 

184, 
दद.4.3.2014 

30000000/- 059999 -- 

16 ॲक्वीव फॉक 
1540 

यस्त्त ेद रुस्त्ती 
नझ र 

184, 
दद.4.3.2014 

20000000/- 516100 -- 

17 नलफौध्द घयक र HDFC 0020 27, 50000000/- 390657 -- 



दद.20.3.2014 

18 13 ला वलत्त वेन्रर फॉक  27, 
दद.20.3.2014 

50000000/- 019837 - 

19 ॲक्वीव फॉक 
भनऩा ननधी 

IDBI Bank  
ब मायी गटाय 

38, 
दद.27.3.2014 

50000000/- 515978 -- 

20 ॲक्वीव फॉक 
भनऩा ननधी 

IDBI Bank  
ब मायी गटाय 

42, 
दद.29.3.2014 

10000000/- 515981 -- 

 

     ळावनाचा ननधी ज्मा प्रमोजनावाठी  ननधी भॊजूय झारा त्माच प्रमोजनावाठी ननधी लाऩयणे आलश्मक 
आशे.  लयीर तऩळीरातीर नभ द यकभा मा एका खात्मात न द व-मा खात्मात ऩयस्त्ऩय लऱती केल्मा अवनू 
वदय अन दानाच्मा मोग्म लाऩयाफाफत अशबरेख उऩरब्ध करुन देण्मात आरा नवल्माभ ऱे वदय यकभा 
त्माच खात्मात जभा केल्माफाफत तवेच अन दानाच्मा मोग्म लाऩयाफाफत खारी कयता आरी नाशी. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

91 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

58 आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकातीर र टीॊफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भ.न.ऩा. 9फ 03 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



00 00 00 00 
 

वेलाप्रलेळोत्तय ननमभान वाय ळावकीम वेलेत / स्त्लामत्त वॊस्त्थेत ननम क्त झारेल्मा वलष कभषचा-माॊना 
ळावनाने / स्त्लामत्त वॊस्त्थेने ठयलनू ददरेल्मा ननमभालरीन वाय अशषता धायण कयणे आलश्मक अवनू 
भनऩाचे आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकात र दट/उणीला आढऱून आल्माभ ऱे त्माप्रभाणे 
भनऩाने उधचत प्रळावकीम कामषलाशी कयणे आलश्मक अवताॊना अळा प्रकायची कामषलाशी केरी नवल्माचे 
ददवनू मेत.े 
 

    वेलाप्रलेळोत्तय ननमभान वाय ळावकीम वेलेत / स्त्लामत्त वॊस्त्थेत ननम क्त शोणा-मा वलष कभषचा-माॊना 
ळावनाने/स्त्लामत्त वॊस्त्थेने ठयलनू ददरेल्मा  ननमभालरीन वाय अशषता धायण कयणे आलश्मक आशे.  भनऩाचे 
वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता 
खारीर र टमा ननदळषनाव आल्मात :- 

तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 

अ.क्र. कभषचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ वेलाऩ स्त्तकातीर आढऱून आरेल्मा अननमशभतता 

1 2 3 

1 श्री.वॊदीऩ व .ऩाटफागे, 

औऴधी ननभाषता 

 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

2 श्री.ककळोय व खदाव याऊत, 

औऴधी ननभाषता 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 



4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

3 श्री.वनतळ डोभाजी चाभट, 

औऴधी ननभाषता 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

4 श्री.प्रवलण ऩ ॊ.चौधयी, 

औऴधी ननभाषता 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

5 क .वोनारी ऩ .देलधगयकय, 

औऴधी ननभाषता 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

6 श्री.वलकाव ना.दशलवे, 

औऴधी ननभाषता 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 



4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

7 श्री.कृष्ट्णा वॊबाजी लाघभाये, 

औऴधी ननभाषता 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट  

   शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

 

1. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्र.भबाऩ-1087/14/वीआय-2/87/20, 
ददनाॊक 30.12.1987 न वाय वेलाननम क्तीऩावनू दोन लऴाषत भयाठी बाऴा उत्तीणष कयणे ककॊ ला भयाठी बाऴा 
उत्तीणष कयण्माऩावनू व ट शभऱवलणे आलश्मक आशे.  वलदशत कारालधीत ऩयीषा उत्तीणष न शोणा-मा 
 अथला व ट न शभऱवलणा-मा कभषचा-माॊच्मा लेतनलाढी योखण्माव ऩार ठयेर. 

 

2. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्र.दशबाऩ-1076-28, ददनाॊक 
10.6.1976 न वाय प्रत्मेक ळावकीम कभषचा-माने ळावकीम वेलेत रुजू झाल्माच्मा ददनाॊकऩावनू तीन लऴाषचे 
भ दतीत उत्तीणष कयणे आलश्मक आशे ककॊ ला व ट शभऱवलणे आलश्मक आशे.  वलदशत कारालधीत ऩयीषा 
उत्तीणष न शोणा-मा  अथला व ट न शभऱवलणा-मा कभषचा-माॊच्मा लेतनलाढी योखण्मात मेतीर. 

   अवे अवताना भनऩाचे कभषचा-माॊना भयाठी बाऴा / दशॊदी बाऴा उत्तीणष केल्माची ककॊ ला व ट 
शभऱवलल्माची नोंद वेलाऩ स्त्तकात नवनू वलदशत कारालधीनॊतय त्माॊच्मा लावऴषक लेतनलाढी योखण्मात 
आल्माचे ददवनू आरे नाशी.  

 

3. भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्र.प्रशळषण-2000/प्र.क्र.5/2001/39, 
ददनाॊक 20.7.2002 न वाय जे कभषचायी वॊगणक अशषता ऩयीषा उत्तीणष कयणाय नाशीत, अळा कभषचा-माॊच्मा 
लेतनलाढी व ट शभऱण्माव ऩार शोईस्त्तोलय योखण्मात मेईर.  तवेच भशायाष्ट्र ळावन, वाभान्म प्रळावन 
वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम क्र.प्रशळषण-2000/प्र.क्र.61/2001/39, ददनाॊक 19.3.2003 न वाय ददनाॊक 



19.3.2003 योजी ककॊ ला त्मानॊतय गट-अ, गट-फ ल गट-क भधीर ज्मा ऩदाची ननलड प्रकक्रमा व रु शोईर, 
अळा नव्माने ननम क्त शोणा-मा वलष अधधकायी/कभषचायी वॊगणक अशषता त्माॊच्मा ननम क्तीच्मा ददनाॊकाऩावनू 
दोन लऴाषचे आत प्राप्त न केल्माव अळा कभषचा-माॊच्मा वेला वभाप्त कयण्मात मेईर, अवे स्त्ऩष्ट्ट नभ द 
आशे. ऩयॊत  भनऩा प्रळावनाकडून अळा प्रकायची कामषलाशी कयण्मात आरी नाशी. 

 

   माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.118, ददनाॊक 19.12.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता कोणतशेी 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

118 19/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

59 वन 2013-14 च्मा नगय यचना वलबागाच्मा रेखाऩरयषणात अग्निशमि शुल्क वसुऱी 
बाबत झाऱेऱी अनियममतता. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
09  00 स्त्थाननक ननधी  9ड  01 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 255000 00 00 



 

 भशायाष्ट्र आग प्रनतफॊध ल जीलवॊयषक उऩाममोजना अधधननमभ 2006 अन्लमे अभयालती भशानगयऩाशरके 
भध्मे नगय यचना वलबागा अन्लमे अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयणे गयजेच ेशोत.े अजग्नळभन ळ ल्क खाशरर 
प्रकयणात लव र कयण्मात आरेरी नाशी. 
 

1 भशायाष्ट्र ळावन याजऩर, अवाधायण पेब्र -05, 2007(बाग-4) अन व ची –दोन, बाग-एक, 
भशानगयऩारीकाॊकयीता अजग्नळभन वेला पी ननधाषयीत केरेरी आशे. त्मान वाय अजग्नळभन ळ ल्क वॊफॊधी 
भनऩा अभयालतीचे वन 2013-14 चे रेखाऩरयषणात नगय यचना वलबागाची तऩावणी केरी अवता 
खारीर प्रकयणात अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात आरेरे नाशी. 
अ.क्र. फ क क्र./ ऩालती 

क्र. ल ददनाॊक 
उद्मोग धॊदा भारकाचे 
नाल 

लव र ऩार यक्कभ ळयेा 

1 128/ 043- 
25/9/13 

णखरचॊद गोवल ॊदयाल 
चौधयी 

15000/- वऩठ धगयणी उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लवरू कयण्मात 
आरेरा नाशी. 

2 378/85 ळखे इयपान ळ.े 
यशभान 

15000/- ऩल्लरामझय उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ क्र लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी. 

3 378/ 77 ननतीन फाफायाल दशॊग े 15000/- वप्र ॊटीग प्रेव उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

4 585/38 गोऩार वलनोद गाॊधी 15000/- लेल्डीॊग लकष ळॉऩ उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

5 585/ 26 प रचॊद ना. कदभ 15000/- लेल्डीॊग लकष ळॉऩ उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

6 अजष क्र. 110- 
18/2/14 

अभयालती जजल्शा द ध 
उत्ऩादक वशकायी वॊघ 
भमाष. 

15000/- लेल्डीॊग लकष ळॉऩ उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

7 277/ 29 कैराव नन. गालड े 15000/- वऩठ धगयणी उद्मोगाकरयता 



अजग्नळभन ळ ल्क लवरू कयण्मात 
आरेरा नाशी. 

8 378/ 45 वलनोद या. फ धलानी 15000/- ऑपवेट वप्र ॊटीॊग ॲन्ड फ क फाइॊडीग 
उद्मोगाकरयता अजग्नळभन ळ ल्क 
लव र कयण्मात आरेरा नाशी 

9 378/1 कावभाव का. आऩ 
फॅंक शर. 

15000/- फॅंक उद्मोगाकरयता अजग्नळभन 
ळ ल्क लव र कयण्मात आरेरा नाशी 

10 378/29 ददजग्लजम व येंद्र 
देळभ ख  

15000/- फामोकॉर भॎन्म फ्माकचयीॊग 
उद्मोगाकरयता अजग्नळभन ळ ल्क 
लव र कयण्मात आरेरा नाशी 

11 378/80- 
28/10/13 

ननभषरा वल. फोंड े 15000/- वऩठ धगयणी उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लवरू कयण्मात 
आरेरा नाशी. 

12 378/90- 
16/11/13 

ग णलॊतयाल वा. कोठायी 15000/- वप्र ॊटीग प्रेव उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

13 585/40- 
03/02/14 

दशलयाऱे वल. वॊघयत्न  15000/- वप्र ॊटीग प्रेव उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

14 378/5 -
15/7/13 

वनतळ द. चौधयी 15000/- वप्र ॊटीग प्रेव उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

15 378/26 – 
6/8/13 

लबैल चॊद्रळखेय इॊगोरे 15000/- भॎन्म पॎ क्चयीॊग ॲन्ड रयऩेअवष मॊर 
इॊजीननमयीॊग प्रॉडक्व उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लव र कयण्मात 
आरेरा नाशी 

16 128/55- 
19/12/13 

प्रवलणक भाय नॊदक भाय 
भोशोड 

15000/- वऩठ धगयणी उद्मोगाकरयता 
अजग्नळभन ळ ल्क लवरू कयण्मात 
आरेरा नाशी. 

17 278/2 – वयराफाई य. केडीमा 15000/- फॅंक उद्मोगाकरयता अजग्नळभन 



6/5/13 ळ ल्क लव र कयण्मात आरेरा नाशी 
  एक ण 255000  
उऩयोक्त प्रकयणी कभी लव र कयण्मात आरेरी यक्कभ रु.255000/- वॊफॊधधता कड न लव र कयण्मात 
माली. तवेच इतय र ट्माॊची ऩ तषता कयण्मात माली. 
 माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.71 दद.02/11/17 अन्लमे खात्माव वलचायणा केरी अवता, कोणतशेी 
अन ऩारन प्राप्त झारेरे नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

71 02/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATJPPM8401 

 

60 वन 2013-14 च्मा नगय यचना वलबागाच्मा रेखाऩरयषणात नगर रचना विभागान े
फाॊधकाभ ऩयलानगी भॊज य कयताना ब खॊडालयीर ल फाॊधकाभालयीर वसुऱ करावयाच ेवलकाव 
ळ ल्क, वलकाव खचष, ब मायी गटाय ळ ल्क ल अधधबाय लवरू कयतािा आढऱुन आरेल्मा 
अननमलभततफेाफत 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
09 0 स्त्थाननक ननधी  9ड 02 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 132315 00 00 
 

भशायाष्ट्र प्रादेशळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ, 1966 करभ 124 ल अभयालती भशानगयऩाशरका 
वलषवाधायण वबा ठयाल क्र.61 दद.19/1/2002 अन्लमे फाॊधकाभ ऩयलानगी भॊज य कयताना ब खॊडालयीर ल 
फाॊधकाभालयीर वलकाव ळ ल्क, वलकाव खचष, ब मायी गटाय ळ ल्क ल अधधबाय लवरू कयताना झारेल्मा 
अननमशभततफेाफत.  
 



 1 भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩरयषणात नगय यचना वलबागाची तऩावणी केरी अवता, भशायाष्ट्र 
प्रादेशळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ, 1966 करभ 124 ल अभयालती भशानगयऩाशरका 
वलषवाधायण वबा ठयाल क्र.61 दद.19/1/2002  अन्लमे फाॊधकाभ ऩयलानगी भॊज य कयताना ब खॊडालयीर ल 
फाॊधकाभालयीर वलकाव ळ ल्क, वलकाव खचष, ब मायी गटाय ळ ल्क ल अधधबाय लवरू कयणे आलश्मक आशे. 
ऩयॊत  खारीर प्रकयणात वलकाव ळ ल्क, वलकाव खचष, ब मायी गटाय ळ ल्क ल अधधबाय लव र  कयण्मात 
आरेरा नाशी ककॊ ला कभी लव र कयण्मात आरेरा आशे.  
अ.क्र. फ क क्र./ 

ऩालती क्र. ल 
ददनाॊक 

उद्मोग धॊदा भारकाचे 
नाल 

लव र ऩार 
यक्कभ 

ळयेा 

1  1868- 
10/03/14 

वौ. वलभर दळयथ 
खडके 

21,695/- वलकाव खचव(फाॊधकाभ)289.28 X 
60=17356   
बमुायी गटाय ळलु्क(फाॊधकाभ) 289.28 X 
15=4339 

2 1955- 
24/3/14 

चेतना एकनाथ भकड े12,000/- वलकाव ळलु्क(बखुॊड)150 X 60=9000   
बमुायी गटाय ळलु्क(बखुॊड) 150 X 20= 
3000  

3 1883- 
12/3/14 

नाभदेल इ. वोनोने 12,081/- वलकाव ळलु्क(बखुॊड) 151.02 X 60=9061 
बमुायी गटाय ळलु्क(बखुॊड) 151.02 X 
20=3020 

4 2006- 
27/3/14 

अवलनाळ ल. पवाटे 5,670/- वलकाव ळलु्क(बखुॊड) 141.75 X 20=2835 
बमुायी गटाय ळलु्क(बखुॊड) 141.75 X 
20=2835 

5 1914- 
15/3/14 

नायामण आय. चालये 
ल वलजमा न. चालये 

5,440/- वलकाव खचव(बखुॊड) 136 X 20=2720  
बमुायी गटाय ळलु्क(बखुॊड) 136 X 
20=2720  

6 1720- 
25/2/14 

भननऴ घेरबुाई वॊचेरा 7,664/- वलकाव ळलु्क (फाॊधकाभ) 74.76 X60= 
4485 
बमुायी गटाय(प्रोट) ळलु्क 158.95 X 
20=3179 

7 1696- 
24/2/14 

याजेळ वलनामकयाल 
देळभखु 

2,400/- वदय प्रकयणात ट्री गाडव अॊतगवत  

400 X 2=800 लवरु कयण्मात आरे अवनू 



प्रत्मषात Existing Builtup Area 84.79 
अनवुाय 400 X 8=3200 एलढी यक्कभ 
आकायणे आलश्मक शोत.े वदय प्रकयणात 
यक्कभ रु.2400/- कभी आकायल्माच ेददवनू 
मेत े

8 1681- 
24/2/14 

गजानन सानेश्लय 
उभेकय 

2,100/- वलकाव ळलु्क (फाॊधकाभ) 52.49 X 
20=1050 
बमुायी गटाय ळलु्क(फाॊधकाभ)52.49 X 
20=1050   

9  -22/1/14 भोशम्भद एशवानयु 
यशीभ भेशताड 

17,510/- वलकाव ळलु्क(बखुॊड)405 X 20=8100   
बमुायी गटाय ळलु्क(बखुॊड)235.26 
X40=9410 

10 1953- 
24/3/14 

अख्जज फेग शाजी 
मवुपु फेग 

3,271/- बखुॊडालय बमुायी गटाय ळलु्क लवरु नाशी. 
163.57 X 20= 3271.4 

11 1866- 
10/3/14 

वधुीय श्रीयाभ ऩोपऱे 2,880/- बखुॊडालय बमुायी गटाय ळलु्क लवरु नाशी. 
144 X 20= 2880 

12 1698- 
25/2/14 

अब्दरु शककभ अब्दरु 
लाशीद णखरजी 

15,427/- बखुॊडालयीर वलकाव खचव ल बमुाय गटाय 
ळलु्क लवरु नाशी 
140.25 X 90=12622 (1992 नॊतयचे 
रेआउट) 
20 X 140.25=2805  
एकुण 15427/- 

13 1682- 
24/2/14 

वलणा याजेंद्र ढोये 5,292/- बखुॊडालयीर वलकाव खचव आणी जभीन 
वलकाव फदर कभी बयणा 
68.77 X 90=6189 (1992 नॊतयच े
रेआउट) 
बयणा कयण्मात आरेरी यक्कभ 3305/- 
तपालत 2884/- 
68.77 X 40=2751 (1992 नॊतयच े
रेआउट) 
बयणा कयण्मात आरेरी यक्कभ 343/- 



तपालत 2408/- 
एकूण 5292/- 

14 1719- 
25/2/14 

रीराफाई आत्भायाभजी 
लळयबात े

4,089/ बखुॊडालयीर वलकाव खचव लवरु नाशी 
204.46 X 20=4089(1992 ऩलुीच े
रेआउट) 

15 1631- 
20/02/14 

ददनबुाई फरलन्त 
आरवऩयेु 

2,810/- बखुॊडालयीर वलकाव खचव लवरु नाशी 
140.52 X 20=2810 (1992 ऩलुीचे 
रेआउट) 

16 1653- 
20/2/14 

दादायाल याभेयालजी 
वालयकय 

11,986/- बखुॊडालयीर वलकाव खचव लवरु नाशी 
133.18 X 90=11986 (1992 नॊतयचे 
रेआउट) 

  Total 132315  

17 2006- 
27/3/14 

अवलनाळ ल. पवाटे - नगय वलकाव वलबाग ळा. नन. दद.10/01/12 
नवुाय यक्कभ रु.100/- च्मा स्टॅम्ऩ ऩेऩय लय 
योजगाय वलननमभ ल वेला ळती अग्रधननमभ 
1996 भग्रधर तयतदुीनवुाय फाॊधकाभालय 
काभ कयणा-मा काभगायाफाफत 
जभीनभारकाकडून फॊधऩत्र घेणे आलश्मक 
आशे त ेघेण्मात आरेरे नाशी. 

18 2039- 
28/3/14 

वॊतोऴ अ. फोथ े - नगय वलकाव वलबाग ळा. नन. दद.10/01/12 
नवुाय यक्कभ रु.100/- च्मा स्टॅम्ऩ ऩेऩय लय 
योजगाय वलननमभ ल वेला ळती अग्रधननमभ 
1996 भग्रधर तयतदुीनवुाय फाॊधकाभालय 
काभ कयणा-मा काभगायाफाफत 
जभीनभारकाकडून फॊधऩत्र घेणे आलश्मक 
आशे त ेघेण्मात आरेरे नाशी. 

19 1735- 
20/2/14 

गोवल ॊद वल. देळभखु - वदय प्रकयण शे कनव्शळवन प्रकयण नभदु 
केरे अवनू देणखर जलभन फदर ळलु्क 
आकायणी कयण्मात आरेरी नाशी. 



20 1689- 
24/2/14 

भभता यवल ॊद्रवीॊश 
चुभडा 

- वदय प्रकयण शे कनव्शळवन प्रकयण नभदु 
केरे अवनू देणखर जलभन फदर ळलु्क 
आकायणी कयण्मात आरेरी नाशी. 

21 948- 
24/12/13 

कालभनीफाई शरयबाऊ 
देलडकेय 

- नगय वलकाव वलबाग ळा. नन. दद.10/01/12 
नवुाय यक्कभ रु.100/- च्मा स्टॅम्ऩ ऩेऩय लय 
योजगाय वलननमभ ल वेला ळती अग्रधननमभ 
1996 भग्रधर तयतदुीनवुाय फाॊधकाभालय 
काभ कयणा-मा काभगायाफाफत 
जभीनभारकाकडून फॊधऩत्र घेणे आलश्मक 
आशे त ेघेण्मात आरेरे नाशी. 

उऩयोक्त प्रकयणी कभी लव र कयण्मात आरेरी यक्कभ रु.132315/- वॊफॊधधता कड न लव र कयण्मात माली. 
तवेच इतय र ट्माॊची ऩ तषता कयण्मात माली. 
माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.71 दद.02/11/17 अन्लमे खात्माव वलचायणा केरी अवता, कोणतशेी अन ऩारन 
प्राप्त झारेरे नवल्माने आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

71 02/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATJPPM8401 

 

61 आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे च कीच्मा लेतनननजश्चतीभ ऱे झारेल्मा अनतप्रदानाची लव री 
कयणेफाफत. 

मोजना 
वॊकेताॊक 

मोजनेचे नाल 

  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची 

वॊख्मा 
ग ॊतरेरी यक्कभ 



02 00 भ.न.ऩा. 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाचे आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वशाव्मा लेतन आमोगान वाय केरेल्मा लेतनननजश्चतीभध्मे 
तपालत अवनू कभषचा-माॊना अनतप्रदान झारे अवल्माभ ऱे झारेल्मा अनतप्रदानाची लव री कयणे आलश्मक 
आशे. 
 

भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी 
केरी अवता खारीर कभषचा-माॊची वशाव्मा लेतन आमोगान वाय च कीच्मा लेतनननजश्चती केल्माचे ददवनू 
आर े:- 

  

अ.क्र
. 

कभवचा-माॊचे नाॊल ल 
ऩदनाभ 

वशाव्मा लेतन आमोगानवुाय केरेरी 
लेतनननख्श्चती 

प्रत्मषात अनसुेम लेतनननख्श्चती 

1 2 3 4 

1 श्री.वॊदीऩ व .ऩाटफागे, 

औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 
दद.20.11.2003, 

ले.शे्र.रु.4500-125-
7000 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 



रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 श्री.ककळोय व .याऊत, 

औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 

दद.24.11.2003, 

ले.शे्र.रु.4500-125-
7000 

 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3 श्री.वनतळ डो.चाभट, 

औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 
दद.24.11.2003 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4 श्री.प्रवलण ऩ ॊ.चौधयी, रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 



औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 
दद.25.11.2003 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5 क .वोनारी 
ऩ .देलधगयकय, 

औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 
दद.25.11.2003 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6 श्री.वलकाव ना.दशलव,े 

औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 



दद.20.11.2003 रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 श्री.कृष्ट्णा वॊबाजी 
लाघभाये, 

औऴधी ननभाषता 

वेलाननम क्ती 
दद.24.11.2003 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800, दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800, दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800, दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800, दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

      लयीरप्रभाणे आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊना व धायीत लेतनशे्रणीत च कीच्मा लेतनलाढी राग  
केल्माभ ऱे लेतनात अनतप्रदान झाल्माचे  ददवनू मेत.े  वदय अनतप्रदानाची वॊऩणूष यक्कभ वॊफॊधधताॊकडून 
लव र करुन अन ऩारन कयणे आलश्मक आशे. 

 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.156, दद.09.01.2017 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता कोणतशेी 
अन ऩारन/ख रावा प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.   



 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

156 09/01/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301 
 

62 ळावन वेलेत अवरेल्मा अधधकायी / कभषचा-माॊनी वॊगणक शाताऱणी / लाऩयाफाफतचे 
प्रभाणऩर वलदशत भ दतीत वादय न कयणेफाफत.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भनऩा 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

दद.01.01.2001 योजी ककॊ ला त्माऩ ली ननलड प्रकक्रमा व रु झारेल्मा तवेच वध्मा ळावन वेलेत अवरेल्मा 
अधधकायी / कभषचा-माॊनी वॊगणक शाताऱणी / लाऩयाफाफतच ेप्रभाणऩर वलदशत भ दतीत प्राप्त न केल्माव 
 भनऩाकडून ननमभान वाय लावऴषक लेतनलाढी थाॊफवलण्माची कामषलाशी कयण्मात आरी नाशी. 
 

     भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात वाभान्म प्रळावन वलबागातीर वेला ऩ स्त्तकाॊची 
ऩडताऱणी केरी अवता ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग, भ ॊफई ळावन ननणषम  क्र.प्रशळषण-2000/प्र.क्र.5 
/2001/39, दद.20 ज र,ै 2002 न वाय ळावकीम काभकाजात / कामाषरमात वॊगणकाचा 100% लाऩय शोणे 
गयजेच ेअवल्माने अधधकायी / कभषचायी माॊना वॊगणक शाताऱणे / लाऩयाफाफतचे सान अवणे आलश्मक 
आशे. 
     ळावन, वाभान्म प्रळावन वलबाग , भ ॊफई ळावन  अधधव चना क्र.वेप्रनन-1098/प्र.क्र.7/98/12, दद.25 
जानेलायी, 1999 अन्लमे ळावकीम वेलेतीर गट "अ" गट "फ" गट "क" मा ऩदालय ननम क्तीकयीता वॊगणक 
शाताऱणे / लाऩयाफाफतच ेसान आलश्मक अशषता म्शणून ठयवलण्मावाठी भशायाष्ट्र नागयी वेला (वॊगणक 
शाताऱणी / लाऩयालमाफाफतचे सान आलश्मक ठयवलण्माफाफत) ननमभ 1999 अधधवधूचत कयण्मात आरेरे 
आशे.  



     वध्मा ळावन वेलेत अवरेल्मा कभषचा-माॊना उऩयोक्त ळावन ननणषम दद. 20 ज र ै 2002 चे 
अन ऴॊगाने मा ळावन ननणषमाच्मा ददनाॊकाऩाव न 1 लऴाषच्मा आत वलदशत वॊगणक वलऴमक प्रभाणऩर े
फॊधनकायक कयण्मात आरेरे आशे.        
     वदय ळावन ननणषमातीर ऩरयच्छेद क्र.3 (1) न वाय उक्त कारालधीत वदय प्रभाणऩर वादय न 
केल्माव वॊफॊधधत अधधकायी / कभषचायी माॊची उक्त कारालधी वभाप्त झाल्माऩाव न ऩरयषा उत्तीणष 
शोईऩमतं ककॊ ला ऩरयषेत न त्माॊना व ट देईऩमतंच्मा ( लमाचे 55 लऴष ऩ णष झाल्माव ) कारालधीऩमतं ककॊ ला 
त ेवॊगणक शाताऱणीफाफतच े / लाऩयाफाफतच ेवलदशत प्रभाणऩर उऩरब्ध करुन देईऩमतं त्माॊच्मा लेतनलाढी 
योखण्माव ऩार ठयतीर अव ेनभ द आशे. 
     ऩयॊत  वाभान्म प्रळावन वलबागातीर खारीर कभषचा-माॊच्मा वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता 
वेलाऩ स्त्तकात वदय ऩरयषा वलदशत कारालधीत उत्तीणष केल्माफाफतची नोंद आढऱ न आरेरी नवनू त्माॊना 
ननमशभतऩणे लेतनलाढी देण्मात आल्माच ेननदळषनाव आर ेआशे.          
उदा. 

अ.क्र. अधधकायी/कभषचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ अ.क्र. अधधकायी/कभषचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ 
1 श्री. दद.र.खडकेाय, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
15 श्री. आय. डी. ळेंड,े 

फश उद्देशळम  वेलक 
2 श्री. प्र.दद. इॊगोरे, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
16 डॉ. प्रनतबा कृ. आराभ, 

स्त्री लदैमकीम अधधकायी  
3 श्री. अ.प्र.यघाटाटे, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
17 डॉ. अ.दे.जाधल, 

लदैमकीम अधधकायी  
4 श्री. व .आ.जोळी, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
18 वौ. लळैारी भ. ळेंड,े 

स्त्री लदैमकीम अधधकायी 
5 श्री.व .न. चव्शाण, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
19 डॉ. कपयोज खान अवद खान, 

लदैमकीम अधधकायी 
6 श्री.आय.आय. टेंबेकय, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
20 श्री.भॊगॊळ ग. लाटाणे, 

फश उद्देशळम  वेलक  
7 श्री. भ.च.कड ,  

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
21 श्री. वल. व . याज यकय, 

फश उद्देशळम  वेलक 
8 श्री. नन.प्र.बटकय, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
22 श्री. शभ.अ.ददलान, 

फश उद्देशळम  वेलक 
9 श्री. आय.एभ.ऩलाय, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
23 वलदमा या. फायव,े 

फश उद्देशळम  वेलक 
10 श्री. आ.अ.अलवये, 

कननष्ट्ठ अशबमॊता 
24 श्री.प्र.भो.फनवोड, 

फश उद्देशळम  वेलक 



    तयी ळावन ननणषमात नभ द केल्माप्रभाणे वलदशत कारालधीत वॊगणक अशषता धायण न कयणा- मा 
अधधकायी / कभषचा-माॊच्मा ननमभान वाय लावऴषक लेतनलाढी थाॊफवलण्माची कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे .  
माफाफत अधषवभाव ऩर क्र .131, ददनाॊक 27.12.2017 न वाय ख रावा भागवलरा अवता ख रावा प्राप्त 
झारा अवनू वादय केरेरा ख रावा वभाधानकायक नवल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

11 डॉ. वीभा एभ.नतैाभ, 
स्त्री लदैमकीम अधधकायी  

25 श्री.ळयीप यजा भो. इवाक, 
फश उद्देशळम  वेलक 

12 डॉ.व ऴभा व .ठाकये, 
स्त्री लदैमकीम अधधकायी  

26 श्री.नयेद्र बा.केचे, 
फश उद्देशळम  वेलक 

13 डॉ. देलेंद्र या. ग ल्शाणे, 
लदैमकीम अधधकायी  

27 श्री.व धीय ळाभयाल कड , 
 फश उद्देशळम वेलक 

14 डॉ. फेफीताई ग. इॊद यकय, 
स्त्री लदैमकीम अधधकायी  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

131 27/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

 63 लेतन याखील ननधीचे स्त्लतॊर खात ेन ठेलरेफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा   
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 ननमभ क्र. 101 न वाय लेतन याखील ननधीचे खात ेस्त्लतॊरऩणे 
ठेलरेरे नाशी. 
 



      अभयालती भशानगयऩाशरकेचे लेतन याखील ननधीचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर प्रभाणे   
 र टी ददवनू आल्मा आशेत. 
       अभयालती भशानगयऩाशरका वन 2013 – 2014 कारालधीवाठी लेतन याखील ननधीचे खात े       
 स्त्लतॊरऩणे ठेलरेरे नाशी. प्रत्मेक भशानगयऩाशरकेव नतच्मा अधीन काभ कयणाऱमा वलष        
 अधधकायी/कभषचाऱमाॊचा एक भदशन्माच्मा लेतनाचा ल बत्त्माच्मा एकूण यकभेइतकी यक्कभ दयलऴी  
 ददनाॊक 31 डडवेंफय योजी ककॊ ला तत्ऩलूी शस्त्ताॊतरयत करून “लेतन याखील ननधी” स्त्थाऩन कयणे  
 आलश्मक आशे. लेतन याखील ननधी ठेलल्माव बवलष्ट्मात ज्मा भदशन्मात भशानगयऩाशरकेव कभी  
 उत्ऩन्न प्राप्त शोलनू कभषचाऱमाॊचा ऩगाय देण्माभध्मे अडचण ननभाषण शोत ेत्मालेऱी मा ननधीभधून  
 लेतन देणे शोईर . त्माभ ऱे लेतन याखील ननधी ठेलणे आलश्मक आशे.ऩयॊत  भशानगयऩाशरका अभयालती  
 माॊनी लेतन याखील ननधी उबायरेरा नाशी. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

129 22/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

64 ननलतृ्ती लेतन अॊळदान ननधी न ठेलल्माफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा   
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 ननमभ क्र. 136 न वाय अॊळदान ननधी ठेलरेरा नाशी. 
 

अभयालती भशानगयऩाशरका कभषचायी अॊळदान ननधीचे रेखाऩयीषण केरे अवता, खारीर प्रभाणे   
अशबप्राम देण्मात मेत आशेत. 



भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेख वॊदशता 1971 ननमभ क्र.136(1) न वाय भशानगयऩाशरका कभषचाऱमाना  
देम अवणाऱमा ननलतृ्ती लेतनावाठी, ऩदाच्मा वयावयी खचाषच्मा एकनलभाॊळ एलढे अॊळदान ननलतृ्ती  
लेतन ननधी भध्मे जभा कयणे क्रभप्राप्त आशे. तवेच ननलतृ्ती लेतन अॊळदान ननधीचे योखऩ स्त्तक ल  
फॉक ऩावफ क रेखाऩयीषणाव देण्मात आरेरे नाशी. भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद रेख वॊदशता 1971 ननमभ  
क्र. 136 न वाय अॊळदान ननधी स्त्थाऩन केरेरी नाशी. ल स्त्लतॊर फॉक खातशेी ठेलरेरे नाशी. वदय फाफ  
गॊबीय अवनू, त्लरयत ननलतृ्ती लेतन अॊळदान ननधी स्त्थाऩन करून प्रत्मेक भदशन्मारा ननलतृ्ती  
अॊळदान यक्कभ फॉकेभध्मे जभा कयण्मात माली. वध्मा अम्रालायी भशानगयऩाशरका ननलतृ्ती लेतन  
धायकाॊना देम अवरेरे ननलतृ्ती लेतन भशाऩाशरकेच्मा वलषवाधायण जभा खात्माभधून प्रत्मेक  
भदशन्मारा अदा कयीत आशे.  
     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 129, ददनाॊक 22/12/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव  
कऱवलरे अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

129 22/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

65 अॊतगषत रेखाऩयीषण ल प्ररॊबफत रेखा ऩयीच्छेदाफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

08 रेखाऩयीषण   
वलबाग   

भनऩा  9अ 07 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊचे वन २०१३-१४ चे अॊतगषत रेखा ऩयीषण केरेरे नाशी . त्माभ ऱे भ ॊफई 
प्राॊनतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 भधीर करभ 106 चे ऩारन झारे नाशी . तवेच स्त्थाननक 
ननधी रेखाऩयीषा , औयॊगाफाद ल भशारेखाकाय , नागऩयू माॊचे प्ररॊबफत आषेऩ लगऱून घेण्माफाफत प्रबाली 



कामषलाशी केल्माचे ददवनू मेत नाशी. 
 

           भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 भधीर प्रकयण 9 चे करभ 106 (3) 
अन्लमे प्रत्मेक वयकायी लऴष व रु झाल्मालय भ ख्म रेखाऩयीषकाने भागीर लऴाषच्मा वॊऩणूष रेख्मालयीर 
आऩरा अशलार स्त्थामी वशभतीव वादय कयणे आलश्मक आशे. तवेच करभ 106 (4) प्रभाणे आम क्ताने 
उक्त अशलार छाऩनू त्माची प्रत प्रळावन अशलाराच्मा ल रेखा वललयण ऩराच्मा छाऩीर प्रतीवश प्रत्मेक 
ऩाशरका वदस्त्माव ऩाठवलण्माची व्मलस्त्था केरी ऩादशजे अळी तयतदू आशे. ऩयॊत  अभयालती 
भशानगयऩाशरकेने वन 2013-14 लऴाषचे रेख्मालयीर अशलार स्त्थामी वशभतीव वादय कयण्मात आरेरे 
नाशी. 

         माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 119 ददनाॊक 20.12.2017 अन्लमे अॊतगषत रेखा ऩयीषण 
वलबागाने भादशती ल वॊधचका वादय केरी अवता खारीर र ट्मा आढऱून आल्मा त्मालय खारीर प्रभाणे 
अशबप्राम – 

1. भ ॊफई प्राॊनतक भशानगय ऩाशरका अधधननमभ 1949 ननमभ 105 न वाय भनऩाचे रेख्माची 
वाप्तादशक तऩावणी करून अशबप्राम स्त्थामी वशभतीव कऱवलण्माफाफत तयतदू अवताॊना त्माप्रभाणे 
कामषलाशी झाल्माचे ददवनू मेत नाशी. 

2. अधधननमभ 1949 ननमभ 106 न वाय ननमभफाह्म प्रकयणाची भादशती ल त्मालयीर ववलस्त्तय 
अशलार स्त्थामी वशभतीव वादय कयणे अशबप्रेत अवताॊना त्मा प्रभाणे वलबागाने कामषलाशी केरी 
नाशी. 

3. भनऩा रेख्मालयीर लावऴषक अशलार अधधननमभ 1949 ननमभ 106 (3) न वाय वादय कयण्माची 
तयतदू अवताॊना त्मा प्रभाणे कामषलाशी झारेरी नाशी. 

4. नगय ऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 ननमभ 194 (8) न वाय फॉक ताऱभेऱाची तऩावणी केल्माचे 
ददवनू आरे नाशी.  

5. योख यक्कभ शाताऱणाये, बाॊडाय ऩार, योखऩार, लव री शरवऩक इ. कडून जभानत नाभे घेतल्माचे 
ल जभानत नाभे लऴाष अखेय न तनीकयण केल्माचे ददवनू आरे नाशी. 

6. नगय ऩाशरका रेखा वॊदशता 1971 ननमभ 194 (19) न वाय वलबागाचा ऩाठऩ याला करून रेखा 
आषेऩ लगऱून घेण्माफाफत प्रबाली कामषलाशी झारेरी ददवनू मेत नाशी. 

7. वन 2013-14 लऴाषच्मा रेखाऩयीषणाच्मा लेऱी भशानगयऩाशरकेच्मा अॊतगषत रेखाऩयीषण वलबागाने 



उऩरब्ध केरेल्मा भादशती प्रभाणे खारीर प्रभाणे रेखाआषेऩ प्ररॊबफत अवल्माचे ननदळषनाव आरे 
आशेत. 

अ.क्र. रेखाऩयीषण वलबाग  रेखाऩयीषण 
लऴष  

एकूण आषेऩ  ननकारी 
काढरेरे 
आषेऩ  

शळल्रक 
आषेऩ  

1 भशारेखाकाय, नागऩयू  1995 त े
2012-13  

 285  121  164 

2 स्त्थाननक ननधी रेखाऩयीषा 2011-12   149   00   149 

३  स्त्थाननक ननधी रेखाऩयीषा 2012-13  133   00  133 

 

 भशारेखाकाय, नागऩयू चे एकूण आषेऩ 285 अवनू त्माऩकैी 121 लगऱरे अवनू प्ररॊबफत 164 ददवनू 
मेतात. वलबागाने वॊफॊधधत वलबागाचा ऩाठऩ याला करून अन ऩारन वादय करून आषेऩ ननकारी काढून 
प्ररॊबफत रेखा आषेऩाचे काभात व धायणा शोईर मा कड ेरष द्माले. तवेच वन 2011-12 त े2012-13 
मा लऴाषतीर एकाशी आषेऩाचा नीऩटाया केरेरा नाशी. तयी जे वलबाग ऩाठऩ याला करूनशी द रषष कयतात 
त्माॊचे फाफत भा.आम क्त माॊचे कड ेवॊफॊधधता वलरुद्ध प्रळावकीम कामषलाशीस्त्तल प्रस्त्तावलत कयणे अशबपे्रत 
आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

119 20/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

66 आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाप्रलेळोत्तय ननमभाफाफत तवेच च कीच्मा 
लेतनननजश्चती व धायीत कयणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भ.न.ऩा. 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाचे आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकातीर र टीॊची ऩतूषता कयणे आलश्मक आशे.  तवेच 
वशाव्मा लेतन आमोगान वाय लेतनननजश्चती व धायीत कयणे आलश्मक आशे.   
 

(1)    भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात आयोग्म वलबागातीर कभषचा-माॊचे वेलाऩ स्त्तकाॊची 
ऩडताऱणी केरी अवता वेलाऩ स्त्तकातीर नोंदीन वाय आम क्त, भनऩा माॊचे आदेळ क्र.अभनऩा 
/आम क्त/वाप्रवल/601/03, दद.18.11.2003 न वाय श्री.खाऩड ेमाॊची नेभणूक कॊ ऩाऊॊ डय मा ऩदालय 
ले.शे्र.रु.4500-7000 भध्मे कयण्मात आरी.  ऩयॊत  कॊ ऩाऊॊ डय शे चत थष शे्रणीचे ऩद अवनू चत थष शे्रणीचे 
लेतनशे्रणीत लेतनननजश्चती कयणे आलश्मक अवल्माभ ऱे तवेच ऩदनाभाची खारी कयणे आलश्मक 
अवल्माभ ऱे वॊफॊधधताॊचा ननम क्ती आदेळ तऩावणीव वादय कयणेफाफत अधषवभाव ऩर क्र.157, ददनाॊक 
9.1.2018 न वाय कऱवलरे अवता ननम क्ती आदेळ ककॊ ला कोणताशी अशबरेख तऩावणीव वादय कयण्मात 
आरा नाशी. त्माभ ऱे वदय ऩद शे चत थषशे्रणीचे अवल्माव त्माप्रभाणे व धायीत लेतनननजश्चती कयणे 
आलश्मक याशीर.   

     तवेच वेलाप्रलेळ ननमभालरीन वाय कॊ ऩाऊॊ डय ऩदाची लेतनशे्रणी रु.4500-125-7000 अवल्माव त्माॊची 
वशाव्मा लेतन आमोगान वाय खारीरप्रभाणे च कीची लेतनननजश्चती झाल्माचे ददवनू मेत.े 

अ.क्र. कभषचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ वशाव्मा लेतन आमोगान वाय 
केरेरी लेतनननजश्चती तवेच 

कयालमाचा ख रावा. 

प्रत्मषात अन सेम लेतनननजश्चती 

1 श्री.अवलनाळ नाभदेल खाऩड,े  

कॊ ऩाऊॊ डय 

वेलाननम क्ती दद.24.11.2003 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 

रु.8840 + 2800, दद.1.1.2006 

रु.9190 + 2800, दद.1.7.2006 

रु.9550 + 2800, दद.1.7.2007 



रु.9930 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10320 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10720 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11130 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11550 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11980 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

रु.9920 + 2800, दद.1.7.2008 

रु.10310 + 2800,दद.1.7.2009 

रु.10710 + 2800,दद.1.7.2010 

रु.11120 + 2800,दद.1.7.2011 

रु.11540 + 2800,दद.1.7.2012 

रु.11970 + 2800,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

     श्री.खाऩड ेमाॊचे वेलाऩ स्त्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता खारीर र टी आढऱून आल्मात :- 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 

3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

 

(2) श्री.त ऴाय गो.ऩोशनकय माॊची इॊचाजष डॉक्टय मा ऩदालय लेतनशे्रणी रु.5500-175-9000 मा लेतनशे्रणीत 
 ददनाॊक 22.2.2008 ऩावनू ननम क्ती झाल्माचे वेलाऩ स्त्तकातीर नोंदीॊलरुन ददवनू मेत.े  श्री.ऩोशणकय माॊची 
BAMS Part-1 (आम लेदाचामष) ळषैणणक अशषता ददवनू आरी. BAMS ऩदली अभमावक्रभ शा चाय लऴाषचा 
अवल्माभ ऱे वदय अभमावक्रभ ऩणूष करुन ऩदली प्राप्त झारी ककॊ ला नाशी, तवेच वदय ऩदाची ककभान 
अशषता धायण कयतात ककॊ ला नाशी, माचा फोध शोत नवल्माभ ऱे अधषवभाव ऩर क्र.157, ददनाॊक 9.1.2018 
न वाय ख रावा भागवलरा अवता ख रावा वादय कयण्मात आरा नाशी.  तयी श्री.ऩोशनकय, इॊचाजष डॉक्टय 
माॊची इॊचाजष डॉक्टय मा ऩदालयीर नेभणूकीवाठी ककभान ळषैणणक अशषतफेाफत खारी कयणे आलश्मक आशे.   

     तवेच त्माॊचे वेलाऩ स्त्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता खारीर र टी आढऱून आल्मात :- 

1. MSCIT उत्तीणष झाल्माफाफतची नोंद नाशी. 

2. एतदथष भॊडऱाची भयाठी/दशॊदी बाऴा उत्तीणष कयण्माऩाव न व ट शभऱाल्माची वेलाऩ स्त्तकात नोंद नाशी. 



3. नाभाॊतयण पॉभषव ्जोडरेरे नाशी. 

4. जात ऩडताऱणीची नोंद वेलाऩ स्त्तकात घेण्मात आरी नाशी. 

     श्री.ऩोशनकय, इॊचाजष डॉक्टय माॊची वशाव्मा लेतन आमोगान वाय खारीरप्रभाणे च कीची लेतनननजश्चती 
झाल्माचे ददवनू मेत.े 

अ.क्र. कभषचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ वशाव्मा लेतन आमोगान वाय प्रदान 
कयण्मात आरेरे लेतन.   

वशाव्मा लेतन आमोगान वाय प्रदान 
कयालमाचे लेतन. (अनतप्रदान) 

1 2 3 4 

1 श्री.त ऴाय गो.ऩोशनकय, 

इॊचाजष डॉक्टय 

रु.10100 + 4300, दद.22.2.2008 

रु.10540 + 4300, दद.1.7.2008 

रु.10990 + 4300, दद.1.7.2009 

रु.11450 + 4300, दद.1.7.2010 

रु.11930 + 4300, दद.1.7.2011 

रु.12420 + 4300, दद.1.7.2012 

रु.12930 + 4300, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.10100 + 4300, दद.22.2.2008 

रु.10100 + 4300, दद.1.7.2008 

रु.10540 + 4300, दद.1.7.2009 

रु.10990 + 4300, दद.1.7.2010 

रु.11450 + 4300, दद.1.7.2011 

रु.11930 + 4300, दद.1.7.2012 

रु.12420 + 4300, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     तयी श्री.ऩोशनकय माॊची व धायीत लेतनननजश्चती कयणे आलश्मक आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

157 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

67 कय वलबागाच्मा कामषऩद्धती फाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  



ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11 0 भनऩा  9ड 03 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भनऩा अभयालतीच्मा कय वलबागाच्मा कामषऩद्धतीत खारीर प्रभाणे व धायणा शोणे आलश्मक आशे. 
१. आसालरीत ऩोजस्त्टॊग कयणाये कॊ राटी डटेा एन्री ऑऩयेटय शे ऩद प्रबाग ननशाम ननभाषण केरे ऩादशज,ेजेणे 
करून त्लरयत कयाची ऩोजस्त्टॊग आसालरीत शोऊ ळकेर. 
२. आसालरीतीर डटेा एन्री ऑऩयेटय चे अधधकाय कभी करून पक्त वषभ अधधकाऱमाव 
भारभत्ताधायकाच्मा  कय भागणीत फदर कयण्माचे अधधकाय देणे आलश्मक आशे. 
३. कय भागणीत फदर कयणे अथला भारभत्ताधायकाच्मा नालात फदर कयणे अथला ईतय फदर 
कयण्मावाठी वलदशत कामष ऩद्धत ल कारभमाषदेचा अलरॊफ झारा ऩादशज.े 
 

भनऩा अभयालतीचे वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात कय वलबागाचे प्रबाग ननशीम जभा फाजू ऩालती 
ऩ स्त्तके तऩावणी केरी अवता,खारीर फाफ ननदळषनाव आरेरी आशे. 
१. लाडष ननशाम लवरूी शरवऩकाव्दाये लवरू कयण्मात आरेरी यक्कभ त्माच ददलळी भनऩा ननधीत जभा 
कयण्मात मेत.ेल जभा ऩालत्मा कय वलबागाच्मा आसालरीत ऩोजस्त्टॊग कयण्माकरयता भनऩाने कॊ राट ऩद्धतीत 
ठेलरेल्मा डटेा एन्री ऑऩयेटय माॊच्माकड ेऩालती ऩ स्त्तके देण्मात मेतात. डटेा एन्री ऑऩयेटय माॊच्माकडून 
वलदशत भ दतीत कय बयणा आसालरीत शोत नाशी. त्माभ ऱे भारभत्ताधायकाव कयाची यक्कभ बयणा 
केल्मानॊतय देखीर ऩ ढीर लऴाषत थकीत कय राग न मेण्माचे प्रकाय भोठ्मा प्रभाणात शोत आशे. माकरयता 
डटेा एन्री ऑऩयेटय शे प्रबाग ननशीम ननम क्त कयणे आलश्मक आशे जेणे करून दैननक कयाची ऩोजस्त्टॊग 
योजच्मा योज शोऊ ळकेर. ल त्माभ ऱे भारभत्ताधायकाव च कीची कय भागणी ननगषशभत शोणाय नाशी. 
२. कय भागणी लव री आसालरीत फदर कयण्माचे अधधकायी कॊ राट ऩद्धतीने ठेलरेल्मा डटेा एन्री ऑऩयेटय 
माॊना देण्मात आरेरे आशे. त्माभ ऱे भारभत्ताधायकाचे कय कभी ककॊला अधधक करून अऩशाय शोण्माचे 
जास्त्त वॊबालना ददवनू मेत आशे. त्माभ ऱे आसालरीतीर डटेा एन्री ऑऩयेटय चे अधधकाय कभी करून 
पक्त वषभ अधधकाऱमाव भारभत्ताधायकाच्मा कय भागणीत फदर कयण्माचे अधधकाय देणे आलश्मक 
आशे. 
३. कय भागणीत फदर कयणे अथला भारभत्ताधायकाॊच्मा नालात फदर कयणे अथला ईतय फदर 
कयण्मावाठी वलदशत कामष ऩद्धत ल कारभमाषदेचा अलरॊफ झारा ऩादशज,े ज्माभ ऱे नागरयकाॊना राव कभी 



शोऊन त्लरयत तक्राय ननयवन शोऊ ळकेर. 
उऩयोक्त फदर कय वलबागाच्मा कामष ऩद्धतीत शोणे आलश्मक आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

87 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

68 शळषण कय ल योजगाय शभी कय ळावन खाती उशळयाने बयणा केल्माफाफत  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 भनऩा  9ड  01 43524368 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    

 

भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे भारभत्ताधायकाकडून प्राप्त झारेरे शळषण कय ल योजगाय 
शभी कय ळावन खाती उशळयाने जभा केरेरी आशे. 
 

भशायाष्ट्र शळषण कय ल योजगाय शभी कय (उऩकय)अधधननमभ १९६२ चे करभ ४ ल ५ न वाय भारभत्ता 
धायकाकडून एकबरत भारभत्ता कय यकभेलय शळषण कय ल योजगाय शभी कय आकायणी करून लव रीची 
कामषलाशी कयण्मात आरेरी आशे. रेखा ळाखेचे योख ऩ स्त्तक तऩावरे अवता, खारीर प्रभाणे 
भशानगयऩाशरकेने शळषण कय ल योजगाय शभी कयाच्मा यकभा वत्लय ळावन खाती बयणा केरेरे नाशी. 
भशानगयऩाशरके कड ेकय यकभा प्रत्मष जभा अवताॊना त्माॊचा ळावन खाती त्लरयत बयणा शोणे आलश्मक 
आशे. ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने खारीर प्रभाणे उशळयाने कयाच्मा ळावन खाती जभा केरेरे आशेत. तवेच 
भाशे ज र ै२०१३ चे शळषण कय ल योजगाय शभी उऩकय जभा केरे नवल्माचे योख ऩ स्त्तकालरून ददवनू 
आरे आशे. माफाफत ख रावा अप्राप्त आशे. 
भाशे  कयाचे नाल ळावन खाती जभा ळावन खाती जभा 



केरेरी चारनाचा  
(प्र.क्र./दद.) 

केरेरी यक्काभ  

भाचष 2013 शळषण कय  ९३५/२२-४-१३ १०२२४६४१/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ९३६/२२-४-१३ १७१२८८३/- 
एवप्रर 2013  शळषण कय  १९१३/१५-५-१३ १२५२१६१/- 
 योजगाय शभी उऩकय  १९१४/१५-५-१३ १४५३७१/- 
भे 2013  शळषण कय  २८८८/१३-६-१३ ९११२५२/- 
 योजगाय शभी उऩकय  २८८९/१३-६-१३ ९०५८७/- 
ज न 2013  शळषण कय  २९००/१५-७-१३ ८८८२४७/- 
 योजगाय शभी उऩकय  २९०१/१५-७-१३ ८३७३४/- 
ज र ै2013  शळषण कय  -- -- 

 योजगाय शभी उऩकय  -- -- 

ऑगस्त्टय 2013  शळषण कय  ४४२९/१३-९-१३ ६३५०६६/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ४४३०/१३-९-१३  ५४४५८/- 
वप्टे्ॊशफय 2013  शळषण कय  ५१५१/८-१०-१३ ७०२८६३/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ५१५२/८-१०-१३ ५५६०१/- 
ऑक्टोयफय 2013  शळषण कय  ८४००/३-१-१४  २८७६१५५/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ८४०१/३-१-१४ ६२६७७३/- 
नोव्शेंशफय 2013   शळषण कय  ८४०५/३-१-१४ ३५०५९९९/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ८४०४/३-१-१४  ४४४७३७/- 
डडवेंफय 2013  शळषण कय  ९५३५/३०-१-१४  ७१८१२४६/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ९५३६/३०-१-१४  १०७६५७२/- 
जानेलायी 2014  शळषण कय  १०४२९/२६-२-१४  ६२९३५९६/- 
 योजगाय शभी उऩकय  १०४३०/२६-२-१४  ९८३२५७/- 
पेब्र लायी 2014  शळषण कय  ११०५०/१८-३-१४  ३३४६२४३/- 
 योजगाय शभी उऩकय  ११०५१/१८-३-१४  ४३२९२६/- 
   ४,३५,२४,३६८/-  

 

तयी माऩ ढे शळषण कय ल योजगाय शभी कयाच्मा लवरू केरेल्मा यकभा ऩ ढीर भदशन्माच्मा वात तायखेच्मा 
आत ळावन खाती बयणा कयण्मात माला.  



माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक १११ ददनाॊक १२/१२/२०१७ देण्मात आरे आशे. ख रावा अप्राप्त झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

111 12/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

69 भशानगयऩाशरका भ ख्म रेखा ऩयीषकाॊनी वन २०१३-१४ चे भशव री खचष ल वलळऴे 
ननधीतनू झारेल्मा खचाषचे रेखाऩयीषण न केल्माफाफत  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

08 रेखाऩयीषण  
वलबाग   

भनऩा  9ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 
 

 भशानगयऩाशरका भ ख्म रेखा ऩयीषकाॊनी वन २०१३-१४ चे भशव री खचष ल वलळऴे ननधीतनू झारेल्मा 
खचाषचे रेखाऩयीषण अद्माऩ केरेरे नाशी. 
 

           भमुम रेखाऩयीषक माॊनी वन 2013-14 मा आग्रथवक लऴावत पक्त 03 वलबागाचे रेखाऩयीषण 
केरेरे आशे ल ककती वलबागाचे अशलार स्थामी वलभती वभोय ठेलण्मात आरे माची भादशती रेखाऩयीषणाव 
ददरेरी नाशी. 

            भुॊफई प्राॊनतक भशानगयऩालरका अग्रधननमभ 1949 चे अनवुचूी “ड” प्रकयणे 3 भधीर दोन 
नवुाय भमुम रेखाऩयीषकाने 5 (1) प्रभाणे भशानगयऩालरकेच्मा भशवरुातनू झारेरा खचव आणण वलळऴे 
ननधीभधून झारेरा खचव माॊची रेखाऩयीषा केरी ऩादशज.े  तवेच भशानगयऩालरकेचे कजव, ठेली, कजवननलायण 
ननधी, आगाऊ यक्कभा, ननरॊफन रेखा आणण वलत्तप्रऴण व्मलशाय माॊची रेखाऩयीषण केरी ऩादशज.े आणण 



त ेरेखे ल त्मावॊफॊधी लळल्रक यक्कभाॊच्मा ऩडताऱणीचा ननकार मावलऴमी अशलार वादय केरा ऩादशजे ल 5 
(4) नवुाय भशानगयऩालरकेच्मा भमुमरेखाऩयीषकाने स्थामी वलभतीळी वलचायवलननमभ करून आणण 
भशानगयऩालरकेने कोणत्माशी ननदेळाच्मा अधीन याशून भशानगयऩालरकेच्मा रेममावॊफॊधी आऩरे अशलार 
ज्मा नभनु्मात ल ज्मा यीतीने तमाय कयालमाचे तो नभनुा ल यीत ठयवलरी ऩादशजे आणण अवे अशलार 
तमाय कयण्मावाठी आलश्मक अवरेरी कोणतीशी भादशती ऩयुवलण्मावलऴमी भशानगयऩालरकेच्मा कोणत्माशी 
अग्रधकाऱ्माव पभाववलण्माचा त्माव अग्रधकाय अवेर. त्माप्रभाणे रेखाऩयीषण अशलार तमाय करून 
भशानगयऩालरकेव वादय कयणे आलश्मक अवता वदय अशलाराचे काभ भमुम रेखाऩयीषण वलबागाकडून 
शोत नवल्माचे ददवनू मेत.े                                                                                       
माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 83 , ददनाॊक 16/11/2017 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता 
रेखाऩयीषण वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

83 16/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

70 कजष ननलायण ननधीचे रेखा ऩयीषण फाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा   
वलबाग   

भनऩा  9ड  00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

  भ ॊफई प्राॊनतक भशाऩाशरका अधधननमभ 1949 करभ 112, 113, 115 न वाय भशाऩाशरकेने कजष ननलायण 
ननधीचे स्त्लतॊर खात ेठेलरे नाशी. 
 



         अभयालती भशानगयऩाशरकेतीर रेखे वलबागाव कजष ननलायण ननधीचे अशबरेख,े नोंदलशी 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्माफाफत अधषवभाव क्रभाॊक 129 ददनाॊक 11.12.2017 ननगषशभत 
कयण्मात आरे शोत.े ऩयॊत  वलबागाकडून अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने खारीर अशबप्राम देण्मात मेत आशे. 

1. अभयालती भशानगयऩाशरकेने भ ॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 1949 करभ 112 न वाय कजष ननलायण 
ननधीचे स्त्लतॊर खात ेठेलरेरे नाशी. त्माभ ऱे उऩयोक्त करभाचे उल्रॊघन झारेरे आशे. कजष 
ननलायण ननधीचे स्त्लतॊर खात ेन ठेलल्माफाफत ख रावा केरा नाशी. 

2. भ ॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 1949 करभ 113 न वाय कजष ननलायण ननधीची ग ॊतलणूक केरेरी नाशी. 

3. भ ॊफई प्राॊनतक अधधननमभ 1949 करभ 115 न वाय कजष ननलायण ननधीची लावऴषक तऩावणी भ ख्म 
रेखाऩयीषक माॊच्मा अधीन अवणे आलश्मक आशे. ल भ ख्म रेखाऩयीषक माॊनी कजष ननलायण 
ननधीची लावऴषक तऩावणी करून तवा अशलार भशाऩाशरकेरा उऩयोक्त करभा अन्लमे वादय कयणे 
फॊधनकायक आशे. ऩयॊत  भ ख्म रेखाऩयीषक माॊनी उऩयोक्त करभ 115 न वाय कामषलाशी केल्माचे 
शवध्द कयणाये अशबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध केरे नाशीत. 

