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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
   भा. स्थामी वमभती वबा दद. २२/०२/२०२१ 
 

 मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. स्थामी वमभती वबा वोभलाय दद. २२/०२/२०२१ योजी वबा वुचना 
क्र. ०८ दद. १७/०२/२०२१ योजीच्मा वलऴमऩत्रिकेलयीर वलऴमाॊलय वलचाय वलननभम कयण्मावाठी मभया बाइंदय 
भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी बलन, भुख्म कामाारम, दवुया भजरा, रार फशादु्दय ळास्िी वबागशृात दऩुायी 
१२.३० ला. वबा आमोजजत कयण्माॊत आरी शोती.  
 वदय वबेच्मा अध्मषस्थानी भा. वऩठावीन अधधकायी श्री. अळोक नतलायी शे उऩजस्थत शोत.े वदय वबेव 

खारीर वदस्म उऩजस्थत शोत.े 

 

उऩजस्थत वदस्म – 
१. श्री. अळोक वुमादेल नतलायी  वबाऩती 
२. श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  वदस्म 

३. श्री. वॊजम अनॊत थेयाड े   वदस्म 

४. श्री. वुयेळ जगदीळ खॊडरेलार  वदस्म 

५. श्री. याकेळ यनतळचॊद्र ळाश   वदस्म 

६. श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय  वदस्मा 
७. श्रीभ. ळानु गोदशर   वदस्मा 
८. श्रीभ. वुननता यभेळ जैन   वदस्मा 
९. श्री. ददनेळ तेजयाज जैन   वदस्म 

१०. श्री. एरामव दमुभॊग फाॊड्मा  वदस्म 

११. श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय  वदस्म 

१२. श्री. जमॊतीरार गुरुनाथ ऩाटीर  वदस्म 

१३. श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊड े   वदस्मा 
१४. श्री. अननर ददलाकय वालॊत  वदस्म 

१५. श्रीभ. धगता शयीळ ऩयदेळी  वदस्मा 
 

गैयशजय वदस्म –   
१. श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली  वदस्मा 

 

भा. वबाऩती :- 
 वला वदस्माॊच ेआजच्मा वबेवाठी स्लागत करुन वबा खेऱीभेऱीच्मा लातालयणात ऩाय ऩाडाली अळी 
वलनॊती करुन वधचल वाशेफ वबा चारू कया.  
नगयवधचल :- 

 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेची भा. स्थामी वमभती वबा वोभलाय  दद. २२/०२/२०२१ योजी दऩुायी 
१२.३० लाजता मभया बाईंदय भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी बलन, भुख्म कामाारम , दवुया भजरा, 
रारफशादयु ळास्िी वबागशृात स्थामी वमभती वबा वुचना क्र. ०८ भधीर प्रकयणाॊलय वलचाय वलननभम 

कयण्मावाठी आमोजजत कयण्माॊत मेत आशे.. प्रकयण क्र. ६७, बाईंदय (ऩ.) मेथीर उत्तन योडलयीर डोंगयी 
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आईव पॅक्टयी ते तराल (फोजीव माॊच ेघय ऩमतं) त्रफडाची जरलादशनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे (अॊदाजजत यक्कभ 
रु. ४१,९९,७००/-) मा काभाच्मा ननवलदेव भॊजूयी मभऱणेफाफत.  
याकेळ ळशा :- 

ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.35 Ênù.17/03/2020 ®úÉäVÉÒ |ÉÊºÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnÉ 

´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú |ÉÊºÉvnù Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú näùJÉÒ±É |ÉÊiÉºÉÉnù xÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ¡äò®-úÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.10 Ênù.31/07/2020 ®úÉäVÉÒSªÉÉ 

¨ÉÖÆ¤É<Ç ±ÉIÉÊnù{É ´É ºÉÉ{iÉÉ. {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¨ÉvªÉä |ÉÊºÉrù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäiÉÒ±É EòÉ¨ÉÉEò®úÒiÉÉ 

|ÉÊºÉrù+ÆiÉÒ Ênù.11/08/2020 {ÉªÉÈiÉ BEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ 

UôÉxÉxÉÒ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É +]õÒ¶ÉlÉÔ xÉÖºÉÉ®ú EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä iÉä {ÉÉjÉ ZÉÉ±Éä±Éä 

+É½äþiÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ÉÌlÉEò näùEòÉ®ú Ê±É¡òÉ¡òÉ =PÉhªÉÉºÉ Ênù.12/10/2020 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eäò±Éä±ÉÒ 

+É½äþ ´É ¨ÉÉ.+ÉªÉÖCiÉ ºÉÉäÉ ªÉÉÆxÉÒ Ênù.20/10/2020 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ Ênù±Éä±ÉÒ +É½äþ.  

¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +ÆÊiÉ¨É ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ¨ÉvªÉä ¨Éä. Ë´ÉvªÉÉ ]Åäõb÷ºÉÇ ªÉÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´Énäù̈ ÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä 

nù®ú Eò¨ÉÒ Eò¯ûxÉ ºÉnù®úSÉä EòÉ¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®úÉxÉä Eò®úhªÉÉºÉ iÉªÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä {ÉjÉ Ênù±Éä±Éä +É½äþ. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÒ 

JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùäSÉä +ÆÊiÉ¨É nù®ú |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä +É½äþiÉ. 

 

`äöEäònùÉ®úÉSÉä xÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä nù®ú 

¨Éä. Ë´ÉvªÉÉ ]Åäõb÷ºÉÇ 

 

+ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®úÉ{ÉäIÉÉ 8.90%  VÉÉºiÉ nù®ú ú  

´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®ú  

 
 

={É®úÉäCiÉ EòÉ¨ÉÉSÉÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò iÉCiÉÉ {ÉÉ½þiÉÉ ¨Éä. Ë´ÉvªÉÉ ]Åäõb÷ºÉÇ ªÉÉÆSÉä ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ+ÆiÉÒú +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®ú |ÉÉ{iÉ 

ZÉÉ±Éä±Éä +É½äþiÉ. ºÉnù®úSÉä nù®ú ½äþ ®úÉºiÉ ´É ´ÉÉVÉ´ÉÒ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉääþ ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÆxÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 

1949 SÉä Eò±É¨É 73 (Eò) xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùiÉ +É½äþ.  

ददनेळ जैन :- 

 भाझ ेअनुभोदन आशे. 

भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र. ६७ :- 
 बाईंदय (ऩ.) मेथीर उत्तन योडलयीर डोंगयी आईव पॅक्टयी ते तराल (फोजीव माॊच ेघय ऩमतं ) 
त्रफडाची जरलादशनी ऩुयवलणे ल अॊथयणे (अॊदाजजत यक्कभ रु . ४१,९९,७००/-) मा काभाच्मा ननवलदेव भॊजूयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. ५७ :- 

ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.35 Ênù.17/03/2020 ®úÉäVÉÒ |ÉÊºÉvnù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnÉ 

´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú |ÉÊºÉvnù Eäò±ªÉÉxÉÆiÉ®ú näùJÉÒ±É |ÉÊiÉºÉÉnù xÉ Ê¨É³ýÉ±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ¡äò®-úÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò.10 Ênù.31/07/2020 ®úÉäVÉÒSªÉÉ 

¨ÉÖÆ¤É<Ç ±ÉIÉÊnù{É ´É ºÉÉ{iÉÉ. {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ¨ÉvªÉä |ÉÊºÉrù Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ÉÒ +É½äþ. ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnäiÉÒ±É EòÉ¨ÉÉEò®úÒiÉÉ 

|ÉÊºÉrù+ÆiÉÒ Ênù.11/08/2020 {ÉªÉÈiÉ BEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÖnùiÉÒiÉ |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ªÉÉ EòÉMÉnù{ÉjÉÉÆSÉÒ 

UôÉxÉxÉÒ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉvÉÉ®úEòÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnäùiÉÒ±É +]õÒ¶ÉlÉÔ xÉÖºÉÉ®ú EòÉMÉnù{ÉjÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉ±ªÉÉxÉä iÉä {ÉÉjÉ ZÉÉ±Éä±Éä 

+É½äþiÉ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ÉÌlÉEò näùEòÉ®ú Ê±É¡òÉ¡òÉ =PÉhªÉÉºÉ Ênù.12/10/2020 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÊ¨ÉiÉÒxÉä Ê¶É¡òÉ®úºÉ Eäò±Éä±ÉÒ 

+É½äþ ´É ¨ÉÉ.+ÉªÉÖCiÉ ºÉÉäÉ ªÉÉÆxÉÒ Ênù.20/10/2020 ®úÉäVÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ Ênù±Éä±ÉÒ +É½äþ.  

¨ÉÉ. +ÉªÉÖCiÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ ZÉÉ±Éä±ªÉÉ +ÆÊiÉ¨É ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ¨ÉvªÉä ¨Éä. Ë´ÉvªÉÉ ]Åäõb÷ºÉÇ ªÉÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´Énäù̈ ÉvªÉä ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä 

nù®ú Eò¨ÉÒ Eò¯ûxÉ ºÉnù®úSÉä EòÉ¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®úÉxÉä Eò®úhªÉÉºÉ iÉªÉÉ®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä {ÉjÉ Ênù±Éä±Éä +É½äþ. ºÉnù®ú EòÉ¨ÉÒ 

JÉÉ±ÉÒ±É|É¨ÉÉhÉä ÊxÉÊ´ÉnùäSÉä +ÆÊiÉ¨É nù®ú |ÉÉ{iÉ ZÉÉ±Éä +É½äþiÉ. 
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`äöEäònùÉ®úÉSÉä xÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä nù®ú 

¨Éä. Ë´ÉvªÉÉ ]Åäõb÷ºÉÇ 

 

+ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®úÉ{ÉäIÉÉ 8.90%  VÉÉºiÉ nù®ú ú  

´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒxÉÆiÉ®ú +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®ú  

 
 

={É®úÉäCiÉ EòÉ¨ÉÉSÉÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò iÉCiÉÉ {ÉÉ½þiÉÉ ¨Éä. Ë´ÉvªÉÉ ]Åäõb÷ºÉÇ ªÉÉÆSÉä ´ÉÉ]õÉPÉÉ]õÒ+ÆiÉÒú +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò nù®ú |ÉÉ{iÉ 

ZÉÉ±Éä±Éä +É½äþiÉ. ºÉnù®úSÉä nù®ú ½äþ ®úÉºiÉ ´É ´ÉÉVÉ´ÉÒ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉääþ ºÉnù®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉÆxÉÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 

1949 SÉä Eò±É¨É 73 (Eò) xÉÖºÉÉ®ú ½þÒ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 

वुचक :- श्री. याकेळ ळाश       अनुभोदक :- श्री. ददनेळ जैन 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  
नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र. ६८, अजननळभन दराच्मा एरयमर रॅडय प्रॅटपॉभा (टी.टी.एर.) मा लाशनाच ेअत्मालश्मक 
स्ऩेअय ऩाटाव ल इतय वादशत्म खयेदी कयणेफाफत. 
वुयेळ खॊडरेलार :- 

मभया बाईंदय भहानगयऩामरकेच्मा अग्ननशभन विबागात  39.00 भीटय उॊचीचे टनन टेफर रॅडय  
(टी. टी. एर.)  िाहन दद. 22/05/2012 योजी अजननळभन ताफ्मात वाभीर झारे अवून  खयेदी कयण्मात 
आरे असुन ते िाहन अग्ननशभन विबागात कामनयत आहे. अग्ननशभन विबागाने ददरेल्मा गोषिाऱ्मानुसाय 
सदय िाहनाचे भेंटनन्स होणे आिश्मक आहे. अग्ननशभन विबागाने गोषिाऱ्मात नभुद केरेरे िाहनाचे सुटे 
बाग खयेदी कयणेकयीता भे. अॅनरॉन टेक्नॉरॉजी सोल्मुशन प्रा.मर. माॊच्माभापन त सादय केरेरे दय ि सदय 
सुटे बाग िाहनात फसविणे करयता सादय केरेल्मा गोषिाऱ्मानुसाय खारीर प्रभाणे खचन अऩेऺीत आहे.  