 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

129 22/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

71 वन 2013-14 भध्मे भोकाट जनालये ऩकडताॊनी झारेरी अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

41 ऩळ  लध 
गशृ   

वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

149600 00 00 00 

 

भनऩा शद्दीतीर भोकाट जनालये ऩकडणे ल कोंडलाड्मात वोडणे करयता ळाॊत  नागयी वॊस्त्था,अभयालती माॊना 
ठेका ददरे अवताॊना , ळाॊत  नागयी वॊस्त्था  माॊनी जनालये ऩकडून कोंडलाड्मात वोडणे शे काभ न कयता 
ळशयातीर जनालये शटवलण्मावाठी लाऩयण्मात आरेरे आशे . त्माभ ऱे ळाॊत  नागयी वॊस्त्था ,अभयालती माॊनी 
स्त्थामी वशभतीच्मा ठयालान वाय ल कयायान वाय काभ न के ल्माभ ऱे त्माॊना प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ 
रु १४९६००/-आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 
 

            भनऩाने, वन 2013-14 भध्मे कोंडलाड्मात भोकाट जनालये ऩकडण्मावाठी ळाॊत  नागयी 
वॊस्त्था, अभयालती माॊना ठेका ददरा शोता. त्मान वाय ळाॊत  नागयी वॊस्त्था माॊनी भनऩाव देमके वादय केरे. 
देमकाची तऩावणी केरी अवता खारीर अननमशभतता आढऱून आरी.   

        ददनाॊक 10.01.2014 योजी स्त्थामी वशभतीने ऩारयत केरेरा ठयाल क्रभाॊक 200 न वाय भोकाट 
जनालये ऩकडणे ल कोंडलाड्मात वोडणे करयता (भोठे जनालये रु.400/-, भध्मभ जनालये रु.300/- ल रशान 
जनालये रु.200/-) प्रती जनालये प्रभाणे ठयाल ऩारयत कयण्मात आरेरा आशे. उऩयोक्त काभावाठी 
लाऩयण्मात मेणाऱमा लाशनाचे बाड ेरुऩमे 2000/- प्रती लाशन प्रती ददलव प्रभाणे अवा ठयाल ऩारयत 
कयण्मात आरेरा आशे. ऩयॊत  भनऩाने ऩारयत केरेरे प्रभाणक क्रभाॊक 9860 ददनाॊक 10.02.2014 रुऩमे 
58000, प्रभाणक क्रभाॊक 9862 ददनाॊक 10.02.2014 रुऩमे 43600 ल प्रभाणक क्रभाॊक 8863 ददनाॊक 
15.01.2014 रुऩमे 48000  देमकात भे. ळाॊत  नागयी वॊस्त्था,अभयालती जनालये शटवलण्मावाठी काभ 
केल्माचे नभदू आशे. 

               तयी जनालये शे जस्त्थय नवनू त ेबटकॊ ती अवताॊना जयी एकदा शटवलरे तयी त ेऩ न्शा 
त्माच दठकाणी मेतात. त्माभ ऱे जनालये शटवलण्माचे काभाचा भोफदरा शा अलधै ठयतो. तवेच ठयालात 
देखीर जनालये ऩकडून कोंडलाड्मात ठेलणेचे काभ ददर ेआशे. त्माभ ऱे देमकात जनालये शटवलण्मालयीर खचष 
यक्कभ रु 149600/- रेखा ऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी. वदय खचष आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 
    माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 137, ददनाॊक 01/01/2018 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 
अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

137 01/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 



 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

72 फाॊधकाभाची नोंदलशी ल अऩणूष फाॊधकाभाच्मा नोंदीफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

04 00 भनऩा 9ड 01 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भशानगयऩाशरका अभयालतीचे फाॊधकाभ वलबागात वलदशत ऩध्दतीने फाॊधकाभ नोंदलशी ठेलरी नवनू लऴषअखेय 
एकशी फाॊधकाभ अऩणूष नवल्माफाफत ची भादशती भोघभ ल ळॊकास्त्ऩद लाटत.े   
 

भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ रेखा वॊदशतभेधीर ऩयीच्छेद १०.७ भध्मे प्रत्मेक फाॊधकाभालय लऴषबयात 
झारेल्मा खचाषच्मा कामभ ल वॊम क्त नोंदी ठेलनू त्मामोगे फाॊधकाभाची प्रगती ल शोत अवरेल्मा खचाषलय 
ननमॊरण ठेलण्माच्मा दृष्ट्टीने नोंदलशमा ठेलण्माचे ननदेशळत आशे.  याष्ट्रीम भशानगयऩाशरका रेखा वॊदशततेीर 
प्रकयण १२ भधीर पॉभष ऩीडब्र–ू१२ मा नभ न्मात तळी भादशती नोंदवलन्मावाठी तयत द आशे.  वदय भादशती 
ऩरयऩणूष अवल्मावॊ फाॊधकाभ ऩणूष झाल्माफयोफय दानमत्ल ल भत्ता माॊचा दशळफे च कता कयता मेतो ल 
लऴषअखेय अऩणूष फाॊधकाभावाठी ऩ ढीर लऴाषतीर अॊदाजऩरकात उधचत तयतदू कयता मेत.े 
 

भनऩा, अभयालतीचे फाॊधकाभ वलबागात लयीरप्रभाणे नोंदलशी ठेलरेरी नाशी . वफफ अऩणूष फाॊधकाभाची 
ऩडताऱणी कयता आरी नाशी.  
 

माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.१७८, ददनाॊक २०.०१.२०१८ न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता कोणतशेी 
अन ऩारन/उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

178 20/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 



 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

73 भध्मलती बाॊडाय वलबागातीर अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

20 बाॊडाय 
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

ळावन ननणषम, वाभान्म प्रळावन वलबाग क्रभाॊक भानव /नस्त्ती/1071/प्र.क्र.89/9 दद.01/08/2011न वाय 
वॊगणक ल तद्न ऴॊधगक वादशत्म माकरयता स्त्लॊतर जडवॊिश नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी .  तवेच दय 
ऩाच लऴाषनॊतय ननरेखनाची कायलाई केरेरी नाशी .  भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता नभ ना क्र. जीईएन 
30 ल 31 न वाय जॊगभ भारभत्ता नोंदलशी अद्मालत ठेलण्मात आरेरी नाशी 

 

     अभयालती भशानगयऩाशरकेचे बाॊडाय वलबागाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर 
अननमशभतता आढऱून आल्मात :- 

1. भध्मलती वाठा नोंदलशी वषभ अधधका-माच्मा स्त्लाषयीने अद्मालत ठेलण्मात आरेरी नाशी. 

2. जडवॊिश वाठा नोंदलशी भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता , 1971 ननमभ 156 तवेच भशायाष्ट्र 
आकजस्त्भक खचष  ननमभ 1965 भधीर ननमभ 95 त े 103 न वाय दयलऴी जडवॊिश वादशत्माची लावऴषक 
ऩडताऱणी जून अखेय ल इतय वादशत्माची वशाभाशी ऩडताऱणी वप्टेंफय ल भाचष अखेय कयणे आलश्मक 
आशे.  वन 2013-14 भध्मे जडवॊिश  नोंदलशीची ऩडताऱणी केरेरी ददवनू आरी नाशी. 

3. भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखा वॊदशता नभ ना क्र .जीईएन 30 ल 31 न वाय जॊगभ भारभत्ता नोंदलशी 
अद्मालत ठेलण्मात आरेरी नाशी. 

4. ळावन ननणषम , वाभान्म प्रळावन वलबाग क्र .भानव/नस्त्ती/1071/प्र.क्र.189/9, ददनाॊक 01.08.2011 



न वाय वॊगणक ल तद्न ऴॊधगक वादशत्माकयीता स्त्लतॊर जडवॊिश नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी.   

5. दय ऩाच लऴाषनॊतय नन रेखनाची कामषलाशी केरेरी नाशी ल ळावन ननणषम  वलत्त वलबाग वलत्त /वलअप्र 
10.08/प्र.क्र.70/2008वलननभम, ददनाॊक 15.5.2009 न वाय उऩमोगात न मेणाये वादशत्म ननरेखन करुन 
प्राप्त शोणायी यक्कभ भनऩा ननधीत जभा कयाली , अळी तयत द अवताना अळी कामषलाशी बाॊडाय 
वलबागाभापष त कयण्मात आरेरी नाशी.   

     उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक  205, ददनाॊक 22.01.2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे अवता अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

205 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

74 सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन वबागशृच्मा लव रीफाफत झारेल्मा अऩशायाफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय 
ऩयलाना 
वलबाग   

भनऩा  9क 00 1924158 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

1924158 00 1924158 00 

 

श्री. वॊत सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन भधीर लव री फाफत झारेल्मा अऩशायाचा ग न्शा नोंद नॊ. 119/2015 
एप. आम. आय. नॊ.1020/15 दद.2/05/2015 अन्लमे श्री. एव.ए.बागलत ल इतय ऩाच माॊच्मालय 
नोंदवलरेरा आशे. अऩशायाची यक्कभ रुऩमे 19,24,158/- वॊफॊधधताकडून लवरू केरे गेरी नाशी. 
 



     भनऩा, अभयालतीच े वन 2013-14 च े फझाय ऩयलाना वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता , 
वलबागाकडीर श्री. वॊत सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन वबागशृचे दद. 3/06/2013 ऩमतंचे लव री फाफतचे 
अशबरेख ेऩोरीव स्त्टेळनच्मा ताब्मात ददर ेअवल्माच ेउऩरब्ध ्करुन ददरेल्मा अशबरेख्मालरुन ददवत.े   

     श्री. वॊत सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन भधीर लव री फाफत झारेल्मा अऩशायाचा ग न्शा नोंद नॊ. 
119/2015 एप. आम. आय. नॊ.1020/15 दद.2/05/2015 अन्लमे श्री. एव.ए.बागलत ल इतय ऩाच 
माॊच्मालय नोंदवलरेरा आशे. अॊतगषत रेखाऩरयषण वलबाग प्रभ खाने केरेल्मा चौकळीत अऩशायाची यक्कभ 
रुऩमे 19,24,158/- नभ द केरी आशे. वदय अऩशाय यकभेफाफतची लव री झारी ककॊ ला कव े ल 
लव रीफाफतची अशबरेख े रेखाऩरयषणाव तात्काऱ उऩरब्ध करुन देण्माफाफत वलबागाव अधष वभाव ऩर 
देण्मात आरे शोत.े 

     उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 158,  ददनाॊक 09/01/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोत ेऩयॊत  अन ऩारनातीर ख रावा वभाधानकायक  
प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

158 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

75 जाशीयात कॊ राटदाय वेल्व ॲड माॊनी उशळया बयरेल्मा ककस्त्तीच्मा व्माजाची यक्कभ लव र 
न केल्माफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय 
ऩयलाना 
वलबाग   

भनऩा  9फ 00 74232 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



74232 00 74232 00 
 

फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडून वन 2013-14 वाठी नेभरेल्मा जाशीयात कॊ राटदाय वेर ॲड, माॊच्मा 
यक्कभा बयणा यजजस्त्टयची तऩावणी केरी अवता त्माॊच्माकडून उशळया बयरेल्मा भाशवक ककस्त्त यकभलेय 
18 टक्माप्रभाणे व्माजाची यक्कभ लवरू केरी गेरी नाशी. उशळया बयरेल्मा ककस्त्तीच्मा यकभेच्मा व्माजाची 
यक्क्भ रुऩमे 74232/- लव र केरी गेरी नाशी. 
 

     भनऩा, अभयालतीचे वन 2013-14 च े फाजाय ल ऩयलाना वलबागाचे रेखाऩयीषण केर े अवता 
वलबागाकडून वन 2013-14 वाठी जाशीयात कॊ राटदाय वेर ॲड, कॊ ऩनी माॊना नेभण्मात आरे शोते . 
जादशयात कॊ राटदाय वेर ॲड, कॊ ऩनी माॊचे ककस्त्त बयणा अशबरेख्माची तऩावणी केरी अवता त्माॊच्माकडून 
उशळया बयरेल्मा ककस्त्त यकभेफाफत 18 टक्माप्रभाणे व्माजाची यक्कभ लवरू केरी गेरी नाशी. जादशयात 
कॊ राटाभधीर अटी ल ळती भध्मे दय भदशन्माची ककस्त्त यक्कभ ऩ ढीर भदशन्माच्मा  10 तायखेऩमतं बयणे 
आलश्मक आशे . उळीया बयल्माव , देम ककस्त्त यकभलेय 18 टक्माप्रभाणे व्माजाची यक्कभ लवरू कयणे 
आलश्मक शोते . वदय व्माज लव री खारीर नभदू ककस्त्त कारालधीवाठी फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडून 
केरी गेरी नाशी. एकूण यक्कभ रुऩमे 74232/- लवरूऩार ठयत.े 

अ.क्र. ककस्त्त कारालधी ऩ स्त्तक क्रभाॊक / 
ऩालती क्रभाॊक 

चेक / डीडी 
ददनाॊक 

यक्कभ 18 टक्के व्माजाची 
आकायणी 

     ददलव व्माज 
1 11/03/2013 त े

10/04/2013 
759609/7597 
05/06/2013 

185786 
21/05/2013 

7,25,000 42 15225 

2 11/04/2013 त े
10/05/2013  

759614/7597 
29/07/2013 

185787 
17/06/2013 

7,25,000 39 14138 

3 11/05/2013 त े
10/06/2013 

759615/7597 
29/07/2013 

185790 
06/07/2013 

7,25,000 36 13050 

4 11/06/2013 त े
10/07/2013 

759616/7597 
28/10/2013 

180388 
05/10/2013 

6,84,275 93 31819 

एकूण 74232 

      उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 199, ददनाॊक 22/01/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोते ऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 



अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

199 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

76 फाॊधकाभ देमकात कऩात कयण्मात आरेरा काभाचा वलभाची यक्कभ ळावकीम वलभा 
ननधीत बयणा न कयणे   

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 भनऩा  9अ  01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशानगयऩाशरका अभयालतीने फाॊधकाभ देमकात कऩात कयण्मात आरेरी काभाचा वलभाची यक्कभ ळावकीम 
वलभा ननधीकड ेशस्त्ताॊतरयत केरेरे नाशी.तयी भशानगयऩाशरकेने वन २०१३-१४ भध्मे ननभाषण केरेल्मा वलष 
भारभत्तचेे वलभा ळावकीम वलभा ननधीकडून उतयवलणे आलश्मक आशे. 
 

भशानगयऩाशरका अभयालतीचे वन २०१३-१४ चे फाॊधकाभ वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता, 
रेखाऩयीषणात देमकातीर कऩातीच्मा वॊफॊधी खारीर अननमशभतता ननदळषनाव आरेरी आशे. 
१. भा.उऩवधचल माॊचे ऩर क्रभाॊक जीईएन १०९८/१३५७/प्र.क्र.१६६/९८/नवल-२४ ददनाॊक ३/११/२००३ अन्लमे 
भशानगयऩाशरकेने त्माॊच्मा भापष त वन २०१३-१४ भध्मे देण्मात आरेल्मा कॊ राटी काभाॊचा भलू्माच्मा 
वयावयी १% यक्कभ वलभा ळावककम वलभा ननधीकड ेशी यक्कभ धनादेळ ला धनाकऴषव्दाये वलभा 
उतयवलण्मावाठी शस्त्ताॊतरयत कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  भशानगयऩाशरका अभयालतीने फाॊधकाभ देमकात 
कऩात कयण्मात आरेरी काभाचा वलभाची यक्कभ ळावकीम वलभा ननधीकड ेशस्त्ताॊतरयत केरेरे नाशी. 
भशानगयऩाशरकेने वन २०१३-१४ भध्मे ननभाषण केरेल्मा वलष भारभत्तचेे वलभा ळावकीम वलभा ननधीकडून 
उतयवलणे आलश्मक आशे. 



माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 192 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.यक्कभा जभा केल्माफाफत 
फॉक चारन/ वललयणऩर वादय न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

अधष वभाव सा ऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

192 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

77 फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकयाची यक्कभ काभगाय कल्माणकायी भॊडऱाव न 
बयल्माफाफत  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 भनऩा  9फ  05 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे फाॊधकाभ देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरी 
काभगाय कल्माण उऩकय ननधी इभायत ल इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण भॊडऱ माॊच्माकड ेधनाकऴाषव्दाये 
जभा केरेरा नाशी. त्माभ ऱे भशानगयऩाशरका कऩात केरेरी उऩकय यक्कभ, त्मालयीर व्माज ल दॊडाची 
यक्कभ इभायत ल इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण भॊडऱ माॊच्माकड ेबयणा कयणे आलश्मक आशे. तवेच 
वन २०१३-१४ काभगाय कल्माण उऩकयाचे ननधाषयण काभगाय कल्माण भॊडऱाकडून करून घेण्मात माले.  

 

भशानगयऩाशरका अभयालतीचे वन २०१३-१४ चे फाॊधकाभ वलबागाचे रेखाऩयीषण केरे अवता, 
रेखाऩयीषणात देमकातीर कऩातीच्मा वॊफॊधी खारीर अननमशभतता ननदळषनाव आरेरी आशे. 
१. इभायत ल इभायत फाॊधकाभ काभगाय (योजगाय ननमभन ल वेलाळती) अधधननमभ १९९६ तवेच इभायत 
ल इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकय ननमभ १९९८ तवेच भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग,उजाष ल काभगाय 
वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक फीवीए २००९/प्र.क्र.१०८/काभगाय ७-अ ददनाॊक १७ जून २०१० अन्लमे 



फाॊधकाभ भलू्माॊकनाच्मा १ % उऩकयाची यक्कभ इभायत ल इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण भॊडऱ 
माॊच्माकड ेधनाकऴषव्दाये जभा कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ 
भध्मे फाॊधकाभ देमकात कऩात केरेरी उऩकयाची यक्कभ इभायत ल इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण 
भॊडऱ जभा केरेरी नाशी.  

२. इतय फाॊधकाभ काभगाय कल्माण उऩकय ननमभ १९९८ भधीर ननमभ ५(३) न वाय देमकात कऩात 
केरेरी यक्कभ ३० ददलवाच्मा आत भॊडऱाकड ेजभा कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीने कऩात 
केरेरी यक्कभ जभा केरेरी नाशी. 
३. इभायत ल इभायत फाॊधकाभ काभगाय (योजगाय ननमभन ल वेलाळती) अधधननमभ १९९६ भधीर करभ ८ 
न वाय देमकातनू कऩात केरेल्मा उऩकयाच्मा यक्कभ वलदशत भ दतीत भॊडऱाकड ेजभा न केल्माभ ऱे देम 
तायखेऩावनू प्रतीभदशना २% प्रभाणे व्माजाची यक्कभ भॊडऱाकड ेजभा कयणे आलश्मक आशे. 
४. इभायत ल इभायत फाॊधकाभ काभगाय (योजगाय ननमभन ल वेलाळती) अधधननमभ १९९६ भधीर करभ ९ 
अन्लमे देमकातनू कऩात केरेल्मा उऩकयाच्मा यक्कभ वलदशत भ दतीत भॊडऱाकड ेजभा न केल्माभ ऱे देम 
तायखेऩावनू दॊडाची यक्कभ भॊडऱाकड ेजभा कयणे आलश्मक आशे. 
५. भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ चे काभगाय कल्माण उऩकय ननधाषयण “इभायत ल इतय 
फाॊधकाभ काभगाय कल्माण भॊडऱ” माॊच्माकडून करून घेण्मात माले. 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 192 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.यक्कभा जभा केल्माफाफत 
फॉक चारन/ वललयणऩर वादय न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

192 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

78 श्री. वॊत सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन वबागशृ कॊ राट ऩध्दतीने देण्माफाफत काढरेल्मा 
ननवलदा प्रकक्रमेतीर अननमशभततफेाफत.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय भनऩा  9फ 00 4101720 



ऩयलाना 
वलबाग   

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

4101720 00 4101720 00 
 

श्री.सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन कॊ राट ऩध्दतीने देण्माफाफतची ननवलदा दद. 5.02.2013 योजी लतषभान ऩरात 
प्रशवध्द कयण्मात आरी. मावाठी ककभान यक्कभ 40 राख ठयल न लावऴषक 5% दयाने कॊ राट ऩध्दतीने 
देण्माफाफतची अट ननवलेदे प्रकक्रमेत टाकण्मात आरी शोती. ननलेदा प्रकक्रमेतीर अशबरेखेचे रेखाऩयीषण केरे 
अवता त्मात काशी अननमशभतता आढऱून आल्मा. 
 

    श्री.सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन कॊ राट ऩध्दतीने देण्माफाफतची ननवलदा दद.5.02.2013 योजी 
लतषभानऩरात प्रशवध्द कयण्मात आरी.  मावाठी ककभान यक्कभ 40 राख ठयल न लावऴषक 5% दयाने कॊ राट 
ऩध्दतीने देण्माफाफतची अट ननवलेदा प्रकक्रमेत टाकण्मात आरी शोती.  वदय ननवलदेफाफतचा अननमशभतता 
खारीप्रभाणे :- 

1) रुऩमे 5 रष ककॊ ला त्मालयीर ननवलदा व्माऩक प्रशवध्दी देण्मावाठी ककभान दोन नाभाॊककत आणण जास्त्त 
खऩ अवरेल्मा लतषभानऩराभध्मे प्रशवध्द कयणे आलश्मक आशे. श्री.सानेश्लय वाॊस्त्कृतीक बलन कॊ राट 
ऩध्दतीने देण्माची ननवलदा तळी प्रशवध्द केरी गेरी नाशी. ती प्रनतददन अखफाय मा लतषभान ऩरात  
दद.6.02.2013 योजी ल वकाऱ लतषभान ऩरात दद. 7.02.2013 योजी प्रशवध्द केल्माच ेददवत.े तथावऩ, त्मा 
ददलवाची लतषभानऩराची वॊऩ णष प्रत नस्त्तीत नाशी. केलऱ कारणे वॊधचकेत जोडरेरी आशेत. त्मालरुन वदय 
ननवलदा त्माच लतषभानऩरात प्रशवध्द झारी ककॊ ला नाशी, माची खारी कयता मेत नाशी. 

2) ननवलदे प्रकक्रमेतीर तायीख लाढीफाफतच े ळ ध्दीऩरक दद. 10 त े 16 फे्रफ लायी 2013 शे ऩाॊचजन्म 
लतषभानऩरात प्रशवध्द केल्माच े ददवत.े  तथाऩी, मा लतषभानऩराची वॊऩ णष प्रत वॊधचकेत नाशी. केलऱ 
झेयॉक्व कारण वॊधचकेत जोडरे आशे.  भ ऱ ननवलदा वकाऱ ल प्रनतददन अखफाय मा लतषभानऩरात प्रशवध्द 
केरी अव न ळ ध्दीऩरक देखीर त्माच लतषभानऩरात प्रशवध्द कयणे आलश्मक शोते.  ती कामषलाशी 
वलबागाकड न कयण्मात आरी नाशी. 

3) ननवलदा छाननी वशभतीचे अशबप्राम ककॊ ला स्त्लाष-मा वॊधचकेत जोडरेल्मा नाशीत.  

4) ननवलदा अटी ल ळतीभध्मे 1 कोटी रुऩमाची याष्ट्रीमकृत फॉकेची फॉक गॉयॊटी वादय कयण्माची अट नभ द 
आशे. याष्ट्रीमकृत फॉकेची फॉक गॉयॊटी भॊज य ननवलदाधायक भे.आनॊद कॎ टयवष माॊनी वादय केरी नाशी.  



5)  वदय ननवलदा प्रकक्रमेत चाय ननवलदा धायकाॊनी वशबाग घेल न भे.आनॊद केटयवष, अभयालती माॊचे ऑपय 
भ ल्म रु. 56,20,300/- भॊज य झारी आशे.  आनॊद केटयवष माॊनी ननवलदेतीर अटी ल ळतीभधीर नभ द 
वजव्शषव टॎक्व यजजस्त्रेळन प्रभाणऩर वॊधचकेत आढऱ न मेत नाशी. 

6) ननवलदेतीर अटी ल ळतीभध्मे भे.आनॊद केटयवष माॊनी 56,20,300/- शी यक्कभ 4 वभान शप्त्मात 
रभैाशवक बयालमाची आशे.  वलरॊफ झाल्माव त्मालय 24%  व्माज रालण्माची अट नभ द आशे.  तथाऩी, 
नस्त्तीलरुन नोव्शेंफय 2014 ऩमतंचे 41,01,720/- शी यक्कभ आनॊद कॎ टयवषकड ेथकीत अवल्माच ेददवत.े  

     उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 158, ददनाॊक 09/1/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आर ेशोते ऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

158 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

79  वन 2013-14 भधीर दैनददन प्रबागननशाम वापवपाईचा कॊ राटातीर अननमशभततफेाफत 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

00 स्त्लच्छता 
वलबाग 

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भशानगयऩाशरका षेरातीर एकूण 43 प्रबागावाठी वन 2010-2011 वारी दैनॊददन वापवपाईचा कॊ राट 
भशानगयऩाशरकेने वलवलध 43 कॊ राटदायाव्दाये कयाय केरा शोता .  लावऴषक खचष 17,55,27,708/- अवरेल्मा 
काभावाठी ई- ननवलदा भागवलणे आलश्मक शोते , तळी कामषऩध्दती अलरॊबफरी नाशी . ळावन ननणषम , नगय 



वलकाव वलबाग, क्रभाॊक घलव्मा /1006/प्र.क्र.53/न वल 16, ददनाॊक 26/10/2006 भधीर (20) प्रभाणे 
घनकचया गोऱा कयणे ल लाशतकू कयणे , माफाफत एकच ननवलदा भागलनू एकच कॊ राटदाय रालणेफाफतचे 
ननदेळ देण्मात आरेरे आशेत. त्माचे ऩारन कयणेत आरे नाशी. 
 

    अभयालती भशानगयऩाशरका षेरातीर एकूण 43 प्रबागावाठी वन 2010-2011 वारी दैनॊददन 
वापवपाईचा कॊ राट भशानगयऩाशरकेने वलवलध 43 कॊ राटदायाव्दाये कयाय केरा शोता . वदय दैनॊददन 
वापवपाईच्मा कॊ राट भध्मे खारीर अननमशभतता आढऱून आल्मा आशेत. 

1) कॊ राट ददनाॊक 31/08/2013 योजी वॊऩ ष्ट्टात आरे , तवे्शा नवलन कॊ राट ऩध्दत अलरॊफनू नवलन 
कॊ राटदाय नेभणे आलश्मक अवताना त्माच 43 कॊ राटदायाॊना ददनाॊक 01/09/2013 त ेददनाॊक 31/08/2014 
ऩमतं भ दत लाढ देण्मात आरी .  वदय भ दत लाढ शी ननमभारा अन वरुन नाशी .  वदय भ दत शी स्त्थामी 
वशभतीने ददनाॊ क 21/08/2013, ठयाल क्रभाॊक 119 न वाय भॊजूयी ददरेरी आशे .  माफाफत वलषवाधायण 
वबेची भॊजूयी वॊधचकेत ददवनू मेत नाशी .  रु.50,00,000 ऩेषा जास्त्तीच्मा फाफीलय वलषवाधायण वबेची 
भॊजूयी घेणे भशानगयऩाशरकेरा फॊधनकायक आशे.  

2) प्रबागननशाम एकूण 43 प्रबागाचे कॊ राट 5 भशीरा फचत गट , 10 व शळक्षषत फेयोजगाय वशकायी 
वॊस्त्था, ल उलषरयत 28 प्रबाग शे अयाखील ठेलण्मात आरे शोते . माफाफत कोणत ेननकऴ कॊ राट कयताना 
रालर,े माचा उल्रेख वॊधचकेत नाशी.  

3) प्रत्मेक कॊ राटदायाचे लावऴषक खचष जलऱऩाव 30 रष अवनू एकूण 43 प्रबागावाठी एकूण लावऴषक 
खचष 17,55,27,708/- शोतो.  मावाठी ई ननवलदा भागवलणे आलश्मक शोते , तळी कामषऩध्दती अलरॊबफरी 
नाशी.   

4) वदय ननवलदा शी नाभाॊककत लतषभानऩरात प्रशवध्द कयणे आलश्मक अवताना , अभयालती भॊडऱ मा 
स्त्थाननक लतषभानऩरात प्रशवध्द कयण्मात आरी .  त्माभ ऱे स्त्ऩधाषत्भक ननवलदेचा राब भशानगयऩाशरकेरा 
झारेरा नाशी.  तवेच वॊऩणूष लतषभानऩराची प्रत वॊधचकेत जोडणे आलश्मक अवताना , ननवलदेफाफतचे केलऱ 
कारण वॊधचकेत जोडरे आशे.  तयी लतषभानऩर रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात माल.े 

5) ळावन ननणषम , नगय वलकाव वलबाग , क्रभाॊक घलव्मा /1006/प्र.क्र.53/न वल 16, ददनाॊक 
26/10/2006 भधीर (20) प्रभाणे घनकचया गोऱा कयणे ल लाशतकू कयणे , माफाफत एकच ननवलदा 
भागलनू एकच कॊ राटदाय रालणेफाफतचे ननदेळ देण्मात आरेरे आशेत . अळी कामषलाशी भनऩा अभयालतीत 
झारेरी ददवत नाशी . एका कॊ राटदायाऐलजी एकूण 43 कॊ राटदाय वापवपाईवाठी ल मा व्मनतरयक्त ऩ जा 
कन्स्त्रक्ळन मा कॊ राटदायाव घनकचया लाशतकू कयणेफाफतचे कॊ राट देण्मात आरे.  

6) ळावन ननणषम , नगय वलकाव वलबाग , क्रभाॊक घलव्मा /1006/प्र.क्र.53/न वल 16, ददनाॊक 
26/10/2006 भधीर (22) प्रभाणे वापवपाई चे कॊ राट फचत गट ल वेलाबाली वॊ स्त्था माॊना प्राधान्माने 
देण्माफाफतचे ननदेळ आशेत . तथावऩ, एकूण 43 ऩकैी 15 फचत गट तवेच वेलाबाली वॊस्त्था माॊव देण्मात 
आरेरे आशेत.  उलषरयत एकूण 28 ख रा प्रलगाषव देण्मात आरेरे आशेत .  त्माभ ऱे लयीर ळावन ननणषमाचे 



उल्र ्ॊघन झारेरे आशे.  

7) वदयचे वदय कॊ राटाभध्मे  भशानगयऩाशरकेच्मा आस्त्थाऩनेलयीर वापवपाई काभगाय ल इतय चत थष 
शे्रणी कभषचायी ककती ल कोण कोणत्मा प्रबागात कामषयत याशतीर , माफाफत कोणतीशी अटी ल ळतष नभदू 
केरेरी नाशी.   

       उऩयोक्त अननमशभततफेाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 212, ददनाॊक 24/1/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोत ेऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

212 24/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

80 ईभायतीॊचे वॊयचनात्भक ननयीषण (Structural Audit) कयण्माफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

04 फाॊधकाभ    
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 करभ 265 (अ) न वाय इभायतीॊचे वॊयचनात्भक ननयीषण 
(Structural Audit ) केरेरे नाशी . इभायतीचे ननमतकाशरक ऩाशणी भशानगयऩाशरकेने केरी नाशी . 
दोऴननलायक द रुस्त्त्मा तवेच भोडकऱीव आरेल्मा इभायत भारकाॊलय भशानगयऩाशरकेने कामषलाशी के री 
नाशी. 
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा वन 2013-14 मा वलत्तीम लऴाषच्मा रेखाऩयीषणात भ ॊफई प्राॊनतक 
भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 चे करभ 265 अ न वाय खारीर तयत दीन वाय कामषलाशी शोत नाशी. 



4. भशानगयऩाशरकेने बोगलटा प्रभाणऩर वॊफॊधधत इभायत भारकाव ददल्माऩावनू तीव लऴाषचा 
कारालधी वभाप्त ज्मा लेऱेव शोईर, अळा इभायतीचे भारकाने वदय इभायत भानली लस्त्तीवाठी 
मोग्म आशे. अळा आळमाचे फाॊधकाभ व जस्त्थती प्रभाणऩर भशानगयऩाशरकेकड ेनोंदणी केरेल्मा 
फाॊधकाभ अशबमॊत्माकडून तऩावणी करून, त ेप्रभाणऩर (फाॊधकाभ व जस्त्थती प्रभाणऩर) भा. 
आम क्ताकड ेवादय कयीर. 

5. तीव लऴाषचा कारालधी वभाप्त झाल्माच्मा ददनाॊकाऩावनू आणण त्मानॊतय प्रत्मेक दशा लऴाषचा 
कारालधी ककॊ ला त्मा इभायतीची जस्त्थती आणण इभायत भारकाने केरेल्मा दोऴननलायक द रुस्त्त्मा 
रषात घेलनू, भा. आम क्त ननधाषरयत कयीर अवा कभी कारालधी वभाप्त झाल्माच्मा 
ददनाॊकाऩावनू एका लऴाषच्मा आत वादय कयणे फॊधनकायक आशे. 

6. भा. आम क्त कोणत्माशी लेऱी, कोणत्माशी इभायतीची फाॊधकाभ अशबमॊत्माकडून तऩावणी कयलनू 
घेण्माचे ननदेळ देतीर, अवे ननदेळ ददल्माच्मा ददनाॊकाऩावनू तीव ददलवाच्मा आत फाॊधकाभ 
व जस्त्थती प्रभाणऩर वादय कयण्माचे ननदेळ देतीर. 

7. भा. आम क्ताॊचे वभाधान शोईऩमतं इभायतीच्मा भारकाकडून, अळा दोऴननलायक द रुस्त्त्मा कयण्मात 
मेतीर. 

8. दोऴननलायक द रुस्त्त्मा कयण्माव कोणत्माशी इभायत भारक कवयू कयीर, त्मारा अधधननमभाच्मा 
करभ 398 अ भध्मे तयतदू केरेल्मा दॊडावश शळषा कयण्मात मेईर. 

9. इभायत भारकाने दोऴ ननलायक द रुस्त्त्मा न केल्माव भा. आम क्ताव त्मा दोऴ ननलायक द रुस्त्त्मा 
कयता मेतीर ल अश्मा द रुस्त्त्मालय केरेरा खचष, त्माची भागणी केल्मानॊतय तीव ददलवाच्मा आत 
बयणा न केल्माव, भारभत्ता कयाच्मा थकफाकी प्रभाणे भारकाकडून लवरू कयण्मात मेईर. 

     उऩयोक्त तयत दीन वाय कामषलाशी शोत नवल्माचे ल त्माकड ेगाॊबीमाषने ऩादशरे जात नवल्माचे 
ननदेळनाव आरे. त्माभ ऱे बवलष्ट्मात ळशयातीर धोकादामक ल भोडकऱीव आरेल्मा इभायतीॊना 
अऩघात शोलनू भोठ्मा प्रभाणालय जीवलत ल वलत्त शानी शोऊ ळकत ेल त्माचे दानमत्ल 
भशानगयऩाशरकेलय मेल ूळकत.े त्मान वाय वदय अधधननमभातीर तयत दीन वाय त्लरयत कामषलाशी शोणे 
आलश्मक आशे. 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 176, ददनाॊक 17/01/2018 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 
अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 



अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

176 17/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

81 भशानगयऩाशरकेने अऩॊग नोंदणी यजजस्त्टय न ठेलल्माफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
36 0 भनऩा  9ड  01 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशानगयऩाशरकेने नगय वलकाव वलबाग ळावन ऩरयऩरक क्रभाॊक वॊकीणष-२०१३/भ भॊव-३१/प्र.क्र.८८ /नली-२० 
ददनाॊक ४-१० -२०१३ अन्लमे भशानगयऩाशरका षेरातीर अऩॊगाची नोंदणीफाफत नोंदलशी ठेलरेरी नाशी. 
 

 

नगय वलकाव वलबाग ळावन ऩरयऩरक क्रभाॊक वॊकीणष-२०१३/भ भॊव-३१/प्र.क्र.८८ /नली-२० ददनाॊक ४-१० -
२०१३ अन्लमे भशानगयऩाशरका षेरातीर यदशलावी अवरेरे अऩॊग प्रभाणऩर वादय कयणाऱमा अऩॊगाॊची 
नोंदणी भशानगयऩाशरका स्त्तयालरून वलदशत नभ ण्मातीर नोंदणी यजजस्त्टयभध्मे घेणे आलश्मक अवताॊना 
भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे अळा प्रकायची नोंदलशी ठेलनू अऩॊगाच्मा नोंदी घेतरेल्मा 
नाशीत.तयी ळावन ऩरयऩरकाचे ऩारन शोणे आलश्मक आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

208 24/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 



रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATKRPM6601 

 

82 गल्वष शामस्त्कूर चौक त ेशळलाजी ऩोस्त्ट ऑकपव ऩमतं यस्त्ताचे न तनीकयण काभातीर 
अननमशभतता 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 यस्त्त ेडाॊफयीकयण ल व धायणा 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 भनऩा   9अ 03 4754787 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 16629   
 

१. काभालय कऩात कयण्मात आरे नवरेरा गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु ३५३२/- लवरूऩार ठयवलण्मात 
मेत आशे. 
२. प्रदान देमकालय ०.२५% स्त्थाननक वॊस्त्था कय यक्कभ रु १०५२१/- कऩात कयण्मात आरेरा नाशी. 
३. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती, अॊदाजऩरक,कयायनाभा रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. त्माभ ऱे 
काभालय कयण्मात आरेरा खचष यक्कभ रु ४७५४७८७/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 
 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे रेखाऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :- गल्वष शामस्त्कूर चौक त ेशळलाजी ऩोस्त्ट ऑकपव ऩमतं यस्त्ताचे न तनीकयण 
प्र.क्र. ६९७७  ददनाॊक ०१-११-२०१३ यक्कभ ४७५४७७ /- प्रथभ धालत ेदेमक  
मोजनेचे नाल :- यस्त्त ेडाॊफयीकयण ल व धायणा 
प्रळावकीम भॊज यी :- स्त्थामी वशभती ठयाल क्र. १९० ददनाॊक १६.१२.२०११  
ताॊबरक भॊज यी :- यक्कभ ५४४७९१०/- 
कॊ राटदाय :-श्री.जी.एच.खॊडरेलार  
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक -- ददनाॊक ०६/१२/११  
काभाची भ दत :- १  भदशने (०६-१-१२) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- ७६   ऩान क्रभाॊक ७५१० त े७५१६ प्रथभ धालत ेदेमक  



काभाचे भ ल्माॊकन :- ५२३८८५७.९८/- 
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक :-अऩणूष  
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक १ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. नभदू 
शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 
देमके  प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
फाफ क्र.१  भधीर गौण खननज  ५०.०० घभी 
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> ५०.०० घभी *७०.६४ = ३५३२/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
२. नगयवलकाव वलबाग अधधवचूना ददनाॊक ३० जून २०१२, भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका ( स्त्थाननक 
वॊस्त्था कय ) ननमभ २०१२ भधीर ननमभ क्रभाॊक ५ न वाय कॊ राट काभालय ०.२५% स्त्थाननक वॊस्त्था कय 
यक्कभ रु १३०९७/- कऩात कयण्मात आरे नाशी.   
३. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती, अॊदाजऩरक,कयायनाभा रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. त्माभ ऱे 
कॊ राटदाय श्री. जी.एच.खॊडरेलार माॊना देण्मात आरेरे काभ रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी.ल 
काभालय कयण्मात आरेरा खचष यक्कभ रु ४७५४७८७/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

190 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATKRPM6601 

 

83 प्रबाग क्रभाॊक ३९ भधीर डी.ऩी. यस्त्ता खडीकयण कयणे काभातीर अननमशभतता   
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 वलकाव ळ ल्क (फा.ऩय.)  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 भनऩा   9अ 02 963741 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

963741 137919   



 

1. काभालय कऩात कयण्मात आरे नवरेरा गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु १३७९१९/- लवरूऩार ठयवलण्मात 
मेत आशे. 
२. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 
 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे रेखाऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :- प्रबाग क्रभाॊक ३९ भधीर डी.ऩी. यस्त्ता खडीकयण कयणे  
प्र.क्र. १०७२७ ददनाॊक ०५-०३-२०१४ यक्कभ ९६३७४१/- प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
मोजनेचे नाल :- भनऩा ननधी (नगय वेलक स्त्लेच्छाननधी )  
प्रळावकीम भॊज यी :- वन्भा.व नीर काऱे नगयवेलक  
ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.१६५/२०१३ ददनाॊक २२/०४/१३ यक्कभ ९५७२४५.६३/- 
ननवलदा यक्कभ ल क्रभाॊक :- ९५७२४५.६३, ननवलदा क्रभाॊक २५  
कॊ राटदाय :-श्री.वॊदीऩ भोशाड  (ननवलदा यक्कभेच्मा ७% अधधक दयाने) 
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक -- ददनाॊक २२/०४/१३  
काभाची भ दत :- १२ भदशने (२१-०४-१४) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- ८८   ऩान क्रभाॊक ८७०१ त े८७०९ प्रथभ ल अॊनतभ देमक   
काभाचे भ ल्माॊकन :- ९९५१३२.११/- 
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक :-३/०८/२०१३  
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक ३,४,५,६,७  मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. 
नभदू शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 
देमके  प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
फाफ क्र.३ भधीर गौण खननज  ५८४.०६ घभी 
फाफ क्र.४ भधीर गौण खननज २९२.२४ घभी 
फाफ क्र.५  भधीर गौण खननज ८७३.६० घभी 
फाफ क्र.६ भधीर गौण खननज ११३.६१घभी 
फाफ क्र.७ भधीर गौण खननज ८८.९१ घभी 
एकूण १९५२.४२ घभी  
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> १९५२.४२ घभी *७०.६४ = १३७९१९/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 



२. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. त्माभ ऱे कॊ राटदाय श्री.वॊदीऩ भोशाड 
माॊना देण्मात आरेरे काभ रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी.ल काभालय कयण्मात आरेरा खचष 
यक्कभ रु 963741/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 191 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

191 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATKRPM6601 

 

84 भशानगयऩाशरकेचे प्रबाग क्रभाॊक २० झोन-२ नयवम्भा वलद्मारमावभोय वी.वी.योड नारी 
वी.डी. योड तमाय कयणे मा फाॊधकाभातीर अननमशभततफेाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 00 भनऩा 9ड 01 1129894 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

1002666 400 00 00 
 

 भशानगयऩाशरकेचे प्रबाग क्रभाॊक-२० झोन-२ नयवम्भा वलद्मारमावभोय वी.वी.योड नारी वी.डी.योड तमाय 
कयताना स्त्लतॊर ताॊबरक भॊज यी आदेळ जोडण्मात आरेरे नाशी.  कयायनाभा मोग्म भ ल्माॊचे यकभेलय 
कयण्मात आरेरा नाशी. भोजभाऩ ऩ स्त्तकालय स्त्लाषयी नाशी. 
 

     भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 चे फाॊधकाभ वलबागाचे रेखाऩयीषणात प्रबाग क्र.20, झोन क्र.2 
नयवम्भा वलद्मारमावभोय वी.वी.योड नारी वी.डी.योड तमाय कयण्माचे प्रथभ ल अॊनतभ देमकाची तऩावणी 
केरी अवता खारीर अननमशभतता ददवनू आल्मात :- 
10. वदय फाॊधकाभाचे स्त्लतॊर ताबर ॊक भॊज यी आदेळ देमकावोफत/नस्त्तीभध्मे आढऱून आररे नाशी. 



11. भोजभाऩ ऩ जस्त्तका क्र.82 भधीर नोंदी वाषाॊककत केरेल्मा नाशीत. 
12. Testing report जोडरेरे नाशी. 
13. भ ॊफई भ द्राॊक अधधननमभ १९५८ चे अन च्छेद ६३ न वाय कामषकॊ राट कयायनाभा रुऩमे १० राखाऩमतं 

रुऩमे १००/- च ेभ द्राॊकालय ल रुऩमे १० राखाऩेषा अधधक अवेर तय ऩ ढीर प्रत्मेक राखावाठी रुऩमे 
१००/- च्मा भ द्राॊ कालय कयणे आलश्मक आशे . वदय काभाच ेभ ल्माॊकन रुऩमे १८ रष अवताना 
कयायनाभा रुऩमे ५००/- चे भ द्राॊकालय कयण्मात आरेरा आशे. कयायनाभा ९००/- चे भ द्राॊकालय कयणे 
आलश्मक आशे . वफफ कभी कऩात  कयण्मात आरेरी यक्कभ  रुऩमे ४००/- लवरू करून भ ख्म  
रेखाळीऴष ००३० भ द्राॊक ल नोंदणी मा ळीऴाषखारी ळावनखाती बयणा कयण्मात माला. 

14. भोजभाऩ ऩ जस्त्तकेलय ठेकेदाय / उऩअशबमॊता माॊची स्त्लाषयी नाशी. 
15. कामषकायी अशबमॊता माॊनी ५ टक्के फाफीॊ ची तऩावणी केल्माची नोंद भोजभाऩ ऩ जस्त्तकेत ददवनू 

आरी नाशी. 
 

     उऩयोक्त भ द्दाॊ वॊफधी अधषवभाव ऩर क्र .१७८, ददनाक १९/०१/२०१८ अन्लमे अन ऩारनास्त्तल  
कऱवलण्मात आरे अवता अन ऩारन अप्राप्त आशे.  त्माभ ऱे ऩयीच्छेद कामभ कयण्मात मेत आशे.                                                                                                                               
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

178 19/01/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

85 शळषण वलबागातीर ककयकोऱ जभा यकभेतीर तपालतीफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
26 00 भनऩा 9ड 01 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाचे शळषण वलबागातीर ककयकोऱ ऩालती ऩ स्त्तकातीर जभा यकभाॊऩेषा प्रत्मषात बयणा केरेल्मा 
यकभा कभी ददवनू आल्मा अवनू यक्कभ जभा कयणा- मा व्मक्तीच्मा नालात तपालत आढऱून आरी .  



बाॊडाय वलबागातनू प्राप्त वलष ऩालती ऩ स्त्तके ननयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरी नाशीत. 
 

     भनऩाचे शळषण वलबागातीर ककयकोऱ ऩालती ऩ स्त्तकातीर जभा यकभेऩेषा प्रत्मषात बयणा केरेल्मा 
यकभा कभी ददवनू आल्मा अवनू जभा कयणा- मा व्मक्तीच्मा नालातशी तपालत आढऱून आरी .  त्माभ ऱे 
शळषण वलबागातीर जभा यकभा ल बयणा केरेल्मा यकभेत तपालत ददवनू मेत.े 
उदाशयणादाखर तऩळीर खारीरप्रभाणे :-  

1.  ददनाॊक १०/०७/२०१३ योजी फ क क्रभाॊक ३९०, चरन क्रभाॊक १७ ल २० भध्मे रुऩमे ५०/- प्रभाणे कऩात 
कयण्मात आरी.  ऩयॊत ूभनऩा पॊ डात २५-२५ प्रभाणे यक्कभ जभा कयण्मात आरी.  रुऩमे ५०/- 
कभी बयण्मात आर.े 
२.  ददनाक १२/०७/२०१३ योजी फ क क्रभाॊक ३९२, चरन क्रभाॊक १२ न वाय रुऩमे ७५/- प्रभाणे जभा 
कयण्मात आरे .  ऩयॊत  नोंदलशीत च कीच्मा ऩद्धतीने नोंद घेण्मात आरी .  यक्कभ जभा कयणाऱमा 
व्मक्तीच्मा नालात तपालत आशे. 
३.  ददनाक २२/०७/२०१३ योजी फ क क्रभाॊक ३९६, चरन क्रभाॊक ३  न वाय रुऩमे ५०/- प्रभाणे कऩात 
कयण्मात आरी.  ऩयॊत  भनऩा पॊ डात रुऩमे २५/- जभा कयण्मात आर.े  रुऩमे २५/- कभी बयण्मात आर.े 
४.  ददनाक ०५/०३/२०१४ योजी फ क क्रभाॊक ५३५, चरन क्रभाॊक ७८ त े८९ ऩमतंच्मा योख ऩालत्मालय 

योख यक्कभ प्राप्त झाल्माफद्दर योखऩाराची स्त्लाषयी नाशी.  प्रत्मषात यक्कभ भनऩा पॊ डात जभा कयण्मात 
आल्माची खारी कयता आरेरी नाशी. 
५.  बाॊडाय वलबागातनू देण्मात आरेल्मा ऩालती फ क क्रभाॊक १३६ मालय कोणतशेी व्मलशाय कयण्मात आरेरे 
नाशीत.  ऩयॊत  वदय ऩालती ऩ स्त्तक ननयीषणाकरयता उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशी . त्माभ ऱे वदय 
ऩालती ऩ स्त्तकाची ऩडताऱणी करून जभा यक्कभेची खारी कयता आरी नाशी. 
 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक ६६, ददनाक २६.१०.२०१७ अन्लमे वलचायणा केरी अवता  वलबागाने 
अन ऩारन वादय केरे नाशी.  त्माभ ऱे वदय ऩयीच्छेद कामभ कयण्मात’ मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

66 26/10/2017 2013-2014  2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 



86 अल्ऩवॊख्माॊक वलदमार्थमांना उऩजस्त्थती बत्ता लाटऩ कयण्माफाफत. 
मोजना 
वॊकेताॊक 

मोजनेचे नाल 

  

ळाखा 
वॊकेताॊक 

रेखा 
शळऴष 

ननधीचा 
स्त्रोत 

करभ अननमशभतताॊची 
वॊख्मा 

ग ॊतरेरी 
यक्कभ 

26 00 भनऩा 9ड 01 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

अल्ऩवॊख्माॊक वलदमार्थमांना उऩजस्त्थती बत्त्माचे लाटऩ कयताना उऩजस्त्थती मादीतीर वलदमाथी वॊख्मा  ल 
यक्कभ मात तपालत आशे. शळषण वलबागाकड ेउऩजस्त्थती बत्त्माची भागणी कयण्मात आरी अवनू प्राप्त 
उऩजस्त्थती बत्त्माचे ऩणूष लाटऩ झाल्माचे ददवनू मेत नाशी. 
 

भनऩा, अभयालतीचे शळषण वलबागातीर  अल्ऩवॊख्माॊक वलदमार्थमांना उऩजस्त्थती बत्ता लाटऩ अशबरेखाॊची 
ऩडताऱणी केरी अवता खारीरप्रभाणे अननमशभतता ननदळषनाव आल्मात :-  

1)  भ ख्माध्माऩक, भनऩा उच्च  प्राथशभक दशॊदी /इॊजग्रळ ळाऱा क्र .11, बाजीफाजाय माॊना धनादेळ क्र . 
357016, यक्कभ रुऩमे 89392/-, दद.4.09.2013 योजी अल्ऩवॊख्माक वलदमार्थमांना शळष्ट्मलृ त्तीफाफत 
देण्मात आरेरा आशे . ऩयॊत  उऩजस्त्थती अशलारान वाय मादीतीर वलदमाथी वॊख्मा ल य क्कभ मात तपालत 
आशे. मादीलय एक ण य क्कभ लाटऩ केल्माफाफत भ ख्माध्माऩक माॊची स्त्लाषयी नाशी . तवेच एक ण लाटऩ 
यक्कभ ल शळल्रक यक्कभ दळषवलण्मात आरेरी नाशी.  शळल्रक यकभेफाफत अशबप्राम नभ द नाशी. 
 

2)  भ ख्माध्माऩक, भनऩा उच्च  प्राथशभक भ राॊची ळाऱा , गाडगेनगय, अभयालती माॊनी अल्ऩवॊख्माक 
वलदमार्थमांकयीता त्माॊ चे जालक ऩर क्र . 136, दद.30.01.2013 अन्लमे रु .4110/- ल रु . 2055/- एलढी 
भागणी कयण्मात आरेरी अवनू वदय यक्कभ ळाऱेरा प्राप्त झाल्माच ेमादीलरुन ददवनू मेत नाशी. 
 

3)  भ ख्माध्माऩक भनऩा उच्च  प्राथशभक क्र .7 भ जपयऩ या, अभयालती माॊना त्माॊचे भागणीप्रभाणे रु . 
167246/- मेलढी भागणी अवताॊना रु.162412/- प्राप्त झारे अव न रु.4834/- कभी प्राप्त झाल्माचे त्माॊनी 
कऱवलरे आशे. माफाफत काम कामषलाशी कयण्मात आरी, माफाफत ख रावा कयण्मात आरेरा नाशी .  तवेच 
प्राप्त यक्कभचेे लाटऩ केरे ककॊ ला नाशी, माफाफतव ध्दा ख रावा कयण्मात आरेरा नाशी. 
 

4)  भ ख्माध्माऩक, भनऩा उच्च  प्राथशभक भयाठी ळाऱा , नलवायी माॊना धनादेळ क्र .357032 न वाय 
रु.32278/- अल्ऩवॊख्माक वलदमाथी शळष्ट्मलतृ्ती लाटऩाकयीता देण्मात आरे शोत.े  वदय यक्कभ व्मलस्त्थाऩन 



वशभती वभष  दद.12.10.2013 योजी लाटऩ कयण्मात आल्माचे नभ द आशे .  ऩयॊत  वलदमार्थमांच्मा 
मादीभध्मे प्रत्मेक वलदमार्थमाषरा ककती यक्क्भ देण्मात आरी माची नोंद नाशी. 
 

5)  भ ख्माध्माऩक, भनऩा भयाठी भ रीॊचे शामस्त्क र , फ धलाया माॊना धनादेळ क्र .350238 न वाय रु .976/- 
देण्मात आरे .  वदय यक्कभ लाटऩ केरे ककॊ ला नाशी , माफाफत अशबरेख उऩरब्ध करुन ददरा नवनू 
ख रावा वादय केरेरा नाशी. 
 

6)  भ ख्माध्माऩक, भनऩा उ द ष ळाऱा, वाफणऩ या माॊना धनादेळ  क्र.357029 न वाय रु.39604/- देण्मात 
आर.े वदय यक्कभ लाटऩ केरे ककॊ ला नाशी , माफाफत अशबरेख उऩरब्ध करुन ददरा नवनू ख रावा वादय 
केरेरा नाशी. 
 

7)  भ ख्माध्माऩक उच्च प्राथशभक ळाऱा, फेनोडा माॊना धनादेळ क्र .357031, रु.58576/- लाटऩ कयण्मात 
आरी. लाटऩाफाफत उऩजस्त्थत ठयालाची प्रत जोडण्मात आरी , ऩयॊत  प्रत्मषात वलदमार्थमांना लाटऩ 
केल्माफाफतची मादी जोडण्मात आरेरी नाशी. 
 

8)  भ ख्माध्माऩक, उच्च प्राथशभक ळाऱा , यशाटगाल माॊना धनादेळ क्र .357030, रु.60226/- च े लाटऩ 
कयण्मात आरे . ऩयॊत  त्माऩकैी त्माॊनी रु .57420/- चे लाटऩ कयण्मात आरे . उलषरयत यक्क्भ रु . 20806/- 
फाफत ख रावा कयाला. 
 

9)  भ ख्माध्माऩक, उच्च प्राथशभक ळाऱा क्र.18, प्रवलणनगय माॊना धनादेळ क्र.357013, रु.15336/- लाटऩ 
कयण्मात आरे .  ऩयॊत  त्माऩकैी  रु.14444/- चे लाटऩ कयण्मात आरे .  उलषरयत यक्कभ रु .892/- फाफत 
ख रावा कयाला. 
 

10)  खारीर ळाऱाॊना अल्ऩवॊख्माॊक वलद्मार्थमांना उऩजस्त्थती बत्ता लाटऩ कयण्मात आरे . ऩयॊत  वदय 
ळाऱाॊनी वलदमार्थमांना उऩजस्त्थती बत्ता  लाटऩ केल्माफात वलदमार्थमां चे स्त्लाषयीवश  ऩोचऩालती ल मादी 
जोडरेरी नाशी.  तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 

अ.क्र. ळाऱेचे नाल धनादेळ क्र. यक्कभ 

1 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा क्र.8 जभीर कॉरनी 357022 310504 

2 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा यशाटगाल    357030 60226 

3 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा जेलड 350239 9070 

4 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा क्र.६ चऩयाळीऩ या 357020 62730 

5 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठीकन्मा भाध्म. ळाऱा क्र.१३ फ धलाया.     357024 3042 

6 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा क्र. १३ चऩयाळीऩ या     357010 59292 

7 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा १४ लडाऱी     357011 25366 

8 भ ख्माध्माऩक भनऩा दशॊदी भाध. कन्माळाऱा नेशरू भदैान  357026 15824 

9 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा, नभ ना 350236 1786 
10 भ ख्माध्माऩक भनऩा दशॊदी भाध्मशभक भ राॊची ळाऱा, नेशरु भैदान 357025 26060 
11 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा क्र.17, वलरावनगय 357012 8766 



12 भ ख्माध्माऩक भनऩा दशॊदी ळाऱा क्र.7,वलरावनगय 357015 2820 
13 भ ख्माध्माऩक ९भनऩा उदूष ळाऱा क्र.2  अरीभ नगय 350242 37904 
14 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा क्र.15 एव.आय.ऩी. कॎ म्ऩ ् 350241 882 
15 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा अकोरी  350250 4542 
16 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी ळाऱा ळगेाल 350237 36112 
17 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा कॎ म्ऩ ् 357035 69030 
18 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी कन्मा ळाऱा गाडगेनगय  357033 22416 
19 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी भ राॊची ळाऱा गाडगेनगय 357034 20224 
20 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा वाफणऩ या  357029 39604 
21 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा आम.एभ.एव. नागऩ यी गेट  357028 93912 
22 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी कन्मा ळाऱा क्र.7 ज नी लस्त्ती फडनेया  357027 2628 
23 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा क्र.10 ज नी लस्त्ती फडनेया  357023 75640 
24 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा क्र.3 गलऱीऩ या  357019 65502 
25 भ ख्माध्माऩक भनऩा उदूष ळाऱा क्र.3 नागऩ यी गेट  357018 21076 
26 भ ख्माध्माऩक भनऩा भयाठी भ राॊची ळाऱा नेशरु भदैान  350255 8316 
27 भ ख्माध्माऩक भनऩा दशॊदी  भ राॊची ळाऱा क्र. 15 कृष्ट्णानगय  357017 11280 

 

     उऩयोक्त ळाऱाॊनी उऩजस्त्थती बत्ता लाटऩ केरा ककॊ ला नाशी , माफाफत ख रावा वादय करुन अशबरेख 
उऩरब्ध करुन ददरा नवल्माभ ऱे लाटऩाफाफत खारी कयता आरी नाशी. 

     माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 138, ददनाक 2/1/2018 अन्लमे अन ऩारानास्त्तल कॊ ऱवलरे अवता 
अन ऩारन अप्राप्त आशे.  त्माभ ऱे ऩयीच्छेद कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

178 19/01/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

87 अनतक्रभण वलबागाकडून घेण्मात आरेल्मा अिीभाफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
32 0 भनऩा  9फ 04 1130000 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 657086   
 

भनऩा अभयालतीचे वन २०१३-१४ च्मा अनतक्रभण वलबागाच्मा रेखाऩयीषणात खारीर अननमशभतता 
आढऱून आरेरी आशे. 
१. झारेल्मा खचाषचे देमके ऩारयत कयण्माकरयता अधिभ स्त्लरुऩात यक्कभ उचर करून १ भदशना भनऩा 
ननधी जलऱ फाऱगरा आशे. 
२. जप्ती यजजस्त्टयरा कामषलाशीची नोंद नवताॊना वभामोजन देमकात फोगव जप्तीच्मा कामषलाह्मा दळषलनू 
यक्कभ रु ६५७०८६/-जादा उचर केरेरी आशे. 
३. जप्ती केरेल्मा वादशत्माचे लऴाषअखेय शळल्रकेफाफत भा.आम क्त माॊच्माकडून प्रभाणणत केरेरे नाशी. 
तवेच जप्ती केरेरे वादशत्म ठयावलक कारालधीनॊतय ननरेणखत कयण्मात आरेरे नाशी. 
४. वन २०१३-१४ भध्मे अनाधधकृत फाॊधकाभ ऩाडणे/शटवलण्माफाफत एकशी कामषलाशी केल्माचे ददवनू आरेरे 
नाशी. 
 

भनऩा अभयालती अॊतगषत अनतक्रभण वलबागाने वन २०१३-१४ भध्मे खारीर प्रभाणकान वाय घेण्मात 
आरेरे अिीभाचे वभामोजन केरे आशे. वभामोजन देमके तऩावरे अवता, रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर 
प्रभाणे  

अधिभ 

प्र .क्र.  

ददनाॊक यक्कभ वभामोज
न प्र .क्र.  

ददनाॊक यक्कभ वभामोजन देमकातीर 
खचाषच्मा बफराचा कारालधी  

387 10-04-2013 60000 1600 02-05-2013 60000 5/02/13 त े27/02/13 

1969 15-05-2013 60000 2593 27-05-2013 60000 28/02/13 त े21/03/13 

2686 30-05-2013 60000 3103 15-06-2013 60000 22/03/2013 त े13/04/13 

3266 21-06-2013 60000 2617 03-07-2013 60000 14/04/2013 त े05/05/13 

2852 13-06-2013 84000 2618 03-07-2013 84000 07/06/13 त े13/06/13  

2764 05-07-2013 60000 3037 22-07-2013 60000 06/05/13 त े23/05/13 

2910 16-07-2013 126000 4182 03-09-2013 126000 24/6/13 त े09/06/13 



3246 01-08-2013 60000 3802 14-08-2013 60000 24/05/2013 त े12/06/13 

4062 28-08-2013 60000 4719 19-09-2013 60000 13/6/13 त े3/7/13 

4992 01-10-2013 60000 5614 15-10-2013 60000 4/07/13 त े26/07/13 

5834 25-10-2013 60000 7388 25-11-2013 60000 26/7/13 त े22/08/13 

7414 27-11-2013 60000 7719 09-12-2013 60000 23/08/13 त े19/09/13 

7797 12-12-2013 60000 8976 16-01-2014 60000 20/09/13 त े15/10/13 

9222 22-01-2014 60000 10811 06-03-2014 60000 17/10/13 त े13/11/13 

10787 06-03-2014 200000 313 22-04-2014 200000 14/11/13 त े15/02/13 

 

१. अिीभाचा लाऩय शा अधिभ स्त्लीकायण्माऩलूीचे देमके अदा कयण्मावाठी केरा गेरा आशे. अळा प्रकयणात 
रेखा ळाखेव वयऱ ऩद्धतीने देमके वादय न कयता अिीभ स्त्लरूऩात यक्कभेची उचर करून १ भदशन्मानॊतय 
वभामोजन कयण्माचा आरे आशे. मालरून भनऩा ननधी १ भदशना स्त्लत् लाऩयरे शे शवद्ध शोत आशे. अवा 
प्रकाय ऩणूष लऴषबय केल्माचा ददवनू आरा आशे. 
२. अनतक्रभण वलबागाचे जप्ती यजजस्त्टय तऩावरे अवता, प्रत्मेक भदशन्मात खारीर तायखेव जप्तीची 
कामषलाशी केल्माचे ददवनू मेत आशे. ऩयॊत  वभामोजन देमकात फोगव जप्तीच्मा कामषलाह्मा दळषलनू भनऩा 
ननधीचा अऩशाय केल्माचे ददवनू मेत आशे. जप्ती यजजस्त्टय भध्मे नोंदवलरेल्मा तायखेव्मनतरयक्त केरेरी 
कामषलाशी रेखाऩयीषणाव भान्म नवनू वदय तायखेव दळषवलण्मात आरेरा खचष यक्कभ रु ६५७०८७/- 
लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
वभामोजन 
प्र .क्र.  

ददनाॊक यक्कभ कारालधी जप्ती नोंदलशी न वाय 

कामषलाशी ददनाॊक   

अन सेम 
खचष  

अनालश्मक 
जादा 
खचष (लाशन  

द रुस्त्ती खचष 
लगऱता)  

1600 02-05-2013 60000 5/02/13 त े
27/02/13 

7,11,15-02-13 8786 47698 

2593 27-05-2013 60000 28/02/13 त े
21/03/13 

28-

2,1,4,5,6,7,8,9,14,15,16

,19,20,21-03-13 

41348 16070 

3103 15-06-2013 60000 22/03/2013 त े 22,23-3,1,5,8,12-4-13 17710 42212 



13/04/13 

2617 03-07-2013 60000 14/04/2013 त े

05/05/13 

22,23,26,30-04-13 8994 44342 

3037 22-07-2013 60000 06/05/13 त े
23/05/13 

6,8,9,14,17,20,22-5-13 23984 31004 

3802 14-08-2013 60000 24/05/2013 त े

12/06/13 

31-5,1,3,5,11-6-13 13142 42106 

4719 19-09-2013 60000 13/6/13 त े
3/7/13 

18,19,26-6-13,2,3-07-

13 

13720 40120 

5614 15-10-2013 60000 4/07/13 त े
26/07/13 कामषलाशी नाशी  

   - 55152 

7388 25-11-2013 60000 26/7/13 त े
22/08/13 

1,5,6,13,19-08-13 11640 43440 

7719 09-12-2013 60000 23/08/13 त े
19/09/13 

27-8,4,10,11-9-13 9728 46128 

8976 16-01-2014 60000 20/09/13 त े
15/10/13 

30-09,1-10-13 4864 52190 

10811 06-03-2014 60000 17/10/13 त े
13/11/13 

28-10,12,13-11-13 7192 47976 

313 22-04-2014 200000 14/11/13 त े
15/02/13 कामषलाशी नाशी  

   - 148648 

    एकूण  161108 657086 

 

३. जप्ती नोंदलशीन वाय भनऩा बॊडायात (स्त्टोय रूभ)भध्मे उऩरब्ध अवरेरे वादशत्म भा.आम क्त माॊच्माकडून 
प्रभाणणत करून घेण्मात आरेरे नाशी. तवेच त ेवादशत्म ननरेणखत कयण्मात आरेरे नाशी. 
४. वलबागाने वन २०१३-१४ भध्मे अनाधधकृत फाॊधकाभ ईभायती/शब ॊती ऩाडरे अवल्माफाफत कोणतशेी 
प्रकयण रेखाऩयीषणाव वादय केरे नवल्माभ ऱे वन २०१३-१४ एकशी अनाधधकृत फाॊधकाभ ऩडल्माची 
कामषलाशी केल्माचे ददवनू आरेरे नाशी. 



उऩयोक्त वलष फाफीफाफत अधषवभावऩर क्र ७८ ददनाॊक २/११/१७ न वाय ख रावा भाधगतरा अवता, कोणतशेी 
अन ऩारन प्राप्त न झाल्माभ ऱे  आषेऩ कामभ कयण्मात आरेरे आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

78 02/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

88 भशानगयऩाशरका शद्दीतीर अशबन्मावाव अॊनतभ भॊज यी प्रदानातीर अननमशभतता  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
09 0 भनऩा  9ड 03 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भनऩा अभयालती माॊच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात अशबन्माव अॊनतभ भॊज यी नस्त्ती तऩावरे 
अवता,रेखाऩयीषणात खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
1. अशबन्मावातीर यस्त्त ेल वालषजननक ख री जागा वलकशवत केल्मानॊतय देखयेखीकरयता भनऩाकड े
शस्त्ताॊतरयत कयणे आलश्मक अवताॊना एकशी अशबन्माव भारकाने वदय अटीचे ऩारन केरे नवल्माचे 
ददवनू मेत आशे. 
२. अशबन्मावातीर प्रत्मेक बखूॊडाच्मा वलक्रीची भादशती (खयेदीखताची प्रत) नगययचना वलबागात नोंदवलणे 
फॊधनकायक अवताॊना तळी कामषलाशी अशबन्माव भारकाकडून झारेरे नाशी. 
३. अशबन्मावातीर ख ल्मा बखूॊडाची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरे नाशी. 

 

भनऩा अभयालती माॊच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात अशबन्माव अॊनतभ भॊज यी नस्त्ती तऩावरे 
अवता,रेखाऩयीषणात खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 



१.  अशबन्माव यदशलावी लाऩयाकरयता अॊनतभ भॊज यीची ऩयलानगी देताॊना भॊज यी आदेळातीर अट क्रभाॊक ४ 
न वाय अशबन्मावातीर यस्त्त ेल वालषजननक ख री जागा वलकशवत केल्मानॊतय देखयेखीकरयता भनऩाकड े
शस्त्ताॊतरयत कयणे आलश्मक अवताॊना एकशी अशबन्माव भारकाने वदय अटीचे ऩारन केरे नवल्माचे 
ददवनू मेत आशे. 
२. तवेच भॊज यी आदेळातीर अट क्रभाॊक ८ न वाय अशबन्मावातीर वलक्री कयण्मात आरेल्मा प्रत्मेक 
बखूॊडाच्मा वलक्रीची भादशती (खयेदीखताची प्रत) नगययचना वलबागात नोंदवलणे फॊधनकायक अवताॊना तळी 
कामषलाशी अशबन्माव भारकाकडून झारेरे नाशी. 
३. अशबन्माव भॊज यी देताॊना अशबन्मावातीर ख री जागा भनऩा शस्त्ताॊतरयत केरी ऩादशज,ेतवे भनऩा कड े
प्राप्त झारेल्मा ख ल्मा बखूॊडाची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरे नाशी. 

उऩयोक्त अटीचे ऩारन अशबन्माव भारकाकडून झारेरे नवताॊना भनऩा अभयालती माॊनी त्माॊच्मा वलरुद्ध 
कोणतीशी कामषलाशी केरेरी नाशी. 

माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १५२ ददनाॊक ०९/०१/२०१८ ननगषशभत कयण्मात आरे अवनू ख रावा अप्राप्त 
झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

152 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

89 यशाटगाल वव्शे नॊ. २२५/४ मा अशबन्मावाव प्रदान कयण्मात आरेल्मा भॊज यीफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
09 0 भनऩा  9अ 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



    
 

भनऩा अभयालती माॊनी यशाटगाल वव्शे नॊ. २२५/४ मा अशबन्मावाव अभयालती वलकाव ननमॊरण 
ननमभालरीतीर वलननमभ क्रभाॊक १३.४.१ अन्लमे ननव्लऱ अशबन्माव षेरपऱाच्मा १०% जागा शी “ख री 
जागा” / ”OPEN SPACE” ठेलणे फॊधनकायक अवताॊना, १०% ऩेषा कभी ख रा बखूॊड अवताॊना अशबन्मावाव 
अॊनतभ भॊज यी प्रदान कयण्मात आरेरी आशे. 
 

भनऩा अभयालती माॊच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात अशबन्माव अॊनतभ भॊज यी नस्त्ती तऩावरे 
अवता,रेखाऩयीषणात यशाटगाल वव्शे नॊ. २२५/४ मा अशबन्मावात खारीर र टी आढऱून आरेरे आशे. 
१.अभयालती वलकाव ननमॊरण ननमभालरीतीर वलननमभ क्रभाॊक १३.४.१ अन्लमे ननव्लऱ अशबन्माव 
षेरपऱाच्मा १०% जागा शी “ख री जागा”/”OPEN SPACE” ठेलणे फॊधनकायक आशे. श्री.व यज प्रकाळयाल 
रोखॊड ेमाॊचे यशाटगाल ळते वव्शे क्र.२२५/४ मा अशबन्मावाचे ननव्लऱ षेरपऱ १५५५० चौभी आशे. मात 
१०१० चौभी जागा शी ख री जागा मा ळीऴाषखारी वोडण्मात आरी आशे. उऩयोक्त वलननमभान्लमे १५५५ 
चौभी ख री जागा वोडणे आऩेक्षषत अवताॊना ५४५ चौभी कभी ख री जागा वोडरी अवताॊना देखीर वदय 
अशबन्मावाव नगय यचना वलबाग भनऩा अभयालती माॊनी ननमभफाह्म अॊनतभ भॊज यी ददल्माचे ददवनू मेत 
आशे. भनऩा अभयालतीरा श्री.व यज प्रकाळयाल रोखॊड ेमाॊचे वव्शे क्रभाॊक २२५/४ अशबन्मावातीर ५४५ चौभी 
ख रा बखूॊड भनऩा कड ेशस्त्ताॊतरयत करून घेणे आलश्मक आशे. तवेच ननमभफाह्मतफेाफत वॊफॊधधत भनऩा 
अधधकायी/कभषचायी माॊच्मा वलरुध्द प्रळावकीम कामषलाशी शोणे आऩेक्षषत आशे. 
 माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १५२ ददनाॊक ०९/०१/२०१८ ननगषशभत कयण्मात आरे अवनू ख रावा 
अप्राप्त झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

152 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

90 एर.फी.टी.ळाखेकरयता खयेदी कयण्मात आरेल्मा आसालरीफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
24 0 भनऩा  9अ  06 1008090 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

110893 114719   
 

भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे एर.फी.टी.ळाखेकरयता खयेदी कयण्मात आरेल्मा आसालरीचे 
देमक ऩारयत केरे आशे.माफाफत खारीर प्रभाणे अननमशभतता  

१.देमकालय आमकय करभ १९४ (ज)े न वाय १०% आमकय कऩात कयण्मात आरा नाशी. 
२. Deployment of manpower at AMC मा फाफीलय कयायनाम्मात तयतदू नवताॊना ऩ यलठाधायकारा 
यक्कभ रु २५०००/- प्रदान कयण्मात आरे आशे. 
३. ळावन ननणषम २/०१/१९९२ न वाय ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता काभाचा आदेळ देण्मात आरे आशे. 
४. ऩ यलठाधायक वॊस्त्था नोंदणीकृत अवल्माफाफत कोणतशेी कागदऩर ेनस्त्तीत उऩरब्ध नाशीत. 
५. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक १५ न वाय तक्राय नोंदलशी ठेलरेरी नाशी.त्माभ ऱे वलरॊफाफाफत दॊडात्भक 
कामषलाशी झारेरी नाशी. 
६. वेला ळ ल्क वॊस्त्थेने ळावन खाती जभा केल्माफाफत चारन/वेला ळ ल्क बयणा वललयणऩर वादय केरेरे 
नाशी. 
 

 

प्र.क्र.४४१६ ददनाॊक १२-९-१३ यक्कभ ४१९१४९/-पाऊनटन शेड इन्पो वोर ळन प्रा.शर.लावी भ ॊफई  

भनऩा अभयालती माॊनी एर.फी.टी.ळाखेकरयता आसालरी शी वॊगणक वलबागाभापष त पाऊनटन शेड इन्पो 
वोर ळन प्रा.शर.लावी भ ॊफई माॊच्माकडून खयेदी कयण्मात आरेरी आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम 
खारीर प्रभाणे  

१. वन २०१२-१३ भधीर यक्कभ रु ५८८०००/- देमक ल वन २०१३-१४ भधीर यक्कभ रु ४२००९०/- देमक 
मा दोन्शी देमकालय आमकय अधधननमभ १९६१ चे करभ १९४ (ज)ेन वाय १०% आमकय कऩात कयणे 
आलश्मक शोत.े ऩयॊत  २% कऩात कयण्मात आरेरा आशे. तयी कभी बयणा कयण्मात आरेरी यक्कभ रु 
८९७१९/- लवरू करून ळावन खाती जभा कयण्मात माल.े तवेच २% आमकय ळावनाव जभा केल्माफाफत 
फॉक चारन रेखाऩयीषणाव वादय केरेरे नाशी. 
२. उऩयोक्त प्रभाणकात Deployment of manpower at AMC माफाफीलय यक्कभ रु २५०००/-प्रदान केरे 
आशे. ऩयॊत  भनऩा कड ेकॊ ऩनीकडून ठेलण्मात आरेल्मा भन ष्ट्मफऱाकरयता भानधन देण्माफाफत कयायनाम्मात 



तयतदू नवताॊना प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ रु २५०००/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
३.भशायाष्ट्र ळावन उद्मोग,उजाष ल काभगाय वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक बाॊखव /१०८८ /(२५१२)/ उद्मोग-
६ भ ॊफई ददनाॊक ०२/०१/१९९२ अन्लमे लाटाघाटी ल ननवलदा प्रकक्रमा याफवलणे आलश्मक अवताॊना तवे न 
कयता पाऊनटन शेड इन्पो वोर ळन प्रा.शर.लावी भ ॊफई माॊना काभाचा आदेळ देण्मात आरा आशे. 
४. वॊफॊधधत वॊस्त्था नोंदणीकृत अवल्माफाफत कोणतशेी कागदऩर ेनस्त्तीत उऩरब्ध नाशी. (नोंदणी 
प्रभाणऩर/कभषचायी वॊख्मा/वॊस्त्थाचे दठकाण/वी.ए.रेखाऩयीषण अशलार) 
५. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक १५ न वाय वलदशत भ दतीत वेला प्राप्त न झाल्माव दॊडात्भक कामषलाशीची 
तयतदू आशे. ऩयॊत  भनऩाने वन २०१३-१४ भध्मे ककती लेऱेव वेला प्राप्त केरी माफाफत तक्राय नोंदलशी 
वादय कयण्मात आरे नाशी. 
६. एर.फी.टी.आसालरीच्मा देमकात प्रदान कयण्मात आरेरे वेला कय ळ ल्क यक्कभ रु ४६२११/-+६४६८२/-
=११०८९३/- ळावन खाती जभा केल्माफाफत चारन/वेला ळ ल्क बयणा वललयणऩर वादय कयण्मात आरेरे 
नाशी. 

उऩयोक्त फाफीच्मा ख रावाफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ११३ ददनाॊक १२/१२/२०१७ ननगषशभत कयण्मात आरे 
आशे. ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

113 12/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

91 एर.फी.टी.कय ननधाषयणाफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
10 0 भनऩा   9अ  03 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



    
 

१.वलबागाने आसालरीव्दाये कयण्मात आरेल्मा कय ननधाषयण आदेळारा लधैतचेे भमाषदा ददरेरी नवल्माभ ऱे 
भशानगयऩाशरकेरा व्माज ल दॊडाची यक्कभेत आधथषक न कवान शोत अवल्माचे ददवनू मेत आशे.तयी कय 
ननधाषयण आदेळारा लधैता नभदू कयणे आलश्मक आशे. 
२.कय ननधाषयण आदेळाच्मा १ भदशना नॊतय एर.फी.टी.ळ ल्क बयणा केरेल्मा व्माऩाऱमाचे व धारयत कय 
ननधाषयण करून वलरॊफ कारालधीचा व्माज ल दॊड लवरू कयण्मात माले. 
३.वन २०१३-१४ मा वलत्तीम लऴाषचे पक्त १७०० व्माऩायाचे कय ननधाषयण झारेरे आशे.तयी उलषरयत वलष 
नोंदणीकृत व्माऩाऱमाचे त्लरयत कय ननधाषयण करून एर.फी.टी.कयाच्मा/व्माजाची/दॊडाची यक्कभ लवरू 
कयण्मात माल.े 
 

अभयालती भशानगयऩाशरका माॊनी स्त्थाननक वॊस्त्था कय ननधाषयण कयण्माकरयता वॊगणक आसालरीचा लाऩय 
केरा आशे.तयी वदय लाऩय कयण्मात मेत अवरेल्मा आसालरीची तऩावणी केरी अवता,खारीर 
अननमशभतता आढऱून आरेरे आशे. 
१.आसालरीतनू एखाद्मा व्माऩाऱमाचे एखाद्मा लऴाषचे कय ननधाषयण कयालमाचे अवेर तय, ज्मा तायखेव कय 
ननधाषयण कयण्मात आरे आशे त्मा तायखेऩमतंचा व्माज ल दॊडाची यक्कभ ननधाषरयत कयण्मात मेत.ेऩयॊत  कय 
ननधाषयण झाल्मानॊतय व्माऩाऱमाने ककभान १ भदशना त े१२ भदशने उशळयाने कय बयणा केरा तय त्मारा कय 
ननधाषयण केरेल्मा तायखेनॊतयच्मा कारालधीचे व्माज ल दॊड रागत नवल्माचे ददवनू मेत आशे. तयी 
वलबागाने भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका (स्त्थाननक वॊस्त्था कय) ननमभ २०१० भधीर ननमभ क्रभाॊक ३३(९) 
न वाय ननधाषयण आदेळाची लधैता ननजश्चत कयाली. जय लधैता कारालधी नॊतय जय कय बयणा केरा 
अवल्माव त्माॊचे व धारयत कय ननधाषयण कयण्मात माले. ल वलरॊफ कारालधीचे व्माजाची ल दॊडाची यक्कभ 
लवरू कयण्मात माले. 
२.वन २०१२-१३ ल २०१३-१४ मा लऴाषचे कय ननधाषयण प्रभाणे एर.फी.टी.बयणा केरेल्मा व्माऩाऱमाॊचे नस्त्ती 
तऩावनू त्माॊनी कय ननधाषयण तायखेनॊतय ककती वलरॊफाने अॊनतभ यक्कभ बयणा केरी अवरे त्मा तायखे 
ऩमतंचे व्माज ल दॊडाची यक्कभ वॊफॊधधत व्माऩाऱमाकडून लवरू कयण्मात माले. 
३.वन २०१३-१४ मा वलत्तीम लऴाषचे पक्त १७०० व्माऩायाचे कय ननधाषयण झारेरे आशे.तयी उलषरयत वलष 
नोंदणीकृत व्माऩाऱमाचे त्लरयत कय ननधाषयण करून एर.फी.टी.कयाच्मा/व्माजाची/दॊडाची यक्कभ लवरू 
कयण्मात माल.े 
उऩयोक्त फाफीफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ९६ ददनाॊक २२/११/२०१७ ननगषशभत कयण्मात आरे आशे. प्राप्त 
ख रावात कामषऩद्धतीत व धायणा कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. 
 



अधष वभाव  साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

96 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

92 स्त्थाननक वॊस्त्था कयाचा कभी बयणा केल्माफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
10 0 स्त्थाननक ननधी  9फ 01 2778570 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 2778570   
 

वन २०१२-१३ ल २०१३-१४ चे स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाचे कय ननधाषयण तऩावरे अवता,व्माऩाऱमालय 
कय ननधाषयण तायखेव यक्कभ रु २७७८५७०/- थकीत कय अवल्माचे ददवनू आरे आशे, तयी वदय यक्कभ 
वॊफॊधधत व्माऩाऱमाकडून लवरू कयण्मात माले. 
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा स्त्थाननक वॊस्त्था कय वलबागाचे वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात व्माऩायाॊचे 
वन २०१२-१३ ल २०१३-१४ चे कय ननधाषयण तऩावरे अवता,खारीर प्रभाणे थकीत कय अवल्माचे आढऱून 
आरेरी आशे. 
१.कय ननधाषयणान वाय अन सेम शोणाऱमा एर.फी.टी.कयाऩेषा व्माऩाऱमाने कभी एर.फी.टी. कयाचा बयणा 
केरेरा आशे. तयी वॊफॊधधताकडून व धारयत कय ननधाषयण करून उलषरयत एर.फी.टी.ळ ल्क लवरू कयण्मात माले. 
  

एर.फी.टी.क्रभाॊक व्माऩायाॊच ेनाल कय ननधावयण 
लऴव  

ननधावरयत 
एकुण कय ल 
दॊड 

बयणा 
केरेरी 
यक्कभ 

थकीत 
ळुल्क्/दॊडाची 
यक्क्भ 

AMT010300003 वाख्जद कॊ ऩनी 2013-14 226470 173472 52998 



AMT020102044 भे.फॅग ऩॅरेव एव.के.भाकेट 2012-13 9480 9311 169 

AMT020102044 भे.फॅग ऩॅरेव एव.के.भाकेट 2013-14 27856 17708 10148 

AMT020101857 मळ प्रामलुड अॉड शाडवलेअय 2013-14 31251 29809 1442 

AMT020101704 वायथी पॅळन अभयालती 2013-14 499653 496699 2954 

AMT020103670 फाऩु खादी बॊडाय 2013-14 11804 2585 9219 

AMT020300069 भे.वुयेळ भेलालारा 2012-13 238335 85659 152676 

AMT020300069 भे.वुयेळ भेलालारा 2013-14 291036 78821 212215 

AMT020301051 श्री.अभतृरार यणछोडदाव वयाप 2012-13 7369 280 7089 

AMT020301051 श्री.अभतृरार यणछोडदाव वयाप 2013-14 7019 400 6619 

AMT020103031 भोदशनी नॉव्शेल्टी अॉड जनयर 
स्टोअवव 

2012-13 71671 13972 57699 

AMT020103031 भोदशनी नॉव्शेल्टी अॉड जनयर 
स्टोअवव 

2013-14 241136 32549 208587 

AMT020102561 भे.भोफाईर जॊक्श्न 2012-13 6111 0 6111 

AMT020102561 भे.भोफाईर जॊक्श्न 2013-14 27686 1910 25776 

AMT020102489 भे.प्रीटी शोभ अप्रामॊवेव 2012-13 42422 0 42422 

AMT020102489 भे.प्रीटी शोभ अप्रामॊवेव 2013-14 31803 0 31803 

AMT020102488 प्रकाळ कॅऩव अॉड शोजीमयी डऩेो 2012-13 52705 0 52705 

AMT020102488 प्रकाळ कॎ ऩव अॉड शोजीमयी डऩेो 2013-14 68973 0 68973 

AMT020102037 भे.बायत वाडी बॊडाय 2012-13 91149 82600 8549 

AMT020102037 भे.बायत वाडी बॊडाय 2013-14 48268 47694 574 



AMT020102404 जम गुरुकृऩा शॅन्डल्मुभ 2012-13 1422562 387314 1035248 

AMT020102404 जम गुरुकृऩा शॅन्डल्मुभ 2013-14 1185094 400500 784594 

    एकुण 2778570 

 

उऩयोक्त कयाची थकीत यक्कभ शे कय ननधाषयण केरेल्मा तायखेव अन वरून आशे. तयी वॊफॊधधत व्माऩायी 
यक्कभ बयणा कयत ेलेऱेव व धारयत कय ननधाषयण करून थकीत कय लवरू कयण्मात माले. 
उऩयोक्त फाफीफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक ९६ ददनाॊक २२/११/२०१७ ननगषशभत कयण्मात आरे आशे. प्राप्त 
ख रावात वॊफॊधधताकडून यक्कभ लवरू कयण्मात मेईर अवे कऱवलरे आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

96 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

93 भशानगयऩाशरका शद्दीत उबायण्मात आरेल्मा भोफाईर टॉलय फाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11  0 भनऩा   9 ड 01 891489 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशानगयऩाशरका शद्दीत उबायण्मात आरेल्मा भोफाईर टॉलय फाफत रेखाऩयीषणाव अशबरेखे उऩरब्ध करून 
देण्मात आरेरे नाशी. त्माभ ऱे भशानगयऩाशरका शद्दीत उबायण्मात आरेल्मा भोफाईर टॉलय अधधकृत ल 
मोग्म कय आकायणी कयत अवल्माफाफत खारी कयता मेत नाशी. 
 



भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक दटऩीएव १८१०/१९५०/प्र.क्र.२४१७/१०/नवल 
१३/ददनाॊक २६/७/२०११ न वाय ळावनाने भोफाईर टॉलय उबायणी फाफत धोयण ननजश्चत केरेरे आशे. वन 
२०१३-१४ ऩलूी भशानगयऩाशरका शद्दीत उबायण्मात आरेरे भोफाईर टॉलय वदय धोयणाचे ऩारन केरे ककॊ ला 
कवे माफाफत तऩावणी करयता  भोफाईर टॉलय उबायणी ऩयलानगी नस्त्ती,  कय आकायणी नस्त्ती 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्माफाफत अधषवभाव ऩराव्दाये भागणी केरी अवता देखीर रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करून देण्मात आरे नाशी.  त्माभ ऱे वन २०१३-१४ भध्मे भोफाईर टॉलय धायकाकडून लवरू 
कयण्मात आरेरे भारभत्ता कय मोग्म अवल्माची खारी कयता आरा नाशी.  ननलडक भदशन्माची भारभत्ता 
कय लव री तऩावताॊना आढऱून आरेरे भोफाईर टॉलय कय लव री ऩालत्मा. 
प्रबाग क्रभाॊक  लाडष क्रभाॊक  ऩालती क्रभाॊक  ददनाॊक  यक्कभ  भोफाईर टॉलय 

कॊ ऩनीचे नाल  

१  २०  ९८८४६० २६/०३/२०१४ ३०,२४०/-  आम.टी.आम.एर
. 

१  २  ९७७८००  ०६/०३/२०१४  ४८३८४/- रयरामन्व टॉलय 
१  २४ ९८९७०३ - ३९३१२/- टाटा टॉलय 
२ ५७ ९८३७३२ २५/०३/२०१४ २५९४५८/- बायती टॉलय 
४ ७०  ९५३५८२  ५/०३/२०१४  ७२,५७६/- रयरामन्व टॉलय 
४ ६८ ९५५४८५ २६/०३/२०१४ ३०२४१५/- अवेंट टेरीकॉभ  
४ ६१  ९५५७०४  २४/०३/२०१४  ९०७२०/- इॊडव टॉलय 
५  ४४ ९८५३१९ २७/०३/२०१४ ४८३८४/- टाटा टॉलय 
   एकून  ८९१४८९  
 

उऩयोक्त भोफाईर टॉलयचे  उबायणी ऩयलागनी वॊफॊधी नस्त्ती, भारभत्ता कय आकायणी वॊफॊधी नस्त्ती 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरे नवल्माभ ऱे भोफाईर टॉलय धायकाकडून लवरू कयण्मात 
आरेरे भारभत्ता कय मोग्म अवल्माची खारी कयता आरी नाशी. 
माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १६८ ददनाॊक ११/०१/२०१८ ननगषशभत कयण्मात आरे आशे.ख रावा अप्राप्त 
झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

168  11/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 



 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

94 भारभत्ता शस्त्ताॊतरयत नवताॊना ईतय व्मक्तीच्मा नाले भारभत्ता कय ऩालती देणेफाफत   
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11 0 भनऩा  9 ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ भधीर अन वचूी ड प्रकयण ८ कयाधान ननमभ क्रभाॊक १ ल २ 
न वाय भारभत्ता शस्त्ताॊतयणची यीतवय कामषलाशी झाल्मानॊतय व धारयत/नलीन भारभत्ताधायक भारभत्ता 
कय देण्माव ऩार ठयतो. ऩयॊत  वन २०१३-१४ च्मा भशानगयऩाशरकेची भारभत्ता कयाची जभा फाजू 
तऩावताॊना,भारभत्ता वॊऩणूषत् शस्त्ताॊतरयत शोण्माऩलूीच व धारयत/नलीन भारभत्ताधायकाच्मा नाले भारभत्ता 
कय ऩालती देण्मात आरे आशे. 
 

वन २०१३-१४ च्मा भशानगयऩाशरकेची भारभत्ता कयाची जभा फाजू तऩावताॊना, कय लव री ऩालती 
ऩ स्त्तक,भागणी नोंदलशीळी ऩडताऱणी कयताॊना खारीर ऩालत्माफाफत अवे ननदळषनाव आरे कक,ऩालती 
ऩ स्त्तकालयीर भारभत्ताधायक ल भागणी नोंदलशीतीर भारभत्ताधायक मात तपालत आढऱून आरेरी आशे. 
प्रबाग 
क्रभाॊक  

लाडष 
क्रभाॊक  

भारभत्ताधायकाचे नाल 
(भागणी यजजस्त्टय न वाय) 

ऩालती 
क्रभाॊक  

ददनाॊक  यक्कभ  भारभत्ताधायकाचे 
नाल(ऩालती न वाय) 

१  २१  नत्त रार ऩयूणरार ग प्ता  ९७७६५७  ३/३/१४  ५७८  यभेळ भ रचॊद नगरयमा  
१  ७  अननर,व नीर गोऩारयाल 

लऱशाड े 
९७९५६८  २०/३/१४  ८९६६०  आकाळ अ.लऱशाड े

१  ३  कभरा अळोक जमस्त्लार  ९७८९९८  २/३/१४  ४८०२  ननतीन,डॉ.धीयज 
गॊगाधययाल इवोयकय  

५  ४२  ककळोयरार शरयककळन 
डागा 

९८४७६९  २९/३/१४  ५२३५  वौ.प्रशभरादेली 
शयीळक भाय 



ऩ योदशत,श्री.यजनीळ 
ऩ योदशत,श्री.आशळऴ 
ऩ योदशत 

 

जय भारभत्ता शस्त्ताॊतरयत कयालमाचे अवेर तय, भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ भधीर 
अन वचूी ड प्रकयण ८ कयाधान ननमभ क्रभाॊक १ ल २ न वाय भारभत्ता शस्त्ताॊतयणची यीतवय कामषलाशी 
कयणे आलश्मक आशे.ल त्मानॊतयच  व धारयत/नलीन भारभत्ताधायक भारभत्ता कय देण्माव ऩार 
ठयतो.त्माभ ऱे उऩयोक्त भारभत्ता शस्त्ताॊतरयतची नोंद भागणी नोंदलदशरा शोण्माऩलूी ननगषशभत केरेल्मा 
ऩालत्मा रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी. 
माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक ४५ ल ४८ ददनाॊक २९/०९/२०१७ ननगषशभत कयण्मात आरे आशे.ख रावा 
अप्राप्त झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

48  29/09/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

95 भशानगयऩाशरकेच्मा भारकीचे जॊगभ भारभत्तचेे ळावकीम वलभा न उतयवलणेफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
07 0 भनऩा  9ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

ळावनाचा भशवरू लाढवलण्मावाठी तवेच ळावनाच्मा वलभा धोयणाची अॊभरफजालणी ऩरयभाणकायकऩणे 
शोऊन भशानगयऩाशरकाॊना वलभाऩरालयीर अनतरयक्त आधथषक व यक्षषततचेा पामदा शभऱण्मावाठी भारभत्तचेा 
वलभा उतयवलणे अननलामष अवताॊना भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे आऩल्मा जॊगभ 



भारभत्तचेा वलभा उतयवलरा नाशी. 
 

भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव वलबाग ळावन ऩरयऩरक क्रभाॊक जीईएन १०९८/१३५७/प्र.क्र.१६५/९८/ नवल-२४ 
ददनाॊक ०१/०२/१९९९ च्मा ऩरान्लमे याज्मातीर वलष भशानगयऩाशरकाॊनी त्माॊच्मा वलष भारभत्तचेा वलभा 
ळावकीम वलभा ननधी माॊचेकड ेउतयवलणे आलश्मक अवल्माच्मा वचूना वलष भशानगयऩाशरका आम क्ताॊना 
ददल्मा आशेत. 
               ळावनाचा भशवरू लाढवलण्मावाठी तवेच ळावनाच्मा वलभा धोयणाची अॊभरफजालणी 
ऩरयभाणकायकऩणे शोऊन भशानगयऩाशरकाॊना वलभाऩरालयीर अनतरयक्त आधथषक व यक्षषततचेा पामदा 
शभऱण्मावाठी भारभत्तचेा वलभा उतयवलणे अननलामष अवताॊना भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी वन 
२०१३-१४ भध्मे आऩल्मा जॊगभ भारभत्तचेा वलभा उतयवलरा नाशी. 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 192 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे. यक्कभा जभा केल्माफाफत 
फॉक चारन/ वललयणऩर वादय न केल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

192 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

96 यभाई आलाव मोजनेफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 यभाई आलाव मोजना  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
28 0 ळावन  9अ  07 59260000 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

59260000    
 

यभाई आलाव मोजने अॊतगषत अन वधूचत जाती ल नलफौद्ध घटकातीर वलधला भदशराॊना घयक राचा राब 
देण्मात आरा आशे.वदय मोजना याफवलताॊना झारेरी अननमशभतता खारीर प्रभाणे आशे. 



१.राबाथाषकडून ७/१२ चा उताया /भारभत्ता नोंदलशीतीर उताया प्राप्त न कयता मोजनेचा राब देण्मात 
आरा आशे. 
२.घय फाॊधकाभ खचाषचे अॊदाजऩरक,नलीन फाॊधकाभाचे भ ल्माॊकन वलेषण एजन्वी कडून प्राप्त न कयता 
मोजनेचा राब प्रदान कयण्मात आरा आशे. 
३. वलेषणावाठी नेभण्मात आरेरी एजन्वी ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट ऩ णे माॊनी ननलड झारेल्मा राबार्थमांचे 
प्रकयण तमाय कयणे,ज न्मा कच्चा घयाचे ल जागेचे भोजभाऩ कयणे,नलीन घयाचा आयाखडा तमाय कयणे 
इत्मादी काभे कयणे आऩेक्षषत शोत ेऩयॊत  वदय एजन्वीने ज न्मा ल नलीन घयाचे भोजभाऩ घेतरेरे नाशी.तयी 
५% अन दान एजन्वीरा प्रदान कयण्मात आरा आशे. 
४. वषभ प्राधधकायाकडून एकाशी राबार्थमाषरा ऩणूषत्लाचा दाखरा ल ताफा न देताच अॊनतभ शप्ता प्रदान 
केरेरा आशे. 
५. घयाचे फाॊधकाभ ऩणूष झाल्मानॊतय राबार्थमाषच्मा क ट ॊफावोफत घयाचा पोटो घेण्मात आरे नवताॊना राब 
प्रदान कयण्मात आरा आशे. 
६. भशानगयऩाशरकेने जजल्शा प्रकल्ऩ अधधकायी,जजल्शा नागयी वलकाव मॊरणा माॊची भॊज यी प्राप्त न कयता 
राबार्थमाषरा लमैजक्तक नाले धनादेळाव्दाये तीनशी ह्प्ताचा राब ददरेरा आशे. 
७. राबार्थमांचे वॊऩणूष कागदऩर ेप्राप्त नवताॊना मोजनेचा राब देण्मात आरा आशे. 
 

भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे यभाई आलाव मोजने अॊतगषत अन वधूचत जाती ल नलफौद्ध 
घटकातीर वलधला भदशराॊना घयक राचा राब देण्मात आरा आशे.वदय मोजना याफवलताॊना झारेरी 
अननमशभतता खारीर प्रभाणे आशे. 
१. भशायाष्ट्र ळावन वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक फीवीएच-
२००९/प्र.क्र.१५९/भालक-२ ददनाॊक ९ भाचष २०१० भधीर अट क्रभाॊक ४ (फ) न वाय राबाथी खारीर कागदऩर े
वादय कयणे आलश्मक अवताॊना खारीर कागदऩर वादय केरे नवताॊना मोजनेचा वॊऩणूष राब देण्मात 
आरा आशे. 
i) ७/१२ चा उताया/भारभत्ता नोंदलशीतीर उताया माऩकैी एक वादय कयणे आलश्मक अवताॊना 
राबार्थमाषकडून कय आकायणी चा उताया घेण्मात आरा आशे,त्मात राबाथाषरा ककती कय आकायण्मात मेत 
आशे माची नोंद आशे ऩयॊत  राबार्थमाषचा नाले ककती चौ.प ट षेर आशे.माफाफत कोणताशी ऩ याला जोडरा 
नवताॊना वलष राबार्थमांना तीनशी शप्त्माचा राब देण्मात आरा आशे. 
२. उऩयोक्त ळावन ननणषमातीर अट क्रभाॊक २३ न वाय घयाच्मा फाॊधकाभाचे अॊदाजऩरक तमाय कयणे 
आलश्मक शोत,ेऩयॊत  कोणत्माशी राबार्थमाषने घय फाॊधकाभ अॊदाजऩरक वादय केरे नाशी.तवेच फाॊधकाभाचे 
वलेषणाकरयता ननम क्त कयण्मात आरेरे एजन्वी ऩेव्शटेक कन्वल्टॊट ऩ णे माॊनी फाॊधकाभाचे भ ल्माॊकन केरे 



नवताॊना देखीर मोजनेचा कभार राब यक्कभ रु २,००,०००/- प्रदान केरेरा आशे. 
३. उऩयोक्त ळावन ननणषमातीर अट क्रभाॊक ११ न वाय वलेषणावाठी नेभण्मात आरेरी एजन्वी ऩेव्शटेक 
कन्वल्टॊट ऩ णे माॊनी ननलड झारेल्मा राबार्थमांचे प्रकयण तमाय कयणे,ज न्मा कच्चा घयाचे ल जागेचे 
भोजभाऩ कयणे,नलीन घयाचा आयाखडा तमाय कयणे इत्मादी काभे कयणे आऩेक्षषत शोत ेऩयॊत  वदय 
एजन्वीने ज न्मा ल नलीन घयाचे भोजभाऩ घेतरेरे नाशी.त्माभ ऱे राबार्थमाषरा प्रत्मेष झारेल्मा फाॊधकाभ 
खचाषऩेषा जादा अन दान प्रदान शोऊ ळकत,ेत्माभ ऱे अॊनतभ शप्ता प्रदान कयण्मात आरेल्मा वलष राबार्थमांचे 
नलीन घयाचे भोजभाऩ वादय कयाले. अन्मथा एजन्वीरा प्रदान कयण्मात आरेरी ५% यक्कभ लवरू 
कयण्मात माल.े 
४. उऩयोक्त ळावन ननणषमातीर अट क्रभाॊक १९ (क)न वाय राबाचा अॊनतभ शप्ता घयाचा ताफा घेताना 
आणण वषभ प्राधधकामांनी ऩणूषत्लाचा दाखरा ददल्मानॊतय देणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालती माॊनी 
एकाशी राबार्थमाषरा ऩणूषत्लाचा दाखरा ल ताफा न देताच अॊनतभ शप्ता प्रदान केरेरा आशे. 
५. उऩयोक्त ळावन ननणषमातीर अट क्रभाॊक २३ (क) न वाय घयाचे फाॊधकाभ ऩणूष झाल्मानॊतय राबार्थमाषच्मा 
क ट ॊफावोफत घयाचा पोटो घेणे आलश्मक अवताॊना, राबाथाषचा लमैजक्तक पोटो घेण्मात आरा आशे.  

६. वाभाजजक न्माम ल वलळऴे वशाय्म वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक फीवीएव-२०११/प्र.क्र.३५/भालक-२ 
ददनाॊक १४-०३-२०११ भधीर तयत दीन वाय राबार्थमाषरा आम क्त/उऩाम क्त आणण जजल्शा प्रकल्ऩ 
अधधकायी,जजल्शा नागयी वलकाव मॊरणा माॊच्मा स्त्लाषयीने/भॊज यीने धनादेळ लाटऩ कयणे आलश्मक 
अवताॊना,भशानगयऩाशरकेने जजल्शा प्रकल्ऩ अधधकायी,जजल्शा नागयी वलकाव मॊरणा माॊची भॊज यी प्राप्त न 
कयता राबार्थमाषरा लमैजक्तक नाले धनादेळाव्दाये तीनशी ह्प्ताचा राब ददरेरा आशे.  
७. वन २०१३-१४ भध्मे अॊनतभ शप्ता प्रदान कयण्मात आरेल्मा ननलडक राबार्थमांचे प्रस्त्ताल तऩावरे 
अवता,प्रस्त्ताल नस्त्तीत खारीर नभदू कागदऩर ेआढऱून आरेरी नाशी.तयी वदय कागदऩराची ऩतूषता 
राबार्थमाषकडून करून घेण्मात माले, अन्मथा मोजनेच्मा राबाची प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ लवरू 
कयण्मात माल.े 
 

अ .क्र.  राबाथी नाल 
वलषश्रीभती  

जातीच े

प्रभाणऩर  

भारभत्ता 
राबार्थमाषचे 
नाल  

फाॊधकाभाच े

अॊदाजऩरक  

फाॊधकाभाचा 
नकाळा  

फाॊधकाभ 

षेर  

ज न्मा 
घयाचा 
पोटो  

१ भनैाफाई ऩारनकय  ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

२ चॊद्रकरा शवयवाट  ----- नाशी  ----- ----- ----- ----- 

३ द गाषफाई देळऩाॊड े ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

४ गॊग फाई काऱे  ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 



५ जानकी फागड े ----- ----- ----- ----- ----- नाशी  
६ काॊता चौव्शाण   ----- ----- नाशी  नाशी  ----- ----- 

७ क व भ क ॊ बरकय  ----- ----- नाशी  नाशी  ----- ----- 

८ क व भ वलध्ने  ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

९ भारा ऩानेकय नाशी  ----- नाशी  नाशी  ----- ----- 

१० भनोयभा खोब्रागड े ----- ----- ----- ----- ----- नाशी  
११ नानफूाई आठलरे  ----- ----- ----- ----- ----- नाशी  
१२ नभषदा भोशोड  ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

१३ याभद रायी कैथलाव  नाशी    नाशी  नाशी  ----- ----- 

१४ ळलेॊता जलॊजाऱ  ----- नाशी  नाशी    ----- ----- 

१५ शव ॊध ूदेळऩाॊड े ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

१६ शव ॊध ूजोळी  नाशी  ----- ----- ----- ----- ----- 

१७ व रोचना खोब्रागड े ----- नाशी  ----- ----- ----- ----- 

१८ व ननता डोंगये  नाशी    नाशी  नाशी  ----- ----- 

१९ वलश्राॊती भशाजन  ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

२० लच्छरा चौव्शाण   ----- नाशी  नाशी  नाशी  ----- ----- 

२१ लच्छरा भेश्राभ  -----   नाशी  नाशी  ----- ----- 

२२ मभ ना इॊदोयकय  ----- नाशी  ----- ----- २४९ चौप ट  ----- 

२३ मभ नाफाई वलजमकय  नाशी  ----- नाशी  नाशी  ----- ----- 

 
उऩयोक्त वलष फाफीची ऩतूषता शोणे आलश्मक आशे,तोऩमतं राबाथाषरा प्रदान यक्कभ रु 59260000/- 
आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

104 04/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 



97 यभाई आलाव घयक र मोजना याफवलण्माकरयता नेभण्मात आरेल्मा ताॊबरक 
वल्रागायाफाफत 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 यभाई आलाव मोजना 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
28 0 ळावन  9अ  06 2542399 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

2542399 246862 0 0 

 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी यभाई आलाव मोजना याफवलण्माकरयता ताॊबरक वल्रागाय काभाकरयता 
ऩेव्ह्टेक कन्वल्टॊटव ऩ णे माॊची ननलड केरी आशे.ताॊबरक वल्रागाय नेभणूक प्रककमेत खारीर अननमशभतता 
आढऱून आरेरी आशे. 
१. ताॊबरक वल्रागाय नेभण्माकरयता ई-ननवलदा प्रकक्रमेचा अलरॊफ कयण्मात आरा नाशी. 
२. स्त्लीकृत ननवलदा भ ल्म ७९ रष अवताॊना भ द्राॊक ळ ल्क यक्कभ रु १००/- लय कयायनाभा कयण्मात आरा 
आशे. कभी बयणा कयण्मात आरेरे भ द्राॊक ळ ल्क यक्कभ रु ६९००/- लवरू ऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
३. वल्रागायाची नेभणूक कयताॊना अन बल प्रभाणऩर,दोन लऴाषचा वी.ए.ऑडीट अशलार प्राप्त न कयता 
काभाचा कॊ राट देण्मात आरा आशे. 
४. कयायनाम्मातीर अटी ऩणूष केरे नवताॊना देखीर वन २०१३-१४ ऩमतं यक्कभ रु २५४२३९९/- चे देमके 
ऩारयत कयण्मात आरे आशे. 
५. आमकय अधधननमभ १९६१ चे करभ १९४ (जे)न वाय ताॊबरक वल्रागाय काभाकरयता १०% आमकय 
कऩात कयणे आलश्मक शोत.े तयी कभी बयणा कयण्मात आरेरी यक्कभ रु २३९९६२/- लवरू करून ळावन 
खाती जभा कयण्मात माल.े 
६. ऩेव्ह्टेक कन्वल्टॊटव ऩ णे माॊनी भनऩारा राबाथी वॊख्मेन वाय देमके वादय केरी आशे.ऩयॊत  राबाथी 
मादी देमकावोफत वादय केरेरी नाशी.त्माभ ऱे उऩयोक्त प्रदान यक्कभ शी भॊजूय राबार्थमाषलयच खचष केरेरी 
आशे शी फाफ तऩावता आरेरी नाशी. त्माभ ऱे ऩेव्ह्टेक कन्वल्टॊटव ऩ णे माॊना प्रदान यक्कभ रु २५४२३९९/- 
आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे.   

 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी यभाई आलाव मोजना याफवलण्माकरयता ताॊबरक वल्रागाय काभाकरयता 
ऩेव्ह्टेक कन्वल्टॊटव ऩ णे माॊची ननलड केरी आशे.ताॊबरक वल्रागाय नेभणूक ल खारीर यक्कभा प्रदानफाफत 



अशबरेखे तऩावरे अवता,खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
देमक  राबाथी 

वॊख्मा  

फाॊधकाभ जस्त्थती  भॊजूय यक्कभ  व यषा ठेल 
कऩातीनॊतय 
प्रदान  

प्रथभ देमक  ११८  फामोभेदरक वव्शे १५% १०८१२९   
 ११८  जप्रॊथच्मा ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष 

२०% 
१४४१७२   

   २५२३०१  २१३८५१  
द वये देमक  १२४  फामोभेदरक वव्शे १५% ११३६२७  
 १२४ जप्रॊथच्मा ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष 

२०% 
१५१५०३   

 १५०  स्त्रॎफचे ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष ४०%  ३६६५४०   
   ६३१६७०  ५३५४०६  
नतवये देमक  ३२१  फामोभेदरक वव्शे १५% २९४१४८   
 १२१  जप्रॊथच्मा ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष 

२०% 
१४७८३७   

 १००  स्त्रॎफचे ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष ४०%  २४४३६०   
   ६८६३४५  ५८१७४७  
चौथे देमक  १५०  जप्रॊथच्मा ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष 

२०% 
१८३२७०   

 ११३  स्त्रॎफचे ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष ४०%  २७६१२६   
 २००  घयक राचे काभ ऩणूष झाल्मालय २५% ३०५४५०   
   ७६४८४६  ६४८२८७  
ऩाचले देमक  २००  फामोभेदरक वव्शे १५% १८३२७०   
 १५० जप्रॊथच्मा ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष 

२०% 
३६६५४०   

 ७५  स्त्रॎफचे ऩातऱीऩमतं काभ ऩणूष ४०%  ११४५४४   
   ६६४३५४  ५६३१०८  
  एकूण  २९९९५१६  २५४२३९९  
 



१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून ताॊबरक वल्रागाय नेभण्माकरयता 
ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफवलण्मात आरेरे नाशी. 
२. भ ॊफई भ द्राॊक अधधननमभ १९५८ चे करभ ३४ ल भशवरू ल लन वलबाग अ.ळा.ऩ.क्र.-भ द्राॊक 
२००९/२७०७/प्र.क्र.३२६/भ-१/ददनाॊक ९/१०/२००९ न वाय जेव्शा कामषकयाय शे यक्कभ रु १० राखाऩेषा जास्त्त 
अवत,ेअळा लेऱी प्रथभ १० राखाकरयता रुऩमे १००/- ल त्मालयीर प्रमेक १ राख ककॊ ला त्माच्मा बागाकरयता 
यक्कभ रु १००/- भ द्राॊक ळ ल्क आकायणे आलश्मक आशे.ऩयॊत  भनऩाने भॊजूय दय एकभ स्त्त यक्कभ रु ७९ 
रष अवताॊना कयायनाभा १००/-भ द्राॊक ळ ल्कालय कयायनाभा केरेरा आशे. कभी बयणा कयण्मात आरेरे 
भ द्राॊक ळ ल्क यक्कभ रु ६९००/- लवरू ऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
३. वल्रागायाची नेभणूक कयताॊना खारीर फाफी वल्रगायाकडून प्राप्त कयणे आलश्मक अवताॊना,ती प्राप्त 
न कयता काभाचा कॊ राट देण्मात आरा आशे. 
    *   वल्रागायाव अळा मोजनेलय वव्शे काभे केल्माचा दोन लऴष अन बल अवल्माफाफत अन बल    

    प्रभाणऩर नस्त्तीत नाशी.  

16. याज्म ळावन/ कें द्र ळावन मोजने अॊतगषत फाॊधकाभ वॊफॊधी project management consultant  
म्शणून काभ केल्माचा अन बल अवल्माचे प्रभाणऩर नस्त्तीत नाशी. 

17. दोन लऴाषचे वी.ए.रेखाऩयीषण अशलार वादय नाशी. 
४. कयायनाभातीर खारीर अटीची वल्रागाय वॊस्त्थेने ऩतूषता केरी नवल्माचे ददवनू मेत आशे.तयी देखीर 
भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ ऩमतं यक्कभ रु २५४२३९९/- चे देमके ऩारयत कयण्मात आरे आशे. 

  १.कयायनाभा अट क्र.२ न वाय कच्चा घयाचे पोटो घेऊन भोजभाऩ कयणे,उऩरब्ध जागेन वाय  

    आयाखडा/नकाळा,अॊदाजऩरक तमाय कयणे. 
  २.कयायनाभा अट क्र. ५ अॊदाजऩरकान वाय फाॊधकाभाची भाऩे तॊतोतॊत अवल्माचे फाॊधकाभ भ ल्माॊकन   
    नाशी. 
  ३.कयायनाभा अट क्र. ६ वल्रागाय वॊस्त्थेचे वषभ अशबमॊत/ेआकक्रटेक्टे त्माचे ओऱखऩर   
   भशानगयऩाशरकेव वादय कयण्माव आरे नाशी. 
  ४. कयायनाभा अट क्र.८ फाॊधकाभ कयण्माऩलूी आय.वी.वी.डडझाईन,स्त्टीर डडझाईन,शभक्व डडझाईन  

   आणण लककंग ड्राइॊन तमाय कयण्मात आरेरे नाशी. 
  ५. कयायनाभा अट क्र.११ प्रत्मेक काभाचे ग णलत्ता ननमॊरणाचे प्रभाणऩर घेणे अननलामष आशे.तवेच  

   काभ ऩणूषत्लाचे प्रभाणऩर वॊस्त्थेने भनऩारा वादय कयणे आलश्मक आशे. 



उऩयोक्त वलष अटीफाफत (अट क्र.३ लगऱता) अॊनतभ शप्ता प्रदान कयण्मात आरेल्मा राबार्थमांचे प्रकयण 
नस्त्ती तऩावरे अवता,नस्त्तीत कागदऩर ेउऩरब्ध नाशीत.त्माभ ऱे वदय वल्रागाय वॊस्त्थेरा प्रदान कयण्मात 
मेत अवरेरे ७९ रष रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी. 
५. आमकय अधधननमभ १९६१ चे करभ १९४ (जे)न वाय ताॊबरक वल्रागाय काभाकरयता १०% आमकय 
कऩात कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  २% कऩात कयण्मात आरेरा आशे. तयी कभी बयणा कयण्मात आरेरी 
यक्कभ रु २३९९६२/- लवरू करून ळावन खाती जभा कयण्मात माले. 
६. ऩेव्ह्टेक कन्वल्टॊटव ऩ णे माॊनी भनऩारा राबाथी वॊख्मेन वाय देमके वादय केरी आशे.ऩयॊत  राबाथी 
मादी देमकावोफत वादय केरेरी नाशी.त्माभ ऱे उऩयोक्त प्रदान यक्कभ शी भॊजूय राबार्थमाषलयच खचष केरेरी 
आशे शी फाफ तऩावता आरेरी नाशी. त्माभ ऱे ऩेव्ह्टेक कन्वल्टॊटव ऩ णे माॊना प्रदान यक्कभ रु २५४२३९९/- 
आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे.   

          उऩयोक्त वलष फाफीफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १३२ ददनाॊक २८/१२/२०१७ अन्लमे ख रावा 
भागवलण्मात आरा शोता, ऩयॊत  ख रावा अप्राप्त झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

132 28/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

98              औऴधी खयेदीभधीर अननमशभतता ल ळावन भशव राच्मा शानीफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
   

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
    12 00 भ.न.ऩा. 9फ 03 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 7500 00 00 
 

भनऩाचे वन 2013-14 चे व धायीत अॊदाजऩरकातीर तयत दीऩेषा ज्मादा यकभेची औऴधी खयेदी कयण्मात 



आरी अवनू तयत दीऩेषा ज्मादा झारेल्मा खचाषव स्त्थामी वशभतीची भॊजूयी घेतल्माचे ददवनू मेत नाशी.  
तवेच ननमभा न वाय कभी स्त्टॎम्ऩ डम टीची आकायणी केल्माभ ऱे ळावन भशव राची शानी झारेरी आशे. 
ननवलदेतीर द य शे फाजायातीर दयाॊप्रभाणे फयोफय अवल्माफाफत लदै्मकीम आयोग्म अधधका-माॊचा अशबप्राम 
ककॊ ला अशलार नस्त्तीत ददवनू आरा नवनू ननवलदेभधीर दय कभी कयणेफाफत तडजोड (Negotiation) 
कयण्मात आरी नवल्माभ ऱे दयाभध्मे भोठमा प्रभाणात तपालत अवण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

(1) भशानगयऩाशरका, अभयालतीचे वलष दलाखान्माव रागणायी औऴधी खयेदीकयीता स्त्थामी वशभती ठयाल 
क्र.42, ददनाॊक 4.5.2013 न वाय रु.50,60,850/- चे खचाषव भॊजूयी प्रदान केरेरी आशे.  वन 2013-14 
चा औऴधी खयेदीलयीर प्रत्मष खचष रु.49,32,660/- इतका आशे. रेखाशळऴष क्र.159 – “औऴधी खचव” भध्मे 
वन 2013-14 चे भ ऱ अॊदाजऩरकात रु.60,00,000/- इतकी तयत द कयण्मात आरी शोती.  ऩयॊत  वन 
2013-14 चे व धायीत अॊदाजऩरकात वदय फाफीलय केलऱ रु.14,56,041/- इतकीच तयत द कयण्मात आरी.  
वदय फाफीलयीर व धायीत तयत दीऩेषा झारेरा खचष जास्त्त अवल्माभ ऱे भनऩाने च कीचे अॊदाजऩरक तमाय 
केल्माचे ददवनू मेत.े  तवेच तयत दीऩेषा ज्मादा झारेल्मा खचाषव भनऩाचे स्त्थामी वशभतीची भॊजूयी घेण्मात 
आरी नवल्माचे ददवनू मेत.े 

 

(2) औऴधी बाॊडाय वलबागाने वन 2012-13 भध्मे औऴधी खयेदीवॊफॊधी ननवलदा प्रकक्रमा याफलनू कभी दयाचे 
आधाये (1) भे.जभनोरी इॊटयनॎळनर, अभयालती तवेच (2) भे.व्मॊकटेळ भेडीकोज, चॊद्रऩयू माॊचे औऴधी 
खयेदीचे दय ननजश्चत केरे करुन तवा प्रत्मेकी रु.1000/- चे स्त्टॎम्ऩ ऩेऩयलय ददनाॊक 16.10.2012 चे 
नस्त्तीलयीर नोंदीलरुन एक लऴाषचे कारालधीकयीता कयायनाभा कयण्मात आराभ ऱे वन 2013-14 भध्मे 
माच दयाने लयीर दोन्शी ऩ यलठादायाॊकडून औऴधी खयेदी कयण्मात आरी आशे.   