  
अ.क्र. तऩमशर यक्कभ रु. 
अ Valve of Spare Parts 2503525.00 
फ GST 18%   450634.50 
क FREIGHT CHARGES  142863.78 
ड GST ON FREIGHT CHARGES @28% 40001.86 
इ Service Charges for Repairs & Preventive 

Maintenance On TTL By 2 Service 
Technician for 12 days  

701204.00 

प GST 18%  for Service Charges  126216.72 
GRAND TOTAL (A to F) 39,64,445.88 

 

िय नभुद केल्मानुसाय टनन टेफर रॅडय  (टी. टी. एर.) िाहनाच्मा अत्मािश्मक स्ऩेअय ऩाटनस ि 
इतय सादहत्म खयेदी ि सग््हनमसॊग करयता एकुण रु . 39,64,445/- इतका खचन अऩेऺीत आहे . त्माऩैकी 
अ.क्र. अ ते ड भध्मे नभुद एकुण रु.  31,37,025.00/- ही आगाऊ यक्कभ अदा कयणेस ि भे. अॅनरॉन 
टेक्नॉरॉजी सोल्मुशन प्रा.मर. मा कॊ ऩनीकडून सभान यक्कभेची फॉक गॅयेंटी घेिून तसेच रु .8,27,420/- ही 
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उिनरयत यक्कभ िाहनाचे भेंटनन्स काभ ऩुणन झारेिय अदा कयणेस भहायाष्ट्र भहानगयऩामरका 
अमधमनमभातीर प्रकयण 5 (2)(2) अन्िमे ही भा. स्थामी समभती सबा भॊजुयी देत आहे.  
याकेळ ळशा :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 

अननर वालॊत :- 

 भा. वबाऩती वाशेफ ऩुढचा वलऴम घेण्मा अगोदय दोन वलऴमालय चचाा कयामची आशे. त्मावाठी नगययचना 
आणण आयोनमाच्मा अधधकामाॊना फोरला. भा. वबाऩती वाशेफ आता जो वलऴम झारा ३९ भीटय ऊॊ चीची टी.टी.एर. 

लाशन त्मा ददलळी आऩण उद्घाटन केरे त ेककती ऊॊ चीची शोती.  
वॊबाजी ऩानऩटे्ट (भा. उऩामुक्त) :- 

 ६८ भीटय ऊॊ चीची शोती.  
अननर वालॊत :- 

 मभया बाईंदय ळशयाभध्मे फयेचवे वलबाग अवे आशेत ज्मा दठकाणी शे लाशन जाऊ ळकत नाशी.स्ऩेळरी 
उत्तन ऩरयवय अव ेअरुॊ द आशेत त्माभुऱे शे व्शेईकर जाऊ ळकत नाशी आणण लऴाानुलऴ ेत्माॊची भागणी आशे की 
आभच्मावाठी छोटे व्शेईकर तुम्शी भागला. त्रफलडीॊगवाठी आऩण कयतो. मभया बाईंदय ळशयाची लाढ शोण्माऩूली 
ऩावूनच ेरोक आशेत नतथे ह्रा व्शेईकर जाऊ ळकत नाशी. छोटे व्शेईकर जालू ळकत नाशी. छोटे व्शेईकर घेण्माच े

प्रोव्शीजन आऩण कया. नतथे वुध्दा मॊिणा कामायत शोऊ ळकेर. 

वॊबाजी ऩानऩटे्ट (भा. उऩामुक्त) :- 

 भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीन ेमेत्मा आधथाक लऴााभध्मे आऩण प्रऩोज करुन घेणाय आशोत.  

भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र.६८ :- 
 अजननळभन दराच्मा एरयमर रॅडय प्रॅटपॉभा (टी.टी.एर.) मा लाशनाच ेअत्मालश्मक स्ऩेअय ऩाटा व 
ल इतय वादशत्म खयेदी कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. ५८ :- 

मभया बाईंदय भहानगयऩामरकेच्मा अग्ननशभन विबागात  39.00 भीटय उॊचीचे टनन टेफर रॅडय  
(टी. टी. एर.)  िाहन दद. 22/05/2012 योजी अजननळभन ताफ्मात वाभीर झारे अवून  खयेदी कयण्मात 
आरे असुन ते िाहन अग्ननशभन विबागात कामनयत आहे. अग्ननशभन विबागाने ददरेल्मा गोषिाऱ्मानुसाय 
सदय िाहनाचे भेंटनन्स होणे आिश्मक आहे. अग्ननशभन विबागाने गोषिाऱ्मात नभुद केरेरे िाहनाचे सुटे 
बाग खयेदी कयणेकयीता भे. अॅनरॉन टेक्नॉरॉजी सोल्मुशन प्रा.मर. माॊच्माभापन त सादय केरेरे दय ि सदय 
सुटे बाग िाहनात फसविणे करयता सादय केरेल्मा गोषिाऱ्मानुसाय खारीर प्रभाणे खचन अऩेऺीत आहे.  

  

अ.क्र. तऩमशर यक्कभ रु. 
अ Valve of Spare Parts 2503525.00 
फ GST 18%   450634.50 
क FREIGHT CHARGES  142863.78 
ड GST ON FREIGHT CHARGES @28% 40001.86 
इ Service Charges for Repairs & Preventive 

Maintenance On TTL By 2 Service 
Technician for 12 days  

701204.00 
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प GST 18%  for Service Charges  126216.72 
GRAND TOTAL (A to F) 39,64,445.88 

 

िय नभुद केल्मानुसाय टनन टेफर रॅडय  (टी. टी. एर.) िाहनाच्मा अत्मािश्मक स्ऩेअय ऩाटनस ि 
इतय सादहत्म खयेदी ि सग््हनमसॊग करयता एकुण रु . 39,64,445/- इतका खचन अऩेऺीत आहे . त्माऩैकी 
अ.क्र. अ ते ड भध्मे नभुद एकुण रु.  31,37,025.00/- ही आगाऊ यक्कभ अदा कयणेस ि भे. अॅनरॉन 
टेक्नॉरॉजी सोल्मुशन प्रा.मर. मा कॊ ऩनीकडून सभान यक्कभेची फॉक गॅयेंटी घेिून तसेच रु .8,27,420/- ही 
उिनरयत यक्कभ िाहनाचे भेंटनन्स काभ ऩुणन झारेिय अदा कयणेस भहायाष्ट्र भहानगयऩामरका 
अमधमनमभातीर प्रकयण 5 (2)(2) अन्िमे ही भा. स्थामी समभती सबा भॊजुयी देत आहे.  

वुचक :- श्री. वुयेळ खॊडरेलार       अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  
नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र. ६९, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत भौजे  नलघय वव्शे क्र . ३८७/२, ७ (जुना) 
१५८/२,७ (नवलन) मा जागेतीर आयषण क्र .२६४ अे मेथीर लाशनतऱ ठेका ऩध्दतीने चारवलणे काभाच्मा 
ननवलदेव भॊजूयी मभऱणेफाफत.  
ददनेळ जैन :- 

 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉèVÉä xÉ´ÉPÉ®ú ºÉ´½æþ Gò. 387/2, 7 (VÉÖxÉÉ) 158/2,7 (xÉÊ´ÉxÉ) ªÉÉ 

VÉÉMÉä´É®úÒ±É +É®úIÉhÉ Gò. 264 +ä ªÉälÉÒ±É ´ÉÉ½þxÉiÉ³ý `äöEòÉ {ÉvnùiÉÒxÉä SÉÉ±ÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ úÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊºÉvnù Eäò±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ.  

 ºÉnù®ú ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É ¨Éä. +É¶ÉÖiÉÉä¹É BÆ]õ®ú|ÉÉªÉVÉäºÉ ªÉÉÆxÉÒ =vÉÞiÉ Eäò±Éä±Éä nù® ®úCEò¨É ¯û.69,32,149/- ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉÉºiÉ 

+É½äþiÉ ´É iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä nù®ú ½äþ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä Eò® úÊ´É®úÊ½þiÉ +É½äþiÉ.   

 iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉähÉÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEòò ®úCEò¨Éä´É®ú ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò®ú ´É 18% VÉÒBºÉ]õÒ ¦É®úhÉäSÉÒ 

VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ `äöEäònùÉ®ú (¨Éä. +É¶ÉÖiÉÉä¹É BÆ]õ®ú|ÉÉªÉVÉäºÉ) ªÉÉÆSÉÒ ®úÉ½þhÉÉ®ú +É½äþ.  

 ºÉnù®ú ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉSªÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖSªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ®úÊ½þ´ÉÉºÉÒ ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ ´ÉÉ½þxÉÉÆSªÉÉ {ÉÉÍEòMÉSÉÒ ºÉÉäªÉ 

={É±É¤vÉ ´½þÉ´ÉÒ ´É ®úºiªÉÉ´É®ú ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eäò±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ½þÉähÉÉ®úÒ ´ÉÉ½þiÉÖEòÒSÉÒ EòÉåb÷Ò nÚù®ú Eò®úhÉä ªÉÉ ½äþiÉÚxÉä ºÉnù®ú ´ÉÉ½þxÉ iÉ³ýÉSÉä 

+É®úIÉhÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eòä±Éä ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉMÉÒ±É `äöEäònùÉ®úÉxÉä ªÉÉ ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉ¨ÉvªÉä +Éä±ÉÉ, >ð¤Éä®ú ´É JÉÉVÉMÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEòÉÆxÉÉ 

iªÉÉÆSÉÒ ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ Ênù±ªÉÉxÉä xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ ªÉÉ ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉiÉ ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eò®úiÉÉ +É±ÉÒ xÉÉ½ þÒ, iªÉÉ¨ÉÖ³äý ªÉÉ 

´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉSªÉÉ +É®úIÉhÉÉSÉÉ =qäù¶ªÉ ºÉÉlÉÇ ZÉÉ±ÉÉ xÉÉ½þÒ.  