 

     फॉम्फ ेस्त्टॎम्ऩ ॲक्ट, 1958 भधीर करभ 63 न वाय रु.10,00,000/- ऩमषन्त रु.100/- ल त्माऩ ढीर 
प्रत्मेक राखाकरयता रु.100/- प्रभाणे स्त्टॎम्ऩ डम टी लव र कयणे आलश्मक आशे.  भनऩाचा औऴधी 
खयेदीलयीर वन 2012-13 चा प्रत्मष खचष रु.53,78,260/- तवेच वन 2013-14 चा प्रत्मष खचष 
रु.49,32,660/- अवा एकूण रु.1,03,10,920/- एलढा ननवलदा कारालधीतीर खचष अवल्माभ ऱे त्मा 
प्रभाणात रु.9500/- इतकी स्त्टॎम्ऩ डम टी लव र कयणे आलश्मक शोती. ऩयॊत  भे.जभनोरी इॊटयनॎळनर, 
अभयालती ल भ.ेव्मॊकटेळ भेडीकोज, चॊद्रऩयू माॊचेकडून प्रत्मेकी रु.1000/- चे स्त्टॎम्ऩऩेऩय लय कयायनाभा 
कयण्मात आल्माभ ऱे ननमभान वाय स्त्टॎम्ऩ डम टी लव र कयण्मात आरी नव न रु.7500/- ळावन भशव राची 
शानी झारेरी आशे. 



 

(3) भनऩाचे वन 2013-14 चे औऴधी खयेदीवॊफॊधीचे अशबरेखाची तऩावणी केरी अवता खारीर 
अननमशभतता ननदळषनाव आल्मात :- 

 

1. वदय औऴधी खयेदी नस्त्तीची तऩावणी केरी अवता औऴधी खयेदीवॊफॊधी ऩ यलठादायाव वलदशत अटी ल 
ळतींवश द्मालमाचे ऩराची प्रत/कामाषदेळाची प्रत नस्त्तीत उऩरब्ध नवनू ती रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मात आरी नाशी. 

 

2. औऴधी खयेदी प्रकक्रमेच्मा नस्त्तीची तऩावणी केरी अवता ननवलदा प्रकक्रमेतीर ऩ यलठादायाॊनी वादय 
केरेल्मा दयान वाय कभी दयाचे आधाये औऴधी खयेदीचा ऩ यलठा आदेळ देण्मात आरा अवरा तयी वादय 
केरेरे दय शे फाजायातीर दयाॊप्रभाणे फयोफय अवल्माफाफत लदै्मकीम आयोग्म अधधका-माॊचा अशबप्राम ककॊ ला 
अशलार नस्त्तीत ददवनू आरा नाशी. 

 

3. एलढमा भोठमा प्रभाणात औऴधाॊची खयेदी अवताना भनऩाचे ननधीची फचत शोण्माचे दृष्ट्टीने दय कभी 
कयणेफाफत तडजोड (Negotiation) कयण्मात आरी नवल्माचे ददवनू मेत.े  वदय दयाची तऩावणी केल्माव 
दयाभध्मे भोठमा प्रभाणात तपालत अवण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 

 

4. औऴधी खयेदीवॊफॊधी दोन ऩ यलठादाय अवनू दोन्शी ऩ यलठादायाॊकडून औऴधी खयेदी कयण्मात आरी अवरी 
तयी एकच ऩ यलठादाय भे.जभनोरी इॊटयनॎळनर, अभयालती माॊचे एकाच ददनाॊकाव खारीर तऩळीराप्रभाणे 
देमके भॊजूय कयण्मात आल्माचे ददवनू मेत.े 

 

ऩ यलठादाय भे.जभनोरी इॊटयनॎळनर, अभयालती 

अ.क्र. वादशत्माचा तऩळीर प्रभाणक क्र. ददनाॊक देमकाची यक्कभ 



1 2 3 4 5 

1 औऴधी खयेदी 10890 12.3.2014 402555 

2 औऴधी खयेदी 10891 12.3.2014 342950 

3 औऴधी खयेदी 10892 12.3.2014 427888 

4 औऴधी खयेदी 10893 12.3.2014 695190 

5 औऴधी खयेदी 10894 12.3.2014 337075 

6 औऴधी खयेदी 10895 12.3.2014 271697 

7 औऴधी खयेदी 10896 12.3.2014 342950 

8 औऴधी खयेदी 10897 12.3.2014 377090 

9 औऴधी खयेदी 10898 12.3.2014 342950 

 

   माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.139, दद.2.1.2018 तवेच अधषवभाव ऩर क्र.177,दद.17.1.2018 न वाय 
ख रावा भागवलरा अवता ख रावा / अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

177 17/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

99 वापवपाई वलबागाॊतगषत वालषजननक वॊडावातीर गाऱ काढणे ल वपाई व्मलस्त्था 
कयणेफाफतचा अशबरेख तऩावणीव वादय न कयणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
12 00 भ.न.ऩा. 9ड 01 475660 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

475660 00 00 00 
 

भनऩाचे वापवपाई वलबागाॊतगषत वालषजननक वॊडावातीर गाऱ काढणे ल वपाई व्मलस्त्था कयणेफाफतचा 
अशबरेखाची लायॊलाय भागणी करुनशी अशबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन  ददरा नाशी. 
 

भनऩा, अभयालतीचे आयोग्म वलबागाॊतगषत वापवपाई वलबागातीर वालषजननक वेफ्टीक वॊडावातीर गाऱ 
काढणे ल वपाई व्मलस्त्था कयणे माकयीता रेखाशळऴष क्र.144 भध्मे वन 2013-14 मा आधथषक लऴाषत 
रु.4,75,660/- एलढा खचष झारा अवनू वदय खचाषफाफतची प्रभाणके, कयायनाभा, अटी ल ळती इ.अशबरेख 
रेखाऩयीषणाव वादय कयणेफाफत अधषवभाव ऩर क्र.166, ददनाॊक 11.01.2018 न वाय कऱवलरे अवता 
कोणताशी अशबरेख वादय केरेरा नाशी.  त्माभ ऱे वदय फाफीलय झारेरा खचष रु.4,75,660/- आषेऩाधीन 
ठेलण्मात मेत अवनू अधषवभाव ऩराचे उत्तय/अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

173 12/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

100 अखधचषत यकभा ळावनाव जभा न केल्माफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा   
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 256548820 



 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 256548820 00 00 

 

ळावन ननणषम वलत्त वलबाग  ळावन ननणषम क्रभाॊक वॊकीणष १०.०२/प्र.क्र.१२८/अथोऩाम, ददनाॊक 06 जून 
2008 न वाय अभयालती भशानगयऩाशरकेने अखधचषत यकभा  रु 25,65,48,820/- ळावनाव ऩयत केरेल्मा 
नाशीत. 
 

ळावनाकडून वलवलध काभावाठी ननधी उऩरब्ध करून ददरा जातो. वदयचा ननधी ज्मा आधथषक लऴाषत भ क्त 
केरा जातो त्मा लऴाषरगतच्मा ऩ ढीर आधथषक लऴाषअखेय ऩमतं खचष कयण्माची अन भती ळावन ननणषम वलत्त 
वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक वॊकीणष १०.०२/प्र.क्र.१२८/अथोऩाम, ददनाॊक 06 जून 2008  अन्लमे देण्मात 
आरी आशे. ऩयॊत  भनऩा अभयालती ने वन 2010-11 त े2012-13 ऩमतं प्राप्त झारेल्मा ळावकीम 
अन दानातीर अखधचषत अन दान ददनाॊक ३१/०३/२०१४ ऩमतं ळावन खाती जभा केरेल्मा नाशी त्मा खारीर 
प्रभाणे आशेत.                                                                                                                                               

अ.क्र.      मोजनेचे नाल  भाचष-14 अखेय अखधचषत यक्कभ   
1 नलफौद्ध घटकघयक र मोजना 6,69,93,035 
2 आम डी एव एभ टी 67,949 
3 आभदाय ननधी 64,15,667 
4 फी आय जी एप 48,47,043 
5 अॊफा देली ए लीया देली 2,78,59,000 
6 नायी दशरत लस्त्ती व धायणा 49,29,533 
7 अॊफा नारा 4,77,22,793 
8 भ रबतू वोमी व वलधा 93,31,252 
9 अजग्नळभन फऱकटीकयण 75,49,297 
10 वलदबष वलकाव  26,65,977 
11 एन.म .एर.एभ. 6,79,50,963 
12 यस्त्त्मे अन दान 1,02,16,311 
 एकूण 25,65,48,820 

   उऩयोक्त अखधचषत अन दान ळावन ननणषम वलत्त वलबाग ददनाॊक 06 जून 2008 न वाय ळावनाव ऩयत 
कयणे आलश्मक शोते . ऩयॊत  भनऩा अभयालती माॊनी अद्माऩ लयीर अखधचषत ननधी ळावनाव ऩयत केरे रा 
नाशीत.  
    माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 175, ददनाॊक 16/01/2018 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 



अवता कोणतशेी अन ऩारन वादय केरे नवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.      

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

175 16/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

101 भशानगयऩाशरकेचे वन २०१३-१४ अखेयचे थकीत गाऱे बाड ेफाफत   
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21   0 भनऩा  9ड 01 11746168 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 11746168 00 00 

 

भशानगयऩाशरका अभयालतीचे वन २०१३-१४ अखेय व्माऩायी वॊक रातीर गाऱे बाड ेलव री यक्कभ रु . 
1,17,46,168/- थकीत आशे.थकीत यक्कभेची लव री कयण्माकरयता भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 
१९४९ भधीर करभ १२८ अन्लमे कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे.  

 

अभयालती भशानगयऩाशरकेतीर फाजाय ऩयलाना वलबागाचे रेखाऩयीषण कयीत अवताॊना व्माऩायी 
वॊक रातीर थकीत गाऱे बाड ेवललयणऩराची तऩावणी केरी अवता खारीर व्माऩायी वॊक राचे बाड ेथकीत 
अवल्माचे आढऱून आरे.  

अ.क्र. वॊक राचे नाॊल  एकूण 
द काने  

रयक्त 
द काने  

एकूण भागणी  एकूण लव री  शळल्रक 
यक्कभ  

1 व बाऴचॊद्र फोव वॊक र  23  386004 362694 23310 
2 व यज बफल्डवष वॊक र  38  111228 81216 30012 
3 दादावाशेफ खाऩड ेवॊक र  74 13 320628 207392 113236 
4 प्रळावकीम इभायत वॊक र  6  164718 142316 22402 



5 प्री पॉ बब्रकेटवष स्त्टॉर 50  274800 54000 220800 
6 ऩॊजाफ नॉळनर फॉक  1 शाॉर  706509 647184 59325 
7 चऩयाळीऩ या वॊक र  39 17 198629 41920 156709 
8 आदळष नेशरू नगय वॊक र  5  46350 23463 22887 
9 याजाऩेठ वॊक र  80  5231128 895858 4335270 
10 वॊत गाडगेफाफा वॊक र  34  854246 686733 167513 
11 आयटीओ वॊक र  12  121679 70953 50726 
12 दस्त्तयू नगय वॊक र  5  118944 70828 48116 
13 रान्वऩोटष गॉयेजेव 152  1999075 279000 1720075 
14 रान्वऩोटष भॉकेननकर  184  1590576 162528 1428048 
15 जलाशयगेट वॊक र  178  544820 421616 123204 
16 वलराव नगय वॊक र  57 7 272739 164286 108453 
17 बाजीफाजाय वॊक र  20  110146 74368 35778 
18 ज ने भोटय स्त्टॉड वॊक र  49 13 1108814 135888 972926 
19 वप्रमदळषनी वॊक र  120 52 243276 180396 62880 
20 जमदशॊद भदैान वॊक र  25  199412 174212 25200 
21 भशात्भा गाॊधी वॊक र अ 31  271346 236832 34514 
22 भशात्भा गाॊधी वॊक र फ 20  210080 178568 31512 
23 भौराना आझाद वॊक र  57  394496 248776 145720 
24 याश र नगय वॊक र  6  8400 3600 4800 
25 वालता भदैान वॊक र  10  74900 26000 48900 
26 कोंडशे्लय वॊक र  10  73632 21912 51720 
27 इतलाया फाजाय  1164  2528232 826100 1702132 
 एकूण   102 18164807 6418639 11746168 
 
लयीर वलष वॊक राचे बाड ेरु. 11746168 थकीत आशे वदयचे बाड ेभागीर थकफाकीवदशत भाचष 2014 

अखेय बाड ेथकीत अवल्माभ ऱे वदय यक्कभ रु. 11746168/- लवरूऩार ठयलण्मात मेत आशे. वदय 
यकभेची लव री कयणेवाठी भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ भधीर करभ १२८ अन्लमे 
कामषलाशी कयण्मात माली. तवेच 102 गाऱे रयक्त अवल्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेचे आधथषक न कवान शोत 



आशे. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९ अन्लमे रयक्त गाऱे जाशीय शररालाव्दाये 
बाडतेत्लालय शस्त्ताॊतरयत कयण्माची कामषलाशी केल्माचे ददवनू मेत नाशी.     

 

अधष वभाव साऩ न 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

114 13/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

102 अॊदाजऩरकीम भागणीऩेषा कभी लव री केल्माफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय ल 
ऩयलाने     
वलबाग   

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

अभयालती भनऩाच्मा फाजाय ल ऩयलाना वलबागाने वन 2013-14 च्मा अॊदाजऩरकीम भागणीऩेषा यक्कभ 
रु 38641002/- कभी लव री केरेरी आशे. 

 

अभयालती भशानगयऩाशरकेतीर फाजाय ल ऩयलाना वलबागाने वन 2013-14 भध्मे अॊदाजऩरकीम 
भागणीऩेषा यक्कभ रु 38641002/- कभी लव री केरेरी आशे. त्माचा तऩळीर खारीर प्रभाणे आशे.  

अ.क्र. शळऴष क्र. शळऴाषचे नाल अॊदाजऩरकीम 
भागणी  

एकूण भागणी  

1 9 जादशयात कय  1,00,00,000 76,40,589 



2 17 व्माऩायी वॊक र उत्ऩन्न 2,00,00,000 1,05,81,218 

3 18 फाजायऩेठ ल द कानाऩावनू उत्ऩन्न 1,00,00,000 13,13,450 

4 24 ऩयलाना पी  1,00,00,000 23,77,610 

5 28 धचल्रय लव री ठेका  25,00,000 5,50,000 

6 35 वाॊस्त्कृनतक बलन बाड े 60,00,000 32,31,225 

7 42 लाशनतऱ बाड े 60,00,000 1,64,906 
  एकूण  64500000 25858998 
 
वलबागाने वन 2013-14 भध्मे उऩयोक्त तक्त्मान वाय अॊदाजऩरकीम भागणी केरेरी अवनू त्मान वाय 

लव री कयणे आलश्मक अवताॊना भागणी ऩेषा खूऩ कभी प्रभाणात लव री केल्माचे ददवनू मेत आशे. 
मालरून अवे ननदळषनाव मेत ेकक, फाजाय ल ऩयलाने वलबागातीर कभषचायी लव री कयण्मालय बय देत नाशी. 
तवेच भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ १२८ अन्लमे थकीत कय लव री फाफत 
कामषलाशी केरेरी नाशी. 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 171, ददनाॊक 11/01/2018 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव 
कऱवलरे अवता फाजाय ल ऩयलाने वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय केरे नवल्माभ ऱे आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

171 11/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

103 लाशन चारकाच्मा च कीच्मा लेतनननजश्चती व धायीत कयणेफाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  



ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भ.न.ऩा. 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

वाभान्म प्रळावन वलबागातीर वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता श्री.वलजम वी.ऩॊधये, लाशन चारक 
माॊची वशाव्मा लेतन आमोगान वीय च कीची लेतनननजश्चती कयण्मात आरी आशे.  त्माॊची लेतनननजश्चती 
व धायीत कयणे आलश्मक आशे. 
 

       भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात वाभान्म प्रळावन वलबागातीर कभषचा-माॊचे 
वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता श्री.वलजम वी.ऩॊधये, लाशन चारक माॊना च कीच्मा लेतनलाढी भॊजूय 
केल्माचे ददवनू मेत.े  श्री.ऩॊधये शे भनऩाचे वेलेत दद.5.5.2004 योजी लाशन चारक मा ऩदालय रुजू झारे 
अवनू त्माॊना भनऩाचा आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/उऩा/116/2006, ददनाॊक 25.7.2006 न वाय ननरॊबफत 
कयण्मात आरे अवनू भनऩाचा आदेळ  ददनाॊक 15.1.2007 न वाय आदेळ ऩायीत झाल्माच्मा ददनाॊकाऩावनू 
वेलेत ऩ न:स्त्थावऩत कयण्मात आर.े  त्माॊचा ननरॊफन काऱ दद.25.7.2006 त ेदद.14.1.2007  शा “ननरॊफन 
काऱ” म्शूणन गणण्मात आरा अवनू त्माॊची एक लावऴषक लेतनलाढ कामभस्त्लरुऩी गोठवलण्मात आरी आशे.  
ऩयॊत  श्री.ऩॊधये माॊची वशाव्मा लेतन आमोगान वाय लेतन ननजश्चती कयताना एक लावऴषक लेतनलाढ 
गोठवलण्मात आरी नवनू त्माॊना वरग लेतनलाढी देण्मात आल्माचे ददवनू मेत.े  त्माचा तऩळीर 
खारीरप्रभाणे आशे :- 
 

अ.क्र. कभषचा-माॊचे नाॊल ल ऩदनाभ वशाव्मा लेतन आमोगान वाय 
केरेरी लेतनननजश्चती 

प्रत्मषात अन सेम लेतनननजश्चती 

1 2 3  

1 श्री.वलजम वी.ऩॊधये,  

लाशन चारक 

ननम क्ती  दद.5.5.2004 

रु.5680 + 1900, दद.1.1.2006 

रु.5910 + 1900, दद.1.7.2006 

रु.6150 + 1900, दद.1.7.2007 

रु.5820 + 1900, 
दद.1.1.2006 

रु.6030 + 1900, 
दद.1.7.2006 



लेतन रु.3125/- 

 

 

 

रु.6400 + 1900, दद.1.7.2008 

रु.6650 + 1900, दद.1.7.2009 

रु.6910 + 1900, दद.1.7.2010 

रु.7180 + 1900, दद.1.7.2011 

रु.7460 + 1900, दद.1.7.2012 

रु.7740 + 1900, दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

रु.6030 + 1900, 
दद.1.7.2007 

(एक लावऴषक लेतनलाढ कामभस्त्लरुऩी 
गोठवलण्माची शळषा.) 

रु.6270 + 1900, 
दद.1.7.2008 

रु.6520 + 1900,दद.1.7.2009 

रु.6780 + 1900,दद.1.7.2010 

रु.7040 + 1900,दद.1.7.2011 

रु.7310 + 1900,दद.1.7.2012 

रु.7590 + 1900,दद.1.7.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

       तवेच दद.1.7.2014 त ेऩ ढीर लेतनलाढीव ध्दा व धारयत कयणे आलश्मक आशे.   
 

       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.182, ददनाॊक 22.1.2018 न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता कोणतशेी 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

182 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

104 च कीच्मा लेतनननजश्चती व धायीत कयणे ल वेलाप्रलेळ ननमभातीर अटी ल ळतींची ऩ तषता 
न कयणेफाफत. 



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भ.न.ऩा. 9फ 02 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

1. भनऩाचे वाभान्म प्रळावन वलबागाचे रेखाऩयीषणात वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता श्री.वॊजम 
देळभ ख, लरयष्ट्ठ शरवऩक माॊना कारफध्द ऩदोन्नतीची लेतनननजश्चती च कीची केल्माभ ऱे त्माॊची व धायीत 
लेतनननजश्चती कयणे आलश्मक आशे.   

2. श्री.ळाभ का.चालये, कननष्ट्ठ  शरवऩक माॊनी ऩदोन्नतीचे अटी ल ळतीन वाय भयाठी टॊकरेखन 30 ळ.प्र.शभ. 
ल इॊिजी टॊकरेखन 40 ळ.प्र.शभ. तवेच वॊगणक ऩयीषा एभ.एव.वी.आम.टी. शी एक लऴाषचे कारालधीत 
उत्तीणष कयणे फॊधनकायक अवताॊना वदय टॊकरेखन ल वॊगणक ऩयीषा वलदशत कारालधीत उत्तीणष न 
केल्माभ ऱे त्माॊचेलय ननमभान वाय प्रळावकीम कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे. आयषणाचे ऩदालय ऩदोन्नती 
झारेल्मा कभषचा-माॊनी तीन भदशन्माच्मा आत जातीफाफतचे लधैता प्रभाणऩर वादय कयणे फॊधनकायक आशे.  
अन्मथा त्माॊची ऩदालनती कयण्मात मेईर, अळी अट अवताॊना अळा प्रकायची कामषलाशी कयण्मात आरी 
नाशी. 

 

(1)     भनऩाचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात वाभान्म प्रळावन वलबागातीर कभषचा-माॊचे 
वेलाऩ स्त्तकाॊची ऩडताऱणी केरी अवता श्री.वॊजम देळभ ख माॊची कननष्ट्ठ शरवऩक मा ऩदालय ददनाॊक 
15.10.1984 ऩावनू ननम क्ती कयण्मात आरी अवनू त्माॊना 12 लऴाषनॊतय लरयष्ट्ठ शरवऩक मा ऩदाची 
लेतनशे्रणी रु.4000-100-6000 भध्मे ददनाॊक 15.10.1996 ऩावनू कारफध्द ऩदोन्नतीचा राब देलनू 
व धारयत लेतनननजश्चती कयण्मात आरी.  वदय लेतनननजश्चती च कीची कयण्मात आरी अवनू व धायीत 
लेतनननजश्चती कयणे आलश्मक आशे.  त्माचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :-  

अ.क्र. कभषचा-माॊचे नाॊल ल 
ऩदनाभ 

कारफध्द ऩदोन्नतीचे अन ऴॊगाने केरेरी लेतनननजश्चती 



1 2 3 

1 श्री.वॊजम वा.देळभ ख,  

लरयष्ट्ठ शरवऩक 

ननम क्ती 
 दद.15.10.1984 

 

 

 

दद.1.1.1996 चे कननष्ट्ठ शरवऩक ऩदालयीर लेतन रु.3800/- 

दद.15.10.1996 ची लावऴषक लेतनलाढ रु.3875/- 

कारफध्द ऩदोन्नतीचे अन ऴॊगाने दद.15.10.1996 योजी रु.4000-100-
6000 लेतनशे्रणीत लेतनननजश्चती. 

रु.3875 + 75 = 3950/-  

ऩ ढीर टप्ऩा रु.4000/- ऩयॊत  त्माॊची रु.4100/- लय च कीची 
लेतनननजश्चती कयण्मात आल्माभ ऱे दद.15.10.1996 ऩावनू 
आजऩमषन्त त्माॊची व धारयत लेतनननजश्चती कयणे आलश्मक आशे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

(2)  तवेच श्री.ळाभ काळीनाथ चालये, वपाई काभगाय माॊना भनऩाचे आदेळ क्र.अभनऩा-वाप्रवल-आम क्त-
3887-08, ददनाॊक 21.11.2008 ऩावनू कननष्ट्ठ शरवऩक मा ऩदालय लेतनशे्रणी रु.3050-4590 मा ऩदालय 
ऩदोन्नती देण्मात आरी अवनू त ेवदय ऩदालय ददनाॊक 5.12.2008 योजी रुजू झारे.  त्माॊचे वेलाऩ स्त्तकाची 
ऩडताऱणी केरी अवता वेलाप्रलेळ ननमभान वाय त्माॊना ऩदोन्नती देताॊना ऩदोन्नती आदेळातीर अटी ल 
ळतींभधीर अट क्र.3 न वाय ऩदोन्नतीचे ऩदालय रुजू झाल्मानॊतय वॊफॊधधताॊनी भयाठी टॊकरेखन 30 ळ.प्र.शभ. 
ल इॊिजी टॊकरेखन 40 ळ.प्र.शभ. तवेच वॊगणक ऩयीषा एभ.एव.वी.आम.टी. शी एक लऴाषचे कारालधीत 
उत्तीणष कयणे फॊधनकायक याशीर.  मा कारालधीत कभषचायी ऩयीषा उत्तीणष शोणाय नाशीत त्माॊची ऩ लीच्मा 
ऩदालय ऩदालनती कयण्मात मेईर.   
 

     तवेच अट क्र.6 न वाय आयषणाचे ऩदालय ऩदोन्नती झारेल्मा कभषचा-माॊनी तीन भदशन्माच्मा आत 
जातीफाफतचे लधैता प्रभाणऩर वादय कयणे फॊधनकायक आशे.  अन्मथा त्माॊची ऩदालनती कयण्मात मेईर. 
 

     वदय प्रकयणी वेलाऩ स्त्तकाची ऩडताऱणी केरी अवता श्री.चालये माॊनी भयाठी/इॊिजी टॊकरेखन ऩयीषा 
तवेच वॊगणक ऩयीषा एभ.एव.वी.आम.टी. उत्तीणष केल्माफाफतची नोंद त्माॊचे वेलाऩ स्त्तकात नवनू त्माॊच्मा 
ननमभान वाय लावऴषक लेतनलाढी स्त्थधगत कयणे आलश्मक अवताॊना अळा प्रकायची कामषलाशी अद्माऩशी 
कयण्मात आरेरी नाशी.  तवेच जात ऩडताऱणी प्रभाणऩर अद्माऩशी वादय केरे नवल्माभ ऱे अटी ल 
ळतींन वाय त्माॊची ऩदालनती कयणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  अळा प्रकायची कामषलाशी कयण्मात आरेरी नाशी.  



तयी ननमभान वाय उधचत कामषलाशी कयणे आलश्मक आशे. 

 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.211, ददनाॊक 24.1.2018 न वाय ख रावा भागवलरा अवता उत्तय प्राप्त 
न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.   

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

211 24/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

105 वाथीचे योग वलबागाकरयता योग प्रनतफॊधक ल जॊत नाळक औऴधी खयेदी ल लाटऩातीर 
अननमशभततफेाफत 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
12 00 भ.न.ऩा. 9अ 01 7992530 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

7992530 7992530 00 00 

 

भनऩाने योगप्रनतफॊधक ल जॊत नाळक औऴधी खयेदीकरयता वन 2013-14 चे अॊदाजऩरकात रु.42,62,077/- 
एलढी तयत द केरी अवताॊना प्रत्मष खचष रु.79,92,530/- कयण्मात आरा अवनू तयत दीऩेषा जादा 
झारेल्मा खचाषव स्त्थामी वशभती/वलषवाधायण वबेची भान्मता घेतल्माचे ददवनू आरे नाशी.  वदय वादशत्म 
खयेदीचा अशबरेख तऩावणीव उऩरब्ध केरेरा नाशी.  तवेच योगप्रनतफॊधक ल जॊत नाळक औऴधी 
खयेदीफाफत वाठा नोंदलशीत पक्त रु. 32,42,456/- एलढमा यकभेच्माच नोंदी अवनू वादशत्म लाटऩाच्मा 
वाठा नोंदलशीत नोंदी नाशीत.  तवेच उलषरयत खचष रु.47,50,074/- च्मा नोंदी ककॊ ला अशबरेख उऩरब्ध न 
केल्माभ ऱे प्रत्मषात वादशत्म प्राप्त झारे ककॊ ला नाशी, माफाफतची खारी शोत नवनू झारेरा वॊऩणूष खचष 
रु.79,92,530/- आषेऩाधीन अवनू लव रऩार ठयतो. 



 

(1)     भनऩा, अभयालतीचे वन 2013-14 चे रेखाऩयीषणात रेखाशळऴष 182 – योगप्रनतफॊधक ल 
जॊत नाळक औऴधी खयेदीकरयता एकूण रु.42,62,077/- एलढी तयत द कयण्मात आरी शोती.  वदय फाफीलय 
अॊदाजऩरकात प्रत्मष खचष रु.79,92,530/- ददवनू मेत अवल्माभ ऱे भोठमा प्रभाणात जॊत नाळक औऴधी 
खयेदी कयण्मात आल्माचे ददवनू मेत अवनू अॊदाजऩरकीम तयत दीऩेषा जादा झारेल्मा खचाषव स्त्थामी 
वशभती तवेच वलषवाधायण वबेची भान्मता घेतल्माचे ददवनू आरे नाशी. 
      

(2)     खारीर अशबरेख तऩावणीव वादय कयण्मात आरा नाशी :- 

1. वन 2013-14 भध्मे योग प्रनतफॊधक ल जॊत नाळक औऴधी खयेदी वॊफॊधीची नस्त्ती रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी.   

2. वदय वादशत्म खयेदी शी वन 2012-13 चे ननवलदेतीर भॊजूय दयाने कयण्मात आल्माभ ऱे वदय ननवलदा 
प्रकक्रमेची नस्त्ती ल भॊजूय दय उऩरब्ध करुन ददरेर ेनाशीत. 

3. औऴधी खयेदीवॊफॊधी वलबागाची भागणी वादय केरेरी नाशी. 
 

(3)     जॊत नाळके ल योगप्रनतफॊधक औऴधाॊचा वाठा आलश्मकतने वाय खयेदी कयणे आलश्मक अवताना 
एकबरत भोठमा प्रभाणात खयेदी कयण्मात आल्माच ेवाठा नोंदलशीतीर नोंदीॊलरुन ददवनू मेत.े  तवेच 
योगप्रनतफॊधक ल जॊत नाळक औऴधी खयेदीवॊफॊधीचे वाठा नोंदलशीची तऩावणी केरी अवता खारीरप्रभाणे 
वादशत्म खयेदीचा तऩळीर  ददवनू आरा. 

अ.क्र. खयेदी केरेल्मा वादशत्माचा 
तऩळीर 

बफर नॊ. ल 
ऩ यलठा आदेळ 
क्र./ददनाॊक 

एकूण वादशत्म / 
नग 

वादशत्माची 
ककॊभत 

एकूण ककॊभत 

1 2 3 4 5 6 

1 पयनोकझोन ऩालडय 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.10 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/13 

200 ककरो 410/-  

प्रनत ककरो 

82000 

2 न्म ऑन खयेदी जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 

800 शरटय 654/- प्रनत 
शरटय 

523200 



वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.62 बफर नॊ.B/07 

3 भेरीथीऑन ऩालडय,  

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.66 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/12 

100 फॎग 1175/- 117500 

4 िाभोकझोन 

वाठा नोंदलशी ऩ,ृक्र.68 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/12 

200 शरटय 550/- 110000 

5 काफोशरक ऩालडय 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.71 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/08 

300 फॎग 1225/- 367500 

6 फामोटेक्व 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.84 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/05 

100 शरटय 1915/- 191500 

7 ककॊ ग पॉग  

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.85 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/06 

250 शरटय 1830/- 457500 

8 जब्रचीॊग ऩालडय खयेदी 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.92 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/04 

650 फॎग 695/- / 

25 कक.िॎ. 

451750 

9 फेगॉन नेट खयेदी 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.114 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/12 

200 कक.िॎ. 625/- 125000 

10 भरेरयमा ऑईर 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.115 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/11 

2000 शरटय 150/- प्रनतशरटय 300000 

11 कपनाईर खयेदी, 

वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.116 

जा.क्र.36, 
दद.30.5.13  

1500 शरटय 145/-  

प्रनतशरटय 

217500 

12 डॉग ऩॉईझन खयेदी, जा.क्र.36, 100 डब्फ े 2990/- प्रनत 299000 



वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.136 दद.30.5.13 
बफर नॊ.B/10 

डब्फा 

    एकूण 3242456 
 

(4)     अॊदाजऩरकात वन 2013-14 चा प्रत्मष खचष रु.79,92,530/- अवनू वाठा नोंदलशीत लयीर 
तक्त्मातीर नोंदीॊन वाय पक्त रु.32,42,456/- एलढमा यकभेच्माच वादशत्म खयेदीच्मा नोंदी ददवनू 
आल्मात.  उलषरयत रु.47,50,074/- च्मा नोंदी ददवनू आल्मा नाशीत.  त्माभ ऱे वदय यकभा कोणत्मा 
फाफीॊलय खचष कयण्मात आरा, माचा फोध शोत नाशी. 

 

(5)     वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.135 लय श्रीयाभ ॲिो एजॊवीकडून 164/फी-17 न वाय 25 डब्फे डॉग ऩॉईझन 
खयेदी केल्माची नोंद अवनू त्माऩकैी 16 नग लाटऩाच्मा नोंदी अवनू उलषरयत 9 नग लाटऩाच्मा नोंदी ददवनू 
आल्मा नाशीत.  वदय 9 नग डॉग ऩॉईझन डब्फे ऩ ढीर नोंदीत व रुलातीची शळल्रक म्शणून घेण्मात आरे 
नाशीत. 
 

(6)     लयीर तक्मातीर अ.क्र.12 न वाय खयेदी केरेल्मा 100 डब्फे डॉग ऩॉईझनऩकैी केलऱ 4 डब्फे 
लाटऩाच्मा नोंदी वाठा नोंदलशी ऩ.ृक्र.136 लय ददवनू आल्मा अवनू उलषरयत 96 डब्ब्माॊच्मा नोंदी आढऱून 
आल्मा नाशीत. 
 

(7)     वादशत्म प्राप्त झाल्माफाफत डीरीव्शयी चारान उऩरब्ध करुन ददरेरे नाशीत.  योगप्रनतफॊधक ल 
जॊत नाळक औऴधी शी नाशळलॊत अवल्माभ ऱे त्माची आलश्मकतने वाय खयेदी कयणे आलश्मक अवताॊना 
एकबरत वादशत्माची खयेदी केल्माचे वाठा नोंदलशीतीर नोंदीॊलरुन ददवनू मेत.े  
 

(8)     वन 2013-14 भध्मे रेखाशळऴष 182 – योगप्रनतफॊधक ल जॊत नाळक औऴधी खयेदीलय 
रु.79,92,530/- एलढा खचष झारा अवताॊना वाठा नोंदलशीत केलऱ रु.32,42,456/- च्मा नोंदी घेण्मात 
आल्मा अवनू वदय वादशत्म लाटऩाच्मा कोणत्माशी नोंदी नवल्माभ ऱे प्रत्मषात वादशत्म प्राप्त झारे ककॊ ला 
नाशी, माफाफत खारी शोत नाशी.  त्माभ ऱे वदय फाफीॊलय झारेरा वॊऩणूष खचष रु.79,92,530/- आषेऩाधीन 
अवनू लव रऩार ठयतो. 
 



       माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.210, ददनाॊक 24.1.2018 न वाय अशबरेख/ख रावा भागवलरा अवता 
अशबरेख/अधषवभाव ऩराचे उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

210 24/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

106 फाजाय ल ऩयलाना वलबागातीर कयाय / ताफा ऩालती ल शरज कारालधी उऩरब्ध 
नवरेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
21 00 00 9ड 05 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

फाजाय ल ऩयलाना वलबागातीर कयाय / ताफा ऩालती ल शरज कारालधी उऩरब्ध नवल्माने रीजच्मा 
कारालधीची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. अनाभत यक्कभ एकाच लेऱी स्त्लीकायण्मात आरेरी नाशी. 
अनाभत यक्कभ ननजश्चत नवल्माने अनाभत यक्कभ कभी – जास्त्त स्त्लीकायण्मात आरेरी आशे. 
 



अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा आय.टी.ओ वभोयीर भनऩा वॊक रातीर द कानाॊच ेननयीषण केर ेअवता 
खारीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून आरी. 

18. वदय वॊक रात 1 त े13 द काने अवनू वदय द कानादायावोफत कयाय झारेरा आढऱून आरेरा  
नाशी.  

19. तवेच कयाय नवल्माव ताफा ऩालती ददल्माफाफतचा ताफा ऩालतीचा ददनाॊक नभदू आशे, ऩयॊत  ताफा 
ऩालती उऩरब्ध नाशी.  त्माभ ऱे शरजचा कारालधी तऩावता आरेरा नाशी.  

20. वदय द कानादायाॊकडून अनाभत यक्कभ जस्त्लकायण्मात आरी.  वदय अनाभत यक्कभ एकाच शप्त्मात 
जस्त्लकायामरा ऩाशीज ेशोती, ऩयॊत  ती खारीरप्रभाणे दोन त ेतीन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त शप्त्मात 
जस्त्लकायण्मात आरेरी आशे. 

गाऱा 
क्रभाॊक 

द कानदायाचे नाल यक्कभ प्राप्त झारेरा 
ऩालती क्रभाॊक 

ददनाॊक प्राप्त 
झारेरी 
यक्कभ 

१ ळयद ननऱॊकठयाल जोळी 2,00,000        44/13  26/11/2001 1,00,000 
    1 19/03/2003 25,000 

    19/03/2003 25,000 
    31/03/2003 50,000 

4 भम य चत यकय 1,71,000 215/54 06/11/2007 42,750 

   1746/05 08/11/2010 28,250 
   305/01 19/04/2011 10,000 

   305/07 21/10/2011 50,000 

   305/10 15/11/2011 40,000 
4 भम य चत यकय 1,71,000 215/54 06/11/2007 42,750 
   1746/05 08/11/2010 28,250 
   305/01 19/04/2011 10,000 
   305/07 21/10/2011 50,000 
   305/10 15/11/2011 40,000 
6 काभधेन ूना.वे.वॊ 7,551 266/42 12/02/2004 3024 

   408/26 11/07/2005 4527 
7 मोगीयाज देलयाज 

वॊलाराख े( अशभत 
व धाकय फशीदेकय) 

1,70,000 108/63 13/08/2004 50,000 

   199/40 03/10/2008 30,000 



   1746/1 24/05/2010 30,000 
   1746/3 19/10/2010 60,000 

8 प्रनतबा उत्तभयाल फोयकय 1,68,000 / 
1,71,000 

215/66 02/02/2007 50,000 

   215/67 05/02/2007 60,000 
   215/71 18/02/2008 17,500 
   215/72 21/02/2008 10,000 
   215/73 28/02/2008 34,000 

10 वॊदीऩ वाशेफयाल धगयनाऱे 1,75,000 215/74 03/03/2008 1,48,501 
12 ऩॊजाफ वलष्ट्णूऩॊत खलर े 1,76,000 / 

1,81,000 
237/13 01/09/2003 88,000 

   1010/38 27/09/2006 30,000 
   1010/44 19/12/2006 50,000 

 
1. गाऱा क्रभाॊक 8 – प्रनतबा उत्तभयाल फोयकय माॊच्माकडून अनाभत यक्कभ ककती लवरू कयालमाव 

ऩाशीजे शोती, माफाफत ननजश्चत यक्कभ नभदू नाशी. 
2. तवेच गाऱा क्रभाॊक 12 – ऩॊजाफ वलष्ट्णूऩॊत खलर े माॊच्माकडून अनाभत यक्कभ ककती लवरू 

कयालमाव ऩादशजे शोती, माफाफतचा ख रावा कयण्मात आरेरा नाशी. 
3. गाऱा क्रभाॊक क्रभाॊक 10 – वॊदीऩ वाशेफयाल धगयनाऱे माॊच्माकडून 1,75,000/- एलढी अनाभत 

यक्कभ लवरू कयणे आलश्मक शोत.े  ऩयॊत  त्माॊनी 1,48,501/- एलढीच अनाभत यक्कभ बयणा 
केरेरी आशे.  उलषयीत यक्कभ रु.26,499 /- बयणा कयण्मात आरी अगय कव,े माफाफत ख रावा 
कयण्मात आरेरा नाशी. 

 

     उऩयोक्त भ ददा वॊफॊधी अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १४९, ददनाक ०९/०१/२०१८ अन्लमे अन ऩारनाव 
कऱवलरे अवता अन ऩारन अप्राप्त आशे. त्माभ ऱे ऩयीछेद कामभ कयण्मात मेत आशे.  
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

149 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

107 भशानगयऩाशरकेच ेझोन ५ प्रकल्ऩ अॊतगषत अॊफादेली ऩरयवयातीर अम्फानारा वॊयषण शबॊत 



फाॊधणे मा फाॊधकाभातीर अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 00 ळावन 9ड 11 2230330 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

101500 424729 2230330 00 
 

भशानगयऩाशरकेच ेझोन ५ प्रकल्ऩ अॊतगषत अॊफादेली ऩरयवयातीर अम्फानारा वयषण शबॊतीचे फाॊधकाभ 
कयताना पेयननवलदा भागवलण्मात आरी.  ऩयॊत  ऩलूीच्मा लतषभानऩरात जादशयात देण्मात आरेरी नाशी. 
एक्वरेळने यक्कभ भॊज यीफाफत स्त्ऩष्ट्ट अशबप्राम नाशीत.  काभगाय वलभा १% कऩात कयण्मात आरेरा 
नाशी. 
 

 अभयालती, भशानगयऩाशरकेच ेझोन ५ प्रकल्ऩ अॊतगषत अॊफादेली ऩरयवयातीर अम्फानारा ल उऩनारे माॊचे 
फाॊधकाभ ल वॊयषण शबॊत फाॊधणे मा फाॊधकाभालय रुऩमे २२३०३००/- इतका खचष कयण्मात आरा.  उऩयोक्त 
काभाचे रेखाऩयीषणावाठी उऩरब्ध अशबरेख्माचे रेखाऩयीषण केरे अवता वदय काभालय झारेरा खचष 
रुऩमे २२,३०,३३०/- फाफत खारीरप्रभाणे अशबप्राम देण्मात मेत आशे. 
4. स्त्लतॊर ताॊबरक भॊज यी आदेळ देमकावोफत / देमक नस्त्तीभध्मे आढऱून आरे नाशी. 
5. भोजभाऩ नस्त्ती भधीर नोंदी वाषाॊककत नाशी. 
6. Testing report जोडरेरे नाशी. 
7. भोजभाऩे भान्म केल्माफाफत कॊ राटदाय / उऩ अशबमॊता माॊची फाफननशाम स्त्लाषयी नाशी. 
8. काभाची ननवलदा लतषभानऩरात ददनाॊक २९/१२/२०१० न वाय दै .दशॊद स्त्थान, दैननकजन भध्मभ मा 

स्त्थननक लतषभानऩरात प्रकाशळत केल्माचे नभ द आशे . ऩयॊत ूपक्त दैननक दशॊद स्त्तान चे 
ननवलदेफाफतचे कारण नस्त्तीभध्मे उऩरब्ध आशे .  ईतय लतषभानऩरकातीर जादशयातीचे कारण 
उऩरब्ध नाशी. 

9. वदय ननवलदेव अल्ऩप्रनतवाद शभऱारा अवल्माने ऩर क्रभाॊक अभनऩा/फाली/काअ-१/ननलीदा २९/२०११ 
अन्लमे पेयननवलदा ददनाॊक १०/०२/२०१० पक्त भनऩाचे लेफवाईटलय उऩरब्ध करून पेयननवलदा 
भागवलण्मात आल्मा. ऩलूीच्मा दैननकात पेयननवलदा प्रशवद्धीवाठी देण्मात आरेरी नाशी. 

10. पेयननवलदा दैननक प्रनतददन अखफायच्मा ळननलाय ददनाॊक १२/०२/२०११ चे कारण नस्त्तीव जोडरेरे 
आशे.  वदय कारणाची झेयॉक्व प्रत जोडरेरी आशे .  भऱू लतषभानऩराची प्रत उऩरब्ध कयण्मात 
माली. 



11. ऩार/अऩार ननवलदा धायकाचा तक्ता जोडण्मात आरेरा नाशी. 
12. रुऩमे ३२३२२९/- एक्वरेळन यक्कभफाफत स्त्ऩष्ट्ट अशबप्राम नवल्माने वदय यक्कभ लव रीऩार का 

कयण्मात का नमे, माफाफत ख रावा केरेरा नाशी.  त्माभ ऱे वदय यक्कभ लव रऩार ठयत.े 
13. काभगाय वलभा १% कऩात कयण्मात आरेरा नाशी. 

14. वदय काभाची १८० ददलवाची भ दत १७.३.२०१२ योजी ऩणूष झारी ऩयॊत ूप्रत्मषात काभ ददनाॊक 
७.१०.२०१२ योजी ऩणूष झारे . ददनाॊक १७.०३.२०१२ त े ०७.१०.२०१2 एकून २०३ ददलवाचे रुऩमे 
५००/- प्रभाणे १०१५००/- लवरू ऩार ठयतात. 

15. .कामषकयी अशबमॊता माॊनी  कोणत्मा काभाची  ५% फाफीची तऩावणी केरी  ल कोणत्मा ददनाॊ काव 
केरी माचा तऩळीर नभदू नाशी. 

 
     मा फाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक १८० ददनाक २०/०१/२०१८ अन्लमे अन ऩारनास्त्तल कऱवलरे अवता 
अन ऩारन अप्राप्त आशे. त्माभ ऱे ऩयीछेद कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

180 20/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

108  अभयालती भशानगयऩाशरकेचे झोन क्रभाॊक २, छामा नगय मेथ े नारी फाॊधणे मा 
फाॊधकाभातीर अननमशभततफेाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 00 भनऩा 9ड 06 1580827 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेचे झोन क्रभाॊक २, छामा नगय मेथे नारी फाॊधकाभ कयताना ताॊबरक भॊज यी 



आदेळ जोडण्मात आरेरा नाशी.  ५% तऩावणीफाफत स्त्ऩष्ट्ट अशबप्राम देण्मात आरेरा नाशी.  धनादेळ 
क्रभाॊकाची नोंद नाशी.  ऩणूष/अऩणूष फाॊधकाभाफाफतची नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी. 
 

     अभयालती भशानगयऩाशरकेचे झोन क्रभाॊक २ छामा नगय मेथे नारी फाॊधणे मा फाॊधकाभातीर  
अननमशभता खारीर प्रभाणे आढऱून आरेल्मा आशेत. 

16. स्त्लतॊर ताॊबरक भॊज यी आदेळ देमकावोफत/ नस्त्तीभध्मे आढऱून आररे नाशी. . 
17. भोजभाऩ नस्त्तीभधीर नोंदी वाषाॊककत नाशी. 
18. चाचणी अशलार जोडरेरे नाशी .  त्माभ ऱे वदय काभावाठी लाऩयण्मात आरेरे स्त्टीर , शवभेंट ल 

भ रूभ इत्मादी वादशत्म वलननषदेळान वाय मोग्म अवल्माचे प्रभाणणत शोत नाशी. 
19. कामषकायी अशबमॊता माॊनी  कोणत्मा ५% फाफीची तऩावणी केरी ल कोणत्मा ददनाॊ काव केरी             

माफाफतचा तऩळीर नभदू नाशी. 

20. भशायाष्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता २०११ भधीर ननमभ १६४ न वाय देमकालय ल भोजभाऩ 
ऩ जस्त्तकेत धनादेळ क्रभाॊक ल ददनाॊकाद्लाये प्रदान केल्माची नोंद कयणे आलश्मक आशे .  तवेच 
भशायाष्ट्र वा .फाॊ.ननमभऩ जस्त्तका, ऩयीशळष्ट्ट-२५, अन क्रभाॊक १५ न वाय बफर वॊभत झाल्माफयोफय 
भोजभाऩ वलऴमक नोंदलशीतीर नोंदी द वऱमा रार ळाईतीर कणषयेऴनेे खोडून टाकण्मात माव्मात  ल 
त्मा प्रभाणकाचा ददनाॊक ल क्र भाॊक दळषवलणये भ ल्माॊकन रार ळाईने कयण्मात माले . तथाऩी तवा 
तऩळीर नोंद्वलण्मात आरेरा नाशी. 

21. याष्ट्रीम भशानगयऩाशरका रेखा वॊदशततेीर प्रकयण १२ भधीर पॉभष ऩी w आम मा नभ न्मात 
फाॊधकाभाची नोंदलशी ल अऩणूष फाॊधकाभाच्मा नोंदीफाफत नोंदलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी. 

     उऩयोक्त भ द्माॊवॊफधी अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १८१, ददनाॊक २२/०१/२०१८ न वाय अन ऩारन वादय 
कयण्माव कऱवलरे अवता कोणतशेी अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

181 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 



109 भनऩाने ऩाणी ऩ यलठा मोजनेकयीता घेतरेल्मा आम वलषभा भशाभॊडऱाच ेकजाषलयीर शभी ळ ल्काची 
यक्कभ ऩयतपेड न कयणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
06 00 भ.न.ऩा. 9अ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

भनऩाच्मा ऩाणी ऩ यलठा मोजनेकयीता वन 1999 भध्मे आम वलषभा भशाभॊडऱाकडून रु.12.04 कोटी ल 
ख ल्मा फाजायातीर रु.9.22 कोटी अवे एकूण रु.21.26 कोटी उबायरेल्मा कजाषची, ळावनाने घेतरेल्मा शभी 
ळ ल्काची यक्कभ वलदशत भ दतीत ऩयतपेड न केल्माभ ऱे त्मालय व्माज ल दॊडनीम व्माजाची आकायणी केरी 
अवनू वदय फाफ शी भनऩाचे दानमत्ल ददवनू मेत.े   
 

     भशानगयऩाशरका, अभयालतीच्मा ऩाणी ऩ यलठा मोजनेकयीता वन 1999 भध्मे आम वलषभा 
भशाभॊडऱाकडून रु.12.04 कोटी ल ख ल्मा फाजायातीर रु.9.22 कोटी अवे एकूण रु.21.26 कोटी 
उबायरेल्मा कजाषची, ळावनाने घेतरेल्मा शभी ळ ल्काची यक्कभ तवेच वदय कजाषची ऩयतपेड वलदशत 
भ दतीत न केल्माभ ऱे आकायण्मात आरेल्मा व्माज ल दॊडनीम व्माजाचा वन 2013-14 ऩमषन्तचा तऩळीर 
रेखाऩयीषणाव वादय कयणेफाफत अधषवभाव ऩर क्र.173, ददनाॊक 12.01.2018 न वाय कऱवलरे अवता 
ऩराचे उत्तय वादय केरे नवनू भादशती वादय कयण्मात आरी नाशी.  माफाफतचे नस्त्तीची तऩावणी केरी 
अवता व्माज ल दॊडनीम व्माज तवेच ळावनाने घेतरेल्मा शभी ळ ल्काच्मा यक्कभेची ऩयतपेड कयण्मात 
आरी नवनू मावाठी अथषवॊकल्ऩात तयत द कयण्मात आरी नाशी.  वदय फाफ शी भनऩाचे दानमत्ल ददवनू 
मेत.े 
 

     भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण, नली भ ॊफई माॊचे ऩर क्र.भजीप्रा/वलत्त.1/शभीळ ल्क नोटीव/360/ 2012-
13, ददनाॊक 20.09.2013 न वाय आम वलषभा भशाभॊडऱाचे कजाषलयीर ददनाॊक 1.10.2013 योजी देम ल 
बयालमाचे शभीळ ल्काफाफत भनऩा, अभयालती माॊना भागणीऩर वादय केर.े  वदय ऩरान वाय नगयऩाशरकेव 
ददरेल्मा आम वलषभा कजाषलयीर ददनाॊक 1.10.2013 ऩमषन्त प्राधधकयणाकड ेबयणा कयालमाची शभी ळ ल्काची 
थकफाकीची यक्कभ खारीरप्रभाणे आशे.  शी यक्कभ अभयालती नगयऩाशरकेच्मा अवॊवलधानीक अन दानातनू 



केरेरी कऩात आणण भनऩाकडून आजऩमषन्त प्राप्त झारेल्मा यकभाॊचा वलचाय करुन उलषयीत थकफाकी 
आणण थकफाकीलय रालरेल्मा (ऩेनल्टीचाजष) दॊडनीम व्माजावश आशे. 

त्माचा तऩशळर खारीरप्रभाणे :- 

तऩशळर दद.19.9.2013 ची 
थकफाकी 

दद.1.10.2013 ची 
भागणी 

एकूण भागणी 

ळावन शभी ळ ल्क 28019904 0 28019904 

दॊडणीम व्माज 35040467 2801990 37842457 

एकूण 63060371 2801990 65862361 

 

     तयी ळावन शभी ळ ल्क, थकफाकीलयीर व्माज ल दॊडनीम व्माजाच्मा यकभा ऩयतपेडीफाफत उधचत 
कामषलाशी करुन अन ऩारन कयाले. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

173 12/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

110 लाडष क्र.15 लडाऱी मेथे काॉक्रीट नारी, यस्त्ता ल ऩेव्शीॊग ब्रॉक फववलणेफाफत. 
(झोन क्र.1) 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 00 ळावन 9ड 01 511988 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

लाडष क्र.15, लडाऱी मेथे काॉक्रीट नारी, यस्त्ता ल ऩेव्शीॊग ब्रॉक फववलणेफाफतचे काभाचा कामाषदेळ, काभाचा 
कारालधी, प्रळावकीम/ताॊबरक भॊजूयी आदेळ इ.अशबरेख तऩावणीव उऩरब्ध करुन ददरा नाशी.  तवेच 
ननवलदेतीर अटी ल ळतींची ऩतूषता न कयता देमक भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 
 

काभाच ेनाल लाडष क्र.15, लडाऱी मेथे काॉक्रीट नारी, यस्त्ता ल ऩेव्शीॊग ब्रॉक 
फववलणेफाफत. 

देमकाचा तऩळीर प्रथभ ल अॊनतभ देमक 

प्रभाणक क्रभाॊक 8733,  ददनाॊक 9.01.2014, यक्कभ रु.5,11,988/- 

मोजनेच ेनाल नागयी दरीत लस्त्ती व धाय मोजना – 2013-14 

अॊदाजऩरकीम भ ल्म रु.5,05,312/- 

प्रळावकीम भॊजूयी -- 

ताॊबरक भॊजूयी -- 

काभाचा आदेळ नस्त्तीत उऩरब्ध नाशी 

कॊ राटदायाच ेनाल श्री.गणेळ वयाप 

काभाची भ दत -- 

काभाच ेभ ल्माॊकन रु.511988/- 

काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक उऩरब्ध नाशी. 

     लयीर तऩळीरान वाय वदय काभाचे प्रथभ ल अॊनतभ देमक भॊजूय कयण्मात आरे.  वदय काभाकयीता 
ननवलदा भागवलल्मा अवनू लाटाघाटीअॊती कॊ राटदाय श्री.गणेळ वयाप माॊची 8.50% जादा दयाची ननवलदा 
भॊजूय कयण्मात आरी.  वदय काभाचा अशबरेख तऩावरा अवता खारीर र टी आढऱून आल्मात :-  
1. कयायनाम्मालय भशानगयऩाशरकेच्मा स्त्लाषयी ददवनू आल्मा नाशीत. 
2. कयायनाभा ऩर ददवनू आरे ऩयॊत  काभाचा आदेळ ल काभाचा कारालधी ददवनू आरा नाशी. 



3. प्रळावकीम भॊजूयी आदेळ उऩरब्ध नाशी. 
4. ताॊबरक भॊजूयी आदेळ उऩरब्ध नाशी. 
5. काभ ऩणूषत्लाचे प्रभाणऩर ददवनू आरे नाशी. 
6. ननवलदेतीर Clause-57 प्रभाणे कॊ राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड े

उतयवलणे कॊ राटदायाॊना फॊधनकायक अवनू ऩ याला वादय केल्माशळलाम देमके भॊजूय कयण्मात मेणाय 
नाशीत.  माफाफत कोणताशी ऩ याला वादय केरा नवनू देमक भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 

7. ननवलदेतीर Clause-58 प्रभाणे कॊ राटदायाने गौण खननजाफाफत नाशयकत प्रभाणऩर वॊफॊधधत 
अशबमॊत्माॊकड ेवादय केल्माशळलाम देमके भॊजूय कयण्मात मेणाय नाशीत.  माफाफत नाशयकत 
प्रभाणऩर वादय न कयताच देमके भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 

 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.184, ददनाॊक 22.1.2018 न वाय अन ऩारन / ख रावा भागवलरा अवता 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

184 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

111 प्रबाग क्र.33 भध्मे फाराजीनगय त ेळॊकयनगय डीऩी यस्त्त्माच्मा फाज रा ऩेव्शीॊग ब्रॉक 
रालणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 00 ळावन 9ड 01 755377 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

प्रबाग क्र.33 भध्मे फाराजीनगय त ेळॊकयनगय डीऩी यस्त्त्माच्मा फाज रा ऩेव्शीॊग ब्रॉक रालणेफाफतचे 



काभाची प्रळावकीम/ताॊबरक भॊजूयी आदेळ, कॊ राटदायाची ननलड इ.अशबरेख तऩावणीव उऩरब्ध करुन ददरा 
नाशी.  तवेच ननवलदेतीर अटी ल ळतींची ऩतूषता न कयता देमक भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 
 

     लयीर तऩळीरान वाय वदय काभाचे प्रथभ ल अॊनतभ देमक भॊजूय कयण्मात आरे.  वदय काभाकयीता 
ननवलदा भागवलल्मा नवनू अॊदाजऩरकीम दयाने कॊ राटदाय आय.एव.शभत्तर माॊना कामाषदेळ देण्मात आरा 
आशे.  वदय काभाचा अशबरेख तऩावरा अवता खारीर र टी आढऱून आल्मात :-  
 

8. वदय काभाच ेकॊ राटदाय आय.आय.शभत्तर माॊची ननलड कळाप्रकाये केरी, माफाफतचा अशबरेख 
नस्त्तीत उऩरब्ध नवनू कॊ राटदायाची ऩारतकेयीता आलश्मक अवरेरी कागदऩर ेल काभ कयण्माव 
वषभ अवल्माफाफतचा ऩ याला वादय केरेरा नाशी. 

काभाचे नाल प्रबाग क्र.33 भध्मे फाराजीनगय त ेळॊकयनगय डीऩी यस्त्त्माच्मा फाज रा ऩेव्शीॊग 
ब्रॉक रालणेफाफत. 

देमकाचा तऩळीर प्रथभ ल अॊनतभ देमक 

प्रभाणक क्रभाॊक 8891,  ददनाॊक 16.01.2014, यक्कभ रु.7,55,989/- 

मोजनेचे नाल वलकाव ळ ल्क ननधी – 2013-14 

अॊदाजऩरकीम भ ल्म रु.7,55,377/- 

प्रळावकीम भॊजूयी -- 

ताॊबरक भॊजूयी -- 

काभाचा आदेळ अभनऩा/फा.वल./ळ.अ./कामाषयॊब आदेळ/----, दद.24.9.2013 

कॊ राटदायाचे नाल आय.एव.शभत्तर 

काभाची भ दत 4 भदशणे 

काभाचे भ ल्माॊकन रु.755989/- 

काभ ऩणूषत्लाचा 
ददनाॊक 

03/01/2014 



9. कयायनाभा नस्त्तीत ददवनू आरा नाशी. 

10. प्रळावकीम भॊजूयी आदेळ उऩरब्ध नाशी. 

11. ताॊबरक भॊजूयी आदेळ उऩरब्ध नाशी. 

12. वदय फाॊधकाभाचे पोटो नस्त्तीत उऩरब्ध नाशी. 

13. ननवलदेतीर Clause-57 प्रभाणे कॊ राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड े
उतयवलणे कॊ राटदायाॊना फॊधनकायक अवनू ऩ याला वादय केल्माशळलाम देमके भॊजूय कयण्मात मेणाय 
नाशीत.  माफाफत कोणताशी ऩ याला वादय केरा नवनू देमक भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 

14. ननवलदेतीर Clause-58 प्रभाणे कॊ राटदायाने गौण खननजाफाफत नाशयकत प्रभाणऩर वॊफॊधधत 
अशबमॊत्माॊकड ेवादय केल्माशळलाम देमके भॊजूय कयण्मात मेणाय नाशीत.  माफाफत नाशयकत 
प्रभाणऩर वादय न कयताच देमके भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 

 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.183, ददनाॊक 22.1.2018 न वाय अन ऩारन / ख रावा भागवलरा अवता 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

183 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

112 लगष १ त े७ भधीर भ रा-भ रीचे गणलेळ खयेदी ल लाटऩातीर ननमभफाह्म अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
20 00 भनऩा 9ड 01 7410192 
 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

7410192 00 00 00 
 

वाभान्म प्रळावन वलबाग, ळावन ननणषम क्रभाॊक ३४/३९, ददनाॊक ६ ऑगस्त्ट, २०१० न वाय  ई-ननवलदा 
कामषप्रणारी अननलामष अवताना ई-ननवलदा न भागवलता स्त्थाननक लतृ्तऩरात ननमभफाह्मरयत्मा जादशयात 
ददरी.  ऩ यलठाधायकाना ननवलदा बयण्मावाठी कभीत कभी ३ आठलडमाचा कारालधी देण्मात आरा नाशी.  
ळावन ऩरयऩरक दद.३.९.२०११ अन्लमे भागणीऩर प्राप्त झाल्माऩावनू ६ आठलडमाच्मा आत भाराचा ऩ यलठा 
न झाल्माव उशळया ऩ यलठा केरेल्मा भाराच्मा ककॊभतीलय ०.५% प्रती आठलडमाप्रभाणे दॊड आकायण्मात 
आरा नाशी. १ त े७ भधीर वलद्मार्थमांना ककती काऩड रागेर, माफाफत ननमभाचा आधाय घेलनू भागणी 
केरी नाशी. 
 

     वन २०१३-२०१४ मा वलत्तीम लऴाष तीर शळषण वलबागाचे रेखाऩयीषण कयताना भनऩा तपे दयलऴी 
स्त्लननधीतनू ळाऱेत शळषण घेत अवरेल्मा लगष १ त े ७ चे वलद्मा र्थमांना भनऩाची ऩटवॊख्मा ल दजाष 
उॊचालण्माकयीता गणलेळ ऩयूवल ण्मात मेत अवतात .  त्मान वाय वन २०१३-२०१४ भध्मे दैननक “अॊफानगयी 
वभाचाय” मा स्त्थाननक लतषभानऩरात दद .१.५.२०१३ जादशयात ददल्मान वाय ड्रवे ळीराई करयता ०४ ननवलदा 
प्राप्त झाल्मा . त्मातीर वाचर भाकेदटॊग माॊची कभीत कभी द याची ननवलदा भननरा  ल शाप प्माॊ टचा दय 
रु.७७/- दशन्दी भ रीॊचे गणलेऴ रु.६५/- ल वरलाय रु.५६/- अळी भॊजूय करून  त्माॊ ना कामाषदेळ ददर.े तवेच 
टाम शवम्फॉरवश ल फेल्टकरयता ०३ ननवलदा प्राप्त झाल्मा.  त्मातीर भे. आरीळा भाकेदटॊग माॊची कभीत-
कभी दयाची ननवलदा अन क्रभे रुऩमे १९=२५ ल २६ भॊजूय कयण्मात आरी. 
     भशानगयऩाशरका, अभयालतीचे वन २०१३-२०१४ चे व धायीत अॊदाजऩरक ल वन   २०१४-२०१५ चे 
अॊदाजऩरकाची तऩावणी केरी अवता अॊदाजऩरकात रेखाळीऴष २४३ भध्मे गयीफ वलद्मार्थमांना ऩाठमऩ स्त्तके 
ल गणलेळकरयता  रुऩमे ६६२२०००/- ची तयतदू अवताना लऴाषत लावऴषक अशलारान वाय रुऩमे ७४१०१९२/- 
खचष कयण्मात आरा . अॊदाजऩरकाऩेषा जास्त्त खचाषव स्त्थामी वशभती /वलषवाधायण वबेची भॊज यी घेतल्माचे 
ददवनू आरे नाशी. 
15. वन २०१३-२०१४ भध्मे गणले ळालय रुऩमे ७४१०१९२/- खचष कयण्मात आरा .  वाभान्म प्रळावन 

वलबाग, ळावन ननणषम क्रभाॊक जादशयात २००९/प्र.क्र.१३७/कॊ -३४, ददनाॊक ३१.८.२००९ भधीर ननणषम 
क्रभाॊक १२ जादशयीतीचे भलू्म रु .५५ राखाऩमतं अवेर.  त्माचप्रभाणे भशायाष्ट्र नगय ऩरयऴद  रेखा 
वॊदशता २०११ भधीर ऩयी .३, अन .क्र.१९ न वाय जादशयातीचे भलू्म ५० रष ऩमतं अवेर तय अळा 
जादशयाती फ लगष दैननक ल वाप्तादशक लतृ्तऩरात प्रशवद्ध कयणे आलश्मक आशे .  अवे अवताना 
भनऩाने ननमभफाह्मयीत्मा दैननक अम्फा नागयी वभाचाय मा दैननक लतषभानऩ रात जादशयात ददरी .  



तवेच वाभान्म प्रळावन वलबाग , ळावन ननणषम क्रभाॊक भातवॊ /नस्त्ती२०१०/प्र.क्र.३४/३९, ददनाक ६ 
ऑगस्त्ट, २०१० अन्लमे ननवलदा प्रकक्रमेचे भशत्ल रषात घेलनू ळावनाच्मा प्रत्मेक वलबागात ननवलदा 
प्रकक्रमेवाठी रु.५० रष ल त्माऩेषा अधधक ननवलदा दय अवरेल्मा फाफीकरयता ददनाॊ क १ डडवेंफय, 
२०१० ऩावनू ई-ननवलदा कामषप्रणारी लाऩयणे अननलामष कयण्मात आरे  अवताना ई-ननवलदा 
भागवलण्मात आरी नाशी , दश गॊबीय ननमभफाह्म फाफ ठयते .  वदय जादशयात स्त्थाननक दैननकात 
ददल्माभ ऱे गणलेळ शळराई तवेच टाम ल फे ल्ट ऩ यवलण्माचा कॊ राट स्त्थाननक ऩ यलठाधायका राच 
देण्माचा शेत ू ददवनू मेतो .  ळावन ननणषमान वाय वलबागीम लतषभानऩरात ककॊ ला ई-ननवलदेद्लाये 
जादशयात ददरी अवती तय ख ल्मा फाजायऩेठेतीर स्त्ऩधात्त्भक दयाचा भनऩारा पामदा झारा अवता 
त्माभ ऱे तो झारा नाशी. 

16.  उद्मोग, ऊजाष ल काभगाय वलबाग , ळावन ननणषम क्र .बाखवॊ/१०८८/(२५१२)/ उद्मोग,  ददनाॊक २ 
जानेलायी १९९२ भधीर ऩयीच्छेद ८.३(अ) न वाय ननवलदा प्रशवध्द झाल्मानॊतय ऩ यलठादायाना कभीत-
कभी ३ आठलडमाचा कारालधी द्माला , अवे ळावनाचे आदेळ अवताना दैननक अम्फा नागयी 
वभाचाय मा स्त्थाननक लतषभान ऩरात दद नाॊक १.५.२०१३ रा जादशयात प्रशवद्ध झारी .  ऩयॊत ू
जादशयातीभध्मे ननवलदा दद नाॊक १४.५.२०१३ रा म्शणजेच १४ ददलवात बरून कामाषरमात वादय 
कयाली, अवे नभ द केरे .  ऩ यलठाधायकारा ननवलदा बयण्माव ऩ येवा कारालधी न शभ ऱाल्माभ ऱे 
तवेच स्त्थाननक दैनन कात ननमभफाह्म जादशयात ददल्माभ ऱे जास्त्तीत जास्त्त ल ळशयाफाशेयीर 
ऩ यलठाधायकाने ननवलदा बयल्मा नाशी. त्माभ ऱे गणलेळाच्मा शळराईचे दय, तवेच टाम ल फेल्टचे दय 
भापक अवल्माची तऩावणी कयता आरी नाशी. 

17. गणलेळ ऩ यवलण्माफाफत भनऩाने लस्त्रोद्मोग वलबाग , भ ॊफई माॊना ऩ यलठा आदेळ 
क्र.अभनऩा/उऩा/बा.वल./१४/२०१३, ददनाॊक २६.४.२०१३ अन्लमे, ब्राउज, ओढणी, फॉडीफ्रोककरयता 
रागणाऱमा नेव्शी ननळ्मा यॊगाचा काऩड , क त्माषकरयता रागणाऱमा नेव्शी ननळ्मा यॊगाचा काऩड एकूण 
४५१७४ शभटय काऩड ३० ददलवात ऩ यण्माचा कामाषदेळ ददरा . ऩयॊत  बाॊडाय वलबागाचे वाठा 
ऩ स्त्तकाची तऩावणी केरी अवता वादशत्म केव्शा प्राप्त झारे ? ल गणलेळाची शळराई कयण्माकरयता 
काऩड वाचर भाकेदटॊग माॊना केव्शा ददरे ? माॊची नोंद नाशी .  तवेच ळाऱा वाठा ऩ स्त्तके 
तऩावणीकरयता उऩरब्ध न झाल्माने काऩड वलदशत भ दतीत ऩ यलठा केल्माचे आढऱून मेत नाशी .  
त्माभ ऱे भशायाष्ट्र याज्म शातभाग  भशाभॊडऱ, नागऩयू माॊनी प्रत्मषात काऩड  ऩ यलठा केव्शा केरा , 
माफाफतचे अशबरेख /नोंदी नवल्माभ ऱे वदय काऩड उशळया ऩ यवलल्माफाफत चौकळी करून दॊडात्भक 
कायलाशी कयाली. 



18. नस्त्तीची तऩावणी केरी अवता वाचर भाकेदटॊग अभयालती  माॊना गणलेळ शळराई कयण्माचे 
कामाषदेळ जा क्र .४६, ददनाॊक १२.६.२०१३ रा ददरे.  ऩयॊत ूवदय शळराई केरेरे गणलेळ बाॊडाय 
वलबागारा केव्शा प्राप्त झारे माची वाठा  ऩ स्त्तकात नोंद नाशी .  गणलेळ शळषण वलबागारा 
ददल्माची  नोंद नाशी .  तवेच ळाऱा वाठाऩ स्त्तके तऩावणी करयता उऩरब्ध न झाल्माने ळाऱेरा 
गणलेळ केव्शा प्राप्त झारे , माफाफत तऩावणी कयता आरी नाशी .  वदय फाफ रषात घेता वाचर 
भाकेदटॊग माॊनी जादशयातीभध्मे नभदू ल दद नाॊक १२.६.२०१३ रा केरेल्मा  कयायनाम्मातीर 
अटीन वाय भ दतीच्मा आत (३० ददलवात) गणलेळ शळराई न झाल्माव प्रती ददलवारा रुऩमे २००/- 
दॊड आकायरा जाईर, अवे नभदू आशे.  वलरॊफाफाफत चौकळी करून दॊडात्भक कायलाशी कयाली. 

19. तवेच आरीळा भाकेदटॊग, अभयालती माॊना टाम फेल्ट ऩ यलठा कयण्माचे कामाषदेळ जा क्र .४७ ददनाॊक 
१२.६.२०१३ रा ददरे.  ऩयॊत ूवदय टाम फेल्ट बाॊडाय वलबागारा केव्शा प्राप्त झारे ,  माॊची वाठा 
ऩ स्त्तकात नोंद नाशी .  तवेच टाम फेल्ट शळषण वलबागारा ददल्माची नोंद नाशी .  तवेच ळाऱा 
वाठा ऩ स्त्तके तऩावणीकरयता उऩरब्ध न झाल्माने ळाऱेरा टाम फेल्ट केव्शा प्राप्त झारे , माफाफत 
तऩावणी कयता आरी नाशी.  वदय फाफ रषात घेता आरीळा भाकेदटॊग माॊनी जादशयातीभध्मे नभदू 
ल ददनाॊक १२.६.२०१३ रा केरेल्मा कयायनाम्मातीर अटीन वाय भ दतीच्मा आत (२० ददलवात) टाम 
फेल्ट प्राप्त न झाल्माव  प्रती ददलवारा रुऩमे २००/- दॊड आकायरा जाईर , अवे नभदू आशे .  
वलरॊफाफत चौकळी करून दॊडात्भक कायलाशी कयाली. 

20. बाॊडाय वलबागाच्मा वाठा नोंदलशीत नोंदी नवल्माने तवेच शळषण वलबाग नोंदलशी तऩावणी करयता 
उऩरब्ध न केल्माने वन २०१२-२०१३ मा कारालधीत खयेदी कयण्मात आरेल्मा ल शळल्रक  
यादशरेल्मा  गणलेळाची  ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक ११७, ददनाॊक १८/१२/२०१७ अन्लमे वलचायणा केरी अवता मालय 
वलबागाने अन ऩारन उऩरब्ध केरे नाशी.  त्माभ ऱे ऩयीच्छेद कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

117 18/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 



113  ऩयलाना ळ ल्क / बाड ेऩालतीची यक्कभ कभी कऩात कयणेफाफत 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
21 00 भनऩा 9फ 01 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 30650 00 00 

 

फाजाय ल ऩयलाना वलबागात ऩयलाना ळ ल्क / बाड ेऩालतीची यक्कभ लव र कयताना यक्कभ कभी कऩात 
कयण्मात आरी.  तवेच लवरू कण्मात आरेल्मा यक्कभेऩेषा कभी यक्कभ भनऩा खाती जभा  कयण्मात 
आरी.  द कानदायाॊवोफत झारेरा कयाय उऩरब्ध करुन ददरेरा नाशी .  कयाय उऩरब्ध नवल्माने ताफा 
ऩालती तवेच शरजचा कारालधी माफाफतचीव ध्दा भादशती उऩरब्ध करून देण्मात आरी नाशी .  
ऩयलानाधायकाकडून व धायीत दयाने ऩयलाना ळ ल्क / बाड ेलवरू न केल्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेच्मा उत्ऩन्नात 
घट ददवनू मेत.े 

 

     भनऩा, अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाजाय ल ऩयलाना वलबागाच्मा रेखाऩरयषणाव 
खारीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱ न आरले्मा आशेत :-  

1) श्री.दशयारार बगलानदाव ग प्ता, इतलायी फाजाय ओटा क्र.140 माॊचेकड न ऩालती क्र.552/079 ददनाॊक 
18/02/2014 अन्लमे रु. 3600/- लव र कयण्मात आर.े ऩयॊत  भनऩा खाती पक्त रु.3000/- जभा 
कयण्मात आर.ेरु. 600/- कभी बयण्मात आर.े  (लव रऩार यक्कभ रु.600/-) 

2) ददनाॊक. 24/03/2014 एक ण जभा (ऩालती क्र. 84 त े 90) रु. 23700/- जभा झारे. ऩयॊत  भनऩा 
खात्मात रु 23400/- जभा कयण्मात आर.े कऩात केरेल्मा यकभेऩकैी  रु 300/- भनऩा ननधीत जभा 
कयण्मात आरेरी नाशी. (लव रऩार यक्कभ रु.300/-) 

3) भशानगयऩाशरकेतीर एक ण 1164/- ओटे अव न त्माफाफत वॊफॊधधत द कानदायाॊवोफत केरेरा कयाय / 
कयाय नवल्माव ताफा ऩालती तवेच शरजचा कारालधी माफाफत भादशती उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी 
नाशी.                 

4) स्त्थामी वशभती ठयाल क्र.17, ददनाॊक 20/03/2013 न वाय व्मलवामाच्मा ऩयलाना पीभध्मे वन 2013-



14 मा लऴाषऩाव न लाढ कयण्मात आरेरी आशे.  ऩयलाना ळ ल्क नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता खारीर 
ऩयलाना धायकाॊकड न व धायीत दयाने कऩात कयण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेचे उत्ऩन्नात 
घट ददव न मेत.े 
तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 
अ. 

क्र. 

ददनाॊक ऩालती क्र. ऩयलाना 
धायकाच ेनाल 

व्मलवामच े
स्त्लरुऩ 

कऩात 
कयण्मात 
आरेरी 
यक्कभ 

व धायीत 
ऩयलाना 
पीची 
यक्कभ 

कऩात 
कयालमाची 
तपालतीची 
यक्कभ 

1 03/04/2017 263/27 अशबजजत 
भनोशय 
रोनकय 

इव्शेंट 
भॉनेजभेंट 

50/- 250/- 200/- 

 

2 03/04/2017 263/37 डॉ. 
प्रददऩक भाय 
नयेंद्र फायफ दे 

भेडडकर 
कपटनेव 

100/- 500/- 400/- 

3 03/04/2017 263/40 वौ. चॊदाफाई 
त ऱळीयाभ 
ग प्ता 

जनयर 
ड्रामप ट 

100/- 300/- 200/- 

4 04/04/2013 263/41 त ऱळीयाभ 
ग प्ता 

ककयाणा 150/- 500/- 350/- 

5 04/04/2013 263/42 शननप ग राभ 
कादय 

ककयाणा 150/- 500/- 350/- 

6 04/04/2013 263/43 अफद र 
ळक्ताय 
शाजीअरी 

आगऩेटी 50/- 250/- 200/- 



7 04/04/2013 263/44 ननतीन आय. 
देळभ ख 

फाय येस्त्रायेंट 1600/- 2600/- 1000/- 

8 04/04/2013 263/46 शाजीअरी 
जाभ लाणी 

शाडलेअय 200/- 500/- 300/- 

9 04/04/2013 263/57 चॊद  गोवल ॊदयाल 
अफोडकय 

ड्रामप ट 200/- 500/- 300/- 

10 04/04/2013 263/58 नवीभ अरी 
खाॉ. इफयाईभ 

खाॉ 

वऩओवऩ  
शाडलेंअय 

200/- 500/- 300/- 

11 04/04/2013 263/64 यवलप्रकाळ 
याभप्रवाद 
अिलार 

ककयाणा 150/- 500/- 350/- 

12 05/04/2013 263/68 जी. एभ. 
अिलार 

ऩेरोरऩॊऩ 600/- 2000/- 1400/- 

13 05/04/2013 263/72 अननर श्रीधयी 
जलाधे 

बफछामत 200/- 400/- 200/- 

14 05/04/2013 263/75 भों. वरभान 
भों. पारुख 

च ना 

लीकयी 

200/- 500/- 300/- 

15 05/04/2013 263/76 वॊजम वाद याल 
भेटकय 

बेजनारम 100/- 500/- 400/- 

16 05/04/2013 263/78 वधचण याभचॊद्र 
वाश  

भॉगी शॉटेर 100/- 500/- 400/- 

17 05/04/2013 263/80 भों. अशभर अ. 
अजजज 

शाडलेंअय 
आणी 

200/- 500/- 300/- 



इरेक्टीकर 

18 05/04/2013 263/88 वौ. शेतर 
अन ऩ अजभेया 

डकेोयेळ 
वादशत्म 

200/- 400/- 200/- 

19 05/04/2013 263/89 अन ऩ च. 
अजभेया 

डकेोयेळ 
वादशत्म 

200/- 400/- 200/- 

20 05/04/2013 263/90 अन ऩ च. 
अजभेया 

इरेक्टीक 
ऑडडओ 

200/- 400/- 200/- 

21 05/04/2013 263/91 द गेळ 
याजक भाय 
फजाज 

काऩड वलक्री 200/- 500/- 300/- 

22 05/04/2013 263/92 भशेळ ग्माॊचन 
आश जा 

काऩड वलक्री 200/- 500/- 300/- 

23 05/04/2013 263/93 यवल ग्माॊचन 
आश जा 

काऩड वलक्री 200/- 500/- 300/- 

24 05/04/2013 263/94 टोऩदाव भ . 
फनलानी 

भोटय ऩाटषव 100/- 500/- 400/- 

25 05/04/2013 263/97 भोननका ददऩक 
ग ऩता 

ऩेरोरऩॊऩ 1000/- 1200/- 200/- 

26 05/04/2013 272/14 व ननर छाफड फाय येस्त्रायेंट 500/- 1000/- 500/- 

27 18/09/2013 326/73 याजेळ 
भनोशययाल 
ग ल्शाने 

फ क एजन्वी 50/- 500/- 450/- 

28 07/10/2013 328/38 ळीयीव 
चयनरार क ड 

शाडलेंअय 500/- 1000/- 500/- 



29 10/10/2013 328/52 शळलाजी 
फाऩ यालजी 
डेंगये 

द काण 650/- 700/- 50/- 

30 24/10/2013 328/98 ऩ रुऴतेॊभ 
अज य्नदाव 
शयलानी 

शॉटेर ॲन्ड 
रॉज 

1500/- 5000/- 3500/- 

31 02/12/2013 544/07 भोनतदाव 
जभनायाभ 
उदारी 

शॉटेर 500/- 1000/- 500/- 

32 09/12/2013 544/44 वौ. ददव्मा 
वलजम 

गगनाणी श 

शॉटेर 2000/- 5000/- 3000/- 

33 12/12/2013 544/63 व ननक 
लवॊतयाल 
नागऩ ये 

ऩ स्त्त्क वलक्री 200/- 500/- 300/- 

34 16/12/2013 544/69 श्रीभती वॊगीता 
ळळीकरा 
वलेंच यकय 

ऩ स्त्त्क वलक्री 250/- 500/- 250/- 

35 17/12/2013 544/74 याजरक्ष्भी 
शवनेभा गशृ 

टॉकीज 500/- 1000/- 500/- 

36 17/12/2013 544/76 व दाभचॊद 
फानोभर 
झफाणी 

बफअयफाय 
ऑन्ड 

येस्त्टायेन्ट 

2100/- 2600/- 500/- 



37 02/04/2013 266/15 प्रभोद 
ऩ ॊडशरकयाल 
दत्ताये 

जनयर 
स्त्टोअवष 

100/- 300/- 200/- 

38 02/04/2013 266/17 यभेळक भाय 
केडडमा 

जनयर 
स्त्टोअवष 

150/- 300/- 150/- 

39 02/04/2013 266/18 व ननर 
प्रबाकययाल 
काडॊरकय 

शळकलनी लगष 200/- 10000/- 9800/- 

40 08/04/2013 266/57 वनीळबाई 
रारदाव 
फजाज 

काऩड वलक्री 200/- 500/- 300/- 

      एक ण 29750/- 

(अषयी रु.एकोनतीव शजाय वातळ ेऩन्नाव पक्त) 

             उऩयोक्त भ द्माॊवॊफॊधी अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १६७, दद.११/०१/२०१८ वलचायणा केरा अवता मालय 
वलबागाने अन ऩारन उऩरब्ध केरे नाशी. त्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

167 11/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

114 स्त्लास्त्थ ननयीषक ऩदारा राग ूकयण्मात आरेल्मा यक्कभ रु ४८००/-िेड लेतनाफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 



12 0 भनऩा ननधी  9 अ  2 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भनऩा अभयालती माॊनी स्त्लास्त्थ ननयीषक शे ऩद एकाकी िशीत धरून जादा िेड लेतन भॊजूय कयण्मात आरे 
आशे.ऩयॊत  स्त्लास्त्थ ननयीषक शे ऩद एकाकी नवनू त्मा ऩदालयीर लरयष्ट्ठ ऩद प्रभ ख स्त्लास्त्थ ननयीषक,ल 
स्त्लच्छता अधधकायी शे आशेत.तयी स्त्लास्त्थ ननयीषक ऩदालय कामषयत कभषचाऱमाॊचे व धारयत लेतन ननजश्चती 
करून जादा लेतन लवरू कयण्मात माले. 
 

प्र.क्र.११२०० ददनाॊक २९/०३/२०१४ यक्कभ २५०७३७/- 
उऩयोक्त प्रभाणकान वाय भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे स्त्लच्छता वलबागातीर स्त्लास्त्थ 
ननयीषक ऩदालयीर कभषचामांना आश्लशवत प्रगती मोजनेचा द वया राब प्रदान केरेरा आशे.माफाफत 
रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  

1. स्त्लास्त्थ ऩदालय कामषयत ऩदशरा आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा राब देण्मात आरेल्मा कभषचामांना द वया 
राब प्रदान केरेरा आशे. त्माॊचे लेतनननजश्चती तऩावरी अवता खारीर प्रभाणे िेड लेतन भॊजूय केरेरा 
आशे.स्त्लास्त्थ ननयीषक शे ऩद एकाकी नवनू त्मा ऩदालयीर लरयष्ट्ठ ऩद प्रभ ख स्त्लास्त्थ ननयीषक,ल स्त्लच्छता 
अधधकायी शे आशेत.ल त्माॊचे िेड लेतन ४३००/-आशे. त्माभ ऱे त्माॊना आ.प्र.मो.च्मा द वया राब यक्कभ रु 
४३००/-अन सेम शोत.े  

अ.
क्र. 

कभषचामाषचे नाल  ऩद नाभ  
  

द वया राब 
प्रदान िेड 
लेतन  

द वया राब 
अन सेम िेड लेतन  

जादा प्रदान 
िेड लेतन  

१ श्री.इयपान यळीद खान  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
२ श्री.अरुण त कायाभ नतजाये  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
३ श्री.भेशभदू अशभद खान  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
४ श्री.व बाऴ ळऴेयाल ऩऱवकय  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
५ श्री.शवद्धाथष गणऩत गेडाभ  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
६ श्री.कवलभ ल्रा खा रार खा  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
७ श्री.याभदाव पकीयजी डोंगये  स्त्ला.ननयीषक  ४८००/- ४२००/- ६००/- 
 

तयी उऩयोक्त कभषचामांची व धारयत लेतनननजश्चती करून जादा प्रदान लेतन लवरू कयण्मात माले. 



२. कभषचाऱमाॊचे लेतनननजश्चती केल्मानॊतय “रेखाऩयीषणाच्मा आधीन याशून प्रदान कयण्मात मेत अवरेरे 
लेतन भरा भान्म आशे.बवलष्ट्मात कोणतीशी लव री ननधाषरयत झाल्माव ती भी बयण्माव तमाय अवेन.”अळा 
प्रकायचे प्रनतसाऩर कभषचामांकडून प्राप्त कयण्मात माले. 
 

 

अधष वभाव  साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

89 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

115 श्री.स्त्लजप्नर जवलॊत ेमाॊच्मा लेतनननजश्चतीफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 0 भनऩा  9अ  02 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

श्री.स्त्लजप्नर जवलॊत ेकननष्ट्ठ अशबमॊता माॊची १-७-२००८ चे लावऴषक लेतनलाढीत यक्कभ रु १०/- जादा प्रदान 
झाल्माभ ऱे वन २००८ ऩावनू व धारयत लेतनननजश्चती करून प्रदान कयण्मात आरेरे लेतन ल अन ऴॊधगक 
बत्त ेलवरू कयण्मात माले. तवेच श्री.जवलॊत ेमाॊना कननष्ट्ठ शरवऩक ऩदालरून कननष्ट्ठ अशबमॊता ऩदालय 
थेट ननम क्ती देण्मात आरेरी आशे. मावॊफॊधी भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे प्रकयण तीन 
भधीर ऩरयच्छेद २ ल ३ अन्लमे भशानगयऩाशरका वलषवाधायण वबा ल याज्म ळावनाची भॊज यी आदेळ वादय 
कयण्मात आरे नवल्माभ ऱे श्री.जवलॊत ेमाॊची थेट ननम क्ती रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी. 
 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊच्मा वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात श्री.स्त्लप्नीर जवलॊत ेमाॊचे 
वेलाऩ स्त्तक तऩावरे अवता, मात खारीर र टी ननदळषनाव आरेरी आशे. 
 १. श्री.जवलॊत ेमाॊचे ददनाॊक ०१.०७.२००८ ची लावऴषक लेतनलाढीत यक्कभ रु १०/-जादा प्रदान केरेरे आशे. 



 ०१.०७.२००८ ऩलूीचे भऱू लेतन ६४५० +१९०० िेड लेतन = ८३५०/- 
प्रदान लेतनलाढ =२६०/- अन सेम लेतन लाढ=२५०/- जादा प्रदान लेतनलाढ = १०/- 
  ज र ै२००८ ची लावऴषक लेतन लाढ प्रदान (८३५०)चे ३%= २५०.५ ऩ ढीर १० च्मा ऩटीत =२६०/-प्रदान  

ऩयॊत  भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩरक क्रभाॊक लेऩयू १२०९/प्र.क्र.६९/वेला-९ ददनाॊक ५ भे 
२०१० चे ऩरयशळष्ट्ठ २.५ न वाय लावऴषक लेतन लाढ जय यक्कभ रु २५०.५/- अवेर तय यक्कभ रु २५०/- 
लावऴषक लेतनलाढ अन सेम ठयत.े 
 तयी श्री.जवलॊत ेमाॊचे ज र ै२००८ ऩावनू व धारयत लेतनननजश्चती करून जादा प्रदान लेतन ल अन ऴॊधगक 
बत्त ेलवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
२. श्री.स्त्लप्नीर जवलॊत ेमाॊना कननष्ट्ठ शरवऩक ऩदालरून कननष्ट्ठ अशबमॊता मा ऩदालय भशायाष्ट्र 
भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे प्रकयण तीन ऩरयशळष्ट्ठ २ न वाय ननम क्ती देण्मात आरेरी आशे. 
ऩयॊत  श्री.जवलॊत ेकननष्ट्ठ अशबमॊता ऩदालय नेभणूक केरी जाण्माव मोग्म अळी व्मक्ती अवल्माफाफत 
भशानगयऩाशरकेचे भत अवल्मावॊफॊधी भशानगयऩाशरका वलषवाधायण वबेची भॊज यी अवणे आलश्मक आशे. 
श्री.जवलॊत ेमाॊच्मा वेलाऩ स्त्तकात भा.आम क्त माॊचे आदेळाची नोंद घेण्मात आरी आशे. ऩयॊत  वलषवाधायण 
वबेचा भॊज यी ठयाल क्रभाॊक नभदू नाशी. 
३. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे प्रकयण तीन ऩरयशळष्ट्ठ ३ न वाय याज्म ळावनाच्मा 
भान्मतनेे ज्मा ऩदालय नेभणूक कयण्माचा अधधकाय भशानगयऩाशरकेकड ेननदशत आशे. अळा प्रत्मेक 
ऩदावाठी आलश्मक अवरेल्मा ळषैणणक अशषता लेऱोलेऱी वलदशत केरे ऩादशजेत ल याज्म ळावनाने ती अशषता 
भान्म केरी ऩादशजेत. ऩयॊत  कननष्ट्ठ अशबमॊता ऩदालय थेट ननम क्ती देण्माकरयता याज्म ळावनाची भॊज यी 
घेण्मात आल्माफाफत नगय वलकाव वलबागाचे आदेळ रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 
उऩयोक्त फाफ क्रभाॊक २ ल ३ ची ऩतूषता शोणे आलश्मक आशे, अन्मथा श्री.जवलॊत ेमाॊना कननष्ट्ठ अशबमॊता 
ऩदालय देण्मात आरेरी थेट ननम क्ती ननमभफाह्म ठयलनू भऱू ऩदालय ऩदालन्त कयण्मात माले. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

217 31/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

116 भशानगयऩाशरकेतीर कभषचामांना आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा द वया राब राग ूकेल्माफाफत  



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 आश्लाशवत प्रगती मोजना द वया राब  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 0 भनऩा 9फ  02 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा द वया राबाची मोजना भशानगयऩाशरकेतीर कभषचामांना देम नवताॊना वदय 
मोजनेचा राब भनऩा कभषचामांना ननमभफाह्म राग ूकयण्मात आरेरे आशे. 
 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊनी भाशे भाचष २०१४ भध्मे प्र.क्र.११०२१ त े११०३० ददनाॊक १५-३-१४   प्र.क्र. 
११३९८ ल प्र.क्र.११२०० ददनाॊक २९/३/१४ न वाय भशानगयऩाशरकेतीर कभषचामांना आ.प्र.मो.द वया राबाची 
थकफाकी प्रदान कयण्मात आरेरी आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे 

१. भशानगयऩाशरका आदेळ क्रभाॊक अभनऩा/वाप्रवल/उऩा/७२१/२०११ ददनाॊक २५/०३/२०११ न वाय लरयष्ट्ठ 
शरवऩक वॊलगाषतीर ३० ल कननष्ट्ठ शरवऩक वॊलगाषतीर ६४ ल आदेळ क्रभाॊक अभनऩा/ वाप्रवल/ उऩा 
/१२००/२०११ ददनाॊक ८/०८/२०११ अन्लमे ७ स्त्लास्त्थ ननयीषक माॊना आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा द वया राब 
प्रदान कयण्मात आरेरा आशे.  आदेळातीर वॊदबीम ळावन ननणषम वलत्त वलबाग ददनाॊक १/४/२०१० ल 
५/७/२०१० शे आदेळ केलऱ याज्म ळावकीम ल जजल्शा ऩरयऴद कभषचामानंा राग ूयाशीर अवे स्त्ऩष्ट्ठ नभदू 
आशे. भशानगयऩाशरकेतीर कभषचामांना वदय ळा.नन.राग ूशोत नवताॊना आदेळातीर वॊदबाषत वदय 
ळा.ननणषमाचा उल्रेख करून राब प्रदान कयण्मात आरेरा आशे.  तवेच भशानगयऩाशरकाने स्त्लननधीतनू 
कभषचामांना आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा राब देण्माफाफत वलषवाधायण वबेचा ठयाल घेण्मात आरेरा नाशी.  
त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेतीर कभषचामांना प्रदान कयण्मात आरेरा आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा द वया राब 
शा ननमभफाह्म आशे. त्माभ ऱे त्माॊना प्रदान कयण्मात आरेरा राब यद्द कयण्मात माला. ल जादा प्रदान 
लेतनाची लव री कयण्मात माली.  

२. कभषचाऱमाॊचे लेतनननजश्चती केल्मानॊतय “रेखाऩयीषणाच्मा आधीन याशून प्रदान कयण्मात मेत अवरेरे 
लेतन भरा भान्म आशे.  बवलष्ट्मात कोणतीशी लव री ननधाषरयत झाल्माव ती भी बयण्माव तमाय अवेन.” 
अळा प्रकायचे प्रनतसाऩर कभषचामांकडून प्राप्त कयण्मात आरेरे नाशी.  त्माभ ऱे आश्लशवत प्रगती मोजना 
राबाच्मा लव रीवाठी वॊऩणूषऩणे भशानगयऩाशरका जफाफदाय आशे. 



उऩयोक्त प्रभाणकात नभदू केरेल्मा कभषचायी व्मनतरयक्त भशानगयऩाशरकेतीर आश्लाशवत प्रगती मोजनेचा 
द वया राब भॊजूय कयण्मात आरेल्मा ईतय कभषचामांचे देखीर प्रदान राब यद्द करून जादा प्रदान लेतन 
लवरू कयण्मात माले.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

89 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

117 दर-गाडष खयेदी प्रकक्रमेत झारेल्मा अननमशभततफेाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
20 0 भनऩा  9अ  07 3085552 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 237289   
 

भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ खयेदी कयण्मात आरेल्मा दर-गाडष प्रकक्रमेत खारीर अननमशभतता 
आढऱून आरेरी आशे. 
१.कामषकॊ राटदायाच्मा देमकातनू २% वलक्रीकय यक्कभ रु ६१७११/-कऩात कयण्मात आरेरे नाशी. 
२.खयेदी वादशत्माच्मा देमकालय ५% व यषा ठेल यक्कभ रु १५४२७८/-कऩात कयण्मात आरेरे नाशी. 
३.काभाचा आदेळ देण्माऩलूी यक्कभ रु २०,०००/-अनाभत यक्कभ लवरू कयण्मात आरेरे नाशी. 
४.काभाच्मा कयायनाम्माचे भ द्राॊक ळ ल्क यक्कभ रु १३००/- कभी आकायणी केरेरी आशे. 
५.ऩ यलठा केरेरे वादशत्म ताॊबरक प्रकरनाप्रभाणे अवल्माफाफत नगय अशबमॊता माॊनी दर-गाडष चे भाऩे  
भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत नोंदवलरे नाशी. 
६.भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे दर-गाडष खयेदीफाफत ई-ननवलदा कामषऩद्धतीचा अलरॊफ 
कयण्मात आरेरा नाशी. 



७.आमकय बयणा केल्माफाफत फॉक वललयणऩर/चारन रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशी. 
 

१. प्र.क्र.5863 ददनाॊक 19-8-13 यक्क्भ 932832/- 900 नग री-गाडष खयेदी फाराजी इॊडस्त्टीज  
2. प्र.क्र.8735 ददनाॊक 9-1-14 यक्क्भ 1126240/- 1100 नग री-गाडष खयेदी फाराजी इॊडस्त्टीज 
3. प्र.क्र.8736 ददनाॊक 9-1-14 यक्क्भ 1026480/- 1000 नग री-गाडष खयेदी फाराजी इॊडस्त्टीज 
उऩयोक्त प्रभाणकान वाय भनऩा अभयालती माॊनी वन २०१३-१४ भध्मे दर-गाडष खयेदी शी बाॊडाय 
वलबागाभापष त केरेरी आशे. माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  

१.भशायाष्ट्र ळावन वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩरक क्रभाॊक वलकअ/१९९८/प्र.क्र.४३/कयाधन-१ ददनाॊक ५ भे 
१९९९,कामषकॊ राट कामदाचे करभ ६ (फ)(१) तवेच भशायाष्ट्र भलू्मलधधषत कय कामदा २००५ न वाय फाराजी 
इॊडस्त्टीज शे लॎट नोंदणीकृत कॊ राटदाय अवल्माभ ऱे खयेदी देमकालय २ टक्के वलक्रीकय यक्कभ रु ६१७११/-
कऩात कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩाने तळी कामषलाशी केरेरी नाशी. त्माभ ऱे फाराजी इॊडस्त्टीज कडून 
वलक्रीकय यक्कभ रु ६१७११/- लवरू करून ळावन खाती जभा कयण्मात माले. 
२. वादशत्म खयेदी देमकातनू ५% यक्कभ रु १५४२७८/- व यषा ठेल कऩात कयणे आलश्मक अवताॊना 
भनऩाने तळी कामषलाशी केरेरी नाशी. त्माभ ऱे फाराजी इॊडस्त्टीज कडून व यषा ठेल यक्कभ रु  १५४२७८/ -
लवरू करून ठेल खाती जभा कयण्मात माले. 
३. ननवलदा वचूनेतीर अटी न वाय काभाचा आदेळ देण्माऩलूी कॊ राटदायाकडून यक्कभ रु २०,०००/-अनाभत 
ठेल लवरू कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩाने तळी कामषलाशी केरेरी नाशी. त्माभ ऱे फाराजी इॊडस्त्टीज कडून 
अनाभत ठेल यक्कभ रु २०,०००/ -लवरू करून ठेल खाती जभा कयण्मात माले. 
४. भ ॊफई भ द्राॊक अधधननमभ १९५८ चे करभ ३४ ल भशवरू ल लन वलबाग अ.ळा.ऩ.क्र.-भ द्राॊक 
२००९/२७०७/प्र.क्र.३२६/भ-१/ददनाॊक ९/१०/२००९ न वाय जेव्शा कामषकयाय शे यक्कभ रु १० राखाऩेषा जास्त्त 
अवत,ेअळा लेऱी प्रथभ १० राखाकरयता रुऩमे १००/- ल त्मालयीर प्रमेक १ राख ककॊ ला त्माच्मा बागाकरयता 
यक्कभ रु १००/- भ द्राॊक ळ ल्क आकायणे आलश्मक आशे.ऩयॊत  वलबागाने यक्कभ रु १०००/-भ द्राॊक ळ ल्क 
आकायरी आशे. फाराजी इॊडस्त्टीज माॊनी यक्कभ रु ३१५००००/- कामषकॊ राट ददरे अवल्माभ ऱे त्माॊच्माकडून 
यक्कभ रु २३००/- भ द्राॊक ळ ल्क लवरू कयणे आलश्मक अवताॊना कभी आकायण्मात आरेरा भ द्राॊक ळ ल्क 
यक्कभ रु १३००/-वॊफॊधधताकडून लवरू कयण्मात माले. 
५. ऩ यलठा कयण्मात आरेरे वादशत्म ्स्त्ऩेशळकपकेळन न वाय आशे ककॊ ला नाशी माफाफत ळशय अशबमॊता माॊनी 
भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत भाऩे नोंदवलणे आलश्मक शोत ेऩयॊत  तळी कामषलाशी कयण्मात आरेरी नाशी त्माभ ऱे 
भ ल्माॊकनाशळलाम देमके ऩारयत कयण्मात आर ेआशे. 
६.भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ ददनाॊक 
१९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 



कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून तळी कामषलाशी कयण्मात आरेरी 
नाशी. 
७.देमकालय कऩात कयण्मात आरेरी आमकय यक्कभ ळावन खाती जभा केल्माफाफत चारन रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशी. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

92 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

118 वललाश नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत प्रकयणात झारेरी अननमशभतता  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11  0 भनऩा   9 फ 01 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भनऩा अभयालती बाजीफाजाय प्रबाग क्रभाॊक ५ माॊनी वललाश नोंदणी प्रस्त्तालावोफत अऩणूष कागदऩर 
अवताॊना वललाश नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत केल्माचे ददवनू मेत आशे.त्माभ ऱे तत्कारीन वललाश ननफॊधक 
वललाश नोंदणी अधधननमभ १९९८ चे करभ १२ (२) न वाय शळषेव ऩार ठयतात. 
 

भनऩा अभयालती चे वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात बाजीफाजाय प्रबाग क्रभाॊक ५ चे वललाश नोंदणी 
प्रकयणे तऩावणी केरी अवता,खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
१. वललाश नोंदणी नोंदलशी खॊड क्र.३ अन क्रभाॊक ३०१ न वाय नोंदणी कयण्मात आरेरे जोडऩे श्री.अलधेळ 
रारपू्रवाद क ळलाश ल श्रीभती अॊजूरा याभयशीभ क ळलाश माॊचा वललाश नोंदणी प्रस्त्ताल रेखाऩयीषणाव वादय 
कयण्मात आरेरा नाशी.त्माभ ऱे तत्कारीन वललाश ननफॊधक माॊनी कोणतशेी कागदऩर ेप्राप्त न कयता वललाश 
नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत केल्माचे ददवनू मेत आशे. 



२. वललाश नोंदणी नोंदलशी खॊड क्र.१ अन क्रभाॊक ४१ ददनाॊक १२-१-१३ न वाय श्री.याऊत ददरीऩ वाशेफयाल ल 
श्रीभती जमश्री लाव देल आड े माॊचा वललाश नोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत कयण्मात आरेरे आशे.ऩयॊत  वॊफॊधधत 
नोंद वललाश नोंदणी यजजस्त्टयरा उऩरब्ध नाशी.त्माभ ऱे नोंदणी यजजस्त्टय भध्मे नोंद न कयता फोगव 
प्रभाणऩर ननगषशभत केल्माचे ददवनू मेत आशे. 
३. वललाश नोंदणी नोंदलशी खॊड क्र.३ अन क्रभाॊक २२७ ददनाॊक १६-५-१३ न वाय नोंदणी कयण्मात आरेरे 
जोडऩे श्री.चॊद्रळखेय दाभोदययाल खॊडझेोड ल क .प्रीती भदनयाल घॊगऱे माॊच्मा लमाचे दाखरे प्रस्त्तालावोफत 
जोडण्मात आरेरे नवताॊना वललाशनोंदणी प्रभाणऩर ननगषशभत कयण्मात आरेरे आशे. 
तयी उऩयोक्त प्रकयणात तत्कारीन वललाश ननफॊधक वललाश नोंदणी अधधननमभ १९९८ चे करभ १२ (२) 
न वाय शळषेव ऩार ठयतात. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

112 12/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

119 भशानगयऩाशरकेव ऩ यवलण्मात आरेल्मा व यषा यषक कॊ राटफाफत  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 0 भनऩा  9अ  12 13410006 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

13410006 5326013   

 

वन २०१३-१४ भध्मे भनऩा अभयालतीच्मा वॊऩत्तीचे वॊयषण कयण्माकरयता भ.ेजगदॊफा स्त्लमॊयोजगाय 
नागरयक वेला वशकायी वॊस्त्था,अभयालती माॊना व यषा यषक ऩ यवलण्माकयीता कॊ राट देण्मात आरे आशे.वदय 
काभातीर अननमशभतता खारीर प्रभाणे आशे. 
१. व यषा यषक कॊ राटवाठी ई-ननवलदा प्रकक्रमेचा अलरॊफ कयण्मात आरा नाशी. 



२. कॊ राटदाय ककभान लेतनान वाय काभ कयण्माव तमाय अवताॊना ककभान लेतनाऩेषा जादा लेतन प्रदान 
करून एकूण १४२२३६०/- जादा प्रदान. 
३. व यषा यषकाॊच्मा वन २०१३-१४ भधीर  देमकात प्रदान कयण्मात आरेरे  ESIC(4.75%)  ल Central 

Excise Tax (12%) ची यक्कभ २२४६१७६/- वॊस्त्थेने ळावन खाती जभा केरेरे नाशी. 
४. वन २०१३-१४ भध्मे व यषा यषकाॊच्मा देमकालय वेला कय १२.३६% यक्कभ रु १६५७४७७/- कऩात 
कयण्मात आरा नाशी. 
५.वॊस्त्थेभध्मे कामषयत काभगायाचे याज्म वलभा ननगभ भध्मे ऩॊजीकयण कयणे आलश्मक अवताॊना १३३ 
व यषा यषकाॊचे ऩॊजीकयण केरेरे नाशी. 
६. नस्त्तीवोफत व यषा यषकाचे शजेयी शळट जोडरी नवल्माभ ऱे प्रत्मषात ककती व यषा गयैशजय/यजेलय शोत े
माची तऩावणी कयता आरी नाशी. 
७. व यषा यषकाची कतषव्म दठकाणी जव्शजीट फ क ठेलणे आलश्मक शोत.ेतवेच ह्जेयीफ क वलबाग प्रभ खाकडून 
प्रभाणणत करून घेणे आलश्मक अवताॊना तळी कामषलाशी केल्माचे ददवनू मेत नाशी. 
८. वाभान्म प्रळावन वलबागाने व यषा यषकाची लमैजक्तक भादशती ल २ पोटो रेखा ऩयीषणाव वादय केरे 
नाशी. 
९. भागीर लऴाषत कॊ राटदायाने आमकय बयल्माचे प्रभाणऩर वादय कयणे आलश्मक अवताॊना त े
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशी. 
१०. वॊस्त्थेरा व यषा यषक ननम क्त केल्मानॊतय ळावकीम अॊळदाने बयल्माची वत्मप्रत प्रत्मेक ३ भदशन्मात 
वाभान्म प्रळावन वलबागारा वादय कयणे आलश्मक अवताॊना तवे कयण्मात आरे नाशी. 
११. भशायाष्ट्र ककभान लेतन अधधननमभ १९६३ भधीर ननमभ २७ अन्लमे प्रत्मेक ननमोक्ता एक शजेयीऩरक 
ल लेतन नोंदलशी नभ ना २ भध्मे ठेलरेरे नाशी. 
१२. कॊ राटदायाने भनऩा मेथे ननम क्त केरेल्मा १३३ काभगायाचे ननमशभत ई.ऩी.एप. जभा कयीत नवल्माचे 
ददवनू मेत आशे. 
 

वन २०१३-१४ भध्मे भनऩा अभयालतीच्मा वॊऩत्तीचे वॊयषण कयण्माकरयता भ.ेजगदॊफा स्त्लमॊयोजगाय 
नागरयक वेला वशकायी वॊस्त्था,अभयालती माॊना व यषा यषक ऩ यवलण्माकयीता कॊ राटची भ दत ददनाॊक 
३१/०७/१३ रा वॊऩ ष्ट्टात आरी.कॊ राटदायाने ज न्माच दयाने व यषा यषक ऩ यवलण्माव तमाय अवल्माभ ऱे ऩ न्शा 
ननवलदा न देता त्माॊनाच ददनाॊक १/०८/१३ त े३१/०७/१४ मा कारालधी करयता व यषा यषक ऩ यवलण्माफाफत 
स्त्थामी वशभती वबा ठयाल क्रभाॊक ९९ ददनाॊक २६.७.१३ अन्लमे भान्मता प्रदान कयण्मात आरी.त्मान वाय 
भनऩाचे ऩ यलठा आदेळ क्रभाॊक २३१४ ददनाॊक ७-९-१३ न वाय १३३ व यषा यषकाॊना प्रती भाश/प्रती व यषा 
यषक रुऩमे ८७२६/- प्रभाणे भ.ेजगदॊफा माॊना कामाषयॊब आदेळ देण्मात आरा आशे. खारीर प्रभाणकान वाय 



यक्कभ प्रदान कयण्मात आरे आशे. मालय रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  

प्र.क्र. ददनाॊक  यक्कभ  भाशे  व यषा 
यषक  

आमकय 

कऩात  

ननव्लऱ प्रदान  

१४३ ०८-०४-२०१३ ११६०५५८ ऑक्टो-२०१२ १३३ २५९९६ ११३४५६२ 
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२१५० १७-०५-२०१३ ११६०५५८ डडवें-२०१२ १३३ २५९९६ ११३४५६२ 

२८४७ ११-०७-२०१३ ११६०५५८ जाने-२०१३ १३३ २५९९६ ११३४५६२ 
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५६३२ २४-१०-२०१३ ११६०५५८ एवप्रर-२०१३ १३३ २५९९७ ११३४५६१ 

५७४६ २५-१०-२०१३ ११६०५५८ भे-२०१३ १३३ २५९९७ ११३४५६१ 

५७४५ २५-१०-२०१३ ११०८२०२ जून-२०१३ १२७ २४८२४ १०८३३७८ 

८५३५ ०७-०१-२०१४ ११०८२०२ ज र-ै२०१३ १२७ २४८२४ १०८३३७८ 

१०८८२ १२-०३-२०१४ ११०८२०२ ऑगस्त्ट-२०१३ १२७ २४८२४ १०८३३७८ 

१०८८३ १२-०३-२०१४ ११०८२०२ वप्टें-२०१३ १२७ २४८२४ १०८३३७८ 

  total  १३७१७२७२     ३०७२६६ १३४१०००६ 

 

१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून तळी कामषलाशी कयण्मात आरेरी 
नाशी. तवेच भे. जगदॊफा स्त्लमॊयोजगाय नागरयक वेला वशकायी वॊस्त्था,अभयालती माॊच्मा वोफत वन २०१३-
१४ करयता व धारयत कयायनाभा केरेरा नाशी. 
२. भशायाष्ट्र ळावन याजऩर ददनाॊक २८/०९/२०१० चे अन ऴॊगाने ककभान लेतन अधधननमभ १९४८ न वाय 
व यषा यषकाॊचे लेतन ल वलळऴे बत्ता “ड”लगष भशानगयऩाशरका ऩरयभॊडऱ-२ न वाय भऱू ककभान लेतन 
दयभशा ४७००/- अक ळर काभगायाॊना देम याशीर.तवेच काभगाय आम क्त भ ॊफई माॊचे ऩर क्र. 
िा.वल./ककलेअ/वलभ/२०१२-१ कामाष-१० ददनाॊक ३-२-१२ अन्लमे अन वधूचत उद्मोगातीर काभगाया करयता 
वलळऴे बत्ताचे दय अ.क्र.४८ न वाय १००४.४०/-आशे.अवे एकूण प्रती भशा ५७०४.४० ककभान लेतन देम 
ठयत.ेल ककभान लेतन दयालय कॊ राटदाय काभ कयण्माव तमाय अवताॊना भशानगयऩाशरकेने प्रती व यषा यषक 
प्रती भदशना ८७८/- जादा लेतन अदा केरे आशे.वन २०१३-१४ भध्मे भाशे ऑक्टो-१२ त ेवप्टे-१३  मा 
कारालधीचे लेतन अदा केरेरे आशे.मात जादा प्रदान यक्कभ (१३५*८७८*१२)=१४२२३६०/- लवरूऩार ठयत.े 
३. व यषा यषकाॊना लेतनाभध्मे ESIC(4.75%)  ल Central Excise Tax (12%) प्रदान केरे आशे,कयायनाम्मातीर 
अट क्रभाॊक २४ ल २५ न वाय वदय यक्कभ वॊफॊधधत वलबागाभध्मे बयण्माची जफाफदायी कॊ राटदायाची याशीर 



अवे अवताॊना वन २०१३-१४ भध्मे उऩयोक्त प्रभाणकान वाय कॊ राटदायाव यक्कभ रु १३४१०००६/- प्रदान 
केर.ेऩयॊत  वदय देमकातनू ESIC(4.75%)  ल Central Excise Tax (12%) अवे एकूण १६.७५% ची यक्कभ 
२२४६१७६/- वॊस्त्थेने ळावन खाती जभा केरेरे नाशी. 
४. वलत्त वलबाग ळावन ऩरयऩरक क्रभाॊक ळावउ १०.०६/प्र.क्र.१/०६/वा.उ.ददनाॊक २०/०१/२००६ अन्लमे कें द्र 
वयकायच्मा कय वलऴमक अधधननमभाव्दाये वलवलध वेलालय कय आकायणी कयण्मात मेत.ेवेलाकय ऩार 
अवरेल्मा एकूण ८१ वेलाभधीर अ.क्र.६२ Security Agency’s Services  रा वेलाकय १२.३६% लवरू कयणे 
आलश्मक अवताॊना देमकातनू वेलाकय लवरू केरा नाशी.वन २०१३-१४ भध्मे व यषा यषकाॊना प्रदान केरेरी 
एकूण यक्कभ रु १३४१०००६/- च्मा १२.३६% यक्कभ रु १६५७४७७/- वेला कय लव रीची कामषलाशी कयाली. 
५. कभषचायी याज्म वलभा अधधननमभ १९४८ चे करभ २(१२)१(५)न वाय वॊस्त्थेभध्मे कामषयत काभगायाचे याज्म 
वलभा ननगभ भध्मे ऩॊजीकयण कयणे आलश्मक अवताॊना पक्त ५० व यषा यषकाॊचे ऩॊजीकयण केल्माचे 
ददवनू मेत आशे.शळल्रक काभगायाचे ESIC ची ४.७५%यक्कभ जभा केरी जात नवल्माचे ददवनू मेत आशे. 
६. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक ५ न वाय एखादा व यषा यषक यजेलय ककॊ ला गयैशजय यादशल्माव त्माची 
ऩमाषमी व्मलस्त्था कॊ राटदायाव वलना वलरॊफ कयाली रागेर अन्मथा प्रती यषक रुऩमे १००/-इतका दॊड 
आकायण्मात मेईर.ऩयॊत  नस्त्तीवोफत व यषा यषकाचे शजेयी शळट जोडरी नवल्माभ ऱे प्रत्मषात ककती व यषा 
गयैशजय/यजेलय शोत ेमाची तऩावणी कयता आरी नाशी.ऩयॊत  प्रत्मेक भदशन्मात प्रभाणकाभध्मे वलषच व यषा 
यषक लऴषबय गयैशजय याशत नवल्माचे ददवनू मेत.े 
७. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक ३४ न वाय व यषा यषकाची कतषव्म दठकाणी जव्शजीट फ क ठेलणे आलश्मक 
शोत.ेतवेच ह्जेयीफ क वलबाग प्रभ खाकडून प्रभाणणत करून घेणे आलश्मक अवताॊना तळी कामषलाशी केल्माचे 
ददवनू मेत नाशी. 
८. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक १९ न वाय कॊ राटदायाव नेभालमाच्मा प्रत्मेक व यषा यषकाची लमैजक्तक 
भादशतीवश दोन पोटो कामाषरमात वादय कयाल,ेअवे अवताॊना वाभान्म प्रळावन वलबागाने व यषा यषकाची 
लमैजक्तक भादशती ल २ पोटो रेखा ऩयीषणाव वादय केरे नाशी. 
९. कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक २६ न वाय भागीर लऴाषत कॊ राटदायाने आमकय बयल्माचे प्रभाणऩर वादय 
कयणे आलश्मक अवताॊना त ेरेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशी. 
१०.  कयायनाम्मातीर अट क्रभाॊक २७ न वाय व यषा वॊस्त्थेरा व यषा यषक ननम क्त केल्मानॊतय ळावकीम 
अॊळदाने बयल्माची वत्मप्रत प्रत्मेक ३ भदशन्मात वाभान्म प्रळावन वलबागारा वादय कयणे आलश्मक 
अवताॊना तवे कयण्मात आरे नाशी. 
११.  भशायाष्ट्र ककभान लेतन अधधननमभ १९६३ भधीर ननमभ २७ अन्लमे प्रत्मेक ननमोक्ता एक शजेयीऩरक 
ल लेतन नोंदलशी नभ ना २ भध्मे ठेलरेरे नाशी. 
१२. कॊ राटदायाने भनऩा मेथे ननम क्त केरेल्मा १३३ काभगायाचे ननमशभत ई.ऩी.एप. जभा कयीत नवल्माचे 



ददवनू मेत आशे. 
 उऩयोक्त वलष फाफीची ऩतूषता शोणे आलश्मक आशे,तो ऩमतं प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ रु १३४१०००६/- 
आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

133 28/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

120 जन्भ-भतृ्म ूनोंदणीफाफतचे येकॉडष वॊगणीकृत कयण्माकरयता नेभण्मात आरेल्मा 
एजन्वीफाफत 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
24 0 भनऩा  9ड 02 1832289 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

भनऩा अभयालती माॊनी जन्भ-भतू्म ूवलबागाचा येकॉडष वॊगणीकृत कयण्माकरयता वशा भदशने कारालधी करयता 
२० डाटा एॊरी ऑऩयेटय ऩ यलठा कयण्माकरयता नेभणूक कयण्मात आरेल्मा एजन्वी नस्त्तीत खारीर 
अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
१. ळावन ननणषमान वाय ऩ यलठा केरेल्मा डाटा एॊरी ऑऩयेटय माॊची भ राखत घेऊन ननम क्त कयणे आलश्मक 
अवताॊना भनऩाने डाटा एॊरी ऑऩयेटय ची भ राखत न घेता ननम क्ती ददरेरी आशे. 
तवेच ईतय अननमशभतता  

 
 

भनऩा अभयालती माॊनी जन्भ-भतू्म ूवलबागाचा येकॉडष वॊगणीकृत कयण्माकरयता ळावन ननणषमान वाय M/s 
Nelito System Ltd. मा एजन्वीची वशा भदशने कारालधीकरयता २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय ऩ यलठा 



कयण्माकरयता नेभणूक केरी आशे.त्माॊचे खारीर देमके भनऩा अभयालतीकडून ऩारयत कयण्मात आरे आशे. 
प्र.क्र. ७१८ ददनाॊक १७/४/१३ यक्कभ ३०८८४०/- भाशे एवप्रर-१२ २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय भानधन 

प्र.क्र. ७२३ ददनाॊक १७/४/१३ यक्कभ ३०८८४०/- भाशे भ-े१२ २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय भानधन  

प्र.क्र. ७२१ ददनाॊक १७/४/१३ यक्कभ ३०८८४०/- भाशे जून-१२ २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय भानधन  

प्र.क्र. ७२० ददनाॊक १७/४/१३ यक्कभ ३०१९२३/- भाशे ज र-ै१२ २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय भानधन  

प्र.क्र. ७२२ ददनाॊक १७/४/१३ यक्कभ ३०१९२३/- भाशे ऑगस्त्ट-१२ २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय भानधन 

प्र.क्र. ७१९ ददनाॊक १७/४/१३ यक्कभ ३०१९२३/- भाशे वप्टेंफय-१२ २० डाटा एॊरी ऑऩयेटय भानधन  

 माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  

१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम भातॊवॊ/नस्त्ती-०८/७० ददनाॊक २७/०७/२००९ 
न वाय ताॊबरक भन ष्ट्मफऱ उऩरब्ध करून घेण्मावाठी, ळावनाने ननम क्त केरेल्मा वॊस्त्थेच्मा उभेदलायाॊची 
भ राखती घेऊनच मोग्म उभेदलायाॊची ननलड कयणे आलश्मक अवताॊना, नस्त्तीलरून डाटा एॊरी ऑऩयेटय 
माॊची भ राखत घेतल्माचे ददवनू मेत नाशी. 
२. उऩयोक्त देमकालय आमकय अधधननमभ १९६१ चे करभ १९४ (जे) न वाय १०% आमकय कऩात कयणे 
आलश्मक शोत.े ऩयॊत  भनऩाने ४ देमकालय २% आमकय यक्कभ रु २७६३८/- कऩात केरेरी आशे उलषरयत 
आमकय यक्कभ रु १५५५९१/- लवरू करून ळावन खाती जभा कयण्मात माल.े तवेच बयणा केरेरा आमकय 
फाफत फॉक वललयणऩर/चारन रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशी. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

170 11/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

121 फी.ओ.ओ.तत्लालयीर भशानगयऩाशरका ळशय ऩरयलशन उऩक्रभातीर अननमशभतता फाफत 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
14 0 भनऩा  9ड  06  2974386 



 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

2974386    
 

भे.अॊम्फा भार ल प्रलावी लाशतकू वेला वशकायी वॊस्त्था भमाष.अभयालती माॊच्माकड ेफी.ओ.ओ.तत्लालय फव 
लाशतकू उऩक्रभ ददनाॊक २/०७/२०११ ऩावनू शस्त्ताॊतयीत कयण्मात आरा आशे. मा वॊफॊधी झारेल्मा 
कयायनाम्मातीर खारीर अटीची ऩतूषता झारेरी नाशी. 
१. फवेव लय रालण्मात आरेल्मा जादशयातीफाफत  भशानगयऩाशरकेने जादशयात कय लवरू केरेरा नाशी.  
२. प्रलाळी कय ३.५% ल फार ऩोऴण अधधबाय भाशे जून -२०१३ भध्मे ळावनाव जभा केल्माफाफत फॉक 
चारन रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 
३. अशबकताषने वदय उऩक्रभालय ननम क्त केरेल्मा कभषचायी मादी वादय नाशी. 
४. अशबकताषने भाशवक ऩावेव प्रदान अशबरेखे वादय केरेरे नाशी. 
५. वन २०१३-१४ भध्मे छऩाई कयण्मात आरेल्मा वॊऩणूष नतककटे शे भनऩा कडून अधधकृत करून घेतरेरे 
नाशी. 
६. अशबकत ेल भनऩा माॊचे वॊम जक्तक एस्त्को फॉक खात ेउघडण्मात आरेरे नाशी. 
 