 ºÉ¤É¤É, ¨Éä. +É¶ÉÖiÉÉä¹É BÆ]õ®ú|ÉÉªÉVÉäºÉ ªÉÉÆxÉÉ 3 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒúiÉÉ {Éä +ìhb÷ {ÉÉEÇò `äöEòÉ {ÉvnùiÉÒxÉä 

SÉÉ±ÉÊ´ÉhÉäºÉ iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉ¨ÉvªÉä +Éä±ÉÉ, >ð¤Éä®ú ´É JÉÉVÉMÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEòÉÆSÉÒ ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eò¯û xÉªÉä ªÉÉ 

+]õÒ¶ÉiÉÔxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ.  

ळानु गोदशर :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 

भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय. 
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प्रकयण क्र. ६९ :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत भौजे नलघय वव्शे क्र . ३८७/२, ७ (जुना) १५८/२,७ (नवलन) मा 
जागेतीर आयषण क्र .२६४ अे मेथीर लाशनतऱ ठेका ऩध्दतीने चारवलणे काभाच्मा ननवलदेव भॊजूयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. ५९.   :- 
 Ê¨É®úÉ ¦ÉÉ<Çnù®ú ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉèVÉä xÉ´ÉPÉ®ú ºÉ´½æþ Gò. 387/2, 7 (VÉÖxÉÉ) 158/2,7 (xÉÊ´ÉxÉ) ªÉÉ 

VÉÉMÉä´É®úÒ±É +É®úIÉhÉ Gò. 264 +ä ªÉälÉÒ±É ´ÉÉ½þxÉiÉ³ý `äöEòÉ {ÉvnùiÉÒxÉä SÉÉ±ÉÊ´ÉhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ úÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊºÉvnù Eäò±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ.  

 ºÉnù®ú ÊxÉÊ´Énäù¨ÉvÉÒ±É ¨Éä. +É¶ÉÖiÉÉä¹É BÆ]õ®ú|ÉÉªÉVÉäºÉ ªÉÉÆxÉÒ =vÉÞiÉ Eäò±Éä±Éä nù® ®úCEò¨É ¯û.69,32,149/- ºÉ´ÉÉÇiÉ VÉÉºiÉ 

+É½äþiÉ ´É iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉnù®ú Eäò±Éä±Éä nù®ú ½äþ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä Eò® úÊ´É®úÊ½þiÉ +É½äþiÉ.   

 iªÉÉ¨ÉÖ³äý ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòºÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉähÉÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEòò ®úCEò¨Éä´É®ú ¶ÉÉºÉEòÒªÉ Eò®ú ´É 18% VÉÒBºÉ]õÒ ¦É®úhÉäSÉÒ 

VÉ¤ÉÉ¤ÉnùÉ®úÒ `äöEäònùÉ®ú (¨Éä. +É¶ÉÖiÉÉä¹É BÆ]õ®ú|ÉÉªÉVÉäºÉ) ªÉÉÆSÉÒ ®úÉ½þhÉÉ®ú +É½äþ.  

 ºÉnù®ú ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉSªÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖSªÉÉ {ÉÊ®úºÉ®úÉiÉÒ±É ®úÊ½þ´ÉÉºÉÒ ´É ¶É½þ®úÉiÉÒ±É xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ ´ÉÉ½þxÉÉÆSªÉÉ {ÉÉÍEòMÉSÉÒ ºÉÉäªÉ 

={É±É¤vÉ ´½þÉ´ÉÒ ´É ®úºiªÉÉ´É®ú ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eäò±ªÉÉ¨ÉÖ³äý ½þÉähÉÉ®úÒ ´ÉÉ½þiÉÖEòÒSÉÒ EòÉåb÷Ò nÚù®ú Eò®úhÉä ªÉÉ ½äþiÉÚxÉä ºÉnù®ú ´ÉÉ½þxÉ iÉ³ýÉSÉä 

+É®úIÉhÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eòä±Éä ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÉMÉÒ±É `äöEäònùÉ®úÉxÉä ªÉÉ ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉ¨ÉvªÉä +Éä±ÉÉ, >ð¤Éä®ú ´É JÉÉVÉMÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEòÉÆxÉÉ 

iªÉÉÆSÉÒ ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eò®úhÉäEò®úÒiÉÉ Ênù±ªÉÉxÉä xÉÉMÉ®úÒEòÉÆxÉÉ ªÉÉ ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉiÉ ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eò®úiÉÉ +É±ÉÒ xÉÉ½ þÒ, iªÉÉ¨ÉÖ³äý ªÉÉ 

´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉSªÉÉ +É®úIÉhÉÉSÉÉ =qäù¶ªÉ ºÉÉlÉÇ ZÉÉ±ÉÉ xÉÉ½þÒ.  

 ºÉ¤É¤É, ¨Éä. +É¶ÉÖiÉÉä¹É BÆ]õ®ú|ÉÉªÉVÉäºÉ ªÉÉÆxÉÉ 3 ´É¹ÉÉÇSªÉÉ EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒúiÉÉ {Éä +ìhb÷ {ÉÉEÇò `äöEòÉ {ÉvnùiÉÒxÉä 

SÉÉ±ÉÊ´ÉhÉäºÉ iÉºÉäSÉ ºÉnù®ú ´ÉÉ½þxÉiÉ³ýÉ¨ÉvªÉä +Éä±ÉÉ, >ð¤Éä®ú ´É JÉÉVÉMÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÊªÉEòÉÆSÉÒ ´ÉÉ½þxÉä {ÉÉÍEòMÉ Eò¯û xÉªÉä ªÉÉ 

+]õÒ¶ÉiÉÔxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùiÉ +É½äþ. 

वुचक :- श्री. ददनेळ जैन       अनुभोदक :- श्रीभ. ळानु गोदशर 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  
नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र. ७०, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिात घोडफॊदय मेथे श्री . छिऩती मळलाजी भशायाज 
माॊचा ३० पुट उॊच आश्लारुढ ऩुतऱा फववलणे काभाच्मा ननवलदेव भान्मता देणेफाफत. 
ददनेळ जैन :- 

 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर घोडफॊदय योडलयीर प्रलेळद्लायाजलऱ श्री छिऩती मळलाजी 
भशायाज माॊचा अश्लारुढ ३० पुट उॊचीचा ब्ाॉझचा ऩुतऱा फववलणे काभाची ननवलदा अलाजली आशे ल वदय 
ननवलदा प्रकक्रमा स्ऩधाात्भक झारी नाशी . त्माभुऱे वदयची ननवलदा नाभॊजुय कयण्मात मेत आशे . तवेच गयज 
ऩडलमाव वदय ननवलदेची ळशाननळा करुन वदय प्रस्ताल ऩुढच्मा भा . स्थामी वमभती वबेत पे यवादय 
कयण्मात माला. 
.ळानु गोदशर :- 

 भाझ ेअनुभोदन आशे.  

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

छिऩती मळलाजी भशायाजाॊफद्दर तुम्शारा काम एरजी आशे. छिऩती मळलाजी भशायाजाॊची यीतवय ननवलदा 
आरी आशे. आधथाक प्रळावककम भॊजूयी प्रळावनाची मभऱारेरी आशे. ननवलदा भॊजूयीचा वलऴम आशे तो तुम्शी 
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पेटाऱरा. प्रळावनाची बुमभका काम आशे.छिऩतीच्मा याज्मात याशून लेऱोलेऱी छिऩतीचा अऩभान कयता. शमा 
केत्रफन भध्मे केलढ भोठ ताॊडल झार शोत. भाशीत आशे ना. 
ददनेळ जैन :-  

आऩण ननवलदा पेटाऱरी नाशी. 
अननर वालॊत :-  

छिऩती मळलाजी भशायाजाॊच्मा फाफतीत अळी बूमभका कळी घेउु ळकता. 
वुयेळ खॊडरेलार :- 

एकच ननवलदा आशे. 

अननर वालॊत :-  

शमाच्माऩूली 67 नॊफय प्रकयणाभध्मे एकच ननवलदा आरी आशे. तो ठीयाल तुम्शी केरा. फजेट वॊऩत आशे 

तयी ऩण भान्मता देत नाशी. त्मा फजेटचा ऩैवा लेस्ट झारा.  
जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 छिऩती मळलाजी भशायाज आणण फाऱावाशेफॊााचा वलऴम आरा की शमाॊच ेतभाळ ेचारू शोतात. प्रत्मेक 

लेऱी आभची ननवलदा पेटाऱतात.  

ददनेळ जैन :-  

 शा वलऴम आशे ना भशायाज छिऩती मळलाजीॊचा आशे. आऩरा रोकर वलऴम नाशी. आऩण वलऴम पेटाऱरा 
नाशी आऩण त्माॊना वाॊधगतरे की त्लयीत ननवलदा काढा. आणण व्मलजस्थत …………….. 

(वबागशृात गोंधऱ) 

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 प्रळावनाची बुमभका वाॊगा. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 

 ह्राच्मालय रगेच पेय ननवलदा भागल.ू आऩरे चौकच ेकाभ वुरु आशे त ेचाय भदशन्मात वॊऩेर. त्मानॊतय 
चौथया फाॊधनू वला प्रोमवजय वुरु शोईर. त्मानॊतय करेक्टय वाशेफाॊची भॊजूयी मभऱालमालय तो ऩूतऱा फनलामचा 
त्मारा दीढ-दोन लऴा रागतात.  

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 कामळमभयाचा मळलाजी भशायाजाॊचा ऩुतऱा आशे. 

ददऩक खाॊत्रफत :- 

 भेट्रोच काभ पामनर नाशी दोन्शी फाजूरा त्रब्ाज आशे. त्मानुवाय भग आऩण ऊॊ च करुन घेऊ नवलन 

प्रस्ताल कवा कयामचा त ेभशावबा डडवाईड कयेर तेव्शा करु. त्मा ऩुतळ्माचा आणण ह्रा ऩुतळ्माचा काशी वॊफॊध 

नाशी. ह्राची आऩण त्लयीत ननवलदा भागल.ू  

शवभुख गेशरोत :- 

 भैं एक फात फताना चाशता शूॉ फायफाय फाऱावाशेफ ठाकये शो आऩ जो लडा मूज कयत ेशो ना फाऱावाशेफ 

ठाकये भशायाष्ट्ट्राच ेआयाध्म देल नशी, भशायाष्ट्ट्र के नशी शभ वफके मळलाजी भशायाष्ट्ट्र के आयाध्म देल नशी शभ 

वफके आयाध्म देल मश फोरना चाशता शूॉ। आऩ जो फोर यशे शै स्टॅच्म ूअगय स्टॅच्म ूफनान ेव ेऩशरे लशाॉ ऩ े

प्रॅटपॉभा फन यशा शै तो प्रॅटपॉभा फनन ेकी भॊजूयी दी शै। इवका भतरफ फननेलारा शै। अबी मश जो आमा शै 

लावऩव व ेआमा शै आऩ क्मा फोरत ेशो घाई घाई भें फोरत ेशो शय फाय ऐवा नशी चरेगा। आऩके फात का वन्भान 