 

भनऩा अभयालती माॊची वन २०१३-१४ चे ळशय ऩरयलशन उऩक्रभ अशबकताष भ.ेअॊम्फा भार ल प्रलावी 
लाशतकू वेला वशकायी वॊस्त्था भमाष.अभयालती माॊची नस्त्ती तऩावरी अवता, खारीर अननमशभतता 
ननदळषनाव आरेरी आशे. 
भनऩा अभयालती माॊनी भे.अॊम्फा भार ल प्रलावी लाशतकू वेला वशकायी वॊस्त्था भमाष.अभयालती माॊच्माकड े
फी.ओ.ओ.तत्लालय ळशय लाशतकू उऩक्रभ ददनाॊक २/०७/२०११ ऩावनू शस्त्ताॊतरयत कयण्मात आरा आशे. मा 
वॊफॊधी झारेल्मा कयायनाम्मातीर खारीर अटीची ऩतूषता झारेरी नाशी. 

१. कयायनाभा अट क्रभाॊक ९ ळशय लाशतकू फवेव लय रालण्मात आरेल्मा जादशयातीफाफत भनऩाने ननजश्चत 
केरेल्मा दयान वाय जादशयात कय जादशयात कय लवरू कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीने वन 
२०१३-१४ भध्मे फवेव लयीर जादशयातीलय जादशयात कय लवरू केरेरा नाशी. 

२. कयायनाभा अट क्रभाॊक ४ न वाय भ ॊफई भोटाय लाशन प्रलाळी कय कामदा १९५८ भधीर तयत दी न वाय 
प्रलाळी कय ३.५% ल फार ऩोऴण अधधबाय भाशे जून -२०१३ भध्मे ळावनाव जभा केल्माफाफत फॉक चारन 
रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 



३. कयायनाभा अट क्रभाॊक ६ न वाय अशबकताषने वदय उऩक्रभालय ननम क्त केरेल्मा कभषचायी मादी वादय 
नाशी.तवेच त्माॊना देण्मात मेणाये लेतनाफाफत लेतनऩट वादय नाशी. तवेच त्माॊचे ई.ऩी.एप.जभा केल्माफाफत 
फॉक ऩावफ क/वललयणऩर नस्त्ती वोफत उऩरब्ध नाशी. 

४. कयायनाभा अट क्रभाॊक ७ न वाय अशबकताषने भशानगयऩाशरकेतीर अऩॊग व्मक्तीॊ,जेष्ट्ठ नागरयक, 
भशानगयऩाशरकेत शळषण घेत अवरेल्मा वलद्मार्थमांना  भदशनेलाय ऩावेव ददरे ककॊ ला नाशी माफाफत ऩाव 
नोंदणीऩ स्त्तक वादय नाशी. 

५. कयायनाभा अट क्रभाॊक ८ न वाय वन २०१३-१४ भध्मे छऩाई कयण्मात आरेल्मा वॊऩणूष नतककटे शे भनऩा 
कडून अधधकृत करून घेतरेरे नाशी.  

६. अशबकत ेल भनऩा माॊचे वॊम जक्तक एस्त्को फॉक खात ेउघडून त्मात शोणाये उत्ऩन्न जभा कयणे आलश्मक 
अवताॊना अशबकत्माषने तळी कामषलाशी केरेरी नाशी. 

उऩयोक्त फाफीची ऩतूषता शोईऩमतं भनऩाव प्राप्त यॉमल्टीची यक्कभ रु 2974386/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत 
आशे. 

तवेच उऩयोक्त फाफी फाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक १४३ ददनाॊक ४/०१/२०१८ ननगषशभत कयण्मात आरे आशे. 
ख रावा अप्राप्त झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात आरेरा आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

143 04/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

122 ळशय ऩरयलशन उऩक्रभ अशबकताषव्दाये प्रलावी कयाचा ळावनाव कभी बयणा  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
14 0 भनऩा  9फ  01 1273506 
 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 21404   
 

ळशय ऩरयलशन उऩक्रभाचे अशबकताष भ.ेअॊम्फा भार ल प्रलावी लाशतकू वेला वशकायी वॊस्त्था भमाष.अभयालती 
माॊच्माकडून कभी बयणा कयण्मात आरेरी प्रलावी कय यक्कभ रु २१४०४/- लवरू करून ळावन खाती जभा 
कयण्मात माल.े 
 

भनऩा अभयालती माॊची वन २०१३-१४ चे ळशय ऩरयलशन उऩक्रभ नस्त्तीत, अशबकताष भ.ेअॊम्फा भार ल 
प्रलावी लाशतकू वेला वशकायी वॊस्त्था भमाष.अभयालती माॊनी ळावनाव प्रलावी कयाचा बयणा केल्माफाफत 
चारन तऩावरे अवता, खारीर अननमशभतता ननदळषनाव आरी आशे. 
१. भ ॊफई भोटाय लाशन प्रलाळी कय कामदा १९५८ भधीर तयत दी न वाय अशबकताषने ऩरयलशन उऩक्रभाव्दाये 
प्राप्त झारेल्मा उत्ऩन्नाचे ३.५% प्रलावी कय प्रत्मेक भदशन्माच्मा १० तायखेऩमतं ळावन खाती जभा कयणे 
आलश्मक आशे. ऩयॊत  अशबकताषने खारीर प्रभाणे भाशे ऑगस्त्ट -२०१३ ऩावनू प्रलावी कय कभी बयणा 
केरेरा आशे. 
भाशे   ऩरयलशन उत्ऩन्न  प्रलावी कय बयरेरी  

यक्कभ  

अन सेम ३.५%  
बयणा यक्कभ  

प्रलाव कय लव री  
यक्कभ  

ऑगस्त्ट १३  5384365 188453 185137 3316 

वप्टेंफय १३  4607191 161252 158531 2721 

ऑक्टो १३  5148440 180195 177122 3073 

नोव्शे १३  4942370 172983 170128 2855 

डडवेंफय १३  5532090 193623 190408 3215 

जाने १४  5503289 192615 189429 3186 

पेब्र -१४  5268159 184385 181347 3038 

एकूण  36385904            1273506     1252102                 21404 

 

तयी कभी बयणा केरेरी प्रलावी कयाची यक्कभ रु २१४०४/- अशबकताषकडून लवरू करून ळावन खाती जभा 
कयण्मात माल.े 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



143 04/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

123 गजानन भशायाज भॊददय त ेअकोरी योड नारीचे फाॊधकाभ कयणे काभातीर अननमशभतता   
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 वलकाव ळ ल्क (फा.ऩय.) 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 भनऩा   9अ 04 873459 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 31025   
 

१. काभाच्मा भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक १० लय उत्खननातीर वादशत्म ८०% लाशतकू करून 
अनालश्मक जादा लाशतकू खचष यक्कभ रु ६१५८/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
२. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक ३,४,७ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. त्माभ ऱे 
कभी कऩात केरेरे गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु १५३२२/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
३.वदय काभाचा वलभा १% यक्कभ रु ९५४५/- देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.   
४. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 

 

 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे रेखाऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :- गजानन भशायाज भॊददय त ेअकोरी योड नारीचे फाॊधकाभ कयणे    
प्र.क्र. १००५१ ददनाॊक १७-०२-२०१४ यक्कभ ८७३४५९/- प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
मोजनेचे नाल :- वलकाव ळ ल्क (फाॊ.ऩय.)  
प्रळावकीम भॊज यी :- भा.आम क्त माॊचे भॊज यी यक्कभ ८९२४३५/-  
ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.१०१७/१२-१३ ददनाॊक १६/०३/१३ यक्कभ ८९२४३५/- 
ननवलदा भॊजूय :- AS per rate contract 



कॊ राटदाय :-श्री.भॊगेळ वयाप  (ननवलदा यक्कभेच्मा ७% अधधक दयाने) 
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक -- ददनाॊक २८/१०/१३  
काभाची भ दत :- ३ भदशने (२७-०१-१४) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- १८६   ऩान क्रभाॊक १८५३२ त े१८५३५ प्रथभ ल अॊनतभ देमक   
काभाचे भ ल्माॊकन :- ८९२०५१.९४/- 
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक :-२३/०१/२०१४  
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक १० लय उत्खननातीर वादशत्म ८०% लाशतकू केल्माचे ददवनू आरे 
आशे. अॊदाजऩरक शे प्रत्मष जागेची ऩाशणी केल्मानॊतय तमाय कयण्मात मेत,े त्मान वाय अॊदाजऩरकात फाफ 
क्रभाॊक ९ लय फाफ क्रभाॊक १ उत्खननातीर ७०% वादशत्म लाशतकू कयण्माची तयतदू केरेरी आशे. तयी 
अॊदाजजत तयत दीच्मा प्रभाणाऩेषा (७०%ऩेषा) जास्त्त वादशत्म लाशतकू कयणे अन सेम शोत नाशी. त्माभ ऱे 
फाफ क्रभाॊक १० लय खारीर प्रभाणे जादा प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ ६१५८/- लवरू ऩार ठयवलण्मात 
मेत आशे. 

देमके फाफ क्र.१०   भोजभाऩ ऩ स्त्तक न वाय 
ऩरयभाण  

अन सेम लाशतकू 
ऩरयभाण  

जादा लाशतकू ऩरयभाण   

प्रथभ ल अॊनतभ  ३१९.२० घभी  २७९.३० घभी  ३९.९ घभी 
 
फाफ क्रभाॊक १० लयीर जादा लाशतकू खचष  ३९.९ घभी*१५४.३५/-= ६१५८/- 
२. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक ३,४,७ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. नभदू 
शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 
देमके  प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
फाफ क्र.३ भधीर गौण खननज  ९७.५२ घभी 
फाफ क्र.४ भधीर गौण खननज १०६.८१ घभी 
फाफ क्र.७ भधीर गौण खननज १२.५८  घभी 
एकूण २१६.९१ घभी  
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> २१६.९१ घभी *७०.६४ =  १५३२२/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे 
३. भा.उऩवधचल माॊचे ऩर क्रभाॊक जीईएन १०९८/१३५७/प्र.क्र.१६६/९८/नवल-२४ ददनाॊक ३/११/२००३ अन्लमे 
कॊ राटी काभाॊचा भलू्माच्मा वयावयी १% यक्कभ वलभा ळावककम वलभा ननधीकड ेशस्त्ताॊतरयत कयणे 
आलश्मक आशे. वदय काभाचा वलभा १% यक्कभ रु ९५४५/- देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.  



४. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 

माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 197 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

197 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

124 चऩयाळीऩ या त ेअॊफानारा ऩमतं ऩयू वॊयषण शबॊत फाॊधकाभ कयणे काभातीर अननमशभतता   
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 व लणष जमॊती नगयोत्थान अशबमान 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 ळावन   9अ 02 4024491 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 10521   
 

1. चऩयाळीऩ या त ेअॊफानारा ऩमतं ऩयू वॊयषण शबॊत फाॊधकाभ काभावाठी ई-ननवलदा प्रकक्रमेचा अलरॊफ 
कयण्मात आरेरा नाशी. 
२. प्रदान देमकालय ०.२५% स्त्थाननक वॊस्त्था कय यक्कभ रु १०५२१/-कऩात कयण्मात आरेरा नाशी. 
 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे रेखाऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. 
काभाचे नाल :- चऩयाळीऩ या त ेअॊफानारा ऩमतं ऩयू वॊयषण शबॊत फाॊधकाभ कयणे  
प्र.क्र. ७७९० ददनाॊक १२-१२-२०१३ यक्कभ ३८३१४८२/- प्रथभ धालत ेदेमक  
मोजनेचे नाल :-  व लणष जॊमती नगयोत्थान अशबमान 
प्रळावकीम भॊज यी :- स्त्थामी वशभती ठयाल क्रभाॊक १५२ ददनाॊक १६.०२.२०१३   



ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.०९/१२-१३ ददनाॊक ८/१०/१२ यक्कभ ४२०३०६२.८०/- 
ननवलदा यक्कभ :- ४२ रष  
कॊ राटदाय :- श्री.वॊजम वऩ ॊऩऱे  (ननवलदा यक्कभेच्मा ५.५% कभी दयाने) 
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक ३६ ददनाॊक ७/५/१३  
काभाची भ दत :- वशा भदशने (६-११-१३) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- ९३    ऩान क्रभाॊक ९२०१ त े९२०६ प्रथभ धालत े   
काभाचे भ ल्माॊकन :- ४५८८२७१/- प्रथभ धालत े 
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक :- अऩणूष   
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून उऩयोक्त काभावॊफॊधी ई-ननवलदा 
फोरावलण्मात आरेरी नाशी. 
२. नगयवलकाव वलबाग अधधवचूना ददनाॊक ३० जून २०१२, भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका ( स्त्थाननक 
वॊस्त्था कय ) ननमभ २०१२ भधीर ननमभ क्रभाॊक ५ न वाय कॊ राट काभालय ०.२५% स्त्थाननक वॊस्त्था कय 
यक्कभ रु १०५२१/- कऩात कयण्मात आरे नाशी.  
 

माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 196 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

196 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

125 श्री.लडगालकय त ेश्री.वलखाय जमा कॉरनी मेथीर ऩी.वी.वी.नारी फाॊधकाभ कयणे काभातीर 
अननमशभतता   

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 



 वलकाव ळ ल्क (फा.ऩय.) 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 भनऩा   9फ  05 963202 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

963202 74707   
 

1. श्री.लडगालकय त ेश्री.वलखाय जमा कॉरनी मेथीर ऩी.वी.वी.नारी फाॊधकाभ कयण्माचे काभ ई-ननवलदा 
प्रकक्रमा न याफवलता देण्मात आरेरे आशे. 
२. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक ९ लय उत्खननातीर वादशत्म १००% लाशतकू करून अनालश्मक जादा 
लाशतकू खचष यक्कभ रु ४७६५७/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
3. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक ३,४,७ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. त्माभ ऱे 
कभी कऩात केरेरे गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु १६५२४/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
४.वदय काभाचा वलभा १% यक्कभ रु १०५२६/- देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.   
५. काभाचा अॊदाजऩरक,कॊ राटदायावोफत केरेरा कयायनाभा,ननवलदा भॊजूय नस्त्ती वादय कयण्मात आरेरे 
नाशी. 
 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे रेखाऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :- श्री.लडगालकय त ेश्री.वलखाय जमा कॉरनी मेथीर ऩी.वी.वी.नारी फाॊधकाभ कयणे 
प्र.क्र. १०७२६ ददनाॊक ०५-०३-२०१४ यक्कभ ९६३२०२/- प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
मोजनेचे नाल :- वलकाव ळ ल्क (फाॊ.ऩय.)  
प्रळावकीम भॊज यी :- ददनाॊक १८-१०-१२  
ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.२८३/१२-१३ ददनाॊक १८/१०/१२ यक्कभ १००३१५९.०५/- 
ननवलदा यक्कभ :-१००३१५९.०५ 
कॊ राटदाय :- श्री.उत्तभ बडके (ननवलदा यक्कभेच्मा ५% अधधक दयाने) 
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक --- ददनाॊक १२/१२/१३  
काभाची भ दत :- ९० ददलव (११-०३-१४) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- १८३    ऩान क्रभाॊक १८२४१ त े१८२४४ प्रथभ ल अॊनतभ   
काभाचे भ ल्माॊकन :- १००२४४२.३५/- 



काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक :- ०८-०२-१४  
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून उऩयोक्त काभावॊफॊधी ई-ननवलदा 
फोरावलण्मात आरेरी नाशी. 
२. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक १५ लय उत्खननातीर वादशत्म ९०% लाशतकू केल्माचे ददवनू आरे 
आशे. अॊदाजऩरक शे प्रत्मष जागेची ऩाशणी केल्मानॊतय तमाय कयण्मात मेत,े त्मान वाय अॊदाजऩरकात फाफ 
क्रभाॊक ९ लय फाफ क्रभाॊक १ उत्खननातीर २५% वादशत्म लाशतकू कयण्माची तयतदू केरेरी आशे. तयी 
अॊदाजजत तयत दीच्मा प्रभाणाऩेषा (२५%ऩेषा) जास्त्त वादशत्म लाशतकू कयणे अन सेम शोत नाशी. त्माभ ऱे 
फाफ क्रभाॊक ९ लय खारीर प्रभाणे जादा प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ ४७६५७/- लवरू ऩार ठयवलण्मात 
मेत आशे. 

देमके फाफ क्र.९   भोजभाऩ ऩ स्त्तक न वाय 
ऩरयभाण  

अन सेम लाशतकू 
ऩरयभाण  

जादा लाशतकू ऩरयभाण   

प्रथभ ल अॊनतभ  ४४८.८८ घभी  १२४.६८ घभी  ३२४.२०घभी 
 
फाफ क्रभाॊक ९ लयीर जादा लाशतकू खचष ३२४.२० घभी*१४७/-= ४७६५७/- 
३. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक ३,४,७  मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. नभदू 
शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 
देमके  प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
फाफ क्र.३ भधीर गौण खननज  ९६.५० घभी 
फाफ क्र.४ भधीर गौण खननज १२३.९५ घभी 
फाफ क्र.७ भधीर गौण खननज १३.४७  घभी 
एकूण  २३३.९२ घभी  
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> २३३.९२ घभी *७०.६४ =  १६५२४/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे 
४. भा.उऩवधचल माॊचे ऩर क्रभाॊक जीईएन १०९८/१३५७/प्र.क्र.१६६/९८/नवल-२४ ददनाॊक ३/११/२००३ अन्लमे 
कॊ राटी काभाॊचा भलू्माच्मा वयावयी १% यक्कभ वलभा ळावककम वलभा ननधीकड ेशस्त्ताॊतरयत कयणे 
आलश्मक आशे. वदय काभाचा वलभा १% यक्कभ रु १०५२६/- देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.   
५. काभाचा अॊदाजऩरक,कॊ राटदायावोफत केरेरा कयायनाभा,ननवलदा भॊजूय नस्त्ती वादय कयण्मात आरेरे 



नाशी. त्माभ ऱे कॊ राटदाय श्री.उत्तभ बडके माॊना देण्मात आरेरे काभ रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत 
नाशी. ल काभालय कयण्मात आरेरा खचष यक्कभ रु 963202/- आषेवऩत ठेलण्मात मेत आशे. 
 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 195 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

195 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

126 फाफा रयफे्रळभेंट त ेर खभर शभठाईलारा यस्त्ताची व धायणा कयणे काभातीर अननमशभतता   
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 व लणष जमॊती नगयोत्थान अशबमान 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 ळावन   9फ  04 6151650 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 650311   
 

१. फाफा रयफे्रळभेंट त ेर खभर शभठाईलारा यस्त्ताची व धायणा कयण्माचे काभ ई-ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता 
देण्मात आरेरे आशे. 
२. काभ उशळयाने ऩणूष शोत अवल्माभ ऱे देमकातनू दॊडाची यक्कभ लवरू कयण्मात आरेरी नाशी. 
३. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक १६ लय उत्खननातीर वादशत्म १००% लाशतकू करून अनालश्मक जादा 
लाशतकू खचष यक्कभ रु ५३८२३२/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
४. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक ९,१०,२०,२१ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. 
त्माभ ऱे कभी कऩात केरेरे गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु ११२०७९/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात  फाॊधकाभ वलबागा अॊतगषत खारीर काभाचे 



रेखाऩयीषण कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :-फाफा रयफे्रळभेंट त ेर खभर शभठाईलारा यस्त्ताची व धायणा कयणे  
प्र.क्र. ७९६१ ददनाॊक १९-१२-२०१३ यक्कभ २११७५८५/- प्रथभ धालत ेदेमक  
प्र.क्र. ९०८० ददनाॊक २०-१-१४   यक्कभ ४०३४०६५/-  द वये धालत ेदेमक  
मोजनेचे नाल :- व लणष जमॊती नगयोत्थान अशबमान  
प्रळावकीम भॊज यी :- ०४/२०१२ ददनाॊक ८/१०/१२ यक्कभ ३७४,५२,५००/- 
ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.४/२०१२ ददनाॊक ८/१०/१२ यक्कभ ३५६६९०४८/- 
ननवलदा यक्कभ ल क्रभाॊक :-३५६६९०४८,क्रभाॊक २७  
कॊ राटदाय :- भे.एव.एर.खरी अॎन्ड वन्व (ननवलदा यक्कभेच्मा ७.०९% कभी दयाने) 
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक ३७/१३ ददनाॊक २२/०४/१३  
काभाची भ दत :- ९ भदशने (२१-०१-१४) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- ५७    ऩान क्रभाॊक ५६०१ त े५६०३ प्रथभ धालत े 
                ५८    ऩान क्रभाॊक ५७०१ त े५७०२ प्रथभ धालत े
                ५९    ऩान क्रभाॊक ५८०१ त े५८०२ प्रथभ धालत े
                ५७    ऩान क्रभाॊक ५६०४ त े५६०७ द वये धालत े  
                ५८    ऩान क्रभाॊक ५७०३ त े५७०७ द वये धालत े  
                ५९    ऩान क्रभाॊक ५८०३ त े५८०५ द वये धालत े  
काभाचे भ ल्माॊकन :- प्रथभ धालत ेदेमक  २३५२५९५/- 
                  द वये धालत ेदेमक  ५२०१४४९/- 
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून उऩयोक्त काभावॊफॊधी ई-ननवलदा 
फोरावलण्मात आरेरी नाशी. 
२. काभ वलदशत भ दतीत ऩणूष झारेरे नवताॊना देमकातनू दॊडाची यक्कभ लवरू कयण्मात आरेरी नाशी. 
३. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक १६ लय उत्खननातीर वादशत्म १००% लाशतकू केल्माचे ददवनू आरे 
आशे. अॊदाजऩरक शे प्रत्मष जागेची ऩाशणी केल्मानॊतय तमाय कयण्मात मेत,े त्मान वाय अॊदाजऩरकात फाफ 
क्रभाॊक १६ लय फाफ क्रभाॊक ५ ल ६ उत्खननातीर २५% वादशत्म लाशतकू कयण्माची तयतदू केरेरी 
आशे.तयी अॊदाजजत तयत दीच्मा प्रभाणाऩेषा (२५%ऩेषा) जास्त्त वादशत्म लाशतकू कयणे अन सेम शोत नाशी. 



त्माभ ऱे फाफ क्रभाॊक १६ लय खारीर प्रभाणे जादा प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ ५३८२३२/- लवरू ऩार 
ठयवलण्मात मेत आशे. 
देमके फाफ क्र.१६  भोजभाऩ ऩ स्त्तक न वाय ऩरयभाण  अन सेम लाशतकू 

ऩरयभाण  
जादा लाशतकू ऩरयभाण   

प्रथभ  १८५३.२३ घभी  ४६३.३० घभी  १३८९.९३ घभी 
द वये  ३०२८.६८ घभी  ७५७.१७ घभी  २२७१.५१ घभी 
एकूण  ४८८१.९१ घभी  १२२०.४७ घभी  ३६६१.४४ घभी 
 
फाफ क्रभाॊक १६ लयीर जादा लाशतकू खचष ३६६१.४४ घभी*१४७/-= ५३८२३२/- 
४. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक ९,१०,२०,२१ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. 
नभदू शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 
देमके  प्रथभ द वये एकूण  
फाफ क्र.९ भधीर गौण खननज  १५४.३१ घभी १७४.८० घभी ३२९.११ घभी 
फाफ क्र.१० भधीर गौण खननज १८४.७४ घभी २०५.४७ घभी ३९०.२१ घभी  
फाफ क्र. २० भधीर गौण खननज १४६.६४ घभी ५४२.९६ घभी ६८९.६० घभी  
फाफ क्र.२१ भधीर गौण खननज ९०.२१ घभी ८७.५० घभी  १७७.७१ घभी  
एकूण ५७५.९० घभी  १०१०.७३ घभी  १५८६.६३ घभी  
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> १५८६.६३ घभी *७०.६४ = ११२०७९/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 193 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

193 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

127 प्रबाग क्र.३८ वालयकय नगय मेथे यस्त्ता खडीकयण कयणे काभातीर अननमशभतता 



मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 वलकाव ळ ल्क (फा.ऩय.) 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 भनऩा   9अ 04 928982 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 136862   
 

१. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक ३,४,५,६,७ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. त्माभ ऱे 
कभी कऩात केरेरे गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु १३५३२५/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
२. काभालय ०.२५% स्त्थाननक वॊस्त्था कय यक्कभ रु १५३७/- कऩात कयण्मात आरे नाशी. 
३. प्रथभ धालत्मा देमकाच्मा भोजभाऩ ऩ स्त्तकालय अशबमॊताचे भोजभाऩ नोंदवलल्माचे तायखा नभदू नाशी. 
४. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 
 

 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे रेखाऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :- प्रबाग क्र.३८ वालयकय नगय मेथे यस्त्ता खडीकयण कयणे  
प्र.क्र. ८१९१ ददनाॊक २६-१२-२०१३ यक्कभ ३७०८४७/- द वया ल अॊनतभ देमक  
मोजनेचे नाल :- वलकाव ळ ल्क (फाॊ.ऩय.)  
प्रळावकीम भॊज यी :- भा.आम क्त माॊचे भॊज यी यक्कभ ९५९५३५.९४/-  
ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.१८२/१२-१३ यक्कभ ९५९५३५.९४/- 
ननवलदा भॊजूय :- AS per rate contract 
कॊ राटदाय :-श्री.उत्तभ बडके  (ननवलदा यक्कभेच्मा ७% अधधक दयाने) 
काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक -- ददनाॊक ३०/०७/१३  
काभाची भ दत :- ४  भदशने (३०-११-१३) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- १८०   ऩान क्रभाॊक १७९४९ त े१७९५४ प्रथभ धालत ेदेमक  
                १८०   ऩान क्रभाॊक १७९५५ त े१७९६१ द वये ल अॊनतभ देमक  
काभाचे भ ल्माॊकन :- ९५७६५२.५५/- 
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक :-१७/११/२०१३  



माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक ३,४,५,६,७ मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. नभदू 
शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 
देमके  प्रथभ ल अॊनतभ देमक  
फाफ क्र.३ भधीर गौण खननज  ५५८ घभी 
फाफ क्र.४ भधीर गौण खननज २६९ घभी 
फाफ क्र.५ भधीर गौण खननज ७६९.८४ घभी 
फाफ क्र.६ भधीर गौण खननज १८७.३४ घभी 
फाफ क्र.७ भधीर गौण खननज १३१.५२ घभी 
एकूण १९१५.७ घभी  
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> १९१५.७ घभी *७०.६४ = १३५३२५/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे 

२. काभाच्मा प्रथभ धालत्मा देमकालय नगयवलकाव वलबाग अधधवचूना ददनाॊक ३० जून २०१२, भ ॊफई प्राॊनतक 
भशानगयऩाशरका ( स्त्थाननक वॊस्त्था कय ) ननमभ २०१२ भधीर ननमभ क्रभाॊक ५ न वाय कॊ राट काभालय 
०.२५% स्त्थाननक वॊस्त्था कय यक्कभ रु १५३७/- कऩात कयण्मात आरे नाशी. 
३. प्रथभ धालत्मा देमकाच्मा भोजभाऩ ऩ स्त्तकालय अशबमॊताचे भोजभाऩ नोंदवलल्माचे तायखा नभदू नाशी. 
४. ननवलदा भॊजूय नस्त्ती रेखाऩयीषणाव वादय कयण्मात आरेरे नाशी. 
माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 198 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे. ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 
 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

198 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

128 शफीफनगय त ेऩाॊढयीचा भारुती ऩमतं यस्त्त्माची व धायणा कयणे काभातीर अननमशभतता 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 व लणष जमॊती नगयोत्थान अशबमान 



ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 0 ळावन   9फ  07 4024491 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

 379889   
 

१. शफीफनगय त ेऩाॊढयीचा भारुती ऩमतं यस्त्त्माची व धायणा कयण्माचे काभ ई-ननवलदा प्रकक्रमा न याफवलता 
देण्मात आरेरे आशे. 
२. काभ उशळयाने ऩणूष शोत अवल्माभ ऱे देमकातनू दॊडाची यक्कभ लवरू कयण्मात आरेरी नाशी. 
३. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक १५ लय उत्खननातीर वादशत्म १००% लाशतकू करून अनालश्मक जादा 
लाशतकू खचष यक्कभ रु २३७३२३/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
४. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत फाफ क्रभाॊक ८,९,१७,१८,१९,२० मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे नाशी. 
त्माभ ऱे कभी कऩात केरेरे गौण खननज ळ ल्क यक्कभ रु ९२९४१/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
५. बरमस्त्थ वॊस्त्थेकडून वादशत्म तऩावणी झाल्माशळलाम देमक अदा करू नमे अवे ननदेळ अवताॊना 
उऩयोक्त देमकाची यक्कभ अदा कयण्मात आरे आशे. 
६. काभाचा वलभा १% यक्कभ रु ४४५२५/- देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.  
७. भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत शाडष भ रूभ खयेदी नवताॊना फाफ क्र. २७ लय compacting with static roller 
लयीर खचष यक्कभ रु ५१००/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
 

 

भनऩा अभयालतीच ेवन 2013-14 च ेरेखाऩरयषणात  फाॊधकाभ वलबागाभापष त खारीर काभाचे 
रेखाऩयीषण कयण्मात आरे आशे. 

काभाचे नाल :- शफीफनगय त ेऩाॊढयीचा भारुती ऩमतं यस्त्त्माची व धायणा कयणे  
प्र.क्र. १०७९३ ददनाॊक ०६-०३-२०१४ यक्कभ २७०६५५८/- प्रथभ धालत ेदेमक  
प्र.क्र. १११३९ ददनाॊक २५-०३-२०१४   यक्कभ १३१७९३३/-  द वये धालत ेदेमक  
मोजनेचे नाल :- व लणष जमॊती नगयोत्थान अशबमान  
प्रळावकीम भॊज यी :- स्त्थामी वशभती ठयाल क्रभाॊक ५३ ददनाॊक १७.०५.१३ यक्कभ ३७९,००,०००/- 
ताॊबरक भॊज यी :- लाईड क्र.२/२०१२ ददनाॊक ८/१०/१२ यक्कभ ३७९,०३,०००/- 
ननवलदा यक्कभ ल क्रभाॊक :- ३७९०३०००, ननवलदा क्रभाॊक ३२  
कॊ राटदाय :- भे.वॊजम कन्स्त्ट्क्ळन ऩयतलाडा (ननवलदा यक्कभेच्मा ११% कभी दयाने) 



काभाचा आदेळ :-ळशय अशबमॊता माॊचे आदेळ क्रभाॊक ९२/१३ ददनाॊक २१/०९/१३  
काभाची भ दत :- ९ भदशने (२०-०६-१४) 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक :- ४८    ऩान क्रभाॊक ४७०२ त े४७१३ प्रथभ धालत े 
     ऩ नयषफाॊधणी   १८८   ऩान क्रभाॊक ९३५१ त े९३९५ प्रथभ धालत े
                ४८    ऩान क्रभाॊक ४७१४ त े४७१८ द वये धालत े
     ऩ नयषफाॊधणी   १८८   ऩान क्रभाॊक ९३५६ त े९३५७ प्रथभ धालत े 
काभाचे भ ल्माॊकन :- प्रथभ धालत े३३८४६१०.५४/- 
                  द वये धालत े१६१८२०८.२९/- 
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे  
१. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून उऩयोक्त काभावॊफॊधी ई-ननवलदा 
फोरावलण्मात आरेरी नाशी. 
२. काभ वलदशत भ दतीत ऩणूष झारेरे नवताॊना देमकातनू दॊडाची यक्कभ लवरू कयण्मात आरेरी नाशी. 

३. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक १५ लय उत्खननातीर वादशत्म १००% लाशतकू केल्माचे ददवनू आरे 
आशे. अॊदाजऩरक शे प्रत्मष जागेची ऩाशणी केल्मानॊतय तमाय कयण्मात मेत,े त्मान वाय अॊदाजऩरकात फाफ 
क्रभाॊक १५ लय फाफ क्रभाॊक ४ ल ५ उत्खननातीर २५% वादशत्म लाशतकू कयण्माची तयतदू केरेरी आशे. 
तयी अॊदाजजत तयत दीच्मा प्रभाणाऩेषा (२५%ऩेषा) जास्त्त वादशत्म लाशतकू कयणे अन सेम शोत नाशी. 
त्माभ ऱे फाफ क्रभाॊक १५ लय खारीर प्रभाणे जादा प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ २३७३२३/- लवरू ऩार 
ठयवलण्मात मेत आशे. 

देमके फाफ क्र.१५  भोजभाऩ ऩ स्त्तक न वाय ऩरयभाण  अन सेम लाशतकू 
ऩरयभाण  

जादा लाशतकू ऩरयभाण   

प्रथभ  १६७२.५० घभी  ५७९.०० घभी  १०९३.५ घभी 
द वये  ६९४.५८ घभी  १७३.६४ घभी  ५२०.९४ घभी 
एकूण  २३६७.०८ घभी  ७५२.६४ घभी  १६१४.४४ घभी 
 
फाफ क्रभाॊक १५ लयीर जादा लाशतकू खचष १६१४.४४ घभी*१४७/-= २३७३२३/- 
४. भोजभाऩ ऩ स्त्तकातीर फाफ क्रभाॊक ८,९,१७,१८,१९,२०  मा फाफीलय गौण खननज ळ ल्क कऩात केरेरे 
नाशी. नभदू शभश्रणात लाऩयण्मात आरेल्मा गौण खननजालय खारीर प्रभाणे यॉमल्टी देम ठयत.े 



देमके  प्रथभ द वये एकूण  
फाफ क्र.८ भधीर गौण खननज  २०८.९८ घभी ९९.५६ घभी ३०८.५४ घभी 
फाफ क्र.९ भधीर गौण खननज २३५.२३ घभी १७५.४१ घभी ४१०.६४ घभी  
फाफ क्र.१७  भधीर गौण खननज ११४.०६ घभी - ११४.०६ घभी 
फाफ क्र.१८ भधीर गौण खननज ५७.०३ घभी - ५७.०३ घभी 
फाफ क्र.१९ भधीर गौण खननज ३००.०० घभी - ३००.०० घभी 
फाफ क्र.२० भधीर गौण खननज १२५.४६ घभी - १२५.४६ घभी 
एकूण १०४०.७६ घभी  २७४.९७ घभी  १३१५.७० घभी  
 तयी गौण खननज ळ ल्क यक्कभ -> १३१५.७० घभी *७०.६४ = ९२९४१/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
५. प्रळावकीम भॊज यी स्त्थामी वशभतीच्मा ठयालातीर अटीन वाय बरमस्त्थ वॊस्त्थेकडून वादशत्म तऩावणी 
झाल्माशळलाम देमक अदा करू नमे अवे ननदेळ अवताॊना उऩयोक्त देमकाची यक्कभ अदा कयण्मात आरे 
आशे. 

६. भा.उऩवधचल माॊचे ऩर क्रभाॊक जीईएन १०९८/१३५७/प्र.क्र.१६६/९८/नवल-२४ ददनाॊक ३/११/२००३ अन्लमे 
कॊ राटी काभाॊचा भलू्माच्मा वयावयी १% यक्कभ वलभा ळावककम वलभा ननधीकड ेशस्त्ताॊतरयत कयणे 
आलश्मक आशे. वदय काभाचा वलभा १% यक्कभ रु ४४५२५/- देमकातनू कऩात कयण्मात आरेरा नाशी.   

७. प्रथभ देमकाच्मा भोजभाऩ ऩ स्त्तकेत शाडष भ रूभ खयेदी नवताॊना फाफ क्र. २७ लय compacting with 
static roller लयीर खचष रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी. तयी फाफ क्रभाॊक २७ लय झारेरा खचष 
१५०० घभी*३.४०=५१००/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे.  

माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक 194 ददनाॊक 23/01/2018 देण्मात आरे आशे.ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

194 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 



129 धचल्रय लव री करयता ठेका ऩद्धतीने अशबकताष ननम क्तीफाफत 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
21 0 भनऩा  9अ  09 550000 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 661977   
 

भनऩा अभयालती माॊनी धचल्रय लव री करयता वन २०१३-१४ भध्मे म ला प्रशाय नागयी वेला वश.वॊस्त्था ल 
श्री.कृष्ट्णा गालॊड ेमा अशबकताषचे नेभणूक कयण्मात आरेरे आशे.नेभणूक प्रकक्रमेत खारीर अननमशभतता 
ननदळषनाव आरेरी आशे. 
१. पेयीलारा व्मलवामाचे (वलननमभन) आदळष उऩवलधी २००९ अन वरून लव री कयण्मात आरेरी नाशी. 
त्माभ ऱे भनऩाचे आधथषक न कवान झारेरे आशे. 
२. भनऩाने अशबकताष नेभण्माकरयता ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफवलण्मात आरेरे नाशी.  

तवेच ईतय अननमशभतता  

 

भनऩा अभयालती माॊनी धचल्रय लव री करयता वन २०१३-१४ ऩलूीचे लव री ठेकेदाय म ला प्रशाय नागयी वेला 
वश.वॊस्त्था माॊचा कारालधी ददनाॊक २३/०६/२०१३ वॊऩ ष्ट्ठात आल्मानॊतय ननवलदा प्रकक्रमा ययाफलनू श्री.कृष्ट्णा 
गालॊड ेमा अशबकताषची ननलड कयण्मात आरी आशे. ल श्री.कृष्ट्णा गालॊड ेमा अशबकताषने वन २०१३-१४ भध्मे 
यक्कभ रु ५५०,०००/-जभा केरेरे आशे. 
आम क्त भॊज यी आदेळ :-ददनाॊक १३.१२.२०१३  
स्त्थामी वशभती ठयाल :- ठयाल क्रभाॊक १९२ ददनाॊक १९.१२.१३  
स्त्लीकृत ननवलदा भ ल्म :- ११,११,१११/- 
अशबकताषचे नाल :- श्री.कृष्ट्णा गालॊड े 
लव री ठेकाचा कारालधी :- ददनाॊक ७.१.१४ त े६.०१.१७  
वन २०१३-१४ भध्मे बयणा यक्कभ :-५,५०,०००/- 
माफाफत रेखाऩयीषणाचे अशबप्राम खारीर प्रभाणे 

१. अभयालती भशानगयऩाशरकेने पेयीलारा व्मलवामाचे (वलननमभन) आदळष उऩवलधी २००९ माचा अलरॊफ 
करून पेयीलाल्माकडून कय लव री कयणे आलश्मक अवताॊना, उऩवलधी २००९ अन वरून लव री कयण्मात 
आरेरी नाशी. त्माभ ऱे भनऩाचे आधथषक न कवान झारेरे आशे. 



२. भशायाष्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन वलबाग ळावन ननणषम क्रभाॊक भातव/नस्त्ती-२०१२/प्र.क्र.२७३/३९ 
ददनाॊक १९/०१/२०१३ न वाय यक्कभ रु १० राखाऩेषा अधधक खचाषच्मा काभाॊना ई-ननवलदा एन.आम.वी.च्मा 
कामषप्रणारीव्दाये प्रशवद्ध कयणे आलश्मक अवताॊना भनऩा अभयालतीकडून धचल्रय लव री ठेका अशबकताष 
नेभण्माकरयता ई-ननवलदा प्रकक्रमा याफवलण्मात आरेरे नाशी.  

३. वन २०१०-११ ची लव री - ४,३३,१११/- वन २०११-१२ ची लव री - ४८००००/-,वन १२-१३ ची लव री-
४,८०,०००/-अवताॊना ननवलदा जादशयातीत ककभान देकाय यक्कभ २०,००,०००/- एलढी जास्त्त ठेलल्माभ ऱे 
ननवलदा यद्द करून ऩ न्शा पेयननवलदा फोरावलरे रागरे .माभ ऱे ननवलदा जादशयात ल लेऱ लामा गेरा आशे . 
मालरून अवे ननदळषनाव आरे की , शेत ऩ यस्त्कय ननवलदा प्रकक्रमा राफवलण्मात मेलनू म ला प्रशाय नागयी वेला 
वश.वॊस्त्था माॊना भ दतलाढ देण्मात आरी आशे. 

४. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ३३२(फ) न वाय एक लऴाषकरयता ठेका देता 
मेतो.ऩयॊत  भनऩा अभयालती माॊनी श्री.गालॊड ेमाॊना ३ लऴाषकरयता ठेका ददरेरा आशे. 

५. अशबकताष श्री.गालॊड ेमाॊच्मा वोफत कयण्मात आरेल्मा कयायनाभा अट क्रभाॊक ५ न वाय अशबकताष यक्कभ 
रु ५,११,१११/- फॉक गॎयॊटी जभा कयणे आलश्मक अवताॊना श्री .गाॊलड ेमाॊनी फॉक गॎयॊटी जभा केरी नवताॊना 
देखीर लव री ठेका देण्मात आरा आशे. 
६. अशबकताष श्री .गालॊड ेमाॊच्मा वोफत कयण्मात आरेल्मा कयायनाभा अट क्रभाॊक ७ न वाय अशबकताष  पी 
लव रीऩलूी ऩालती ऩ स्त्तके प्रभाणणत करून घेणे आलश्मक शोते , ल लाऩयरेरे ऩालती ऩ स्त्तक 
भशानगयऩाशरकेत जभा कयणे आलश्मक शोत,े ऩयॊत  अशबकताषकडून तळी कामषलाशी झारेरी नाशी. 
७. ननवलदा स्त्लीकृत भलू्माच्मा ५०% यक्कभेचे १२ वभान शप्त ेकरून प्रती भदशना ५ तायेखेच्मा ऩलूी जभा 
कयणे आलश्मक अवताॊना अशबकताषने भदशनेलाय लव री यक्कभ बयणा केरेरी नाशी . प्रती भदशना ४६७५९/- 
प्रभाणे भाशे भाचष २०१४ ऩमतंचे यक्कभ रु १४०२७७/- जभा केरेरी नाशी. 
८. भ ॊफई भ द्राॊक अधधननमभ १९५८ चे करभ ३४ ल भशवरू ल लन वलबाग अ.ळा.ऩ.क्र.-भ द्राॊक 
२००९/२७०७/प्र.क्र.३२६/भ-१/ददनाॊक ९/१०/२००९ न वाय जेव्शा कामषकयाय शे यक्कभ रु १० राखाऩेषा जास्त्त 
अवत,ेअळा लेऱी प्रथभ १० राखाकरयता रुऩमे १००/- ल त्मालयीर प्रमेक १ राख ककॊ ला त्माच्मा बागाकरयता 
यक्कभ रु १००/- भ द्राॊक ळ ल्क आकायणे आलश्मक आशे. भनऩाने भॊजूय दय एकभ स्त्त यक्कभ रु 
११,११,१११/- अवताॊना कयायनाभा १००/- भ द्राॊक ळ ल्कालय कयायनाभा केरेरा आशे. कभी बयणा कयण्मात 
आरेरे भ द्राॊक ळ ल्क यक्कभ रु २००/- लवरू ऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
मलुा प्रशाय नागयी वेला वश.वॊस्था माॊच्मा ठेकाफाफत  

९. म ला प्रशाय माॊनी ददनाॊक २३.६.१२ ऩावनू ४.१.२०१४ ऩमतं धचल्रय लव री ठेका देण्मात आरा शोता . 
ऩयॊत  मा कारालधीत म ला प्रशाय माॊनी पक्त २,००,०००/- बयणा केरा आशे . स्त्लीकृत ननवलदा भ ल्म 
४८१,०००/- अवनू उलषरयत यक्कभ २,८१,०००/- अद्माऩ बयणा केरेरा नाशी . वदय यक्कभ लवरूऩार ठयते . 
तवेच कयाय कारालधी २३.६.१३ रा वॊऩ ष्ट्ठा त आल्मानॊतय लाढील कारालधीचा भोफदरा भनऩारा जभा 



कयण्मात आरा नाशी . त्माभ ऱे ज न्मा दयान वाय भाशे ज र-ै १३ त ेडडवेंफय-१३ मा वशा भदशन्माचा भोफदरा 
यक्कभ स्त्लीकृत ननवलदा भलू्माचा आधाये यक्कभ रु २,४०,५००/- लवरू कयण्मात माले.अवे एकूण यक्कभ रु 
५२१५००/- मलुा प्रशाय नाग यी वेला वश .वॊस्था माॊच्माकडून लवरू कयणे आऩेक्षषत अवताॊना का लव री 
कयण्मात आरेरी नाशी,तयी यक्कभ रु ५२१५००/-लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 

उऩयोक्त वलष फाफीफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १६९ ददनाॊक ११/०१/२०१८ अन्लमे ख रावा भागवलण्मात 
आरा शोता, ऩयॊत  ख रावा अप्राप्त झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे. 
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130 भशानगयऩाशरका भारकीचे गाऱे शस्त्ताॊतयणातीर अननमशभतता  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
21 0 भनऩा  9अ  05 0 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

फाजाय ल ऩयलाना वलबागाभापष त शस्त्ताॊतयीत केरेल्मा व्माऩायी वॊक रातीर गाऱे वॊफॊधी खारीर 
अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे. 
अधधननमभात तयतदू नवताॊना भशानगयऩाशरका अभयालतीने माॊच्मा स्त्लत्च्मा भारकीचे व्माऩायी 
वॊक रातीर गाऱे अधीषक, फाजाय ल ऩयलाना वलबाग माॊच्मा भॊज यीने/कयायाने बाडऩेट्टम्ाने/शस्त्ताॊतरयत 
कयण्मात आरेरे आशे. 
तवेच व्माऩायी वॊक रातीर गाऱेचा बाड ेऩट्टम्ाचा कारालधी ऩणूष झाल्मानॊतय जाशीय शररालाव्दाये अथला 
नतूनीकयणाव्दाये ऩ न्शा गाऱे शस्त्ताॊतरयत कयणे आलश्मक अवताॊना भशात्भा गाॊधी वॊक र फडनेया, जमदशॊद 



भदैान व्माऩायी वॊक र नलीलस्त्ती फडनेया, वालता भदैान व्माऩायी वॊक र ज नीलस्त्ती फडनेया मा वॊक रातीर 
गाऱे अद्माऩ शस्त्ताॊतरयत झारेरे नाशी. 
कोंडशे्लय योड व्माऩायी वॊक रातीर गाऱे क्रभाॊक २,४,५,७,८ माॊचे कयायनाम्मातीर अटीन वाय लावऴषक बाड े
लवरू कयणे आऩेक्षषत शोत.े ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने लावऴषक बाड ेलाढ करून लव री केरेरे नाशी.  

 

भशानगयऩाशरका अभयालतीचे वन २०१३-१४ च्मा रेखाऩयीषणात फाजाय ल ऩयलाना वलबागाभापष त 
शस्त्ताॊतयीत केरेल्मा व्माऩायी वॊक रातीर गाऱे वॊफॊधी खारीर अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.  

१. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९ अन्लमे भशानगयऩारीकेच्मा भारकीची 
कोणतीशी जॊगभ भारभत्ता आम क्त ककॊ ला स्त्थामी वशभतीच्मा भॊज यीने/ कयायाने बाड्माने देता मेत.े ऩयॊत  
भशानगयऩाशरका अभयालतीने माॊच्मा स्त्लत्च्मा भारकीचे व्माऩायी वॊक रातीर गाऱे अधीषक, फाजाय ल 
ऩयलाना वलबाग माॊच्मा भॊज यीने/कयायाने बाडऩेट्टम्ाने/शस्त्ताॊतरयत कयण्मात आरेरे आशे. मालरून  
भशानगयऩाशरकेकडून वदय करभाचे ऩारन शोत नवल्माचे ददवनू आरे आशे. 
२. भशात्भा गाॊधी वॊक र फडनेया  –  

भशात्भा गाॊधी वॊक र फडनेयात एकूण ५१ गाऱे अवनू, वदय गाऱे भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका  
अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९(ड) न वाय २५ लऴाषकरयता बाडऩेट्टालय देण्मात आरे शोते . त्माचा 
कारालधी वन २००८ रा ऩणूष झाल्मानॊतय ऩ न्शा भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका  अधधननमभ १९४९ चे 
करभ ७९ न वाय बाडऩेट्टम्ालय देण्माची कामषलाशी शोणे आलश्मक शोते , ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने २००८ 
नॊतय अद्माऩ एकशी गाऱे बाडऩेट्टालय शस्त्ताॊतरयत केरे  नवताॊना ऩलूीचे गाऱेधायक अलधैरयत्मा आऩरा 
व्मलवाम कयीत अवल्माचे ददवनू मेत आशे . तयी जाशीय शररालाव्दाये गाऱे बाडऩेट्टम्ालय देण्माची 
कामषलाशी शोणे आलश्मक आशे.  

३. जमदशॊद भदैान व्माऩायी वॊक र नलीलस्त्ती फडनेया  –  
 जमदशॊद भदैान व्माऩायी वॊक र नलीलस्त्ती फडनेया त एकूण २५ गाऱे अवनू वदय गाऱे भशायाष्ट्र 
अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९(ड) न वाय १० लऴाषकरयता बाडऩेट्टालय देण्मात आरे शोते . त्माचा 
कारालधी वन २००७ रा ऩणूष झाल्मानॊतय ऩ न्शा करभ ७९ न वाय बाडऩेट्टम्ालय देण्माची कामषलाशी शोणे 
आलश्मक शोते , ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने वन २००७ ऩावनू अद्माऩ बाडऩेट्टालय शस्त्ताॊतरयत केरे 
नवताॊना ऩलूीचे गाऱेधायक अलधैरयत्मा आऩरा व्मलवाम कयीत अवल्माचे ददवनू मेत आशे . तवेच वन 
२०१०-११ ऩावनू यक्कभ रु ७२०० प्रती लऴष बाड ेलवरू कयण्मात मेत आशे . ल मात कोणतीशी लावऴषक 
लाढ केरेरी नाशी . तयी जाशीय शररालाव्दाये गाऱे बाडऩेट्टम्ा लय देण्माची कामषलाशी करून लावऴषक बाड े
लाढ कयणे आलश्मक आशे.  

४. वालता भदैान व्माऩायी वॊक र ज नीलस्त्ती फडनेया  –  
वालता भदैान व्माऩायी वॊक र ज नीलस्त्ती फडनेयात  एकूण १० गाऱे अवनू वदय गाऱे भशायाष्ट्र 
अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९(ड) न वाय १०  लऴाषकरयता बाडऩेट्टालय देण्मात आरे शोते . त्माचा 



कारालधी वन २००७ रा ऩणूष झाल्मानॊतय ऩ न्शा करभ ७९ न वाय बाडऩेट्टम्ालय देण्माची कामषलाशी शोणे 
आलश्मक शोते , ऩयॊत  भशानगयऩाशरकेने अद्मा ऩ बाडऩेट्टालय शस्त्ताॊतरयत केरे  नवताॊना ऩलूीचे 
गाऱेधायक अलधैरयत्मा आऩरा व्मलवाम कयीत अवल्माचे ददवनू मेत आशे . तवेच यक्कभ रु ३६०० 
प्रती लऴष बाड ेलवरू कयण्मात मेत आशे . ल मात कोणतीशी लावऴषक लाढ केरेरी नाशी . तयी जाशीय 
शररालाव्दाये गाऱे बाडऩेट्टम्ालय देण्माची कामषलाशी करून लावऴषक बाड ेलाढ कयणे आलश्मक आशे. 

५.  कोंडशे्लय योड व्माऩायी वॊक र  –  
कोंडशे्लय योड व्माऩायी वॊक रात एकूण गाऱे १० अवनू, भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे 
करभ ७९ चे ऩारन न कयता , त्मातीर ५ गाऱे वन २०१२ भध्मे अधीषक फाजाय ल ऩयलाना वलबाग 
माॊनी कयायनाभा करून शस्त्ताॊतरयत केरेरे आशे . तवेच कयायनाम्मातीर अटी न वाय लावऴषक ५% बाड े
लाढ कयणे आलश्मक अवताॊना खारीर गाऱेधायकाॊचे वन २०१३-१४ भध्मे बाडलेाढ केरेरे नाशी. 

गाऱे क्रभाॊक ४ स्त्लप्नीर ददॊगफय भानकय वन २०१३-१४ बाड ेलाढ नाशी.  
गाऱे क्रभाॊक ८ ळखे जभीय ळखे जब्फाय  वन २०१३-१४ बाड ेलाढ नाशी. 
गाऱे क्रभाॊक ७ आददर अशभद अ.यळीद  वन २०१३-१४ बाड ेलाढ नाशी. 
गाऱे क्रभाॊक ५ धभेंद्र नायामणशवॊग याठोड  वन २०१३-१४ बाड ेलाढ नाशी. 

   गाऱे क्रभाॊक २ ळखे करयभ ळखे इब्राशीभ  वन २०१३-१४ बाड ेलाढ नाशी. 
 वॊफॊधधताकडून थकीत लाढील गाऱे बाड ेलवरू कयण्मात माले. 
उऩयोक्त वलष फाफी वॊफॊधी अधषवभावऩर क्रभाॊक १५३ ददनाॊक ९/१/१८ ननगषशभत कयण्मात आरे अवनू , 
ख रावा प्राप्त न झाल्माभ ऱे आषेऩ कामभ कयण्मात मेत आशे.  

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

153 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

131 अभयालती भशानगयऩाशरका भारभत्ता कय लवरू थकफाकी वललयणऩराफाफत  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
11 0 भनऩा  9ड  01 0 
 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

    
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेने वन २०१३-१४ ची भारभत्ता कयाफाफत एकूण भागणी लव री ल थकफाकी 
वललयणऩर रेखाऩयीषणाव वादय केरेरी नाशी,त्माभ ऱे वन २०१३-१४ च्मा एकूण लव री फाफत 
रेखाऩयीषणाव अशबप्राम देणे ळक्म झारे नाशी. 
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेने वन २०१३-१४ ची भारभत्ता कयाफाफत एकूण भागणी लव री ल थकफाकी 
वललयणऩर रेखाऩयीषणाव वादय केरेरी नाशी,त्माभ ऱे भशानगयऩाशरकेची वन २०१३-१४ ची भारभत्ता कय 
लव री टक्केलायी उऩरब्ध झारेरी नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ १२८ न वाय 
१००% लव रीफाफत कामषलाशी कयणे आलश्मक अवताॊना भशानगयऩाशरकेने वन २०१३-१४ भध्मे १००% कय 
लवरूी केरेरी नाशी. 
माफाफत अधषवभावऩर क्र.८७ ददनाॊक २०/११/२०१७ ननगषशभत कयण्मात आरे आशे. रेखाऩयीषणाव 
वललयणऩर वादय कयण्मात आरेरे नाशी. त्माभ ऱे लव रीफाफत भशानगयऩाशरकेची आधथषक जस्त्थती वभजणे 
ळक्म झारे नाशी. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

87 20/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

132 यभाई आलाव मोजनेच्मा राबाचा द फाय प्रदान  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
 यभाई आलाव मोजना 
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
28 0 ळावन  9फ  07 640000 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



 640000   
 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊचे वन २०१३-१४ च्मा यभाई आलाव मोजनेच्मा रेखाऩयीषणात 11 
राबार्थमांना नभदू शप्त्माची यक्कभ रु ६४००००/- द फाय प्रदान कयण्मात आल्माचे योखऩ स्त्तकालरून ददवनू 
मेत आशे. एकाच राबार्थमाषरा द फाय राब प्रदान कयणे शे ननमभफाह्म अवनू प्रदानाफाफत वॊफॊधधता 
कामषलाशी शोणे आलश्मक आशे. ल द फाय प्रदान यक्कभ रु ६४०,०००/- लवरूऩार ठयवलण्मात मेत आशे. 
 

भशानगयऩाशरका अभयालती माॊचे वन २०१३-१४ च्मा यभाई आलाव मोजनेच्मा रेखाऩयीषणात खारीर 
राबार्थमांना नभदू शप्त्माची यक्कभ द फाय प्रदान कयण्मात आल्माचे योखऩ स्त्तकालरून ददवनू मेत आशे. 
एकाच राबार्थमाषरा द फाय राब प्रदान कयणे शे ननमभफाह्म अवनू प्रदानाफाफत वॊफॊधधता कामषलाशी शोणे 
आलश्मक आशे. 
अ.क्र. राबार्थमाषचे नाल  प्रभाणक क्रभाॊक ल ददनाॊक  यक्कभ  

१ श्रीभती धऩृताफाई लानखड े ८४८१/६-०१-२०१४  १,०००००/- 
  १०५४५/०३-०३-१४  १,०००००/- 
२  श्रीभती कभरा भेश्राभ   ३५३/१०-०४-१३  १,०००००/- 
  १०५३१/०३-०३-१४  १,०००००/- 
३  श्रीभती प्रबा इॊगऱे  ७६९६/६-१२-१३  ८०,०००/- 
  ९००६/१६-०१-१४  ८०,०००/- 
४  श्रीभती प्रबा भेश्राभ  ३२३७/१९-०६-१३  १०,०००/- 
  ५२८८/११-१०-१३  १०,०००/- 
५ श्रीभती यॊजना फोयकय  ६२०/१७-०४-१३  १,००,०००/- 
  ६४०/१७-०४-१३  १,००,०००/- 
६  श्रीभती येखा याभटेके   ६०/०४-०४-१३  ८०,०००/- 
  २४६५/२२-०५-१३  ८०,०००/- 
७  श्रीभती येखा याभटेके   ७७१०/०९-१२-१३  १०,०००/- 
  ८०१३/२०-१२-१३  १०,०००/- 
८  श्रीभती वभयता आठलरे  ८००१/२०-१२-१३  १०,०००/- 
  ९३०७/२३-०१-१४  १०,०००/- 
  ३१९०/१९-०६-१३  १०,०००/- 
९  श्रीभती ळाॊता आठलरे  ६१४/१७-०४-१३  १,००,०००/- 



  ९७९/२५-०४-१३  १,००,०००/- 
१०  श्रीभती ळाॊता बफशाड े ३२४०/१९-०६-१३  १०,०००/- 
  ७३८३/२५-११-१३  १०,०००/- 
११  श्रीभती व नॊदा गॊडशर ॊग  ३२१८/१९-०६-१३  १०,०००/- 
  ३२१९/१९-०६-१३  १०,०००/- 
  ७३२१/२०-११-१३  १०,०००/- 
 

राबार्थमाषरा राबाचा दशस्त्वा प्रदान कयण्माऩलूी वदय शप्ता माऩलूी ददरा गेरा ककॊ ला नाशी माची तऩावणी 
कयणे आलश्मक आशे. त्मानॊतयच राब प्रदान कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  उऩयोक्त प्रकयणी एकाच राबाचा 
शप्ता द फाय प्रदान करून अऩशाय केल्माचे ददवनू मेत.े जादा प्रदान यक्कभ रु ६,४०,०००/- वॊफॊधधता कडून 
लवरू कयण्मात माले. ल मा ननमभफाह्मतफेाफत वॊफॊधधत भनऩा कभषचायी/अधधकायी माॊच्मा वलरुद्ध 
प्रळावकीम कामषलाशी शोणे आलश्मक आशे. 
    माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक १०४ ददनाॊक ०४/१२/१७ देण्मात आरे आशे. ख रावा अप्राप्त झाल्माभ ऱे 
आषेऩ कामभ कयण्मात आरा आशे.    

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

104 04/12/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATPKWM8301 

 

133 भनऩा शद्दीतीर वालषजननक वलदशयीतीर ऊऩवा करून गाऱ कचया वापवपाईतीर 
अननमशभततफेाफत.   

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

06 00 भनऩा 9ड 01 186077 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



00 00 00 00 
 

भशानगयऩाशरका, अभयालती शद्दीतीर वालषजननक वलदशयीतीर उऩवा करून गाऱ कचया वापवपाईच्मा 
काभाच्मा ननवलदा न भागवलता काभे कयण्मात आरेरी आशेत. 
 

     ऩाणीऩ यलठा वलबागातीर दयकयाय अवरेल्मा खारीर काभाना भनऩाचे कामाषयॊब आदेळ 
क्र.अभनऩा/कामष.अशब.२ /कामाष.आॊ/७७/१/११, ददनाॊक २३/१२/२०११ न वाय श्री वाई रेडवष माॊना भनऩा 
षेरातीर जेट ऩॊऩ, वॊफभळीफर ऩॊऩ, वालषजननक नऱ द रुस्त्ती, जीआम, ऩीव्शीवी, ऩाईऩ राईन द येस्त्ती, 
टीवीएर डोजयद्लाये जब्रधचॊग ऩालडय टाकणे. योफट द रुस्त्ती कयणे, शातऩॊऩ  द रुस्त्ती कयणे. मा काभाकरयता 
ददनाॊक ३१.१२.२०१२ ऩमतं भॊज यी देण्मात आरेरी शोती.  ददनाॊक ३१.१२.२०१2 योजी वॊऩरेल्मा भ दतीव 
३१.१२.२०१३ ऩमतं भ दतलाढ देण्मात आरी. वन २०१३-२०१४ मा लऴाष करयता ऩयत अथषवॊकल्ऩ भॊजूय 
शोण्माव वलरॊफ अवल्माने, नलीन अॊदाजऩरक भॊजूय शोण्माव फयाच लेऱ रागणाय अवल्माचे कायण देलनू 
ज न्माच दयाने काभ कयण्माकायीता ज न्मा दयकयायाव ६ भदशन्माची म्शणजेच दद ३०.६.२०१३ ऩमतं लाढ 
देण्मात आरी. त्मा नॊतय ऩ न्शा दद.१.७.२०१३ त े१५.१०.२०१३ ऩमतं भ दतलाढ देण्मात आरी.  मा लरून 
अवे ननदळषनाव मेत ेकी ठयावलक ऩ यलठाधायकाॊना राब देण्माचे उद्देळाने ननवलदा फोरवलणात वलरॊफ 
कयण्मात आल्माचे ददवनू मेत.े जेणेकरून ज न्माच ऩ यलठा धायकाॊना भ दतलाढ देता माली. 
 

     नोंदलशीची ऩडताऱणी कयता भशानगयऩाशरका अभयालती शद्दीतीर वालषजननक वलदशयीतीर उऩवा 
करून गाऱ कचया वापवपाई कयण्मात आरेरी  अवनू त्माची देमके खारीर प्रभाणे ऩायीत कयण्मात 
आरी आशे. 

प्रभाणक क्रभाॊक ददनाॊक यक्कभ (रुऩमे) कॊ राटदायाचे नाॊल 
3263 1.8.2013 18787 श्री.गजानन योतरे े
3264 1.8.2013 18700 श्री.गजानन योतरे े
3265 1.8.2013 20700 श्री.गजानन योतरे े
3266 1.8.2013 42839 श्री.गजानन योतरे े
11049 1.11.2013 39397 श्री.गजानन योतरे े

 

वदय काभा करयता ननवलदा भागवलण्मात आरेल्मा नाशीत. 
 

     उऩयोक्त खचाषफाफत अधषवाभाव ऩर क्रभाॊक २०, ददनाॊक १९/०९/२०१७ ल अधषवाभावऩर क्रभाॊक १४८, 
ददनाक०८/०१/२०१८ अन्लेमे  अशबरेख/ेप्रभाणके ऩडतऱणी करयता उऩरब्ध करून देण्माफाफत कऱवलन्मात 
आरेरे अवताना अशबरेखे उऩरब्ध करून देण्मात आरेरी नाशी. 
     रेखाऩरयषणाव अशबरेखे उऩरब्ध करून देणे भह्त्लाचे आशे. त्माशळलाम रेखाऩयीषणाचा उद्देळ वपर 



झारा अवे म्शणता मेणाय नाशी. भशायाष्ट्र स्त्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ १९३०भधीर करभ ६(३) 
प्रभाणे ज्मा तायखेव रेखाऩरयषणाचे काभ व रू कयण्माचे ठयवलरे जात ेत्मा तायखेवॊफधी आलश्मक नततक्मा 
कारालधीची रेखी नोटीव वॊफॊधधत  भशानगयऩाशरकेव कऱवलरी जात ेत्मानॊतय प्रत्मष रेखाऩयीषण व रु 
झाल्मालय अधधननमभाच ेकरभ ६(१) न वाय मोग्म लाटतीर अळा रेख्माचा वॊदबाषत वॊफधधत अधधकायी 
माॊना अशबरेखाची भागणी कऱलरी जात ेतयी व द्धा रेखा ऩयीषणावॊ अशबरेखाची भागणी कऱलरी जात े
तयी व द्धा रेखा ऩयीषणावॊ अशबरेखे उऩरब्ध केरी नाशीत वदय फाफ गॊबीय स्त्लरुऩाची आशे. 
रेखाऩयीषकच्मा  रेखीव चनेकड ेद रषष कयणे ककला तवे अन ऩारन कयण्माचे नाकायणे मा फाफत भ ॊफई 
स्त्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ (व धायणा)२०११ भधीर करभ८ न वाय रुऩमे २५०००/- ऩमतं दडात्भक 
कामषलाशीची तयतदू आशे.  
 खारीर  फाफीलयीर खचाषची अशबरेखे रेखा ऩयीषणाव अप्राप्त आशेत. 
21. ऩाणीऩ यलठा वलबागाने टॉकयने ल फोअयलेरद्लाया जभा शोणाये उत्ऩन्न रुऩमे :- ९७३०२३/- 
22.  तवेच ऩाणीऩ यलठा मोजनेचीदेखबार द रुस्त्ती ल तत्वभ वादशत्म खयेदी/ खचष रुऩमे :- ६८२२७/- 
23. वलशीयीनतर गाऱ काढणे मालय रुऩमे ३६०२४५/- 
24. वलशीयीची द रुस्त्ती मावाठी रुऩमे खचष ६८२२७/- केरा अवनू खचाषलयीर देमके तऩावणीवाठी उऩरब्ध 

करुन देण्मात आरेरी नाशी. 
25. ऩाणी टॊचाई मोजना भधीर तातडीची फोअयलेर खोदाई करयता कयण्मात आरेल्मा रुऩमे६१७३६३/-

देमके/ अशबरेखे रेखाऩयीषणाव  उऩरब्ध न झाल्माने वदयीर खचष वलदशत ऩद्धीतीने झारा आशे 
काम? माॊची खारी शोऊ ळकरी नाशी. 

26. टी वी एर डोजयद्लाये जब्रधचॊग ऩालडय टाकणे मालयीर खचष रुऩमे १४९४००/- मा अशबरेखे 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माने वदयीर खचष वलदशत ऩद्धीतीने झारा आशे काम माॊची खारी 
शोऊ ळकरी नाशी. 

27. भशायाष्ट्र जीलन प्राधधकयण माॊना ऩाण्माचे प्रदान कयण्मात आरेरी यक्कभ रुऩमे ५१२१३३९/- 
खचाषची अशबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध न झाल्माने वदयीर खचष वलदशत ऩध्दतीने झारा आशे 
काम, माॊची खारी शोऊ ळकरी नाशी. 

 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.२०,  ददनाॊक १९/०९/२०१७ ल अधषवभाव ऩर क्र.११५, ददनाॊक 
१३/१२//२०१७ न वाय अन ऩारन भागवलरे अवता कोणतशेी अन ऩारन/उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 
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134 बाॊडाय वलबागातीर नोंदलह्मा उऩरब्ध न करून देण्माफाफत.  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
20 00 00 9ड 00 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

बाॊडाय वलबागातीर देमक नोंदलशी, लजालट नोंदलशी, भागणी ऩ स्त्तके इत्मादी नोंदलह्मा, भागणीऩर,  यद्द 
केरेरे भागणीऩरॊ तवेच बाॊडाय खयेदी वलऴमक भादशती लायॊलाय तोंडी तवेच अधषवभाव ऩराद्लाये भागणी 
करुनशी उऩरब्ध करून करून देण्मात आरेरे नाशी. 
 

     अभयालती भशानगयऩाशरकेचे बाॊडाय वलबागातीर देमक नोंदलशी, लजालट नोंदलशी, भागणी ऩ स्त्तके,  

बाॊडाय खयेदी वलऴमक भादशती  अधषवभाव ऩर क्रभाक १७, ददनाॊक १९.०९.२०१७ तवेच  अधषवभाव ऩर 
क्रभाक १४१, ददनाॊक १३.०१.२०१८ ल अधषवभाव ऩर क्रभाक २०७, ददनाॊक २३.०१.२०१८ अन्लमे भागवलण्मात 
आरेरे अशबरेख  लायलाय भागणी करूनशी रेखाऩयीषणाकरयता उऩरब्द करून देण्मात आरेरी नाशीत. 
त्माभ ऱे वलऴमाककत नोंदलह्माची ऩडताऱणी कयता आरी नाशी. 
 

     रेखाऩयीषणाव अशबरेखे उऩरब्ध करुन देणे भशत्लाचे आशे.  त्माशळलाम रेखाऩयीषणाचा उद्देळ वपर 
झारा अवे म्शणता मेणाय नाशी.  भशायाष्ट्र स्त्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ १९३० भधीर करभ 6 
प्रभाणे ज्मा तायखेव रेखाऩयीषणाचे काभ कयण्माचे ठयवलरे जात,े त्मा तायखेवॊफॊधी आलश्मक नततक्मा 
कारालधीची रेखी नोटीव वॊफॊधधत भशानगयऩाशरकेव कऱवलरी जात.े  त्मानॊतय प्रत्मष रेखाऩयीषण व रु 
झाल्मालय अधधननमभाचे करभ 6 न वाय मोग्म लाटतीर अळा रेख्माॊच्मा वॊदबाषत वॊफॊधधत अधधकायी माॊना 
अशबरेखाची भागणी कऱवलरी जात.े  तयी व द्धा रेखाऩयीषणाव अशबरेखे उऩरब्ध केरी नाशीत.  वदय 
फाफ गॊबीय स्त्लरुऩाची आशे.  रेखाऩायीषकाच्मा वचूनेकड ेद रषष कयणे, अन ऩारन कयण्माचे नाकायणे 



माफाफत भ ॊफई स्त्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ 2011 (व धायणा) भधीर करभ 8 न वाय रु.25000/- 
ऩमतं दॊडात्भक कामषलाशीची तयत द आशे. 
 

     माफाफत अधषवभावऩर क्रभाक १७, ददनाॊक १९.०९.२०१७ तवेच  अधषवभाव ऩर क्रभाक १४१, ददनाॊक 
१३.०१.२०१८ ल अधषवभाव ऩर क्रभाक २०७, ददनाॊक २३.०१.२०१८ अन्लमे भागवलण्मात आरेरे अशबरेख 
लायॊलाय भागणी करूनशी रेखाऩयीषणाकरयता उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे नाशीत.  त्माभ ऱे ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव 
साऩन क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम 
वॊकेताॊक 
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135  वन २०१३-२०१४ मा आधथषक लऴाषभध्मे शळषण वलबागाने केरेल्मा जभा, खचष ल  
लाऩयाकरयता रागणाऱमा स्त्टेळनयी ल ईतय वादशत्म खयेदीतीर तवेच रेखाऩयीषणावॊफॊधाने 
आलश्मक अशबरेख उऩरब्ध न कयणेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
26 00 ळावन ल भनऩा 9ड 00 00 
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

वन २०१३-२०१४ मा आधथषक लऴाषभध्मे अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा शळषण वलबागाने लेगलेगळ्मा 
खारीर फाफीलय खचष केरेरा आशे.  तवेच ळारेम ऩोऴण आशाय, इभायत बाड,े अल्ऩवॊख्माक वलद्मार्थमांना 
प्रोत्वाशन बत्ता लाटऩ, शळषक ददन, शळषक लेतन अन दान, तवेच भाध्मशभक ळाऱा शळषकाना उऩदान 
प्रदान मा फाफीलय झारेल्मा खचाषची देमके, नस्त्ती, रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेल्मा नाशीत. 
 



वन २०१३-२०१४ मा आधथषक लऴाषभध्मे अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा शळषण वलबागाने योखलशीन वाय 
खारीर प्रभाणे खचष केरेरा आशे.  

28. ऩोऴण आशायालयीर खचाषची यक्कभ खारीरप्रभाणे प्राप्त झारी. माफाफत अशबरेख उऩरब्ध करून 
देण्मात आरेरे नाशी. त्माभ ऱे वलद्मार्थमांना ऩोऴण आशाय मोग्म प्रभाणात देण्मात आरा ककला 
कव?े माफाफत खारी कयता आरी नाशी. 

अ.क्र ददनाॊक यक्कभ 
१ १०.०४.२०१३ १५७५९०२/- 
२ १६.०५.२०१३ १९४४९३८/- 
३ २४.०१.२०१४ १८५००/- 

 

2. उऩवॊचारक, शळषण वलबाग, माॊचेकडून शळषक लेतन अन दान खारीरप्रभाणे प्राप्त झारेरे आशे. 
अ.क्र. प्रभाणक क्रभाॊक ल ददनाॊक यक्कभ 

१ --/ २१.५.२०१३ ५७.४९,०००/- 
२ --/ ३०.०५.२०१३ ८५,००,०००/- 
३ --/ १८.०६.२०१३ ४२.००.०००/- 
४ --/ २०.०७.२०१३ ८६.८९.०००/- 
५ ४२४/५.८.२०१३ ८९,००,०००/- 
६ ४२७/५.९.२०१३ ८९,००,०००/- 
७ ५३२/१७.१२.२०१३ ३,२०,००,०००/- 
८ ५३४/३०.०१.२०१४ १,००.००.०००/- 
९ ५३५/१८.०२.२०१४ १,००,००.०००/- 
१० ५३६/२१.०३.२०`२०१४ २,०९,२५,०००/- 

  

३. खारीरप्रभाणे ळाऱा बाड ेलाटऩचे प्रदान झारेरे आशे :- 
ददनाॊक रुऩमे 

२५.११.२०१३ ४०३७०/- 
२६.१२.२०१३ ११,०००/- 
२०.०२.२०१४ ८७८८२/- 
११.०३.२०१४ २२०२०/- 

 



४. शळषण वलबागाव खारीरप्रभाणे प्राथशभक ळाऱा शळषण दजाष उॊचालणे मा मोजनेअॊतगतष खारीर 
वादशत्म ऩ यलठा कयण्मात आरेरा आशे. 

ददनाॊक प्रभाणाक क्र. तऩळीर यक्कभ 

१.११.२०१३ ६७७६ डके्व/फेंच ऩ यलठा ८२११६७/- 
१.११.२०१३ ६७९४  वादशत्मऩ यलठा १९००००/- 
१.११.२०१३ ६७९५ वादशत्मऩ यलठा ५७२५२८/- 
१.११.२०१३ ६८०७ वादशत्मऩ यलठा १६३८०/- 
१.११.२०१३ ६८१५ वादशत्मऩ यलठा ३१७५०/- 
१.११.२०१३ ६८१२ वादशत्मऩ यलठा ४८०००/- 
२१.०६.२०१३ ३३४३ अदाजऩरक छऩाई ४७०००/- 

 

५.  उऩयोक्त फाफीवॊफधी अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १८, ददनाॊक १९.०९.२०१७, अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १४२, 
ददनाॊक ०३/०१/२०१८, अधषवभाव ऩर क्रभाॊक ११५, ददनाॊक १३.१२.२०१७ तवेच 

लायॊलाय तोंडी तवेच प्रत्मष बेटून  अशबरेखे उऩरब्ध करून देण्माफाफत कऱलनूशी अशबरेख उऩरब्ध करुन 
देण्मात आरेरा नाशी.  त्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

141 02/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATRWPM6401 

 

136   वन २०१३-२०१४ मा आधथषक लऴाषभध्मे कामाषरमीन लाऩयाकरयता रागणा-मा स्त्टेळनयी ल 
ईतय वादशत्म खयेदीतीर अननमशभततफेाफत.                             

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
20 00 भनऩा 9ड 01 00 
 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

वन२०१३-२०१४ मा  आधथषक लऴाषभध्मे अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा बाॊडाय वलबागाने लेगलेगळ्मा 
वलबागावाठी रागणायी स्त्टेळनयी ल ईतय वादशत्म खयेदी केरे अवनू ननवलदा, जादशयात, इत्मादीफाफत 
अशबरेखे उऩरब्ध कयण्मात आरेरे नाशी.  

 

     वन २०१३-२०१४ मा आधथषक लऴाषभध्मे भयालती भशानगयऩाशरकेच्मा बाॊडाय वलबागाने  लेगलेगळ्मा 
वलबागावाठी रागणायी स्त्टेळनयी ल ईतय वादशत्म खयेदी केरे अवनू बाॊडाय वलबागातीर वप्र ॊटीॊग य जजस्त्टय 
वाठा नोंदलशी भध्मे ऩषृ्ट्ठक्रभाॊक २४ त े२७ लय खारीर लस्त्तू प्राप्त झाल्माफाफत नोंदी आढऱून आल्मात .  
ऩयॊत  वदय  लस्त्त  लाटऩाफाफतच्मा नोंदी वाठा नोंदलशीत आढऱून मेत नाशी .  त्माभ ऱे वादशत्माचा 
गयैलाऩय/द रुऩमोग झाल्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
 

     वदय वादशत्म छऩाईकरयता ननवलदा भागवलण्मात आरी ककला कवे ? माफाफत अशबरेख प्राप्त झारा  
नाशी. त्माभ ऱे वदय वादशत्माची खयेदी मोग्म ऩध्दतीने झारी अवल्माची खारी कयता आरी नाशी. 
खयेदी केरेल्मा लस्त्त ॊचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 

ददनाॊक बफर 
क्रभाॊक 

ऩ यलठाधायकाच े
नाल 

खयेदीचा 
तऩळीर 

एक ण वॊख्मा ळयेा 

१०/१०/२०१३ ८८०५ श्री फजयॊग 
traders 

अन सप्ती प्रभाणऩर  
अजदाय पॉभष 

१०००० 
१०००० 

 

१०/१०/२०१३ ८८०६ श्री फजयॊग 
traders 

पाईर २००० एरफीटी 

१०/१०/२०१३ ८८०९ श्री फजयॊग 
traders 

रेटयऩड भोठे 
रेटयऩड रशान 
यदशलावीदाखर े
यदशलावीदाखर े
शरपापा भोठे 
 

१५० 
५० 
५० 
५० 
१००० 

भशाऩौय/ 
उऩभशाऩौयकरयता 

१०/१०/२०१३ ९३१० जमबायतफ क 
फाईडड ॊग 

 ३३० नग  

२३/१२/२०१३ ९३२९ व लणष भ द्रणारम न भ नापॉभष वॊच छऩाई 
वप्र ॊटीॊगफाईंडड ॊगवश 

१००००वॊच एरफीटी 

३०/०१/२०१४ ९३६१ व लणष भ द्रणारम लीजतॊरी यजीस्त्टय छऩाई 
वप्र ॊटीॊगफाईंडड ॊगवश 

३०नग प्रकाळ वलबाग 



०४/०२/२०१४ ९३४४ वोभाणी 
फ कफाईडड ॊग 

दलाखाना केव ऩेऩय 
दलाखाना ऩालती ऩ स्त्तह 
ओऩीडी यजीस्त्टय 
जन्भ दाखर े

२००००० 
१०००० 
५० 
५०००० 

आयोग्म 
वलबाग 

०७/०३/२०१४ ९३५० व लणष भ द्रणारम प्रगती ऩ स्त्तह लगष १ त े
२ 
प्रगती ऩ स्त्तह लगे ३ ल 
४ 
शजेयीऩट 

४००० 
४००० 
७०० 

वलष वलबागाकयीता 

०४/०२/२०१४ ९३४१  आदेळऩर ल ईतय १४ 
लस्त्त ू

 वलष वलबागाकयीता 

०४/०२/२०१४ ९३४३  ऩेरोर रेखा नॊ .१२७ ल 
ईतय ६ लस्त्त ू

 वलष वलबागाकयीता  

 
29. वपाई काभगाय माॊना लाटऩ कयण्मात आरेल्मा ड्रवेफाफत ऩरयऩणूष नोंदी वाठा नोंदलशीत कयण्मात 

आरेल्मा नाशीत .  एक ण खयेदी कयण्मात आरेल्मा ड्रवेची वॊख्मा नभदू नाशी . खयेदीफाफत नस्त्ती 
उऩरब्ध करून देण्मात आरेरी नाशी. 

30. कामाषरमीन काभकाजाकारयता स्त्टेळनयी वादशत्म खयेदीफाफतची  नस्त्ती /वॊधचका उऩरब्ध करून 
देण्मात आरी नाशी .भाराची नोंद वाठा नोंदलशीत कयण्मात आरेरी ना दश. पक्त वाठा नोंदलशीत 
नोंदी घेण्मात आरेल्मा आशेत. 

31. वप्र ॊटेड स्त्टेळनयी वादशत्म, भार वाठा नोंदलशी, टऩार फ क ल ईतय ६५ नभ ने, इ. नोंदलशमा छऩाई 
फाफतची नस्त्ती/वॊधचका उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरे नाशीत. 

32. पायी खयेदीफद्दर प्रभाणक क्रभाॊक ६७९५, ददनाक ०१.११.२०१३, रुऩमे ७८००००/- चे अन ऴॊगाने 
खयेदीफाफतची नस्त्ती वॊधचका उऩरब्ध करून देण्मात आरेरी नाशी.        

 उऩयोक्त फाफीवॊफधी अधषवभाव ऩर क्रभाॊक१७, ददनाक १९.०९.२०१७, अधषवभाव ऩर क्रभाॊक १४१, ददनाक 
०३/०१/२०१८ तवेच लायॊलाय  कऱलनूशी रेखाऩरयषणाव अशबरेखे उऩरब्ध करून  देण्मात आरेरे नाशी . 
अशबरेखे उऩरब्ध करून देणे भह्त्लाचे आशे.  त्माशळलाम रेखाऩयीषणाचा उद्देळ वपर झारा अवे म्शणता 
मेणाय नाशी .  स्त्थाननक ननधी  रे खा अधधननमभ १९३० भधीर करभ 6(3) प्रभाणे ज्मा  तायखेव 
रेखाऩयीषणाचे काभ व रु कयण्माचे ठयवलरे जाते .  त्मा तायखेवॊफॊधी आलश्मक नततक्मा कारालधीची रेखी 
नोटीव वॊफॊधधत  भशानगयऩाशरकेव कऱवलरी जाते . त्मानॊतय प्रत्मष रेखाऩयीषण व रु झाल्मालय  
अधधननमभाच े करभ 6 (1) न वाय मोग्म लाटतीर अळा रेख्माचा वन्दबाषत वॊफ धधत अधधकायी माॊना 
अशबरेखाची भागणी कऱलरी जात.े  तयी व द्धा रेखा ऩयीषणाव अशबरेखे उऩरब्ध केरी जात नाशीत वदय 
फाफ गॊबीय स्त्लरुऩाची आशे.  रेखाऩयीषकाच्मा वचूनेकड ेद रषष कयणे तवे अन ऩारन कयण्माचे नाकायणे मा 



फाफत भ ॊफई स्त्थाननक ननधी रेखा अधधननमभ  २०११ (व धायणा) चे करभ ८ न वाय  रुऩमे २५०००/- ऩमतं 
दॊडात्भक कामषलाशी कयण्मात माली. 
 

     माफाफत अधषवभावऩर क्रभाॊक १४१, ददनाॊक ३.१.२०१८ अन्लमे वलचायणा केरे अवता अन ऩारन केरे 
नवल्माभ ऱे वदय ऩरयच्छेद कामभ कयण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

141 03/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 
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137 श्री. भशेळ ना. देळभ ख ऩमाषलयण अधधकायी माॊचे ऩदस्त्थाऩनेतीर वलरॊफ कारालधीतीर 
केरेरे लेतनाचे प्रदान तवेच ननलतृ्तीलेतन अॊळदान ल यजा लेतन अॊळदान यकभेचा 
भनऩाकड ेबयणा न केल्माफाफत.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
02 00 भनऩा 9फ 03  00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 



00 00 00 00 
 

भशायाष्ट्र ळावन, उदमोग, ऊजाष ल काभगाय वलबाग भ ॊफई माॊचे आदेळ क्र . आम.डी.वी. 2009/प्र.क्र. 432/ 
उदमोग-14 ददनाॊक 09/12/2009 न वाय श्री .भशेळ ना. देळभ ख, ऩमाषलयण अधधकायी , भनऩा, अभयालती 
माॊना भशायाष्ट्र औदमोगीक वलकाव भशाभॊडऱ , भ ॊफई मेथे वलळऴे कामष अधधकायी (ऩमाषलयण) मा ऩदालय 
प्रनतननम क्तीने नतन लऴष कारालधीवाठी ऩदस्त्थाऩना देण्मात आरी शोती . भशायाष्ट्र औदमोगीक वलकाव 
भशाभॊडऱ, भ ॊफई कामाषरमाने श्री .भशेळ देळभ ख माॊना दद .15.04.2013 योजी कामषभ क्त केरे . कामषभ क्तीचे 
आदेळ नवल्माने भनऩाने वॊफॊधीत कभषचा- माव रुजू करुन घेतरे नाशी . त्मानॊतय भनऩाने ळावनाचे 
आदेळाशळलाम दद .07.03.2014 रा रुजू करुन घेतरे . वलरॊफ कारालधीतीर लेतन बत्त ेननमोक्त्माने 
द्मालमाचे अवनू भनऩाने वॊफॊधी त कभषचा-मानी भनऩाव वेला ददरी नवतानाव ध्दा लेतन बत्त्माचे त्माॊना 
प्रदान कयण्मात आरे . तवेच भशायाष्ट्र औदमोगीक वलकाव भशाभॊडऱ , भ ॊफई कामाषरमाने ननमभान वाय 
प्रनतननम क्ती कारालधीतीर ननलतृ्तीलेतन अॊळदान ल यजा लेतन अॊळदान बयणा केल्माची नोंद वेला 
ऩ स्त्तकात आढऱून आरी नाशी. 
 

भशानगयऩाशरका, अभयालती माॊचे आदेळ क्र .अभनऩा/वाप्रवल/4792008 दद. 18 पेब्रलूायी 2008 अन्लमे श्री. 
भशेळ देळभ ख माॊची ऩमाषलयण वॊलधषन अधधकायी ऩदालय लेतनशे्रणी 8000-13500 भध्मे अस्त्थामी स्त्लरुऩात 
आदेळातीर अटी ल ळतीच्मा अधधन ननम क्ती केरी . (ननम क्ती आदेळ तऩावणीव प्राप्त झारा नाशी ) 
ळावनाचे उद्मोग , उजाष ल काभगाय वलबाग आदेळ क्र . आमडीवी-2009/प्रक्र-432/उद्मोग-14 
दद.9.12.2009 न वाय श्री .भशेळ ना . देळभ ख, ऩमाषलयण अधधकायी , भनऩा, अभयालती माॊना भशायाष्ट्र 
औदमोगीक वलकाव भशाभॊडऱ, भ ॊफई मेथे वलळऴे कामष अधधकायी (ऩमाषलयण) मा ऩदालय प्रनतननम क्तीने नतन 
लऴष कारालधीवाठी ऩदस्त्थाऩना देण्मात आरी. माफाफत रेखाऩरयषणालयीर अशबप्राम ऩ ढीरप्रभाणे आशे. 

1. भनऩाचे आस्त्थाऩनेलय ऩमाषलयण अधधकायी शे ऩद ळावनाचे नगय वलकाव वलबागाने भॊजूय केरेल्मा 
आकृत्तीफॊधात वभावलष्ट्ट आशे ककॊ ला कवे ? वदयचे ऩद नलननशभषत ऩद अवनू ऩमाषलयण अधधकायी शे ऩद 
बयण्मावाठी ळावनाचे नगय वलकाव वलबागाची भॊजूयी घेतल्माची अशबरेख्मात नोंद नाशी.  

2. भशायाष्ट्र औदमोगीक वलकाव भशाभॊडऱ , भ ॊफई कामाषरमाने श्री . भशेळ देळभ ख माॊना दद . 15.04.2013 
योजी कामषभ क्त केरे . ऩयॊत  कामषभ क्तीफाफत ळावनाने अथला वॊफॊधीत कामाषरमाने आदेळ काढरे नवरे 
नवल्माने भनऩाने श्री . भशेळ ना. देळभ ख माॊना काभालय रुजू करुन घेण्मात आरे नाशी . त्माभ ऱे वॊफॊधीत 
कभषचा-माव दद .16.04.2013 त े6.03.2014 मा कारालधीत ऩदस्त्थाऩनेशळलाम याशाले रागरे .  त्मानॊतय 
भनऩाने ळावना चे आदेळाशळलाम दद . 07.03.2014 रा रुजू करुन घेतरे . ऩदस्त्थाऩनेतीर वलरॊफ 
कारालधीतीर लेतन बत्त ेननमोक्त्माने दमालमाचे अवनू वॊफॊधधत कभषचा- माने भनऩाव वेला ददरी 
नवतानाव ध्दा लेतन बत्माचे प्रदान कयण्मात आरे, शे ननमभवॊगत नाशी. 

         भशानगयऩाशरका, अभयालती माॊचे आदेळ क्र.अभनऩा/वाप्रवल/आम  958/2014 दद. 16.10.2014 
न वाय श्री .भशेळ ना . देळभ ख, ऩमाषलयण अधधकायी माॊचा ऩदस्त्थाऩनेतीर वलरॊफ वक्तीचा प्रनतषाधीन 
कारालधी कतषव्म कारालधी म्शणून ननमशभत केरा अव न उक्त कारालधीतीर लेतन ल बत्माचे प्रदान 



कयण्मात आरे . लास्त्तवलकत: ननमभान वाय रुजू कारालधीऩमतंचे लेतनाचे प्रदान भनावे (स्त्लीमेत्तय वेला ) 
ननमभ 1981 चे ननमभान वाय ननमोक्त्माने कयालमाचे अवनू भनऩाकडून अदा कयण्मात आरे.  

3. भशायाष्ट्र नागयी वेला (स्त्लीमेत्तय वेला) ननमभ 1981 चे ननमभ 39, 44 त े51(ऩरयशळष्ट्ट 3 ल 4)  
न वाय ननलतृ्तीलेतन ल यजेच ेअॊळदान ननमोक्त्माने भशानगयऩाशरका, अभयालती मा  भ ऱ आस्त्थाऩनेकड े
बयणा कयणे आलश्मक आशे.  माफाफत ऩरयशळष्ट्ट 4 भध्मे दळषवलरेल्मा दयाने ल ऩध्दतीने ननलतृ्तीलेतन ल 
यजा लेतन अॊळदानाची ऩरयगणना करुन ऩयवेलेतीर कारालधीच ेयजा लेतन अॊळदान ल ननलतृ्ती लेतन 
अॊळदान वॊफॊधीत वॊस्त्थेने/भॊडऱाने भ ऱ ननमोक्त्माकड े(भनऩाकड)े जभा कयणे आलश्मक आशे. ऩयॊत  
त्माप्रभाणे कामषलाशी झाल्माचे अशबरेख्मालरुन  ददवत नाशी.  भशायाष्ट्र औदमोगीक वलकाव भशाभॊडऱ, 
भ ॊफई माॊचेकडून श्री. भशेळ ना. देळभ ख ऩमाषलयण अधधकायी माॊचे प्रनतननम क्ती कारालधीतीर ननलतृ्तीलेतन 
अॊळदान ल यजा लेतन अॊळदान लव र करुन भनऩा ननधीत जभा कयणे आलश्मक आशे. 

      माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.216, दद.31.01.2018 न वाय अन ऩारन/ख रावा भागवलरा अवता 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

216 31/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301 
 

138 योखलशीतीर अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ 06 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

योखलशी भध्मे अॊकाभध्मे उऩरयरेखन तवेच खाडोखोड कयण्मात आरेरी आशे.  योखलशी लय 
भशानगयऩाशरकेची भ द्रा उभटलण्मात आरेरी नाशी. प्रभाणक क्रभाॊक शे ऩयत ऩयत देण्मात आरेल्मा आशेत.  



भाशवक लगीकृत गोऴलाये काढण्मात आरेरे नाशी.  मोजनाननशाम योखलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी. ळावन 
अन दान प्राप्त झारेफाफतची नोंद योखलशीत घेण्मात आरेरी नाशी.   
 

            अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत ठेलण्मात आरेल्मा 
योखलशीत खारीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.  
 
 

1) वन 2013-2014 मा कारालधीतीर योखलशीची तऩावणी केरी अवता, योखलशी भध्मे अॊकाभध्मे उऩरयरेखन तवेच 

खाडोखोड कयण्मात आरेरी आशे, माफाफत वॊफॊधधत कामाषरमप्रभ खाॊची आदमाषयी कयण्मात आरेरी नाशी.  
 

2) योखलशी लय भशानगयऩाशरकेची भ द्रा उभटलण्मात आरेरी नाशी. 
 

3) प्रभाणक क्रभाॊक 3488 नॊतय ऩ न्शा प्रभाणक क्रभाॊक 2489 , ददनाॊक 27/06/2013 योजी ऩ न्शा व रु कयण्मात आर.े  

त्माभ ऱे प्रभाणक क्रभाॊक 2489 त े3488 शे प्रभाणक क्रभाॊक ऩ न्शा आरेरे आशेत, माफाफतचा ख रावा वादय कयाला.  
 

4) कामाषरमप्रभ खाने प्रत्मेक भदशना अखेय योकडलशीत नोंदवलरेरी जभा ल वॊवलतयणे माॊची फेयीज करुन जभा ल 

खचाषच्मा भाशवक लगीकृत गोऴला-मा फयोफय भेऱ घातरा ऩादशजे, अव ेअवताना त्माप्रभाणे कामषलाशी झाल्माच े

आढऱून मेत नाशी.  
 

5) मोजनाननशाम योखलशी ठेलण्मात आरेरी नाशी, वलष मोजनाॊची एकरच योख ऩ स्त्तक ठेलण्मात आरेरे नाशी. 
 

6) ळावन अन दान प्राप्त झारेफाफतची नोंद योखऩ स्त्तकाॊत घेण्मात आरेरी नाशी. 
  

       माफाफत रेखा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 209, ददनाॊक 24/01/2018 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता रेखा वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.        

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

209 24/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

139 ऩळ वॊलधषन वलबागाने वन 2013-14 चे खचाषचे प्रभाणके ल नस्त्त्मा रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करून न ददल्माफाफत.. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 



41 ऩळ  लध 
गशृ    

वलबाग   

भनऩा  9ड 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

ऩळ वॊलधषन वलबागाने वन 2013-14 चे खचाषची प्रभाणके /नस्त्त्मा रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून न 
ददल्माभ ऱे रुऩमे 2232146/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे. 
 

रेखाऩयीषण ऩथकाव खारीर दळषवलरेल्मा खचाषची प्रभाणके ल त्मावॊफॊधी नस्त्त्मा/कयायनाभा 
रेखाऩयीषणाव वादय केरेल्मा नाशीत.  

अ.क्र. प्रभाणक 
क्रभाॊक 

ददनाॊक      तऩळीर  यक्कभ 

1 419 10/04/2013 श्लान उत्ऩत्ती ननमॊत्रण  97679 
2 1947 15/05/2013 लाशन बाड े 18001 
3 1948  15/05/2013 लाशन बाड े 18001 
4 1949  15/05/2013 लाशन बाड े 18001 
5 2775 09/07/2013 अग्रिभ (भोकाट जनालये ऩकडणे) 60000 
6 3612 07/08/2013 भोकाट लयाश फॊदोफस्त अग्रिभ  50000 
7 3852 19/08/2013 भोकाट श्लान उत्ऩत्ती ननमॊत्रण 279707 
8 4034 27/08/2013 भोकाट जनालये ऩकडणे (अग्रिभ) 100000 
9 5175 09/10/2013 रक्ष्भी इख्न्स्टट्मटू (श्लान उत्ऩत्ती ननमॊत्रण) 230965 
10 5747 25/10/2013 ळाॊत  नाग वॊस्त्था (भोकाट जनालये ऩकडणे) 40000 
11 5748 25/10/2013 ळाॊत  नाग वॊस्त्था (भोकाट जनालये ऩकडणे) 39400 
12 5841 25/10/2013 औऴधी खयेदी 105033 
13 7636 05/12/2013 ळाॊत  नाग वॊस्त्था (भोकाट जनालये ऩकडणे) 52000 
14 7637 15/12/2013 वषभ भोटवष (भोकाट जनालये ऩकडणे) 97000 
15 7747 10/12/2013 लाशन (भोकाट जनालये ऩकडणे) 180000 
16 7838 त े

7840 
13/12/2013 ळाॊत  नाग वॊस्त्था (भोकाट जनालये ऩकडणे) 127772 



17 7995 20/12/2013 कोंडलाडा गाडी द रुस्त्ती 75275 
18 10063 18/02/2014 कोंडलाडा नलीन लाशन (रक्ष्भी इजन्स्त्टट्मटू 

अॎननभर लेरपअय)   
230132 

19 10064 18/02/2014 कोंडलाडा नलीन लाशन (रक्ष्भी इजन्स्त्टट्मटू 
अॎननभर लेरपअय)     

103973 

20 10065 18/02/2014 कोंडलाडा नलीन लाशन (रक्ष्भी इजन्स्त्टट्मटू 
अॎननभर लेरपअय)  

264065 

21 10348 24/02/2014 कोंडलाडा 27381 
22 10355 24/02/2014  कोंडलाडा  17761 
   एकूण 2232146 
 
उऩयोक्त प्रभाणके ल त्मावॊफॊधीचे अशबरेखे रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्माफाफत अधषवभाव ऩर 93, 

ददनाॊक 22/11/2017 न वाय भागणी केरी अवता रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करून देण्मात आरेरी नाशी. 
त्माभ ऱे भशायाष्ट्र स्त्थाननक ननधी रेखाऩयीषा अधधननमभ 1930 (व धायणा 2011) भधीर करभ 8 ल भ ख्म 
अधधननमभाच्मा करभ 7 भधीर ऩोट- करभ (1) न वाय 25000 दॊडात्भक लव रीची कामषलाशी शोणे 
आलश्मक आशे. 

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

93 22/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

140 देळगौयल व बाऴचॊद्र फोव भाकेट भधीर अननमशभतता फाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय ल 
ऩयलाने     

भनऩा  9ड 05 00 



वलबाग   
 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 

 

गाऱेधायकाॊकडून अनाभत यकभा स्त्लीकायण्मात आरेल्मा नाशीत . तवेच कयायनाभा कयण्मात आरेरा नाशी . 
गाऱेधायकाॊनी ऩयस्त्ऩय व्मलशाय करून गाऱे शस्त्ताॊतरयत केरेरे आशे . गाऱे शस्त्ताॊतयण अधीषकाच्मा 
स्त्लाषयीने कयण्मात आरेरे आशेत. 
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा वन 2013-14 मा कारालधीतीर फाजाय ल ऩयलाना वलबागातीर देळगौयल 
व बाऴचॊद्र फोव भाकेट भधीर रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर अननमशभतता आढऱून आल्मा आशेत. 

1. बाडऩेट्टम्ाने देण्मात आरेरे गाऱे, गाऱेधायकाॊकडून अनाभत यक्कभा स्त्लीकायण्मात आरेल्मा 
नाशीत. 

2. बाडऩेट्टम्ाने देण्मात आरेल्मा गाऱेधायकाॊकडून वलदशत नभ न्मात कयायनाभा कयण्मात आरेरा नाशी. 

3. बाडऩेट्टम्ाने देण्मात आरेल्मा गाऱेधायकाॊचा ऩदशरा कयायनाभा ददनाॊक 31//03/2000 योजी वभाप्त 
झारा. ऩयॊत  त्माॊना ददनाॊक 04/01/2001 ऩावनू बाडऩेट्टम्ाने देण्मात आरा. ऩदशरा कयायनाभा शा 
ददनाॊक 31/03/2000 योजी वॊऩरा अवताॊना वलरॊफाने ददनाॊक 04/01/2001 योजी ऩ न्शा बाड्माने 
देण्मात आरा. 

4. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९ अन्लमे भा.आम क्त माॊनाच 
भशानगयऩाशरकेचे गाऱे शस्त्ताॊतयण कयण्माचे अधधकाय आशेत. ऩॊयत  श्री.भनोशय काळीयाभ लभाष, श्री. 
ऩॊज भर जभ नभरजी तरडजेा, श्री. शावयाभ बयूोभरजी शभयानी, श्री.ळॊकय अज षनदावजी बटेजा, श्री. 
नॊदरार तोरायाभजी गेशी ल श्री. यभेळ आनॊदयालजी फेरयूकाय माॊनी ऩयस्त्ऩय व्मलशाय करून गाऱे 
शस्त्ताॊतय केरेरे आशे. वदय गाऱे शे ननमभफाह्म शस्त्ताॊतयीत कयण्मात आरे आशे. तयी वदय 
भारभत्ता भशानगयऩाशरकेने आऩल्मा ताब्मात ऩयत घेण्मात माल.े 

5. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ १९४९ चे करभ ७९ अन्लमे भा.आम क्त माॊनाच 
भशानगयऩाशरकेचे गाऱे शस्त्ताॊतयण कयण्माचे अधधकाय आशेत, त्माभ ऱे फाजाय ल ऩयलाना अधीषक 
माॊच्मा स्त्लाषयीने कयण्मात शस्त्ताॊतयण शे रेखाऩयीषणाव भान्म कयता मेत नाशी.  

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 150, ददनाॊक 09/01/2018 अन्लमे अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे 
अवता फाजाय ल ऩयलाने वलबागाने कोणतशेी अन ऩारन वादय केरे नवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 



आशे.        

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

171 11/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DATKRPM6601 

 

141 भ द्राॊक ळ ल्क वशाय्मक अन दानाफाफत.  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

07 रेखा  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

ळावनाकडून प्राप्त शोणा-मा भ द्राॊक ळ ल्क वशाय्मक अन दान यकभाॊचा लऴषननशाम तऩळीर रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरा नाशी.  माभ ऱे भागणी अवणाये अन दान ल प्रत्मष प्राप्त अन दान यकभाॊचा 
ताऱभेऱ घेता मेत नाशी.  तवेच भागणी कयालमाची यक्कभ फाफत वलशीत नभ न्मात नोंदलशी 
रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी.    
 

            अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत भ द्राॊक ळ ल्क वशामक 
अन दानाऩोटी एकूण यक्कभ ककती प्राप्त झारी माफाफत वलबागाने भाशीती उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी 
नाशी.  भशायाष्ट्र नगयऩाशरका रेखावॊदशता 1971 चे ननमभ 122 न वाय वलशीत नभ न्मातीर भागणी 
ऩ स्त्तक ऩरययक्षषत कयणे आलश्मक आशे.  वलबागाने ननमशभत अन दानाचा तऩशळर उऩरब्ध करुन ददरा 
नवल्माने प्ररॊबफत भ द्राॊक ळ ल्क अन दानाच्मा यकभाॊची वत्मता ऩडताऱता आरेरी नाशी.   
      माफाफत रेखा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 97, ददनाॊक 23/11/2017 अन्लमे अन ऩारन 



दळषवलण्माव कऱवलरे अवता रेखा वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

97 23/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

142 वलधी वलबागाने लकीराॊच्मा देमकाॊभधून आमकयाची यक्कभ लवरू केरी नवरेफाफत . 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

18 वलधी 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

77100 0 0 0 

 

अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच्मा वलधी वलबागाने वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत लकीराॊच्मा 
देमकाॊभधून आमकयाची यक्कभ रु.77,100/- लवरू केरेरी नाशी .  लकीराॊना प्रदान केरेरी यक्कभ रुऩमे 
7,71,100/- भधून 10% आमकय कऩात कयणे आलश्मक अवताना आमकय कऩात न केरेरी यक्कभ 
रुऩमे 77,100/- आषेऩाधधन ठयत.े   

 

    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013–2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे भशानगयऩाशरकेच्मा दाव्मा 
फाफत खाजगी व्मक्ती / वॊस्त्था माॊनी दाखर केरेल्मा दाव्माच ेतवेच भशानगयऩाशरकेने खाजगी व्मक्ती / 
वॊस्त्था माॊचेलय केरेल्मा न्मामारमीन दाव्माच ेफाफत भशानगयऩाशरकेच्मा लतीने दाव्माच ेकाभकाज 
चारवलणे, भशानगयऩाशरकेची फाज ूभाॊडणे, वलवलध कागदऩर ेवादय कयणेकाभी खारीर लकीराॊना पी अदा 
केरेरी आशे. ऩयॊत  त्माॊना प्रदान कयण्मात आरेल्मा यक्कभेतनू आमकयाची यक्कभ लवरू कयण्मात आरी 
नाशी .  
                                                                 ( यक्कभ रुऩमात )  



अ.क्र प्रभाणक 

क्रभाॊक 

ददनाॊक यक्कभ लकीराॊच ेनाल आमकयाची 10% 

यक्कभ 

1 3118 18/06/2013 90,000 ॲड.एव.एव.शळ ॊगणे 9,000 

2 2577 02/07/2013 43,500 ॲड.डी.एव.श्रीभाऱी 4,350 

3 2579 02/07/2013 20,000 ॲड.डी.एभ.काऱे 2,000 

4 2769 08/07/2013 1,25,000 ॲड.नननतन वाॊफये 12,500 

5 2903 15/07/2013 2,00,000 ॲड.एभ.जी.बाॊगड े 20,000 

6 5771 25/10/2013 31,000 ॲड.ऩी.एन.याठी 3,100 

7 8028 20/12/2013 40,000 ॲड.ळाभर कडू 4,000 

8 8029 20/12/2013 21,500 ॲड.नशीभ अशभद 2150 

9 9089 20/01/2014 30,000 ॲड.गजेंद्र लानखड े 3,000 

10 9090 20/01/2014 45,000 ॲड.शभरीॊद लषै्ट्ण्ल 4,500 

11 9477 30/01/2014 25,000 ॲड.व बाऴ रोरग े 2,500 

12 10053 17/02/2014 1,00,000 ॲड.एभ.जी.बाॊगड े 10,000 

एकूण 7,71,100  77,100 

                                                                    ( एकूण यक्कभ रु. वत्त्मात्तय शजाय ळॊबय पक्त ) 

 
       भशायाष्ट्र ळावन, वलत्त वलबाग, ळावन ननणषम क्रभाॊक – आमकय 1007/प्र.क्र.105/कोऴा-प्र-5, 
ददनाॊक 22/02/2008 अन्लमे तवेच आमकय अधधननमभ 1961 च ेकरभ 194 ज ेन वाय व्मलवाम पी 
कयीता आमकय कऩातीचा दय 10 टक्के आशे. लकीराॊना प्रदान केरेरी यक्कभ रुऩमे 7,71,100/-        
भधून 10% आमकय कऩात कयणे आलश्मक अवताना आमकय कऩात न केरेरी यक्कभ रुऩमे 77,100/- 
आषेऩाधधन ठयत.े   
      माफाफत वलधी वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 82, ददनाॊक 16/11/2017 अन्लमे अन ऩारन 



दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलधी वलबागाने अन ऩारन दळषवलर ेनवल्माभ ऱे आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

82 16/11/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

143 वलधी वलबागाकडीर अननमशभततफेाफत. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

18 वलधी 
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड 1 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

वलवलध न्मामारमात भशानगयऩाशरकेची फाज ूभाॊडण्मावाठी अभयालती भशानगयऩाशरकेने लकीराॊची नेभणूक 
केरेरी आशे.  ऩयॊत  भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 चे करभ 73 न वाय दयऩरके / ननवलदा 
भागलनू कामदेतसाकडून देकाय ( कॉर ) भागवलर ेनवल्माने स्त्ऩधाषत्भक दयाचा राब झारेरा नाशी.   

 



         अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013–2014 मा आधथषक लऴाषभध्मे भशानगयऩाशरकेच्मा लतीने 
भा.वलोच्च न्मामारम, भा.उच्च न्मामारम  तवेच ददलाणी,  पौजदायी, औदमोधगक ल काभगाय वलऴमक 
न्मामारमे, अन्म स्त्थाननक न्मामारमे, रलाद इ. दठकाणी फाज  भाॊडणेवाठी ल कामदेळीय वल्रा 
भवरतीवाठी भशानगयऩाशरकेने भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 चे करभ 73  न वाय 
दयऩरके / ननवलदा भागलनू कामदेतसाकडून देकाय ( कॉर ) भागवलणे आलश्मक शोते.  तयी ननमभाप्रभाणे 
कामषलाशी केरेरी नाशी.  त्माभ ऱे स्त्ऩधाषत्भक दयाचा भशानगयऩाशरकेव राब झारेरा ददवनू मेत नाशी.      
     मा अननमशभततफेाफत वलधी वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 67, ददनाॊक 27/10/2017 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलधी वलबागाने अन ऩारन वादय केर ेनाशी.  त्माभ ऱे ऩरयच्छेद 
अॊनतभ कयण्मात आरा.         

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

67 27/10/2017 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

144 लाशन द रुस्त्ती ल देखबारीलय वलत्तीम भमाषदेऩेषा झारेरा जादा खचष.  
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
14 लाशन 

कामषळाऱा  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 65955 0 0 

 

अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा लाशन कामषळाऱा वलबागाकडून लाशन द रुस्त्ती ल देखबारीलय वलत्तीम 
भमाषदेऩेषा रु. 65955/- एलढा जादा खचष केरा आशे. जादा खचाषव वषभ प्राधधका-माॊची भॊजूयीशळलाम 



वलत्तीम भमाषदेऩेषा जादा खचष केरेरा आशे. लाशनाॊच्मा द रुस्त्ती ल देखबारीलय वलशीत कयण्मात आरेल्मा 
वलत्तीम भमाषदेऩेषा जादा खचाषव स्त्थामी वशभतीची भॊजूयी प्राप्त करुन घेणे आलश्मक अवताना अळी 
कामषलाशी केरेरी नाशी.   

 

                    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेचे वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत लाशन कामषळाऱा 
वलबागाकडून खारी ननददषष्ट्ट तऩळीरान वाय लाशनाॊच्मा द रुस्त्ती ल देखबारीलय वलत्तीम भमाषदेऩेषा 
रु.65,955/- जादा खचष झाल्माचे ददवनू मेत.े  ळावन ननणषम, वलत्त वलबाग क्र.वलअप्र-10.08 /प्र.क्र. 70 / 
2008/वलननमभ, ददनाॊक 15/05/2009 भधीर बाग ऩदशरा, उऩवलबाग-2, अ.क्र.19 , ननमभ 69 भधीर 
तयत दीन वाय ऩेरोरलय चारणा-मा लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी यक्कभ रु. 40,000/- ल डडझेरलय चारणा-मा 
लाशनाॊवाठी प्रनतलऴी रु.50,000/- द रुस्त्तीवाठी ल देखबारीकरयता वलत्तीम भमाषदा वलदशत कयण्मात आरेरी 
आशे.  जादा खचाषव वषभ प्राधधका-माॊची भॊजूयीशळलाम वलत्तीम भमाषदेऩेषा जादा खचष केरेरा आशे.  

अ.क्र. लाशन क्रभाॊक इॊधनाचा 
प्रकाय 

वलत्तीम 
भमाषदा रु. 

13-14 भध्मे लाशन 
द रुस्त्तीलय झारेरा 
प्रत्मष खचष रु. 

वलत्तीम भमाषदेऩेषा 
जादा खचष रु. 

1 MH-27 AA 579 ऩेरोर 40,000/- 42,133/- 2133 

2 MH-27 AC 1011 ऩेरोर 40,000/ 83398/- 43398 

3 MH-27 AC 5354 ऩेरोर 40,000/ 60424/- 20424 

    एकूण 65955/- 
 

             लाशनाॊच्मा द रुस्त्ती ल देखबारीलय वलशीत कयण्मात आरेल्मा वलत्तीम भमाषदेऩेषा जादा खचाषव 
स्त्थामी वशभतीची भॊजूयी प्राप्त करुन घेणे आलश्मक अवताना अळी कामषलाशी केरेरी नाशी.   

      माफाफत लाशन कामषळाऱा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 144, ददनाॊक 04/01/2018 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वॊफॊधधत वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

144 04/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 



 

145 लाशन कायखाना वलबागाकडीर टामय टमफू, व टटे बाग खयेदीभधीर अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

14 लाशन 
कामषळाऱा  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड                 09 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

अभयालती भशानगयऩाशरकेच्मा लाशन कामषळाऱा वलबागाकडून लऴषबयात ककती टामय टमफू, व टटे बाग 
रागतीर त्माचा अॊदाज घेऊन त्मा प्रभाणे खयेदी कयणे ककॊ ला अधधकृत ऩ यलठादायाकडून टामय टमफू, व टटे 
बाग च ेदय ननजश्चत करुन खयेदी कयणे मोग्म झार ेअवत,े ऩयॊत  अळी कोणतीच ऩध्दत लाऩयण्मात आरी 
नाशी. देमकाच ेभागीर फाजूव वलदशत नभ न्मातीर प्रभाणऩर नभदू नाशी.  इनतशाव ऩ जस्त्तकेभध्मे नोंद 
ददवनू मेत ेऩयॊत  रॉग फ करा कोणत्मा ददलळी गाडी लकष ळॉऩरा शोती शे ददवनू मेत नाशी.  टामय टमफू 
खयेदी शी ननमभफाशम ऩध्दतीने केरी आशे.  
 

                                    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच े वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत लाशन 
कामषळाऱा वलबागाकडून लाशनाॊच्मा टामय टमफू खयेदीलय अॊदाज ेयक्कभ रु.8,20,949/- एलढा        खचष 
झाल्माच ेददवनू मेत.े  टामय टमफू खयेदीभध्मे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.  मालय खारीर प्रभाणे 
अशबप्राम देण्मात मेतो. 

1) वदयीर खयेदी लेगलेगऱमा ऩ यलठादायाकडून कयण्मात आरी.  वदय फाफतीत ककती लाशनाॊना वन 
2013-2014 भध्मे टामयटमफू , व टटे बागची आलश्मकता आशे.  माचा अॊदाज घेऊन एकर भागणी तमाय 
करुन अधधकृत कॊ ऩनीच े ऩ यलठादायाकडून दयऩरके भागलनू खयेदी कयणे मोग्म झार े अवत.े  तवेच 
वॊफॊधधत ऩ यलठादायाळी दयकयाय करुन आलश्मकतने वाय खयेदी कयणे मोग्म झार ेअवत.े  ऩयॊत  वदयीर 
वलदशत कामषऩध्दतीच े उल्र ्ॊघन कयण्मात आर े अवल्माचे ददवनू मेत.े त्माभ ऱे खयेदी कयताना स्त्ऩधाष 
ननभाषण झाल्माच ेददवत नाशी.  

2) अभयालती भशानगयऩाशरकेने लऴषबयात ककती टामय टमफू, व टटे बाग रागतीर त्माचा अॊदाज घेऊन 
त्मा प्रभाणे खयेदी कयणे ककॊ ला अधधकृत ऩ यलठादायाकडून टामय टमफू, व टटे बाग चे दय ननजश्चत करुन 
खयेदी कयणे मोग्म झार ेअवत,े ऩयॊत  अळी कोणतीच ऩध्दत लाऩयण्मात आरेरी नाशी. त्माभ ऱे वलदशत 
कॊ ऩनीचा भार शभऱारा ककॊ ला नाशी शे वभज ूळकर ेनाशी.  माफाफतचा ख रावा वादय कयण्मात आरेरा 



नाशी. 

3) लाशनाॊचे टामय टमफू खयेदी तवेच व टे्ट बाग खयेदी कयणेवाठी उदमोग,उजाष ल काभगाय वलबाग ळावन 
ननणषम क्र.बाॊखवॊ.क्र.नन.1088/2512/उदमोग/6, ददनाॊक 2 जानेलायी 1992 भधीर ऩरयच्छेद 8.3(ई) न वाय 
दयलऴी 50,000/- रु. ऩेषा जास्त्त खयेदी अवेर तय दयकयाय भागवलणे आलश्मक आशे. अव ेअवताना 
कोणतीशी ननलीदा न भागवलता खचष केरेरा आशे. 

4) व टे्ट बाग खयेदीची नोंद कोणत्मा नोंदलशीत घेतरी. माफाफतचा अशबरेख रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मात आरेरा नाशी.  

5) लाशने द रुस्त्ती नॊतय ननकारी झारेरे व टे्ट बाग कामषळाऱेत जभा केर ेफाफतची नोंदलशी रेखाऩयीषणाव 
उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी .   

6) लाशन द रुस्त्ती , व टे्ट बाग खयेदी फाफतची खचाषची प्रभाणके तऩावरी अवता, काशी  प्रभाणकालय " 
यक्कभ प्रदानाथष भॊजूयी "  ( Pass for Payment ) तवेच काशी प्रभाणके यद्द केरेरी नवल्माने ऩ न्शा 
लाऩयात मेण्माची ळक्मता नाकायाता मेत नाशी.  

7) टामय टमफू खयेदीच े डडरीलयी चरन ककॊ ला गेट ऩाव रेखाऩरयषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरे 
नाशी.   

8) देमकालय वलशीत ऩध्दतीचे प्रभाणऩर नभदू नवनू केलऱ इनतशाव ऩ जस्त्तकेतीर ऩषृ्ट्टाॊलय नोंद घेतल्माचा 
वॊदबष नभदू आशे . ऩयॊत  वलशीत ऩध्दतीच ेप्रभाणऩर नभदू नाशी.   

9) जॊगभ भारभत्ता नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी ( भशायाष्ट्र नगयऩाशरका 
रेखावॊदशता 1971 च ेननमभ क्र.144 न वाय नभ ना क्र.114 भध्मे )  

      माफाफत लाशन कामषळाऱा वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 145, ददनाॊक 04/01/2018 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वॊफॊधधत वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात 
मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

145 04/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखाऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 



146 लाशन कायखाना वलबागाकडीर इॊधन वाठा देमकाॊतीर अननमशभतता तवेच ऩ यलठादायाॊची 
ननमभफाशम नेभणूक केरेफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

14 लाशन 
कामषळाऱा  
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड                 02 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 चे ननमभ क्रभाॊक 153 अन्लमे नभ ना क्र.126 भध्मे ऩेरोर / डडझेर 
वलतयणाचा दशळोफ ठेलरेरा ददवनू आरा नाशी.  अभयालती भशानगयऩाशरकेतगषत लाशन कामषळाऱेच े
रेखाऩरयषणात इॊधन खयेदी वाठी यक्कभ रु.45,99,618/- खचष झारा अवल्माच ेददवनू मेत.े  ऩयॊत  इॊधन 
वलतयणावाठी जगताऩ ऩेरोशरमभ, अभयालती माॊची ननलड कयण्मात आरेरी आशे, माफाफत कोणताशी ठयाल 
कयण्मात आरेरा नाशी .  
 