ककमा जाता शै, नशी चरेगा रेककन गरत शो यशा शै कभव ेकभ ध्मान व ेदेखो शभाया उदे्दळ मश शै की प्रॅटपॉभा 
की भॊजूयी दी शै तो १०० टक्के लो काभ शोनेलारा शै रेककन उवको अच्छें  ढॊग व ेककमा जाए तो आऩका बी शै औय 



¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ  ºÉ¦ÉÉ Ênù. 22.02.2021        {ÉÉxÉ Gò. 8 

 

शभाया बी शै तो मश भत फोमरए की शभ रोग इवका वलयोध कय यशे शै। अगय वलयोध ककमा शोता तो प्रॅटपॉभा बी 
नशी फनता। आऩ जो आयोऩ रगा यशे शै लो गरत शै। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 काभ तो १०० टक्का शोन ेलारा शै लश शभको भारूभ शै। 
शवभुख गेशरोत :- 

 आऩकी भुख की लाणी व ेजो ळब्द ननकरा भुझ ेफशुत खळुी शै काभ तो शोने लारा शै। 
(वबागशृात गोंधऱ) 

ददनेळ जैन :- 

 मळलाजी भशायाज फोरेंगे तो वफके आयाध्म देल शै उनका दजाा बगलान के फयाफय शै। लशाॉ ऩ ेआज के 

आज ऩुतरा फैठनेलारा नशी शै। काभ कयन ेको देढ वार रगेगा। एकशी ननवलदा आमी शै। अगय भशायाज का 
ऩूतरा के मरए २-३ ननवलदा आती शै तो उवको देखके डडवाईड कयत ेशै क्मोंकी एक शी फाय भॊजूयी देनी शै त्लयीत 

ननवलददा ननकारन ेके मरए ठयाल ककमा शै की कर के कर ननवलदा लाऩव कयो लो एक वलक भें मा १५ ददन भें 
शोगा इवभें फोरा शै त्लयीत ननकारो। शभ तो चाशत ेशै इवके मरए भॊजूयी ददमा। 
शवभुख गेशरोत :- 

 भैंन ेस्ऩेळरी लडा लाऩया की आभच्मा भशायाष्ट्ट्राच ेआयाध्म देल त ेचकूीच ेलडा लायता भशायाष्ट्ट्राच ेनाशी 
ऩूणा बायताच ेआयाध्म देल आशेत. वगळ्माॊना त ेभान्म कयामरा रागेर. मश फोरना छोड दे शभ अऩन ेआऩको 
फाटके न रे लो भशायाष्ट्ट्र के नशी ऩुये देळ के आयाध्म देल शै। आऩ बी इवके उऩय ध्मान ददजीए आऩ फोर यशे शै 

एक देढ वार भें जलद व ेजलद प्रळावन व ेवलनॊती शै औय वबाऩती भशोदम आऩव ेबी वलनॊती शै जलद व ेजलद 

प्रकक्रमा कम्ऩरीट कये। 
जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 आऩव ेबी ननलेदन शै आऩ जलद व ेजलद प्रकक्रमा कयो। 
अननर वालॊत :- 

 भा. वबाऩती भशोदम शे जे काभ आशे धीव इज द स्ऩेळराईज्ड जॉफ मश गटय नारे का काभ नशी शै। 
इवभें ऐवा एक्वऩेक्ट भत कयो की १० जन ननवलदा बयेंगे जो स्ऩेळराइज कॊ ऩनी शै लशी ननवलदा बयेगी, जजवको 
काभ के फाये भें जानकायी शै। प्रळावनारा भरा वलचायामच ेआशे की शी जी कॊ ऩनी आशे त्मारा काभाचा अनुबल 

आशे त्माॊनी ह्राऩूली काभ केरेरे आशे भाझी आऩलमारा ऩुन्शा एकदा वलनॊती आशे ह्रा वलऴमारा इतय लऱण राग ू

नमे म्शणून ह्रा स्थामी वमभतीभध्मे केरेरा ठयाल ऩयत घ्मा आणण ह्रा ननवलदेरा भॊजूयी द्मा कायण आम्शी 
तुम्शारा रयक्लेस्ट कयतो आम्शी ठयाल कयणायच आशोत. ह्रा वलऴमारा लेगऱे लऱण राग ूनमे प्रत्मेक लेऱेरा 
अवेच शोत ेतुभच ेइन्टेळन बरे जक्रमय अवेर ऩण वलऴम अव ेशोतात छिऩती मळलाजी भशायाजाॊच्मा फाफतीत, 

फाऱावाशेफ ठाकयेंच्मा फाफतीत वलऴमारा पाटे पोडरे जातात. आणण डडरे केरे जात.ेप्रळावनान ेगोऴलाया ददरेरा 
आशे प्रळावनाच ेकाभ आशे.कॊ ऩनी कॉरीपाम झारेरी आशे म्शणजे त ेचाॊगरेच काभ कयणाय जे काभ 6 भदशन ेरेट 

शोणाय आशे त्माच्माऩूली त ेकाभ शोऊ द्मा. आता ननवलदा काढणाय ऩयत ननवलदा मेणाय ऩुन्शा एकच ननवलदा 
बयरी की तुम्शी फोरणाय एकच ननवलदा आरी ऩयत रयजेक्ट कयणाय. ह्राच्माभध्मे ह्रा काभावाठी स्थामी 
वमभतीभध्मे तुम्शी भॊजूयी द्मा. प्रळावनान ेवलऴम ददरेरा आशे. आमुक्ताॊच्मा भान्मतेन ेशा वलऴम आरेरा आशे. 

एकाच ननवलदेचा तुम्शी ऩदशरा ठयाल केरा आशे. ऩाईऩ राईन टाकामची. तयी वुध्दा तुम्शी ऩाव केरे ना नाशीतय 
आम्शी ठयाल कयणाय? आम्शी आभची बुमभका वाॊधगतरी.  
जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 क्मा पयक ऩडता शै अगय मश स्टॅन्डडा कॊ ऩनी शै। काभ वशी कय यशी शै अगय एक शी कॊ ऩनी आमी तो 
क्मा कयेंगे। शय टाईभ ऐवा शी फोरेंगे कॊ ऩनी आन ेदो। 
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ददनेळ जैन :- 

 औय फड ेफड ेऩेऩय भें जादशयात देने को फोर यशे शै ना। शभ बी मशी चाशत ेशै की मश जो ऩुतरा फन यशा शै 

मभया बाईंदय की ळान फनन ेजा यशा शै। तो इवके मरए घाई न कयत ेशुए उवके अॊदय २-४ ऩेऩय भें जादशयात दो। शो 
वकता शै इवव ेबी अच्छा काभ कयनेलारा मभर वकता शै। तो एक फाय ननवलदा को भॊजूयी ददमा तो काभ खत्भ 

शो जाएगा। 
शवभुख गेशरोत :- 

 इवभें अॅड कयो। गयज ऩडरी तय……………. 

अननर वालॊत :- 

 पेयननवलदा का ठयाल भत कयो। आऩको कयन ेका शै चान्व क्मों देत ेशो। ऩिकाय बी वलऴम उछारेंगे। 
इवमरए पेयननवलदा न कयके इवके कॉन्टॅ्रक्टय को फुराके जो डडटेलव आऩको चादशए। मा उवकी कॅवऩमवटी चके 

कयना शै लो कयो। पेयननवलदा ननकार दो। 
ददनेळ जैन :- 

 इवभें प्रळावन को अधधकाय देत ेशै। 
अननर वालॊत :- 

 पेयननवलदा शा ळब्द काढून टाका. कपय डडरे शो जाएगा। ऩशरे मभटीॊग भें मश वलऴम ऩाव शोना चादशए। 
भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 शी फाफ प्रळावनान ेतऩावामरा ऩादशजे. कारालधी तऩावून घ्माला. टेक्नीकरी फाफी तऩावून घ्माव्मा. 
ऩूलीच्मा काभाची ऩडताऱणी कयण्मात माली. ऩूणा तमायीननळी शा प्रस्ताल प्रळावनानी वादय कयाला. 
जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 ऩुढच्मा स्टॅÏन्डग मभटीॊगरा घ्मा. 
भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 दोन ददलवात मभटीॊग रागणाय आशे.  

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 शो चारेर तयी शयकत नाशी. 
प्रकयण क्र. ७० :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिात घोडफॊदय मेथे श्री . छिऩती मळलाजी भशायाज माॊचा ३० पुट 
उॊच आश्लारुढ ऩुतऱा फववलणे काभाच्मा ननवलदेव भान्मता देणेफाफत. 
ठयाल क्र. ६० :- 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर घोडफॊदय योडलयी र प्रलेळद्लायाजलऱ श्री छिऩती मळलाजी 
भशायाज माॊचा अश्लारुढ ३० पुट उॊचीचा ब्ाॉझचा ऩुतऱा फववलणे काभाची ननवलदा अलाजली आशे ल वदय 
ननवलदा प्रकक्रमा स्ऩधाात्भक झारी नाशी. त्माभुऱे वदयची ननवलदा नाभॊजुय कयण्मात मेत आशे. तवेच गयज 
ऩडलमाव वदय ननवलदेची ळशाननळा करु न वदय प्रस्ताल ऩुढच्मा भा . स्थामी वमभती वबेत पेयवादय 
कयण्मात माला. 

वुचक :- श्री. ददनेळ जैन       अनुभोदक :- श्रीभ. ळानु गोदशर 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  
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नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र.७१, वलवलध काभाॊच्मा ननवलदाॊना भॊजूयी मभऱणेफाफत. (ऩाणी ऩुयलठा वलबाग) 
ळान ूगोदशर :- 

उपरोक्त विषयान्िये महानगरपाविका पाणी परुिठा विभागात विविध कामाांच्या वनविदा मागविण्यात 
आिेल्या आहेत. सदर कामी खािीिप्रमाणे वनविदाांचे दर प्राप्त झािे आहेत. 