                                    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच े वन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत लाशन 
कामषळाऱा वलबागाकडून लाशनाॊच्मा इॊधन वलतयणालय अॊदाज े यक्कभ रु.45,99,618/- खचष झारेरा आशे.  
ऩयॊत  वदय इॊधन वलतयणालय ऩ ढीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.   

1) वन 2013-2014 मा कारालधीभध्मे भे.जगताऩ ऩेरोशरमभ, अभयालती माॊना भशानगयऩाशरकेच्मा 
लाशनाॊभध्मे ऩेरोर / डडझेर वलतयण कयणेफाफत नेभणूक केरेरी आशे. ऩयॊत  त्माफाफतीत स्त्थामी वशभतीची 
ककॊ ला वलषवाधायण वबेची भॊजूयी घेण्मात आरेरी नाशी.  त्माभ ऱे भे.जगताऩ ऩेरोशरमभ माॊची कयण्मात 
ननम क्ती शी ननमभफाशम आशे.  ननमभफाशम ऩ यलठादायाॊची नेभणूक अवतानाशी वदय ऩेरोर ऩॊऩालरुन 
ऩेरोर / डडझेर शे भशानगयऩाशरकेच्मा लाशनाॊना वलतयीत केर ेजात.े  लाशन कामषळाऱा वलबागाकडून अॊदाज े
खारीर देमकाॊच ेजगताऩ ऩेरोशरमभ, अभयालती माॊना प्रदान कयण्मात आरेरे आशे.   

प्रभाणक क्रभाॊक ददनाॊक यक्कभ रु. 

11131 24/03/2014 1102040 

8793 09/01/2014 298506 



9460 29/01/2014 417316 

9587 03/02/2014 308628 

9864 15/02/2014 683397 

10489 26/02/2014 488499 

9351 24/01/2014 311004 

9352 24/01/2014 310516 

9356 24/01/2014 329987 

10432 26/02/2014 349725 

 

2) भशायाष्ट्ट्र नगयऩरयऴद रेखा वॊदशता 1971 चे ननमभ 153 अन्लमे ननमॊत्रण अग्रधका-माव इॊधन लाऩयालय 
शोणा-मा खचावच ेऩरयननयीषण कयता माल े, म्शणून नभ ना क्र.126 भध्मे इॊधनाचा दशळोफ ठेलणे आलश्मक 
आशे. ऩयॊत  अळी नोंदलशी रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी . 

  माफाफत लाशन कामषळाऱा वलबाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 146, ददनाॊक 04/01/2018 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वॊफॊधधत वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

146 04/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

147 कागदऩर ेअऩणूष अवताना ऩयलाना ददल्माने झारेल्मा अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय ल 
ऩयलाना   
वलबाग  

भनऩा ननधी  9ड                 03 0 

 



आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 0 0 0 

 

1) भ ॊफई द काने ल वॊस्त्था अधधननमभ 1948 च्मा नभ ना "ड" भध्मे तवेच भशायाष्ट्र द काने ल वॊस्त्था 
ननमभ, 1961 च्मा ननमभ 6 अन्लमे व्मलवाम व रु कयण्माअगोदय व्मलवाम/वॊस्त्थेचा दाखरा घेणे 
आलश्मक आशे.   
2) ऩयलाना नोंदलशीभध्मे यकाना क्रभाॊक 8 त े14 अऩणूष आशेत.  
3) वन 2013-2014 ऩमतं ऩयलाना ददरेल्मा ऩयलानाधायकाॊची वॊख्मा लऴषननशाम उऩरब्ध करुन देण्मात 
आरेरी नाशी.  
 

                   अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाजाय ल ऩयलाना 
वलबागाकडीर नलीन ऩयलाना देण्माच्मा प्रकक्रमेत, ऩयलाना नोंदलशीभध्मे ऩ ढीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून 
आरेरी आशे.   

अ) नलीन ऩयलाना भागणी अजष छाऩीर स्त्लरुऩाचा अवनू त्माभध्मे ऩयलाना धायकान ेनलीन ऩयलान्मावाठी अजष 
कयताना खारीर कागदऩर ेजोडरेरी नाशीत -  

    1) ऩयलाना भागणी दठकाणच ेप्राऩटी काडष अथला 7/12 ककॊ ला इॊडके्व उताया ( 3 भदशन्माच ेआतीर )  

    2) व्मलवामधायकाच ेरु.100/- च ेस्त्टॎम्ऩ ऩेऩयलय शभीऩर ( ॲपीडवे्शीट ) 

    3) ग भास्त्ता यजजस्त्रेळन झेयॉक्व प्रत ( ळॉऩ ॲक्ट ऩयलाना , भशायाष्ट्र ळावन ) 

    4) जागेचा नकाळा ( स्त्केरभध्मे ) 

    5) व्मलवाम बाडकेरु अवरेरा अवेवभेंट उताया 

    6) घयबाड ेल ऩाणी बफर बयरेरी चार ूऩालतीची झेयॉक्व प्रत  

    भ ॊफई द काने ल वॊस्त्था अधधननमभ 1948 च्मा नभ ना "ड" भध्मे तवेच भशायाष्ट्र द काने ल वॊस्त्था 
ननमभ, 1961 च्मा ननमभ 6 अन्लमे व्मलवाम व रु कयण्माअगोदय व्मलवाम / वॊस्त्थेचा नोंदणीचा दाखरा 
घेणे आलश्मक आशे.  
 

फ) ऩयलाना नोंदलशीची ऩडताऱणी केरी अवता खारीर रटूमा ननदळषनाव आल्मा - 

     1) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 8 भध्मे धॊदमाच ेजागेच ेषेरपऱ नभदू नाशी. 

     2) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 9 भध्मे चार ूलऴाषच्मा ऩयलान्माची भ दत नभदू नाशी. 

     3) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 10 नतूनीकयणाच्मा पी ची यक्कभ नभदू नाशी. 

     4) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 11 लव रीचा ऩालती क्रभाॊक नभदू नाशी. 



     5) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 12 ऩयलाना पी लव र ल ददनाॊक नभदू नाशी. 

     6) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 13 रेट पी लव र ल ददनाॊक नभदू नाशी. 

     7) नोंदलशीतीर यकाना क्रभाॊक 14 एकूण फाकी नभदू नाशी.  
 

क) वन 2013-14 ऩमतं ऩयलाना ददरेल्मा ऩयलानाधायकाॊची वॊख्मा लऴष ननशाम उऩरब्ध करुन देण्मात आरेरी नाशी .   

       माफाफत फाजाय ल ऩयलाना वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 165, ददनाॊक 11/01/2018 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता फाजाय ल ऩयलाना वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ 
नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

165 11/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

148 फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडीर प्रळावकीम इभायत, दस्त्तयूनगय व्माऩायी वॊक र, आदळष 
नेशरुनगय मा वॊक राभधीर गाऱेधायकाॊकडून कयायनाभे न कयण्माफाफतची तवेच अनाभत 
यक्कभा दोन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त टप्मात लवरू केरेफाफतची अननमशभतता.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय ल 
ऩयलाना   
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ                 02 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

63250  40000 0 0 

 

1. गाऱे धायकाॊकडून कयायनाभे कयण्मात आरेरे नाशीत . भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 
1949 च ेकरभ 79 भधीर तयत दीन वाय भा.आम क्त माॊच्मा भॊजूयीने गाऱे धायकाकडून कयायनाभा 
कयणे आलश्मक शोत.े ऩयॊत  अळी कामषलाशी झारेरी नाशी.  



2. अनाभत यक्कभ दोन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त टप्मात लवरू कयण्मात आरेरी आशे.  
 

            अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाजाय ल ऩयलाना 
वलबागाकडीर प्रळावकीम इभायत, दस्त्तयूनगय व्माऩायी वॊक र, आदळष नेशरुनगय मा वॊक राभधीर 
गाऱेधायकाॊकडून कयायनाभे न कयण्माफाफतची तवेच अनाभत यक्कभा दोन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त टप्मात 
लवरू केरेफाफतची अननमशभतता ऩ ढीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.  

अ) प्रळावकीम इभायत -  

        1) एकूण 6 गाऱे अवनू वदय गाऱे कयायाने देण्मात आरेरे आशेत. ऩयॊत  त्माफाफतच ेकयायनाभा    
             कयण्मात आरेरे नाशी.   भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 चे करभ 79 भधीर      

      तयत दीन वाय भा.आम क्त माॊच्मा भॊजूयीने गाऱे धायकाकडून कयायनाभा कयणे आलश्मक शोत.े       
      ऩयॊत  अळी कामषलाशी झारेरी नाशी.  
       2) वदय गाऱेधायकाॊकडून अनाभत यक्कभ नोटीवीतीर अटी ल ळतीन वाय एकाच टप्मात बयणे     

            आलश्मक अवतानाशी, त ेदोन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त टप्मात लवरू कयण्मात आरेरी आशे.     

            त्माफाफतची भाशीती खारीरप्रभाणे –   
 

गाऱा 
क्रभाॊक 

गाऱेधायकाॊच ेनाल अनाभत यक्कभ ऩ .क्र. / ऩा.क्र. ददनाॊक यक्कभ 

5 अननर शरयऴ जगभरानी 2,49,310 991/47 04/02/2009 1,99,310/- 

   269/87 01/11/2013 50,000/- 
6 प्रवलण यभेळ काळीकय 2,49,310 991/48 05/02/2009 50,000/- 

   1507/04 24/06/2009 1,00,000/- 
   1507/12 27/10/2009 50,000/- 
   1507/13 12/11/2009 49,310/- 

 

फ) दस्त्तयूनगय वॊक र -  

    1) एकूण 5 गाऱे अवनू वदय गाऱे कयायाने देण्मात आरेरे आशेत.  ऩयॊत  त्माफाफतचा कयायनाभा  
       कयण्मात आरेरा नाशी.   भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 च ेकरभ 79 भधीर  

   तयत दीन वाय भा.आम क्त माॊच्मा भॊजूयीने गाऱे धायकाकडून कयायनाभा कयणे आलश्मक शोत.े  
   ऩयॊत  अळी कामषलाशी झारेरी नाशी.  
 

    2) वदय गाऱेधायकाॊकडून अनाभत यक्कभ नोटीवीतीर अटी ल ळतीन वाय एकाच टप्मात बयणे आलश्मक  



        अवतानाशी, त ेदोन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त टप्मात लवरू कयण्मात आरेरी आशे.  त्माफाफतची भाशीती  
        खारीरप्रभाणे –  
 

गाऱा 
क्रभाॊक 

गाऱेधायकाॊच ेनाल अनाभत यक्कभ ऩ .क्र. / ऩा.क्र. ददनाॊक यक्कभ 

1 श्री.चेतन वाशेफयाल 

देळभ ख 

1,25,000 748/53 12/06/2002 22,000/- 

   44/24 09/12/2002 60,000/- 
   459/92 15/03/2003 50,000/- 
   66/18 24/04/2004 31250/- 
2 श्री.वोन शव ॊग श.वर जा 1,52,000 40/53 12/09/2002 76,000/- 
   66/19 16/03/2004 38,000/- 
   737/2 22/03/2004 38,000/- 
3 ऩयभजीतशवॊग श.वरजूा 2,52,000 749/2 06/09/2002 35,000/- 
   294/1 08/04/2003 60,000/- 
   105/52 31/07/2004 1,57,000/- 
4 कभरक भाय कक.खरी 1,51,000 75/45 30/06/2002 37,750/- 
   749/1 09/05/2002 50,000/- 
     23,250/- 
     40,000/- 
5 श्री.व येळ ककवनरार 

खरी 
2,82,823/- 409/44 26/09/2005 1,00,000/- 

   409/45 26/09/2005 82,823/- 
   409/64 19/01/2006 50,000/- 
   609/66 01/03/2006 25,000/- 
   1010/37 16/09/2006 25,000/- 

 
         3) गाऱा क्रभाॊक 3 – कभरक भाय कक.खरी माॊच्माकडून यक्कभ रु.23,250/- ल 40,000/- जस्त्लकायण्मात     

            आल्माफाफतची नोंद अनाभत यक्कभ नोंदलशीत घेण्मात आरेरी आशे.  ऩयॊत  त्माभध्मे ऩालती  



            ऩ स्त्तकाॊचा क्रभाॊक नभदू कयण्मात आरेरा नाशी,  त्माभ ऱे वदयची यक्कभ लवरू कयण्मात आरी अगय  

            कव,े माफाफत ळॊका ननभाषण शोत.े तयी यक्कभ रु.63,250/- आषेऩाधीन ठेलण्मात मेत आशे.  

 

क) आदळष नेशरुनगय वॊक र –  

        1)  एकूण 5 गाऱे अवनू वदय गाऱे कयायाने देण्मात आरेरे आशेत.  ऩयॊत  त्माफाफतचा कयायनाभा    
             कयण्मात आरेरा नाशी.   भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 च ेकरभ 79 भधीर  

      तयत दीन वाय भा.आम क्त माॊच्मा भॊजूयीने गाऱे धायकाकडून कयायनाभा कयणे आलश्मक शोत.े  
      ऩयॊत  अळी कामषलाशी झारेरी नाशी.  
 

2) वदय गाऱेधायकाॊकडून अनाभत यक्कभ नोटीवीतीर अटी ल ळतीन वाय एकाच टप्मात बयणे आलश्मक    

   अवतानाशी , त ेदोन ककॊ ला त्माऩेषा जास्त्त टप्मात लवरू कयण्मात आरेरी आशे.  त्माफाफतची भाशीती  
   खारीरप्रभाणे –  

 
गाऱा 
क्रभाॊक 

गाऱेधायकाॊच ेनाल अनाभत यक्कभ ऩ .क्र. / ऩा.क्र. ददनाॊक यक्कभ 

1 श्री.व्शी.के.ळखेालत 50,000/- 1507/15 29/12/2009 10,000/- 

2 श्रीभती यवल ॊद्रकौय वशानी 50,000/- 1507/16 30/12/2009 10,000/- 

   809/20 26/12/2012 10,000/- 

   241/38 11/03/2013 10,000/- 

   24/32  20,000/- 

3 श्री.ऩी.म .तॊतयऩाऱे 50,000/- 1507/14 29/12/2009 10,000/- 

 

     3) गाऱा क्रभाॊक 1 ल 3 मा गाऱेधायकाॊनी अनाभत यक्कभेची उलषयीत यक्कभ रु.40,000/- अदमाऩ जभा    
         केरेरी नाशी.  त्माभ ऱे उलषरयत अनाभत यक्कभ रु.40,000/- लवरूऩार ठयत.े 
 

    माफाफत फाजाय ल ऩयलाना वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 151, ददनाॊक 09/01/2018 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 
आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 



151 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

149 फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडीर वलरावनगय मा वॊक राभधीर अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

21 फाजाय ल 
ऩयलाना   
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ                 03 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 92146 0 0 

 

1) गाऱे धायकाॊकडून शस्त्ताॊतयण कयताना शस्त्ताॊतयण पी कभी लवरू कयण्मात आरी. 
2) गाऱमाॊच ेशस्त्ताॊतयण शे फाजाय ल ऩयलाना अधधषक माॊच्मा वशीने कयण्मात आरेरे आशे. भशायाष्ट्र  
भशानगयऩाशरका 1949 चे करभ 79 न वाय भा. आम क्त माॊची ऩयलानगी घेणे आलश्मक आशे. अव े
अवताना भा. आम क्त माॊची ऩयलानगी घेण्मात आरेरी नाशी.   
3) अनाभत यक्कभा अदमाऩ लवरू कयण्मात आरेल्मा नाशीत .  
 

                    अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाजाय ल ऩयलाना 
वलबागाकडीर वलरावनगय व्माऩायी वॊक र मा वॊक राभध्मे ऩ ढीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून आरेरी 
आशे.  

1) गाऱा क्रभाॊक 4 – पैजखान अजीज खान माॊच्माकडून शस्त्ताॊतयण पी 12,500/- लवरू कयण्मात आरेरी आशे.  

ऩयॊत  ती 14,500/- एलढी लवरू कयणे आलश्मक शोत.े  यक्कभ रु.2,000/- कभी लवरू कयण्मात आर.े शस्त्ताॊतयण शे 

फाजाय ल ऩयलाना अधधषक माॊच्मा वशीने कयण्मात आरेरे आशेत.  भशायाष्ट्र  भशानगयऩाशरका 1949 च ेकरभ 79 

न वाय भा. आम क्त माॊची ऩयलानगी घेणे आलश्मक आशे.  ऩयॊत  भा. आम क्त माॊची ऩयलानगी घेण्मात आरेरी नाशी . 

2) गाऱा क्रभाॊक 9 ल गाऱा क्रभाॊक 10 – माॊचे शस्त्ताॊतयण शे फाजाय ल ऩयलाना अधधषक माॊच्मा वशीने कयण्मात 

आरेरे आशेत. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका 1949 चे करभ 79 न वाय भा. आम क्त माॊची ऩयलानगी घेणे आलश्मक 

आशे.  ऩयॊत  भा. आम क्त माॊची ऩयलानगी घेण्मात आरेरी नाशी . 



3) गाऱा क्रभाॊक 15 – शस्त्ताॊतयण पी 2,500/- लवरू कयण्मात आरेरी आशे.  ऩयॊत  ती 12,500/- एलढी लवरू कयणे 

आलश्मक शोत.े  यक्कभ रु.10,000/- कभी लवरू कयण्मात आर.े बाडकेयाय कयण्मात आरेरा नाशी.  कभी लवरू 

कयण्मात आरेरी यक्कभ रु.10,000/- लवरूऩार ठयत.े  
 

4) गाऱा क्रभाॊक 22 – वॊजम फाफायालजी अदाऊ माॊच्माकडून अदमाऩ 70,311/- एलढी अनाभत यक्कभ लवरू शोणे 

शळल्रक आशे.  
 

5) गाऱा क्रभाॊक 34 – गोऩीचॊद याभचॊद ऩॊजलानी – वन 2012-13 भधीर बाडचे्मा यक्कभ रु.4989/- एलढी यक्कभ 

वन 2013-2014 भध्मे ओढरेरी नवनू वन 2013-2014 च ेबाड ेलवरू कयण्मात आरेरे आशे. वन 2012-13 भधीर 

थकीत अवरेरी यक्कभ रु.4,989/- लवरूऩार ठयत.े 
 

6) गाऱा क्रभाॊक 52 –  वन 2012-13 भधीर बाडचे्मा यक्कभ रु.1344/- एलढी यक्कभ वन 2013-2014 भध्मे 

ओढरेरी नवनू वन 2013-2014 च ेबाड ेलवरू कयण्मात आरेरे आशे. वन 2012-13 भधीर थकीत अवरेरी यक्कभ 

रु.1,344/- लवरूऩार ठयत.े 
 

7) गाऱा क्रभाॊक 54 – नायामण त ऱळीयाभ भायोडकय - वन 2012-13 भधीर बाडचे्मा यक्कभ रु.3502/- एलढी यक्कभ 

वन 2013-2014 भध्मे ओढरेरी नवनू वन 2013-2014 च ेबाड ेलवरू कयण्मात आरेरे आशे. वन 2012-13 भधीर 

थकीत अवरेरी यक्कभ रु.3,502/- लवरूऩार ठयत.े 
 

      माफाफत फाजाय ल ऩयलाना वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 151, ददनाॊक 09/01/2018 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 
आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

151 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

150 फाजाय ल ऩयलाना वलबागाकडीर बाजी फाजाय व्माऩायी वॊक र मा वॊक राभधीर 
अननमशभतता. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  



ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
21 फाजाय ल 

ऩयलाना   
वलबाग  

भनऩा ननधी  9फ                 03 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 21836 0 0 

 

1) गाऱे धायकाकडून कयायनाभा कयण्मात आरेरा नाशी. भशायाष्ट्र भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 चे 
करभ 79 भधीर तयत दीन वाय भा.आम क्त माॊच्मा भॊजूयीने गाऱे धायकाकडून कयायनाभा कयणे आलश्मक 
शोत.े ऩयॊत  अळी कामषलाशी झारेरी नाशी.  
2) गाऱमाॊच ेथकीत बाड ेऩ ढीर लऴाषत ओढण्मात आरेरे नाशी. 
3) गाऱे धायकाॊकडून शस्त्ताॊतयण कयताना शस्त्ताॊतयण पी कभी लवरू कयण्मात आरी..  
 

              अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाजाय ल ऩयलाना 
वलबागाकडीर बाजी फाजाय व्माऩायी वॊक र मा वॊक राभध्मे ऩ ढीरप्रभाणे अननमशभतता आढऱून आरेरी 
आशे.   
1) गाऱा क्रभाॊक 1 – श्री.व धाकय भध कययाल ऩाॊचग ेमाॊच्माकडून कयायनाभा कयण्मात आरेरा नाशी. भशायाष्ट्र 

भशानगयऩाशरका अधधननमभ 1949 च ेकरभ 79 भधीर तयत दीन वाय भा.आम क्त माॊच्मा भॊजूयीशळलाम कयायनाभा 
कयता मेत नाशी.  भा.आम क्त माॊची ऩयलानगी न घेता तवेच कयायनाभा न कयता गाऱेधायकारा गाऱमाच ेलाटऩ 

केरेरे आशे.   
 

2) गाऱा क्रभाॊक 3 – अधधषक माॊच्मा वशीने श्री.आनॊद ऩद्माकय भशाजन माॊच्माकडून कयायनाभा  कयण्मात आरेरा 
आशे.  कयायनाभा कयताना भा.आम क्त माॊची भॊजूयी घेण्मात आरेरी नाशी.  
 

3) गाऱा क्रभाॊक 4 – जलाशयरार भातापेय ग जा – वन 2012-2013 भधीर थकीत बाड ेयक्कभ रु.9336/- वन 2013-

2014 भध्मे ओढण्मात आरेरे नाशी.  थकीत यक्कभ रु.9336/- लवरूऩार ठयत.े  
 

4) गाऱा क्रभाॊक 9 – वौ.वॊध्मा यवल ॊद्र दौंड माॊच्माकडून यक्कभ रु.2500/- शस्त्ताॊतयण पी लवरू कयणे आलश्मक आशे.  

ऩयॊत  15,000/- शस्त्ताॊतयण पी लवरू कयणे आलश्मक शोत.े  उलषरयत यक्कभ रु.12,500/- अदमाऩ प्ररॊबफत आशे. 

त्माभ ऱे वदयची यक्कभ रु. 12,500/- लवरूऩार ठयत.े    
 

      माफाफत फाजाय ल ऩयलाना वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 151, ददनाॊक 09/01/2018 अन्लमे 
अन ऩारन दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 
आशे.       

 



अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

151 09/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

151 प्रबाग क्रभाॊक 42 भध्मे शळलाजीनगय मेथीर वालषजननक वॊडाव भोडून नवलन वालषजननक 
वॊडाव फाॊधणे मा काभातीर अननमशभततफेाफत.. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 फाॊधकाभ 

वलबाग  
भनऩा ननधी  9फ                 03 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

16800 188876 0 0 

 

अॊदाजऩरकीम तयत दीऩेषा जादा खचष केरेरा आशे.  तवेच व यषा अनाभत यकक्भ म्शणून ककवान वलकाव 
ऩर ददल्माफाफत अन लतृ्ती ऩरात नभदू आशे,  ऩयॊत  त्माफाफतचा अशबरेख रेखाऩयीषणाव उऩरब्ध करुन 
देण्मात आरेरा नाशी. कामषकायी अशबमॊता माॊनी 5% प्रत्मष फाफ ननशाम तायखेवश तऩावणी केरेफाफत 
भोजभाऩ ऩ जस्त्तकेत नभदू नाशी.   
 

                   अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाॊधकाभ वलबागाकडीर 
खारीर काभाभध्मे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.   
काभाच ेनाल प्रबाग क्रभाॊक 42 भध्मे शळलाजीनगय मेथीर वालषजननक वॊडाव भोडून 

नवलन वालषजननक वॊडाव फाॊधणे  
प्रभाणक क्रभाॊक 9784 
ददनाॊक 05/02/2014 
अॊदाजऩकीम तयत द 8,39,580/- 



देमकाची यक्कभ  8,12,244/-      
काभाचा आदेळ अभनऩा/कामष.अशब-2/कामाषयॊब आदेळ.जा.क्र./9/2011,ददनाॊक 

08/05/2013 
कॊ राटदायाच ेनाल श्री.अयळद अशभद 
काभाची भ दत 180 ददलव 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक क्रभाॊक 251 ऩान क्रभाॊक 25004 त े25023 
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक 01/12/2013 
 

1) अॊदाजऩरकीम तयत दीऩेषा जादा काभ कयण्मात आल्माच ेखारीरप्रभाणे आढऱून आर ेआशे.   
 

अॊदाजऩरकातीर  

भधीर अन क्रभाॊक 

भॊजूय 

ऩरयभाण 

खचष ऩरयभाण दय खचष जादा खचष 

2 57.46 102.40 120.75 12364 5426.50 
4 14.26 22.61 2607.63 58958 21773.71 
8 7.61 9.42 5495.12 51764 9938.92 
12 9.95 29.62 4038.95 119633.69 79446.14 
14 27.99 32.64 634.84 20751.17 2952.00 
15 2.11 11.69 3920.13 45826.31 37554.84 
16 169.86 214.75 127.03 27279.69 5702.37 
22 60.85 70.55 16.80 1185.24 162.96 
23 10.92 13.65 879.87 12010.22 2402.04 
24 30.41 84.85 211.96 17984.80 11539.10 
25 30.00 42.85 932.12 39941.34 11977.74 

एकूण 188876.30 
       
     ठेकेदायफयोफय कयण्मात आरेल्मा कयायनाम्मान वाय अॊदाजऩरकात वभावलष्ट्ट अवरेल्मा फाफीन वाय 
काभकाज कयालमाच ेअवनू त्मात कोणताशी फदर अथला पेयपाय स्त्लत:शून कयालमाचे नवल्माने तवेच 
लाढील काभाव प्राधधकयणाची भॊजूयी घेतरी नवल्माने जादा कयण्मात आरेल्मा काभाच्मा यकभेची लवरूी 
यक्कभ रु.188876/- कयण्मात माली.  

     लवरूऩार यक्कभ रु.188876/- 

2) व यषा अनाभत यक्कभ रु.16,800/- मावाठी म्शणून ककवान वलकाव ऩर ददरेरे आशे. अव ेवॊफॊधधत 



नस्त्तीतीर अन लतृ्ती ऩरालरुन वभजून मेत.े  ऩयॊत  त्माफाफतचा अशबरेख वॊफॊधधत नस्त्तीत आढऱून आरेरा 
नाशी.   

   आषेऩाधीन यक्कभ रु.16800/- 

3) भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ऩरयशळष्ट्ट 24 ननमभ 11 न वाय काभाच ेभोजभाऩ ेशे 
कामषकायी अशबमॊता माॊनी 5% प्रत्मष फाफ ननशाम तायखेवश कयणे आलश्मक आशे. अव ेअवताना माफाफत 
कोणतीशी कामषलाशी झाल्माच ेददवनू मेत नाशी.  

      माफाफत फाॊधकाभ वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 189, ददनाॊक 23/01/2018 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने वभथषनीम अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत 
आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

189 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

152 लॉडष क्रभाॊक 16 बफच्छूटेकडी कब्रस्त्तान मेथे कॊ म्ऩाऊड शब ॊत फाॊधणे ल ऩेव्शीॊग ब्रॉक 
फववलणे मा काभातीर अननमशभतफेाफत.. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 फाॊधकाभ 

वलबाग  
भनऩा ननधी  9फ                 01 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 1386 0 0 

 

लॉडष क्रभाॊक 16 बफच्छूटेकडी कब्रस्त्तान मेथे कॊ म्ऩाऊड शब ॊत फाॊधणे ल ऩेव्शीॊग ब्रॉक फववलणे मा काभातीर 
देमकालय नगयवलकाव वलबाग अधधवचूना ददनाॊक 30 जून 2012, भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका ( 
स्त्थाननक वॊस्त्था कय ) ननमभ 2012 भधीर ननमभ क्रभाॊक 5 न वाय कॊ राट काभालाय 0.25% स्त्थाननक 



वॊस्त्था कय यक्कभ रु.1386/- कऩात कयण्मात आर ेनाशी.   
 

                   अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाॊधकाभ वलबागाकडीर 
खारीर काभाभध्मे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.   

काभाच ेनाल लॉडष क्रभाॊक 16 बफच्छूटेकडी कब्रस्त्तान मेथे कॊ म्ऩाऊड शब ॊत फाॊधणे ल 
ऩेव्शीॊग ब्रॉक फववलणे. 

प्रळावकीम भान्मता ठयाल क्रभाॊक 81, ददनाॊक 12/07/2013 
अॊदाजऩकीम तयत द 19,60,414/- 
देमकाची यक्कभ  5,03,335/- 
काभाचा आदेळ अभनऩा/कामष.अशब-2/कामाष.आ/27/2010,ददनाॊक 04/09/2013 
कॊ राटदायाच ेनाल आळा कन्स्त्र. 
काभाची भ दत 120 ददलव 
भोजभाऩ ऩ स्त्तक क्रभाॊक 134 ऩान क्रभाॊक 6683 त े6686 

    ऩान क्रभाॊक 6686  त े6691  
काभ ऩणूषत्लाचा ददनाॊक 04/01/2014 
 

काभाच्मा देमकालय नगयवलकाव वलबाग अधधवचूना ददनाॊक 30 जून 2012, भ ॊफई प्राॊनतक 
भशानगयऩाशरका ( स्त्थाननक वॊस्त्था कय ) ननमभ 2012 भधीर ननमभ क्रभाॊक 5 न वाय कॊ राट काभालाय 
0.25% स्त्थाननक वॊस्त्था कय यक्कभ रु.1386/- कऩात कयण्मात आरी नाशी.   
 

      माफाफत फाॊधकाभ वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 188, ददनाॊक 23/01/2018 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

188 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 



153 अभयालती येल्ले स्त्टेळन ऩरयवयातीर नारी फाॊधणे मा काभातीर अननमशभततफेाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 फाॊधकाभ 

वलबाग  
भनऩा ननधी  9फ                 02 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 930987 0 0 

 

अभयालती येल्ले स्त्टेळन ऩरयवयातीर नारी फाॊधणे मा काभावाठी कयण्मात आरेल्मा कयायनाम्मातीर अटी 
ल ळतीन वाय तवेच स्त्थामी वशभतीच्मा ठयालान वाय  Third Party Audit केल्माशळलाम देमक अदा 
कयण्मात मेणाय नाशी.  अव ेअवतानाशी 9,30,987/- च ेप्रथभ देमक अदा कयण्मात आर.े  भशायाष्ट्र 
वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ऩरयशळष्ट्ट 24 ननमभ 11 न वाय काभाच ेभोजभाऩ ेशे कामषकायी 
अशबमॊता माॊनी 5% प्रत्मष फाफ ननशाम तायखेवश कयणे आलश्मक आशे.  अव ेअवताना माफाफत 
कोणतीशी कामषलाशी झाल्माच ेददवनू मेत नाशी.    
 

                   अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाॊधकाभ वलबागाकडीर 
खारीर काभाभध्मे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.   

काभाच ेनाल अभयालती येल्लेस्त्टेळन ऩरयवयातीर नारी फाॊधणे 

प्रभाणक क्रभाॊक 10421 

ददनाॊक 26/02/2014 

प्रळावकीम भान्मता स्त्थामी वशभती , ददनाॊक 31/10/2013  

अॊदाजऩकीम तयत द 44,46,904/- 

देमकाची यक्कभ  9,30,987/- 

काभाचा आदेळ 194/2013 , ददनाॊक 20/12/2013 

कॊ राटदायाच ेनाल डी.ए.फजाज 

काभाची भ दत 6 भशीने  

भोजभाऩ ऩ स्त्तक क्रभाॊक 120 ऩान क्रभाॊक 11902 त े11913  



 

1) कयायनाम्मातीर अटी ल ळतीन वाय तवेच स्त्थामी वशभतीच्मा ठयालान वाय Third Party Audit 
केल्माशळलाम देमक अदा कयण्मात मेणाय नाशी.  अळी अट अवतानाशी 9,30,987/- चे प्रथभ देमक अदा 
केल्मानॊतय Third Party Audit कयण्मात आर.े  त्माभ ऱे यक्कभ रु.9,30,987/- लवरूऩार ठयत.े 

2) भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ऩरयशळष्ट्ट 24 ननमभ 11 न वाय काभाच ेभोजभाऩ ेशे 
कामषकायी अशबमॊता माॊनी 5% प्रत्मष फाफ ननशाम तायखेवश कयणे आलश्मक आशे.  अव ेअवताना 
माफाफत कोणतीशी कामषलाशी झाल्माच ेददवनू मेत नाशी.  

      माफाफत फाॊधकाभ वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 187, ददनाॊक 23/01/2018 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

187 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

154 श्री.अॊफादेली ल श्री.एकवलया देली तीथषषेर ऩरयवयात अॊफानाल्मालय स्त्रॎफ टाकून ऩाककंग व्मलस्त्था 
कयणे, काॉक्रीट यस्त्त्माचे फाॊधकाभ कयणे, कॎ ाक्रीट नारीच ेफाॊधकाभ कयणे ल ळौचारम फाॊधकाभ 

कयणे मा काभातीर अननमशभतफेाफत.  

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 फाॊधकाभ 

वलबाग  
भनऩा ननधी  9फ                 06 0 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

0 20086 0 0 

 

 भोजभाऩ ऩ जस्त्तका कामाषरमप्रभ खाने प्रभाणणत कयण्मात आरेल्मा नाशीत.  स्त्थाननक वॊस्त्था कयाची लवरूी कयण्मात 



आरेरी नाशी.  स्त्थामी वशभतीची भान्मता न घेताच ददनाॊक 31/03/2013 ऩमतं त्मानॊतय द वयी भ दतलाढ ददनाॊक 

30/09/2013 ऩमतं ल नतवयी भ दतलाढ ददनाॊक 31/03/2014 ऩमतं देण्मात आरेरी आशे.  भशायाष्ट्र वालषजननक 

फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ऩरयशळष्ट्ट 24 ननमभ 11 न वाय काभाच ेभोजभाऩ ेशे कामषकायी अशबमॊता माॊनी 5% 

प्रत्मष फाफ ननशाम तायखेवश कयणे आलश्मक आशे.     

 

                   अभयालती ळशय भशानगयऩाशरकेच ेवन 2013-2014 मा आधथषक लऴाषत फाॊधकाभ वलबागाकडीर 
खारीर काभाभध्मे अननमशभतता आढऱून आरेरी आशे.   

काभाच ेनाल श्री.अॊफादेली ल श्री.एकवलया देली तीथषषेर ऩरयवयात अॊफानाल्मालय स्त्रॎफ टाकून 

ऩाककंग व्मलस्त्था कयणे, काॉक्रीट यस्त्त्माचे फाॊधकाभ कयणे, कॎ ाक्रीट नारीच े

फाॊधकाभ कयणे ल ळौचारम फाॊधकाभ कयणे मा काभातीर अननमशभतफेाफत. 

प्रभाणक क्रभाॊक 4190 

ददनाॊक 04/09/2013 

अॊदाजऩकीम तयत द 404 रष  

देमकाची यक्कभ  16,42,700/- 

काभाचा आदेळ 705/2011, ददनाॊक 16/12/2011 

कॊ राटदायाच ेनाल भे.वॊजम कन्र., वदयफझाय , ऩयतलाडा , जज.अभयालती. 

काभाची भ दत 9 भशीने  

भोजभाऩ ऩ स्त्तक क्रभाॊक 278 ऩान क्रभाॊक 27701 त े27736 

     ऩान क्रभाॊक 27801 त े27849   
 
 

1) भोजभाऩ ऩ जस्त्तका कामाषरम प्रभ खाने प्रभाणणत कयण्मात आरेरे नाशीत. 
 

2) भोजभाऩ ऩ जस्त्तकेभध्मे केरेरे उऩरयरेखन , खाडाखोडी वॊफॊधधताॊनी वाॊषाककत केरेल्मा नाशीत. 
  

3) काभाच्मा देमकालय नगयवलकाव वलबाग अधधवचूना ददनाॊक 30 जून 2012, भ ॊफई प्राॊनतक भशानगयऩाशरका ( 
स्त्थाननक वॊस्त्था कय ) ननमभ 2012 भधीर ननमभ क्रभाॊक 5 न वाय कॊ राट काभालाय 0.25% स्त्थाननक वॊस्त्था कय 

यक्कभ रु.20085.97 कऩात कयण्मात आर ेनाशी.  
   

4) स्त्थामी वशभतीची भान्मता न घेताच ददनाॊक 31/03/2013 ऩमतं त्मानॊतय द वयी भ दतलाढ ददनाॊक 30/09/2013 

ऩमतं ल नतवयी भ दतलाढ ददनाॊक 31/03/2014 ऩमतं देण्मात आरेरी आशे.   
 



5) भशायाष्ट्र वालषजननक फाॊधकाभ ननमभालरी भधीर ऩरयशळष्ट्ट 24 ननमभ 11 न वाय काभाच ेभोजभाऩ ेशे 
कामषकायी अशबमॊता माॊनी 5% प्रत्मष फाफ ननशाम तायखेवश कयणे आलश्मक आशे.  अव ेअवताना 
माफाफत कोणतीशी कामषलाशी झाल्माच ेददवनू मेत नाशी.  

      माफाफत फाॊधकाभ वलबागाव अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 186, ददनाॊक 23/01/2018 अन्लमे अन ऩारन 
दळषवलण्माव कऱवलरे अवता वलबागाने अन ऩारन वादय न केल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे.       

 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

186 23/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक DGPALNM8801 

 

155 वन 2013-14 भध्मे तात्ऩ यत्मा ल अॊतीभ अशबन्माव ऩयलानगी फाफतची अननमशभतता. 
मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  
ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 

09 नगययचना 
वलबाग 

भनऩा  9ड 00 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 00 00 00 
 

अभयालती भशानगयऩाशरकेची व धारयत वलकाव ननमॊरण ननमभालरी नगय  वलकाव वलबागाची अधधवचूना 
क्रभाॊक.टीऩीएव/2892/1180/प्र.क्र.90/92(फ) नवल-13, ददनाॊक 04/12/1992 अन्लमे भॊजूय आशे. ल ददनाॊक 
25/02/1993 ऩावनू अभॊरात आरी आशे. मा नॊतयच्मा कोणत्माशी व धायीत वलकाव ननमॊरण ननमभालरीव 
ळावनाची भान्मता नाशी . भॊज य प्रकयणातीर भशव र वलबागाचे अधधकाय अशबरेखे मालयीर षेरपऱ ल 
प्रत्मष भोजणी नकाळातीर षेरपऱ ज ऱत नवताॊना देखीर प्रकयणाॊना भॊज यी ददल्माचे  ददवत.े भोकऱी 
जागा अशबन्मावाच्मा भध्मबागी आवणे आलश्मक अवताॊना ती दळषवलण्मात आरी नाशी तवेच 
ननमभाॊन वाय 10% भोकऱी जागा वोडल्माची ददवत नाशी . भरननस्त्वायण वाठी 3.5% जागा अशबन्माव 
येखाॊकनात वोडणे आलश्मक अवताॊना तवे वोडल्माचे ददवत नाशी. 



 

       अभयालती भशानगयऩाशरकेने वन 2013-2014 भध्मे भॊजूय केरेल्मा तात्ऩ यत्मा ल अॊनतभ 
अशबन्माव ननलडक वॊधचकाॊचे रेखाऩयीषण केरे अवता खारीर अननमशभतता आढऱ न आल्मा. 
अ.क्र. भॊजूय अशबन्मावाचे नाल गाल ल वव्शे नॊफय भॊजूयी आदेळ ल ददनाॊक 

1 गोऩाऱ नायामणदाव 
ऩनऩाशरमा ल इतय 

भौजे ऩेठ, अभयालती 
वव्शे नॊ.60/2फ 

जा.क्र.अभनऩा/ववनय/अशब/44/20
13,ददनाॊक 15/06/2013 

2 श्रीधय चॊद्रबाननी 
चाॊदयूकय 

भौजे यशाटगाल , 
अभयालती वव्शे नॊ.150/2 

जा.क्र.अभनऩा/ववनय/अशब/16/20
13,ददनाॊक 04/05/2013 

3 देलवीमा जोवेप 
लरीमाभटट्भ 

भौजे यशाटगाल , 
अभयालती वव्शे 
नॊ.76/3अ 

जा.क्र.अभनऩा/ववनय/अशब/43/20
14, ददनाॊक 22/04/2014 

4 याभवलराव गोऩीनाथ 
खॊडरेलार 

भौजे ननबोंया ख दष , 
अभयालती वव्शे नॊ.2/2 

जा.क्र.अभनऩा/ववनय/अशब/33/20
13, ददनाॊक 28/05/2013 

 
1.      अभयालती भशानगयऩाशरकेची व धारयत वलकाव ननमॊरण ननमभालरी नगय वलकाव वलबागाची 
अधधवचूना क्रभाॊक.टीऩीएव/2892/1180/प्र.क्र.90/92(फ) नवल-13, ददनाॊक 04/12/1992 अन्लमे भॊजूय आशे. 
ल ददनाॊक 25/02/1993 ऩावनू अभॊरात आरी आशे . मा नॊतयच्मा कोणत्माशी व धायीत वलकाव ननमॊरण 
ननमभालरीव ळावनाची भान्मता नाशी . तरयशी अटी ल ळतीलय अभयालती  ळशय भशानगयऩारीकेने 
तात्ऩ यत्मा ल अॊतीभ अशबन्माव प्रकणाॊना भॊज यी ददरी आशे . वदय फाफ वलकाव ननमॊरण ननमभालरीव 
अन वरुन नाशी. 
2.    भॊज य प्रकयणातीर भशव र वलबागाचे अधधकाय अशबरेखे मालयीर षेरपऱ ल प्रत्मष भोजणी 
नकाळातीर षेरपऱ ज ऱत नवताॊना देखीर प्रकयणाॊना भॊज यी ददल्माचे ददवत.े 
3.    फाॊधकाभ वलकाव ननमॊरण ननमभालतीर ननमभ 13 (4) (1) प्रभाणे आलश्मक अवरेरे अल्ऩ , 
अत्मल्ऩ वशकायी वोवामटी ल लमैक्तीक राबधायकाॊवाठी ननमभाॊन वाय ब खॊड (प्रॉट) येखाॊकीत केरे 
नाशीत.  
4.    प्रकयण ननशाम लेगलेगऱा वलकाव ळ ल्क ल इतय ळ ल्क आकायरेरा ददवतो. 
5.    फाॊधकाभ वलकाव ननमॊरण ननमभालरी न वाय भोकऱी जागा अशबन्मावाच्मा भध्मबागी आवणे 
आलश्मक अवताॊना ती दळषवलण्मात आरी नाशी तवेच ननमभाॊन वाय 10% भोकऱी जागा वोडल्माची ददवत 



नाशी. 
6.    भरननस्त्वायण वाठी 3.5% जागा अशबन्माव येखाॊकनात वोडणे आलश्म क अवताॊना तवे 
वोडल्माचे ददवत नाशी.  
7.   अशबन्मावातीर यस्त्त े9 भीटय आलश्मक अवताना वदय यस्त्त्माची रुॊ दी तळी आढऱत नाशी. 
8.   अधधकाय अशबरेख्मात जवे 7/12 भधीर नभदू वश धायकाॊची वॊभती वॊधचकेत आढऱून मेत 
नाशी.  तयीशी प्रकयणाॊना भॊजूयी ददरी आशे. 
9.   भॊजूय अशबन्मावातून जाणाये यस्त्त ेऩ ढीर अशबन्मावात जाताना ऩ ढीर यस्त्त्माफाफत ऩडताऱणी 
केरेरी नाशी.  अळा ल इतय अननमशभतता अशबन्माव भॊजूयीच्मा काशी ननलडक प्रकयणात आढऱून आल्मा 
. अळा प्रकायच्मा अननमभीतता इतयशी प्रकयणाॊभध्मे अवण्माची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. 
      उऩयोक्त अननमशभतते फाफत अधषवभाव ऩर क्रभाॊक 214, ददनाॊक 29/01/2018 न वाय वॊफॊधधत 
वलबागाव अन ऩारन वादय कयण्माव कऱवलण्मात आरे शोते . ऩयॊत  अन ऩारन प्राप्त न झाल्माने ऩरयच्छेद 
कामभ कयण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन 
क्र  

ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

214 29/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक MUMARAM8201 

 

156 वलदबष भशावलद्मारम प्रबाग क्र.6 भध्मे डॉ.ऩॊजाफयाल देळभ ख त ेप्रळाॊत भशल्रे माॊचे 
घयाऩमषन्त यस्त्ता खडीकयण कयणेफाफत. (झोन क्र.5) 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
04 00 ळावन 9फ 07 1059458 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

1059458 00 00 00 
 



भनऩा, अभयालतीचे यस्त्ता खडीकयण काभाचे अशबरेखाची तऩावणी केरी अवता वदय काभ शे प्राकरन 
भ ल्माऩेषा जादा दयाने कयण्मात आरे अवनू काभाचा आलश्मक अशबरेख तऩावणीव वादय केरेरा नाशी.  
कॊ राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे कॊ राटदायाॊना फॊधनकायक अवनू 
ऩ याला वादय केरेरा नाशी.  कॊ राटदायाने गौण खननजाफाफत नाशयकत प्रभाणऩर वॊफॊधधत अशबमॊत्माॊकड े
वादय केल्माचे ददवनू आरे नाशी.  अॊदाजऩरकातीर फ-माच फाफीॊलयीर खचष शा 25% ऩेषा कभी/जास्त्त 
अवनू व धारयत ताॊबरक/प्रळावकीम भॊजूयी घेण्मात आरी नाशी. 
 

काभाच ेनाल प्रबाग क्र.6, वलदबष भशावलद्मारम प्रबागाभध्मे डॉ.ऩॊजाफयाल देळभ ख फॉक त े
प्रळाॊत भशल्र ेमाॊचे घयाऩमतं यस्त्ता खडीकयण कयणे 

देमकाचा तऩळीर प्रथभ ल अॊनतभ देमक 

प्रभाणक क्रभाॊक 9106,  ददनाॊक 20.01.2014, यक्कभ रु.10,59,458/- 

मोजनेच ेनाल वलकाव ळ ल्क ननधी – Budget Head 336 वन 2013-14 

अॊदाजऩरकीम भ ल्म रु.9,74,660/- 

प्रळावकीम भॊजूयी -- 

ताॊबरक भॊजूयी प्राकरनालय ददवनू आरी. 

काभाचा आदेळ नस्त्तीत उऩरब्ध नाशी 

कॊ राटदायाच ेनाल श्री.आय.आय.लायलटकय 

काभाची भ दत 90 ददलव 

काभाच ेभ ल्माॊकन रु.10,59,458/- 

भोजभाऩ ऩ जस्त्तका 
क्रभाॊक 

69 - ऩ.ृक्र.6893 त े6900, भो.ऩ .क्र.75 - 7446 त े7448 

काभ ऩणूषत्लाचा 
ददनाॊक 

उऩरब्ध नाशी. 

 

     लयीर तऩळीरान वाय यस्त्ता खडीकयण काभाचे प्रथभ ल अॊनतभ देमक भॊजूय कयण्मात आरे आशे.  
माफाफतचा अशबरेख तऩावरा अवता खारीर र टी आढऱून आल्मात :-  
 



1. प्रबाग क्र.6, वलदबष भशावलद्मारम प्रबागाभध्मे डॉ.ऩॊजाफयाल देळभ ख फॉक त ेप्रळाॊत भशल्रे माॊचे 
घयाऩमतं यस्त्ता खडीकयण कयणेफाफतच ेकाभ शे दयकयायाभधून कयण्मात आल्माच ेददवनू मेत.े  
वदय दयकयायाच ेदय शे प्राकरन भ ल्माऩेषा (Estimate Cost) 7% जादा अवल्माच ेददवनू मेत.े  
काभाचा आदेळ दयकयायान वाय श्री.आय.आय.लालयकय माॊना देण्मात आरा अवनू दयकयायाची प्रत 
तवेच दयकयायाफाफतच्मा ननवलदा प्रकक्रमेची नस्त्ती तऩावणीव उऩरब्ध करुन देण्मात आरी नाशी. 

2. फाॊधकाभाचा प्रळावकीम भॊजूयी आदेळ नस्त्तीत ददवनू आरा नाशी. 
3. फाॊधकाभाची ताॊबरक भॊजूयी नस्त्तीत ददवनू आरी नाशी. 
4. वदय काभाचा कामाषदेळ नस्त्तीत उऩरब्ध नाशी. 
5. कॊ राटी काभाचा ल काभगायाॊचा वलभा ळावकीम वलभा ननधीकड ेउतयवलणे कॊ राटदायाॊना फॊधनकायक 

अवनू ऩ याला वादय केल्माशळलाम देमके भॊजूय कयण्मात मेणाय नाशीत.  माफाफत कोणताशी ऩ याला 
वादय केरा नवनू देमक भॊजूय केल्माचे ददवनू मेत.े 

6. कॊ राटदायाने गौण खननजाफाफत नाशयकत प्रभाणऩर वॊफॊधधत अशबमॊत्माॊकड ेवादय केल्माशळलाम 
देमके भॊजूय कयण्मात मेणाय नाशीत.  माफाफत नाशयकत प्रभाणऩर वादय न कयताच देमके भॊजूय 
केल्माचे ददवनू मेत.े 

 

7. वदय काभाच ेदेमकाची तऩावणी केरी अवता अॊदाजऩरकीम ऩयीभाणाऩेषा कभी/जास्त्त अळी फयीच 
तपालत ददवनू आरी.  तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे :- 

Item No. प्राकरनाप्रभाणे 
ऩयीभाण 

भोजभाऩ 
ऩ जस्त्तकेतीर 
ऩयीभाण 

दय अॊनतभ 
भ ल्माॊकन 

प्राकरनाऩेषा 
कभी/जादा % 

1 2 3 4 5 6 

1 514.50 Cum 786.83 Cum 60.90 47917.94 25% जादा 

2 942.60 629.46 154.35 97157.76 25% कभी 

5 411.60 458.48 492.75 225916.02  

6 205.80 294.15 524.25 154208.13 25% जादा 

8 102.90 198.12 313.95 62199.77 25% जादा 

9 61.74 105.80 628.92 66539.73 25% जादा 



10 411.60 458.48 26.25 12035.10  

11 205.80 294.15 25.20 7412.58 25% कभी 

14 61.74 105.80 14.70 1555.26 25% जादा 

16 2058 Sqm 3438.26 9.98 34313.83 25% जादा 

17 2058 Sqm 3438.26 5.25 18050.86 25% जादा 

 

     लयीर तक्त्माभधीर काभाचे फाफननशाम कभी/ज्मादा ऩरयभाणाकरयता व धारयत प्राकरन (Estimate) 
तमाय कयण्मात आरे नवनू व धारयत ताॊबरक/प्रळावकीम भॊजूय घेण्मात आरी नाशी.   
 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.185, ददनाॊक 22.1.2018 न वाय अन ऩारन / ख रावा भागवलरा अवता 
उत्तय प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 

 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

185 22/01/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 

157 भनऩाचे स्त्लच्छता वलबागाचे दैनॊददन वापवपाईच्मा कॊ राटातीर प्रदानाफाफत आढऱून 
आरेल्मा अननमशभतताॊफाफत. 

मोजना वॊकेताॊक मोजनेचे नाल 
  

ळाखा वॊकेताॊक रेखा शळऴष ननधीचा स्त्रोत करभ अननमशभतताॊची वॊख्मा ग ॊतरेरी यक्कभ 
00 00 भ.न.ऩा. 9फ 01 00 

 

आषेऩाधीन यक्कभ लवरूऩार यक्कभ तात्ऩ यती अभान्म यक्कभ अॊनतभ अभान्म यक्कभ 

00 11000 00 00 



 

भनऩा, अभयालतीने दैनॊददन वापवपाईच्मा ननवलदेतीर अटी ल ळतींची ऩतूषता न कयता ल दॊडाची 
आकायणी न कयता कॊ राटदायाॊच्मा देमकाॊचे प्रदान केल्माची अननमशभतता ननदळषनाव मेत.े 
 

     भशानगयऩाशरका, अभयालतीने वन 2012-13 भध्मे दैनॊददन वापवपाईच्मा काभाच्मा ननवलदा 
लतषभानऩरात जादशयात देलनू काढण्मात आल्मा अवनू त्मान वाय एकूण 43 प्रबागात दैनॊददन 
वापवपाईच्मा काभाचे कॊ राट लेगलेगऱमा कॊ राटदायाॊना देण्मात आरे अवनू वदय कॊ राटाचा कारालधी 
प्रत्मष काभारा व रुलात झाल्माऩावनू / कामाषयॊब आदेळाभध्मे नभ द ददनाॊकाऩावनू 1 लऴाषकयीता 
अवल्माभ ऱे वन 2013-14 भध्मे व ध्दा वदय ननवलदा दयाने दैनॊददन वापवपाईचे काभ कयण्मात आल्माचे 
ददवनू मेत.े  वदय काभाचे ननवलदेभधीर अटी ल ळतींची तऩावणी केरी अवता खारीर अननमशभतता 
ननदळषनाव आल्मात :-  

1. ननवलदेतीर अट क्र.45 न वाय कॊ राटदायारा काभगायाचे भशालायी लेतन शे याष्ट्रीमकृत फॉकेभधूनच अदा 
कयाले रागेर.  काभगायाॊच्मा फॉक खात्मात लेतन अदा झाल्माचा ऩ याला जोडल्मानॊतयच भशानगयऩाशरका, 
अभयालतीतपे ऩ ढीर देमक अदा कयण्मात मेईर.  माफाफत काभगायाॊच्मा फॉक खात्मात लेतन अदा 
झाल्माचा कोणताशी ऩ याला जोडण्मात आरा नवनू काभगायाॊना प्रत्मष ननजश्चत केरेरे लेतन अदा झारे 
ककॊ ला नाशी, माची खारी न कयताच देमक अदा केल्माचे ददवनू मेत.े 

2. अट क्र.51 न वाय कॊ राटदायाॊचे काभगायाची शजेयी प्रबागात Biometric Attendance System न वाय 
घेण्मात मेईर.  वदय Biometric Attendance System च्मा नोंदी ठेलल्माफाफतचा कोणताशी ऩ याला 
नस्त्तीभध्मे ददवनू आरा नाशी. 

3. अट क्र.4 न वाय कॊ राटदायारा वॊफॊधधत प्रबागाभधीर योज 12 त े15 नागयीकाॊच्मा काभ वभाधानकायक 
केल्माफाफतच्मा स्त्लाष-मा यजजष्ट्टयलय आणाव्मा रागतीर. तवेच ज्मा ददलळी अशलार वादय केरा नाशी 
त्मा प्रत्मेक ददलवाचा रु.200/- दॊड आकायण्मात मेईर.  अवे अवताॊना तऩावणी केरेल्मा देमकाभध्मे 
दैनॊददन स्त्लाषयी अशलार आढऱून आरे नवताॊना दॊडाची कऩात न कयता देमक अदा केल्माचे ददवनू मेत.े 

4. अट क्र.अट 36 न वाय प्रबागात दययोज वकाऱी 6.15 लाजेऩावनू घॊटी कटरा कपयलनू त्माभधून ओरा 
ल व का कचया लेगलेगऱा घेणे अननलामष याशीर.  प्रत्मेक घॊटी कटल्मावाठी त्मा-त्मा बागातीर प्रत्मेक 
गल्रीतीर कभीत कभी दोन नागयीकाॊच्मा वशमा अवणे आलश्मक याशीर.  तवे न केल्माव त्मा ददलळी 
रु.200/- दॊड आकायण्मात मेईर.  तो त्मा भदशन्माच्मा देमकातनू कऩात करुन लव र कयण्मात मेईर.  
तऩावणी केरेल्मा देमकाॊवोफत दैनॊददन वशमाॊचा अशलार न जोडरेल्मा ददनाॊकाव दॊडाची आकायणी न 
कयता देमक अदा केल्माचे ददवनू मेत.े 



5. अट क्र.34 न वाय – कॊ राटदाय ककॊ ला त्माचा प्रनतननधी / व ऩयलामझय वकाऱी शजेयी यजजष्ट्टयवश दययोज 
शजय याशणे आलश्मक आशे.  अन्मथा त्मा ददलळी रु.1000/- दॊड आकायण्मात मेईर ल त ेत्माच 
भदशन्माच्मा देमकातनू कऩात कयण्मात मेईर.  तऩावणी केरेल्मा देमकावोफत शजेयी यजजष्ट्टयच्मा प्रती 
जोडण्मात आल्मा नवनू दॊडाची आकायणी केरी नवल्माचे ददवनू आरे नाशी. 

     तऩावणी केरेल्मा देमकाॊचा उदाशयणादाखर तऩळीर खारीरप्रभाणे अवनू लयीर अ.क्र.3 ल 4 भधीर 
अटीॊची ऩ तषता न केल्माभ ऱे दॊडाची आकायणी न कयता वॊऩणूष देमकाचे प्रदान केल्माचे ददवनू मेत े:- 

तऩळीर खारीरप्रभाणे :- 

अ.क्र. कॊ राटदायाचे 
नाॊल ल प्रबाग 
क्रभाॊक 

प्रभाणक 
क्रभाॊक ल 
ददनाॊक 

देमकाचा 
भदशना 

देमकाची एकूण 
यक्कभ 

मा ददनाॊकाचे 
अशलार 
देमकावोफत 
नाशीत 

अट क्र.4 ल 
36 प्रभाणे 
(अ.क्र.3,4) 
लव रऩार 
यक्कभ रुऩमे 

1 जगदॊफा 
स्त्लमॊ.यो.वे.ना. 
वे.वॊ. 

प्रबाग क्र.43  

2163, 

दद. 

18.5.2013 

जानेलायी 

2013 

295364 1,2,3,4,5,6, 
7,13,14,17, 
18,20,23, 
24,27 

(200x15)= 

3000 

2 श्री.नागयीक 
वेला वश 
वॊस्त्था, 

प्रबाग क्र.31 

1059,  

दद. 

26.4.2013 

डडवेंफय 

2012 

295364 17,21,27, 
28,29 

(200x5)= 

1000 

3 फे.यो.भशायाष्ट्र 
ना.वे.व.वॊ. 

प्रबाग क्र.28 

3455, 

दद. 

26.6.2013 

पेब्र लायी 

2013 

295364 4,10,11, 
13,14,16, 
17,19,21, 
22,23,24, 
26,27,28  

(200x15)= 

3000 



 

 

4 श्री.वलजम 
फारककवन 
गॊगन 

5 88, 

दद. 

12.4.2013 

वप्टेंफय 

2012 

393094 6,9,14, 
15,16 त े30 

(200x19)= 

3800 

5 वाई लबैल 
कन्स्त्र. 
अभयालती 

3002,  

दद. 

15.6.2013 

जानेलायी 

2013 

270000 23 (200x1)= 

200 

    1549186 एकूण 11000 

 

     माफाफत अधषवभाव ऩर क्र.220, ददनाॊक 6.2.2018 न वाय ख रावा/अन ऩारन भागवलरे अवता उत्तय 
प्राप्त न झाल्माने आषेऩ नोंदवलण्मात मेत आशे. 
 

अधष वभाव साऩन क्र  ददनाॊक  

(dd/mm/yyyy) 

 रेऩ. लऴष ऩावनू 
(yyyy-yyyy+1) 

रेऩ. लऴाष ऩमतं  

(yyyy-yyyy+1) 

कामाषरम वॊकेताॊक 

220 06/02/2018 2013-2014 2013-2014 00043962 

 

रेखा ऩयीषकाचा वॊकेताॊक  DATDSTM7301  

 