 

1) कॉविट रस्त्यामध्ये बावधत होणाऱ्या जििावहन्या स्तथिाांतवरत करणे. (Tender Id :- 626453_1) 
(अांदावजत रक्कम रु. 4,00,00,000/-) 
 

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. एस.बी.खकाळ अांदाजपत्रक दरापेक्षा 9.9999% कमी दर िाटाघाटीअांती 

अांदाजपत्रक दरापेक्षा 9.9999% कमी दर 
2) मे. प्रलिता इन्फ्राप्रोजेक्ट अंदाजपत्रक दरापेक्षा 7.02% कमी दर 
3) मे. विंध्या ट्रेडर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.80% जास्त दर 

4) मे. भारत कंस्ट्रक्शन अंदाजपत्रक दरापेक्षा 10.20% जास्त दर 

 
2) भाईांदर (प) उत्तन येथीि उत्तन नाका ते रमा हॉटेि पािी पयंत वबडाची जििावहनी परुविणे ि अांथरणे. 
(अांदावजत रक्कम रु.96,87,000/-) (Tender Id :- 626464_1) 
 

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. विखर कां स्तरक्िन अांदाजपत्रक दरापेक्षा 7.30% कमी दर िाटाघाटीअांती अांदाजपत्रक 

दरापेक्षा 7.30% कमी दर 
2) मे. विंध्या ट्रेडर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 8.01% जास्त दर 

3) मे. भारत कंस्ट्रक्शन अंदाजपत्रक दरापेक्षा 10.15% जास्त दर 

3) वमरारोड (पिुव) बािाजी हॉटेि ते सषृ्टी जांक्िन पयंत जििावहनी परुविणे  ि अांथरणे. 
   (अांदावजत रक्कम रु.38,50,000/-) (Tender Id :- 626520_1) 
    

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. विध्या रेडसव अांदाजपत्रक दरापेक्षा 8.08% जास्तत दर िाटाघाटीअांती अांदाजपत्रक 

दरापेक्षा 5.00% कमी दर 
2) मे. गणेश डेव्हिपर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.50% जास्त दर 

 
4) वमरारोड (पिुव) डेल्टा जांक्िन ते दािवमया कॉिेज जांक्िन पयंत जििावहनी परुविणे ि अांथरणे.  
(अांदावजत रक्कम रु.45,00,000/-) (Tender Id :- 626537_1) 
   

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. विध्या रेडसव अांदाजपत्रक दरापेक्षा 7.01% जास्तत दर िाटाघाटीअांती 
अांदाजपत्रक दरापेक्षा 5.00% कमी दर 

2) मे. गणेश डेव्हिपर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.60% जास्त दर 

 
5) वमरारोड (पिुव) कनावकया येथीि मेरीगोल्ड 1,2 पासनू यवुनक हाईट पनुम गाडवन पयंत जििावहनी परुविणे 

ि अांथरणे. (अांदावजत रक्कम रु.53,50,000/-) (Tender Id :- 626553_1) 
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ठेकेदाराचे नाि      देकार  
 1) मे. विध्या रेडसव अांदाजपत्रक दरापेक्षा 7.99% जास्तत दर िाटाघाटीअांती 
अांदाजपत्रक दरापेक्षा 5.00% कमी दर 

2) मे. गणेश डेव्हिपर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.70% जास्त दर 

 
उपरोक्त कामांच तुिनात्मक तक्ता पाहता अ.क्र. 1 च्या कामांकरीता मे. एस. बी. खकाळ  अ.क्र.2 च्या 

कामाकरीता मे. विखर कां स्तरक्िन  िं अ. क्र. 3 ते 5 च्या कामांकरीता मे. विध्या रेडसव  यांचे िंाटाघाटीअंती प्राप्त 
झािेिे दर हे रास्त िं िंाजिंी िंाटत अर्ल्याने र्दर लनलिंदांना महाराष्ट्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम किम 73 (क) 
नरु्ार ही र्भा मंजरूी देत आहे.  
वुननता जैन :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 भाझ्मा ऩरयवयाभध्मे ऩाईऩराईनच ेकाभ चार ूआशे. खोदतात ऩाईऩराईन टाकून शोत ेकॉन्टॅ्रक्टय ननघून 

जातात अधधकायी ननघून जातात. लऴा झारे रोक आम्शारा मळव्मा देतात. रोकाॊना लाटत ेयोड खयाफ झारा तो 
नगयवेलकाॊनी केरा. ऩाईऩ राईन टाकलमालय ककती ददलवाॊनी त ेकाभ शोत.े त्माची भरा भादशती द्माली.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 

 रगच ेशोत.े 

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 भाझ्मा लॉडाभध्मे लऴाबय केरे नाशी अवे काभ दाखलरे तय आमुक्त वाशेफ अवे शोत अवेर तय जो 
अधधकायी अवेर त्माची कम्ऩरेंट देणाय तुम्शी त्माच्मालय कायलाई करुन घ्माली. ह्राच्मा अगोदय लाकोड ेवाशेफ 

शोत.े वगऱीकड ेऩाण्माची काभ शोतात खड्डा ऩॅक केरा जात नाशी.रोक नगयवेलकाॊना दोऴी ठयलतात नगयवेलक 

काम कयतात अव ेप्रत्मेकाच्मा लॉडाभध्मे आशे. भाझ्मा लॉडाभध्मे एअयटेरची केफर राईन टाकरी 15-20 ददलव 

झारे तो खड्डा अजून ऩॅक केरा नाशी.  
ददऩक खाॊत्रफत :- 

 आता काभ वुरु कयतो. 
भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 ऩाईऩ राईन खोदलमालय नतकड ेजी भाती आणण दगड गोटे आशे ती तळीच ऩडून याशत ेअवे जजकड ेखड्ड े

आशेत त्माची ऩाशणी कयाली आणण त्माची अॊभरफजालणी कयाली. 
प्रकयण क्र. ७१ :- 
 वलवलध काभाॊच्मा ननवलदाॊना भॊजूयी मभऱणेफाफत. (ऩाणी ऩुयलठा वलबाग) 
ठयाल क्र. ६१ :- 

उपरोक्त विषयान्िये महानगरपाविका पाणी परुिठा विभागात विविध कामाांच्या वनविदा मागविण्यात 
आिेल्या आहेत. सदर कामी खािीिप्रमाणे वनविदाांचे दर प्राप्त झािे आहेत. 

 

2) कॉविट रस्त्यामध्ये बावधत होणाऱ्या जििावहन्या स्तथिाांतवरत करणे. (Tender Id :- 626453_1) 
(अांदावजत रक्कम रु. 4,00,00,000/-) 
 

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. एस.बी.खकाळ अांदाजपत्रक दरापेक्षा 9.9999% कमी दर िाटाघाटीअांती 

अांदाजपत्रक दरापेक्षा 9.9999% कमी दर 
2) मे. प्रलिता इन्फ्राप्रोजेक्ट अंदाजपत्रक दरापेक्षा 7.02% कमी दर 
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3) मे. विंध्या ट्रेडर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.80% जास्त दर 

4) मे. भारत कंस्ट्रक्शन अंदाजपत्रक दरापेक्षा 10.20% जास्त दर 

 
2) भाईांदर (प) उत्तन येथीि उत्तन नाका ते रमा हॉटेि पािी पयंत वबडाची जििावहनी परुविणे ि अांथरणे. 
(अांदावजत रक्कम रु.96,87,000/-) (Tender Id :- 626464_1) 
 

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. विखर कां स्तरक्िन अांदाजपत्रक दरापेक्षा 7.30% कमी दर िाटाघाटीअांती अांदाजपत्रक 

दरापेक्षा 7.30% कमी दर 
2) मे. विंध्या ट्रेडर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 8.01% जास्त दर 

3) मे. भारत कंस्ट्रक्शन अंदाजपत्रक दरापेक्षा 10.15% जास्त दर 

3) वमरारोड (पिुव) बािाजी हॉटेि ते सषृ्टी जांक्िन पयंत जििावहनी परुविणे  ि अांथरणे. 
   (अांदावजत रक्कम रु.38,50,000/-) (Tender Id :- 626520_1) 
    

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. विध्या रेडसव अांदाजपत्रक दरापेक्षा 8.08% जास्तत दर िाटाघाटीअांती अांदाजपत्रक 

दरापेक्षा 5.00% कमी दर 
2) मे. गणेश डेव्हिपर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.50% जास्त दर 

 
4) वमरारोड (पिुव) डेल्टा जांक्िन ते दािवमया कॉिेज जांक्िन पयंत जििावहनी परुविणे ि अांथरणे.  
(अांदावजत रक्कम रु.45,00,000/-) (Tender Id :- 626537_1) 
   

ठेकेदाराचे नाि देकार 
 1) मे. विध्या रेडसव अांदाजपत्रक दरापेक्षा 7.01% जास्तत दर िाटाघाटीअांती 
अांदाजपत्रक दरापेक्षा 5.00% कमी दर 

2) मे. गणेश डेव्हिपर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.60% जास्त दर 

 
5) वमरारोड (पिुव) कनावकया येथीि मेरीगोल्ड 1,2 पासनू यवुनक हाईट पनुम गाडवन पयंत जििावहनी परुविणे 

ि अांथरणे. (अांदावजत रक्कम रु.53,50,000/-) (Tender Id :- 626553_1) 
ठेकेदाराचे नाि      देकार  

 1) मे. विध्या रेडसव अांदाजपत्रक दरापेक्षा 7.99% जास्तत दर िाटाघाटीअांती 
अांदाजपत्रक दरापेक्षा 5.00% कमी दर 

2) मे. गणेश डेव्हिपर्स   अंदाजपत्रक दरापेक्षा 9.70% जास्त दर 

 
उपरोक्त कामांच तुिनात्मक तक्ता पाहता अ.क्र. 1 च्या कामांकरीता मे. एस. बी. खकाळ  अ.क्र.2 च्या 

कामाकरीता मे. विखर कां स्तरक्िन  िं अ. क्र. 3 ते 5 च्या कामांकरीता मे. विध्या रेडसव  यांचे िंाटाघाटीअंती प्राप्त 
झािेिे दर हे रास्त िं िंाजिंी िंाटत अर्ल्याने र्दर लनलिंदांना महाराष्ट्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम किम 73 (क) 
नरु्ार ही र्भा मंजरूी देत आहे.  

वुचक :- श्रीभ. ळानु गोदशर       अनुभोदक :- श्रीभ. वुननता जैन 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 
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वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  

नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र. ७२ गोऴलाया नवलमान े वलऴम भागे घेण्मात मेत आशे.प्रकयण क्र.७३, ननवलदेव भान्मता 
देणेफाफत. (भा. स्थामी वमभती वबा दद . १२/०२/२०२१ योजीच ेप्रकयण क्र .६१ पेयवादय) (वाला. फाॊधकाभ 
वलबाग) 
शवभुख गेशरोत :- 

 प्रकयण क्र. ७३ का वलऴम ळलेटी घेण्मात माला म्शणजे त्माचा खरुावा शोईर. 

नगयवधचल :-  

 प्रकयण क्र. ७४, भा. आमुक्त माॊनी भॊजूयी ददरेलमा ननवलदाॊच ेअलरोकन कयणे . ( ऩाणी ऩुयलठा 
वलबाग), प्रकयण क्र. ७५, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका प्रबाग वमभती कामाारम क्र . १ ते ६ ल नगययचना 
०८ mbps Internet Leaseline काभी ननवलदेच े (दोन लऴा कारालधीकयीता ) अलरोकन कयणे., प्रकयण 

क्र. ७६, भान्मता प्राप्त जादशयात मादीत लतृ्तऩिाॊचा नव्माने वभालेळ ल दयलाढ /शे्रणीलाढ रागू कयणेकाभी   
भा. स्थामी वमभती वबेभध्मे वलऴमाच ेअलरोकन कयणेफाफत ., प्रकयण क्र. ७७, मभया बाईंदय 
भशानगयऩामरका भुख्म कामाारम , वला प्रबाग कामाारम , वलबागीम कामाारम , दलाखान,े शॉस्ऩीटर रोकर 
एरयमा नेटलका ने जोडणेकाभी ननवलदेच ेअलरोकन कयणे. 
भा. वबाऩती :-  
 अलरोकन भॊजूय. 
प्रकयण क्र. ७४, :- 
 भा. आमुक्त माॊनी भॊजूयी ददरेलमा ननवलदाॊच ेअलरोकन कयणे. (ऩाणी ऩुयलठा वलबाग) 
ठयाल क्र. ६२ :- 

उऩयोक्त वलऴमान्लमे भशानगयऩालरका ऩाणी ऩयुलठा वलबागात वलवलध काभाांच्मा लनवलदा 

भागणवलण्मात आल्मा शोत्मा. वदय काभी खारीरप्रभाणे लनवलदाांचे दय प्राप्त झारे आशे. 
+.Gò. EòÉ¨ÉÉSÉä xÉÉ´É +ÆnùÉÊVÉiÉ ®úCEò¨É 

(°ü.) 

EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä xÉÉ´É ¨ÉÆVÉÖ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ 

यúCEò¨Éú 
1.  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिाती र 

वालवजलनक लाऩयाांच्मा वलशीयीची वापवपाई ल 
दरुुस्ती कयणे.  

रु.24,06,400/- भे. ओभकाय इांटयप्रामजेव रु.24,06,400/- 

2.  भशानगयऩालरका षेत्रातीर क्रोयीनेळन पराांटची 
लावऴवक देखबार/दरुुस्ती कयणे. 

रु.10,60,000/- भे. अकॅ्लाभेक इांटयप्रामजेव रु.10,49,400/- 

3.  क्रोयीनेळन पराांटवाठी लावऴवक क्रोयीन 
लवरेंडयचा ऩुयलठा कयणे. 

रु.24,52,500/- भे. अकॅ्लाभेक इांटयप्रामजेव रु.24,27,975/- 
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4.  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिाती र 
लगतानगय जरकुॊ बालयीर 500 मभ.भी. 
व्मावाच्मा ल शटकेळ ऩरयवयातीर लभया-बाईंदय 
ळशयाव ऩाणी ऩुयलठा कयणाऱ्मा 600  मभ.भी. 
व्मावाच्मा ऩाईऩराईनलय इरेक्ट्रोभॅगनेटीक फ्रो 
मभटय ऩुयवलणे, फववलणे ल कामााजन्लत कयणे.  
 

रु.24,83,284/- भे. वुलाव इरेजक्ट्रकलव रु.24,83,284/- 

5.  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर मवललय 
ऩाका , भशाजनलाडी ल आकृत्ती जरकुॊ बालयीर 
500 मभ.भी. व्मावाच्मा ल नलघय 
जरकुॊ बालयीर 600  मभ.भी. व्मावाच्मा 
ऩाईऩराईनलय इरेक्ट्रोभॅगनेटीक फ्रो मभटय 
ऩुयवलणे, फववलणे ल कामााजन्लत कयणे. 
 

रु.24,80,707/- भे. वुलाव इरेजक्ट्रकलव  रु.24,80,707/- 

6.  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩाणी ऩुयलठा 
मोजनेअांतगवत ऩाटरीऩाडा मेथे एभ.आम.डी.वी. 
ल स्टेभ जरलाहशन्माभध्मे 1350 लभ.भी. 
व्मावाची अांतयजोडणी कयणे. 
 

रु.24,84,630/- भे. एव. फी. खकाऱ रु.25,84,015/- 

7.  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩाणी ऩुयलठा 
मोजनेअांतगवत वाकेत मेथे एभ.आम.डी.वी. ल 
स्टेभ जरलाहशन्माभध्मे 1350 लभ.भी. व्मावाची 
अांतयजोडणी कयणे. 
 

रु.24,26,675/- भे. एव. फी. खकाऱ रु.25,23,742/- 

8.  बाईंदय (ऩ.) उत्तन मेथीर उत्तन जरकुां ब ते 
स्टेरा भॉयीव शॉस्ऩीटर ऩमतं  वफडाची 
जरलाहशनी ऩुयवलणे ल अांथयणे. 
 

रु.17,11,300/- भे. बायत कां न्स्रक्ळन रु.17,11,300/- 

9.  बाईंदय (ऩ.) उत्तन मेथीर उत्तन नाका ते 
बाटेफांदय जरकुां बाऩमतं  वफडाची जरलाहशनी 
ऩुयवलणे ल अांथयणे. 

रु.24,99,800/- भे. बायत कां न्स्रक्ळन रु.24,99,800/- 

10.  बाईंदय (ऩ.) उत्तन मेथीर उत्तन जरकुां ब ते 
भाकेट ऩमतं  वफडाची जरलाहशनी ऩुयवलणे ल 
अांथयणे. 

रु.24,99,000/- भे. बायत कां न्स्रक्ळन रु.24,99,000/- 

11.  बाईंदय (ऩ.) धालगी डोंगय मेथीर उत्तन 
गालदेली भांहदय (धालगी यॉमर ळाऱा यस्ता) ते 
अस्रभ कुयेळी माांच्मा घयाऩमतं  वफडाची 
जरलाहशनी ऩुयवलणे ल अांथयणे. 

रु.24,75,600/- भे. बायत कां न्स्रक्ळन रु.24,75,600/- 

12.  बाईंदय (ऩ.) टेंबा योड मेथीर याधाकृष्ण ऩाकव  
वफलल्डांग ते फेकयी गल्री योड ऩमतं  वफडाची 
जरलाहशनी ऩुयवलणे ल अांथयणे. 
 

रु.24,99,200/- भे. बायत कां न्स्रक्ळन रु.24,99,200/- 

13.  अलस्भता मेथीर नवलन ऊां च जरकुां बाव वांयषक 
लबांत फाांधणे.   
 

रु.8,91,600/- भे. लव्श. के. इांटयप्रामजेव रु.7,79,883/- 

14.  कालळ ऊां च जरकुां बाव वांयषक लबांत फाांधणे.   रु.8,13,200/- भे. लव्श. के. इांटयप्रामजेव रु.7,19,601/- 
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15.  मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर शटकेळ 
ऩरयवयातीर लभया-बाईंदय ळशयाव ऩाणी ऩुयलठा 
कयणाऱ्मा 800 लभ.भी. ल 900 लभ.भी. 
व्मावाच्मा भुख्म जरलाहशनीलय 
इरेक्रोभॅगनेटीक फ्रो लभटय ऩुयवलणे, फववलणे 
ल कामााजन्लत कयणे.  

रु.22,75,302/- भे. वुलाव इरेलक्रकल्व 
 

रु.22,75,302/- 

16.  भशाजनलाडी ऊॊ च जरकुॊ ब मेथे स्टोय रुभ / 
स्टाप रुभ ल वॊडाव फाथरुभ फाॊधणे  

रु.13,09,200/- भे. दगेूळ कॊ न्स्ट्रक्ळन 
 

रु.11,64,926/- 

17.  काळी ऊॊ च जरकुॊ ब मेथे स्टोय रुभ / स्टाप रुभ 
ल वॊडाव फाथरुभ फाॊधणे 

रु.12,62,400/- भे. दगेूळ कॊ न्स्ट्रक्ळन 
 

रु..11,23,157/- 

18.  ळाॊतीनगय वेक्टय 07 ऊॊ च जरकुॊ ब मेथे स्टोय 
रुभ / स्टाप रुभ ल वॊडाव फाथरुभ फाॊधणे.  
 

रु.12,62,400/- भे. दगेूळ कॊ न्स्ट्रक्ळन 
 

रु..11,22,652/- 

19.  मभया ऊॊ च जरकुॊ ब मेथे स्टोय रुभ / स्टाप रुभ 
ल वॊडाव फाथरुभ फाॊधणे. 

रु.12,62,400/- भे. दगेूळ कॊ न्स्ट्रक्ळन 
 

रु..11,22,400/- 

20.  घोडफॊदय ऊॊ च जरकुॊ ब मेथे स्टोय रुभ/स्टाप 
रुभ ल ऩॊवऩ ॊग रुभ फाॊधणे. 

रु.10,69,000/- भे. दगेूळ कॊ न्स्ट्रक्ळन 
 

रु..9,50,234/- 

21.  कनाककमा ऊॊ च जरकुॊ ब मेथे स्टोय रुभ / स्टाप 
रुभ ल वॊडाव फाथरुभ फाॊधणे. 

रु.13,09,200/- भे. दगेूळ कॊ न्स्ट्रक्ळन 
 

रु..11,63,879/- 

22.  बाईंदय (ऩुलव), आझाद नगय मेथीर गणेळ 
भांहदय ते वुरब ळौचारम ऩमतं 200 लभ.भी. 
व्मावाची ल आझाद नगय भधीर वलवलध 
गल्ल्माांभध्मे 150 लभ.भी व्मावाची वफडाची 
जरलाहशनी ऩुयवलणे ल अांथयणे. 
 

रु.17,34,900/- भे. वलांध्मा रेडवव 
 

रु.17,34,900/- 

23.  बाईंदय (ऩुलव), पाटक योड मेथीर क्राऊन  
ईरेलक्रक्रव ते गणेळ भांहदय ऩमतं वफडाची 
जरलाहशनी ऩुयवलणे ल अांथयणे. 
 

 

 

रु.24,81,700/- भे. वलांध्मा रेडवव 
 

रु.24,81,700/- 

24.  बाईंदय (ऩुलव), आझाद नगय मेथीर ळनी भांहदय 
ते दलाखाना ल भशालीय इांडलस्रमर इस्टेट 
ऩरयवयात वफडाची जरलाहशनी ऩुयवलणे ल 
अांथयणे. 
 

रु.14,16,100/- भे. वलांध्मा रेडवव 
 

रु.14,16,100/- 

25.  लभया-बाईंदय भशानगयऩालरका षेत्रातीर वलांधन 
वलशयी (Borewell) ची लावऴवक 
देखबार/दरुुस्ती कयणे.  

रु.17,50,500/- भे. नयेळ फोअयलेल्व 
 

रु.14,82,674/- 

26.  एभ.एभ.आय.डी.ए. कडून येंटर शाऊलवांग लस्कभ 
अांतगवत रोढा अॅक्ला मा इभायती भधीर 
भरलन:वायण कें द्राच्मा ऩांवऩांग स्टेळनची लावऴवक 
देखबार दरुुस्ती कयणे. 

रु.17,83,700/- भे. ॲकॉय्ड लॉटयटेक ॲन्ड 
इन्रा प्रा.लर. 
 

रु.16,94,515/- 

 

 

   लयीर काभे भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अलधलनमभ करभ 73 (ड) नवुाय भान्मता देण्मात मेत आशे. 
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वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

प्रकयण क्र. ७५, :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका प्रबाग वमभती कामाारम क्र . १ ते ६ ल नगययचना ०८ mbps 
Internet Leaseline काभी ननवलदेच े(दोन लऴा कारालधीकयीता) अलरोकन कयणे. 
ठयाल क्र. ६३ :- 

लभया बाईदय भशानगयऩालरका प्रबाग वलभती कामावरम क्र.01 ते 06 ल नगययचना 08  mbps Internet 
Leaseline काभी जा.क्र.भनऩा/वांगणक/४२७/२०१८-१९  https://mahatenders.gov.in  मा वांकेतस्थऱालय 
हद.२८/०१/२०१९ योजी  लनवलदा वुचना प्रलवध्द कयण्मात आरी. वदय लनवलदेचे ट ांडय आमडी 
(2019_MBMC_407943_1) आशे. माकाभी लनवलदेव अल्ऩ  प्रलतवाद लभऱुन एकशी लनवलदा प्राप्त न झाल्माने वदय 
काभाची हद.१३/०२/२०१९ योजी पेय लनवलदा ( टेंडय आमडी 2019_MBMC_418410_1) भागवलण्मात आरी. वदय 
लनवलदेव अल्ऩ प्रलतवाद लभऱुन एकशी लनवलदा प्राप्त झारी नाशी. वदय लनवलदेव लयीर वांदलबवम ३ ल ४ अन्लमे प्रथभ 
ल हितीम भुदतलाढ देण्मात आरी अवता एकशी लनवलदा प्राप्त झारी नाशी.    

वदय काभाची हद.१८/०६/२०१९ योजी  (टेंडय आम डी 2019_MBMC_451364_1) पेय लनवलदा 
भागवलण्मात आरी. वदय काभाव प्रलतवाद न लभऱाल्माने एकशी लनवलदा प्राप्त झारेरी नाशी.  माकाभी 
हद.२९/०६/२०१९ योजी प्रथभ भुदतलाढ देऊनशी एकशी लनवलदा प्राप्त झारेरी नाशी. माकाभी Pre-bid Query 
अऩरोड कयणेव भांजुयी उलळयाने प्राप्त झारेरी अवल्माने वदय काभाव हद.०८/०७/२०१९ योजी हितीम भुदतलाढ हदरी 
अवता  वदय लनवलदेव अल्ऩ प्रलतवाद लभऱून एकच लनवलदा प्राप्त झारी.   स्ऩधावत्भक लनवलदा शोण्मावाठी   कभीत 
कभी तीन लनवलदा प्राप्त शोणे आलश्मक आशे. 

वदय काभाची हद.०१/०८/२०१९ योजी  (टेंडय आम डी 2019_MBMC_470668_1) पेयलनवलदा भागवलण्मात 
आरी. वदय लनवलदेव प्रलतवाद न लभऱाल्माने एकशी लनवलदा प्राप्त झारेरी नाशी. वांदलबवम ऩत्र क्र. 9 ल 10 अन्लमे 
हद.14/08/2019 योजी ल हद. 22/08/2019 योजी अनुक्रभे प्रथभ ल लव्दतीम भुदतलाढ देण्मात आरेरी अवता एकशी 
लनवलदा प्राप्त झारेरी नाशी. त्माभुऱे वदय काभाव हद.१५/११/२०१९ योजी पेय लनवलदा ( टेंडय आम डी 
2019_MBMC_509350_1) भागवलरी अवता एकशी लनवलदा प्राप्त झारेरी नाशी. वदय काभाव हद.२७/११/२०१९ 
योजी प्रथभ भुदतलाढ पेय लनवलदा  ल हद.०५/१२/२०१९ योजी हितीम भुदतलाढ पेय लनवलदा भागवलरी अवता वदय 
लनवलदेव अल्ऩ प्रलतवाद लभऱून एकच लनवलदा प्राप्त झारी. स्ऩधावत्भक लनवलदा शोण्मावाठी   कभीत कभी तीन लनवलदा 
प्राप्त शोणे आलश्मक आशे.  माकाभी हद.३१/१२/२०१९ योजी पेयलनवलदा ( टेंडय आम डी 2020_MBMC_527558_1) 
भागवलरी अवता वदय लनवलदेव अल्ऩ प्रलतवाद लभऱून एकच लनवलदा प्राप्त झारी.   वदय काभाव हद.१०/०१/२०२० 
योजी प्रथभ भुदतलाढ हदरी अवता दोन लनवलदा प्राप्त झाल्मा आशेत. स्ऩधावत्भक लनवलदा शोण्मावाठी   कभीत कभी 
तीन लनवलदा प्राप्त शोणे आलश्मक आशे. वदय काभाव हद.२०/०१/२०२० योजी हितीम भुदतलाढ पेय लनवलदा भागवलरी 
अवता एकुण तीन लनवलदा प्राप्त झाल्मा आशेत.  प्राप्त लनवलदाधायकाांचा  लनवलदेचा ताांवत्रक लरपापा उघ डणेव 
हद.३०/०१/२०२० योजी भा . उऩामुक्त (भ.ु) तथा अलत . आमुक्त माांची भांजुयी प्राप्त झारी आशे . प्राप्त लनवलदाधायकाांऩैकी  
M/s. Airnet Wireless Broadband  ि  M/s. Sankrish Systems Technologies मा लनवलदाधायकाांनी लनवलदेतीर 
अटीळथीप्रभाणे कागदऩत्र वादय न केल्माने अऩात्र ठयरे आशेत . M/s. Oneott Intertainment Limited., मा 
लनवलदाधायकाांनी लनवलदेतीर अटीळथीप्रभाणे कागदऩत्र वादय केल्माने ऩात्र ठयरे आशेत . ऩात्र लनवलदाधायकाचा दयाचा 
लरपापा उघड्णेव हद. ०४/०३/२०२० योजी भा.लनवलदा लनलड वलभतीची भांजुयी प्राप्त झारी आशे.  ऩात्र लनवलदाधायक 
M/s. Oneott Intertainment Limited.,  माांनी लनवलदेत वादय केरेरे दय खारीरप्रभाणे 

Sr. 
No. 

Description 
Rate in Rs. Per Year (including all taxes 

(Excluding GST) 

1) 
To provide 8 mbps dedicated internet 
Leaseline (1:1) Per Location at Mira 

Rs.60,000/- Per Location X 7 Location  = Rs.4,20,000/-  

िावषनक 

https://mahatenders.gov.in/
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Bhaindar Municipal Corporation Ward office 
1,2,3,4,5,6 and Town Planning dept for 2 
years (including All Charges like 2 Free 
bundle of Static IP Per Location, Bandwidth 
charge, Local Lead Charge, Modem/Router 
Charge, Fibre optic cable, On sight 
Support, Installation and commencing, 
Maintenances charges & Etc. 

दोन िषानकरयता = Rs.4,20,000/- X  2 = Rs.8,40,000/- 

Rs.10,000/- OTC  X  7 Location        =  Rs.70,000/-  

                                                               Rs.9,10,000/-    

                                                      (अलधक GST) 

भारभत्ता कयाची ल ऩाणीऩट्टी कयाची देमके फजालण्मात आरी अवून भारभत्ता कय ल ऩाणीऩट्टी कय 
बयणेव नागरयकाांची भोठी गदी शोते. वदय हठकाणी कामवयत अवणायी  MTNL वेला लायांलाय फांद शोत अवरेफाफत 
वशा. आमुक्त (वा.प्र) माांचे लयीर वांदलबवम ऩत्र क्र.१७ अन्लमे  ऩत्र प्राप्त झारे आशे.  भा. कय लनधावयक ल वांकरक 
माांचे वांदलबवम ऩत्र क्र.१७ अन्लमे रीझ राईन उऩरब्ध कयणेफाफत ऩत्र प्राप्त झारे आशे. प्रबाग वलभती क्र.३, प्रबाग 
अलधकायी माांचे लयीर वांदलबवम ऩत्र क्र.१९  अन्लमे इांटयनेट वेला उऩरब्ध कयणेफाफत भागणी केरेरी आशे.  प्रबाग 
वलभती क्र.५, प्रबाग अलधकायी माांचे लयीर वांदलबवम ऩत्र क्र.२०  अन्लमे इांटयनेट वेला उऩरब्ध कयणेफाफत भागणी 
केरेरी आशे. M/s. Oneott Intertainment Limited., माांनी लनवलदेत वादय केरेल्मा दयाव भा. लनवलदा वलभतीने 
हद.१०/०९/२०२० योजी लळपायव कयण्मात आरेरी आशे.  M/s. Oneott Intertainment Limited.,माांच्मा वभलेत 
काभाचा कयायनाभा करुन कामावदेळ प्रदान कयणेत आरेरा आशे.  वदय काभी रु. ९,१०,०००/- (दोन लऴावकरयता) 
(अलधक GST) खचव अऩेलषत आशे. 

उऩयोक््त वलऴमाचे भशायाष्ट्र प्राांलतक भशानगयऩालरका अलधलनमभ 1949 चे करभ 73(ड) नुवाय भा. स्थामी 
वलभतीभध्मे अलरोकन कयण्मात आरे. 

 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
अननर वालॊत :-  

 भा. वबाऩतीच्मा ऩयलानगीन े ह्राच्माभध्मे प्रबाग कामाारमारा आऩण डडवेंट्रराईज केरे आशे. प्रबाग 

कामाारमाचा उऩमोग शाच अवतो की रोकाॊना भुख्म गोष्ट्टीवाठी भशाऩामरकेच्मा भुख्म कामाारमात मामरा राग ू

नमे. आऩलमाकड े कव े आशे. फ-माचळा गोष्ट्टीवाठी भशाऩामरकेच्मा भुख्म कामाारमात माल े रागत.े उदा. 
एव.ऩी.डी. च े टॅक आशेत. त्रफलडीॊगची काशी कॊ म्ऩरेट अवेर त्माॊना इथे मेलून ऩैव े बयाल े रागतात. भाझी 
आऩलमारा वलनॊती आशे की त ेअधधकाय प्रबाग कामाारमारा दमाला. त्मानॊतय ती गाडी अव्शेरेफर शोईर. भा. 
वबाऩतीच्मा ऩयलानगीन े कोयोना काऱात फ-माचळा रूनणाॊनी खाजगी रूनणारमात उऩचाय घेतरे. त्मालेऱी 
खाजगी रूनणारमाॊनी अव्लाच्मा वव्ला त्रफरीॊग केरेरे आशे. त्मानॊतय याज्म ळावनाॊनी ननदेळ ददरे की वला 
त्रफरीॊगच े ज्मा ज्मा रूनणाॊनी खाजगी रूनणारमात उऩचाय घेतरे त्माच ेऑडडट भशानगयऩामरका कयणाय. त े

ऑडडट केलमानॊतय जय त्माभध्मे डडपयन्व अवेर तय त्मा शॉस्ऩीटर तय त्मा शॉस्ऩीटरने आदेळ अवे आशेत की 
त्रफर ऩेभेन्ट व्शामरा ऩादशजे त ेझारे. त्माच्मानॊतय वुध्दा ५ त े६ टक्के ऑडडट झारे आशे. त्माच ेवुध्दा राखो 
रूऩमे भध्मे अनतयीक्त ळुलक रूनणाॊनी बयरे आशे त े ऩैव े रूनणारमाॊनी ऩयत केरे ऩादशजेत. त ेवुध्दा झारे 

नाशी.कयोना काऱात रोक देळोधडीरा रागरे. ५.६ राख रूऩमे त्रफर वलदाउुट एनी ऑऩयेळन ओन्री ट्रीटभेंट तय 
भशाऩामरकेनी त्माच्मालय काम कायलाई केरी आशे. त्माफाफतीत भी उऩामुक्ताॊना ऩिवुध्दा ददरे आशे.  
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प्रभोद ऩडलऱ :- 

 ऑडडटवाठी लेगऱी टीभ नेभरी आशे. त्मा टीभरा रूनणारम ठयलून ददरे आशेत आणण त्माॊनी त्माच े

ऑडीट करुन जो काशी रयपॊ ड मेतो तो रुनणारमारा वाॊगून त्मा रुनणाॊना ऩयताला द्मामचा आशे. त्मावाठी 
आमुक्ताॊकड ेमभटीॊग शोऊन वुचना देऊन ऩयताला देखीर ददरा आशे.  

अननर वालॊत :- 

 ळशयाभधीर एका शॉस्ऩीटरनी ऩयताला ददरा आशे. व्शोकाडा शॉस्ऩीटर ९९ टक्के ऩयताला ददरेरा आशे. 

इतय कुठच्माशी शॉस्ऩीटरनी तो ऩयताला ददरेरा नाशी भी ह्रा फाफत उऩामुक्ताॊना ऩि ददरेरे आशे. उऩामुक्त आता 
नवतीर तय त्माची भादशती ऩुढच्मा वबेत द्माली. ह्राफाफत रोक िस्त आशेत फमाच रोकाॊच्मा कम्ऩरेंट मेतात 

प्रळावन काशी कयत नाशी.  
भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 गेलमाच आठलड्मात ह्राच अनुऴॊगान ेफैठक झारी त्माॊना ७ ददलवाच ेटाईभ ददरेरे आशे. ७ ददलवात 

वॊफॊधीत शॉस्ऩीटररा बेटी देलून ककॊ ला त्मा भॅनेजभेंटरा फोरलून ज्मा ज्मा रोकाॊच ेऩैव े रयपॊ ड कयामच ेफाकी 
आशेत अवे ३-४ शॉस्ऩीटर आशेत त्माऩैकी व्शोकाडाच ेझारेरे आशे. अजून २-३ शॉस्ऩीटरची कायलाई वात ददलवात 

कयामरा वाॊधगतरी आशे.  

अननर वालॊत :- 

 ऩुढच्मा मभटीॊगरा भरा रयऩोटा मभऱेर का? येमभडीवी इजेक्ळन जे कोयोनाच्मा रुनणाॊना ददरे गेरे शोत े

वुरुलातीरा त्माची पाय टॊचाई शोती. याज्म ळावनानी उधायीच्मा तत्लालय भशाऩामरकेरा इॊजेक्ळन प्रोव्शाईड केरी. 
भशाऩामरकेनी ती इॊजेक्ळन शॉस्ऩीटररा उधायी तत्लालय ददरी. शॉस्ऩीटरनी ऩेळॊटरा त े ऩैव ेचाजा केरे ऩयॊत ु

भशाऩामरकेरा त्मा शॉस्ऩीटरनी ती इॊजेक्ळन ऩयत केरेरी नाशी अळा शॉस्ऩीटररा इॊजेक्ळन ददरे की जे कोव्शीड 

शॉस्ऩीटरच नव्शत.े ज्माॊना कोव्शीड शॉस्ऩीटर दजाा ददरा गेरा नाशी अळा शॉस्ऩीटरना ती इॊजेक्ळन ददरी गेरी त े

इॊजेक्ळन मभऱत नव्शत ेम्शणून २५-२५ ३०-३० शजायारा त ेइॊजेक्ळन घेतरे आशे. याज्म ळावनानी जी ऩामरकेरा 
इॊजेक्ळन ददरी आशेत. त्माच्मावाठी ऩामरकेरा काम ऩैव े बयाल े रागरे का? की ती ऩयत कयामची आशेत. 

शॉस्ऩीटररा फ्री ददरी शोती त्माॊनी ऩयत केरी का? 

प्रभोद ऩडलऱ :- 

 भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीन ेयेमभडीवीलय एकशी इॊजेक्ळन ळावनाकडून आऩलमारा आरे नाशी. आऩण 

भशाऩामरकेभापा त इॊजेक्ळन खयेदी केरी शोती. भेडीकर स्टोअयभध्मे त्माचा तुटलडा शोता आऩण रुनणाॊची 
गैयवोम शोऊ नमे म्शणून रोन फेवीवलय जे कोजव्शड शॉस्ऩीटर आशेत त्माॊनी ऩेळॊटच े नाल वाॊगून त्माॊना 
आलश्मक ती कॉन्टीटी डडभाॊड कयामची शोती तो आऩण टेंब्माराच केरे शोत.े टेंफा शॉस्ऩीटरभापा त कोजव्शड 

रुनणारमाना येमभडीवीलयच ेइॊजेक्ळन ददरे गेरे नॉन कोजव्शड रुनणारमाॊना ददरे गेरे अवे तुम्शी म्शटरे तव ेनाशी. 
नॉन कोव्शीड कोणत्माशी रुनणारमारा देण्मावाठी आऩण ऩयलानगी ददरी नव्शती आणण तव ेददरे नाशी.  
अननर वालॊत :- 

 ज्मा शॉस्ऩीटररा तुम्शी रोन फेवीवलय ददरी त्मा शॉस्ऩीटरनी तुम्शारा ऩयत ददरी का? 

प्रभोद ऩडलऱ :- 

 वगळ्माॊकडून ऩयत आरे नाशी ह्रावाठी आऩण टेंफा रुनणारमारा २-३ लेऱा ऩि ददरे आशे की 
तुभच्माकडून ज्माॊनी ज्माॊनी येमभडीवीलय घेऊन गेरे आशेत त्माॊना ऩि ऩाठलून भागलून घ्मा.  
अननर वालॊत :- 

 ऩुढच्मा मभटीॊगभध्मे येमभडीवीलय ककती इॊजेक्ळन घेतरी. ज्मा शॉस्ऩीटरनी इॊजेक्ळन ऩयत ददरी नाशी 
त्माॊनी ऩेळॊटकडून ऩैव ेघेतरे आशेत.  
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प्रभोद ऩडलऱ :- 

 ऩैव ेघेतरे आशेत त्माॊना देण बान आशे. 

अननर वालॊत :- 

 त्माच्मालय तुम्शी काम कायलाई कयणाय? 

प्रभोद ऩडलऱ :- 

 त्माॊच्माकडून आऩण घेणायच. 

ळान ूगोदशर :- 

 भशाऩामरकेन े शॉस्ऩीटर को ददमा औय शॉस्ऩीटरन ेउनव े ककतना चाजा मरमा लो जादा इम्र्ऩोटन्ट शै। 
अबी बी २५००० मरमा त्माॊनी ककतीरा वलकरे त्माच ेभॉननटयीॊग करुन घ्मा. एक वलऴम आशे. ऩडलऱ वाशेफाॊना 
पोन केरा शोता शॅन्डीकॅऩ वदटाकपकेटवाठी आऩलमा टेंफा शॉस्ऩीटररा मवजव्शर शॉस्ऩीटरचा दजाा ददरा आशे. 

काशी भूर शॅन्डीकॅऩ आशेत त्माॊना शॅन्डीकॅऩ वदटाकपकेट ऩादशजे कायण एवप्रररा फोडा एक्झाभ आशे. दे नीड 

वदटाकपकेट त्रफकॉज कायण ळाऱा डडभाॊड कयत ेकायण भूर ज्मा ळाऱेत एक्झाभ द्मामरा जाणाय आशेत त्माॊना 
ती वुवलधा मभऱू ळकत.े तुम्शारा पोन केरेरा तय तुम्शी फोररे चारू केरे नाशी त्माची भादशती द्मा. 
प्रभोद ऩडलऱ :- 

 भॅडभ भी तुम्शारा पोनलय फोररो शोतो त्माच ेडडवीजन झारे नाशी.भा. आमुक्ताॊकड ेऩण भागणी केरी 
शोती. वन्भा. ददप्ती बट भॅडभनी ऩि ऩण ददरे शोत.े त्माच्मा अनुऴॊगान ेआमुक्ताॊकड ेचचाा झारी त्माॊनी मवव्शीर 

वजानरा ऩि ददरे की ऩूली आऩण देत शोतो वध्मा ५० ऩॅटनाच ेनॉन कोव्शीड वुरु केरे शोत ेतय त ेदेण ळक्म आशे 

का त्माॊच्माकड े वलचायणा कया आणण एलढ्मा ह्राच्मावाठी लेगलेगऱे स्ऩेळामरस्ट रागतात कायण शा शॅन्डीकॅऩ 

शड्डीचा, ददभागचा ककॊ ला कपजीमळमन रयरेटेड, कान घश्माच्मा फाफतीत वलाच तस त्मादठकाणी उऩरब्ध नाशीत 

आम्शी त्माॊना अळी रयक्लेस्ट केरी जे तस उऩरब्ध आशेत तेलढे वदटाकपकेट तयी तुम्शारा देता मेतीर का त्माॊनी 
डी.डी. ऑकपवरा आम्शी वलचायतो अवे म्शटरे की शे कोव्शीड शॉस्ऩीटर केव्शा चारू करु त्माफाफत रेखी रयप्राम 

आरेरा नाशी. 
ळान ूगोदशर :- 

 तुभचा पॉरोअऩ आशे का? 
प्रभोद ऩडलऱ :- 

 आम्शी त्माॊच्माळी फोरतो. त्माॊनी आम्शारा ऩि काम ऩाठलरे की आम्शारा इॊटयनेट द्मा, कम्प्मूटय द्मा. 
आऩण त्माॊना भागच्माच लऴी करय वप्र ॊटय ददरा शोता ऑऩयेटय ददरे आशेत ह्रा वला गोष्ट्टी ददलमा आशेत. आम्शी 
त्माॊना कऱलरे की तुम्शारा भागच्माच लऴी ददरे आशे आता काशी देणाय नाशी आशे त्माच्मात चार ू कया. 
कोव्शीडवाठी नतकड ेखचा करु ळकतो. नाशीतय तो ऑडीट प्रश्न मेईर नॉन कोव्शीडवाठी खचा कयामचा नाशी अळा 
आमुक्ताॊनी वुचना ददलमा आशेत. त्माभुऱे नॉन कोव्शीडच े आम.वी.म ू ऩण कयणाय नाशीत. तुभच्मा भापा त 

चारलामच ेअवेर तय तुम्शी चारला अव ेआऩण त्माॊना कऱलरे आशे.  

ळान ूगोदशर :- 

 त ेरलकयात रलकय चारू कयामरा ऩादशजे.  

वॊजम थेयाड े:- 

 भाझा शॉस्ऩीटरच्मा त्रफरावॊफॊधी एक वलऴम शोता. ह्राच्मात जे ऑडीट शोत ेत ेनॉन भेडीक्रेभच ेऑडीट 

शोत.े भेडीक्रेभ २-३ राखाॊच ेअवतात ऩण त्रफर ८ राखाच ेमेत.े शॉस्ऩीटरलालमाॊनी एक यस्ता तमाय केरा आशे 

ज्माचा भेडीक्रेभ आशे त्माच्मालय त े खळु शोतात. ऩटाऩट करुन टाकतात. भेडीक्रेभच े ऑडीट कयत नाशी 
त्माभुऱे त्माॊना जास्त ऩैव े बयामरा रागतात. शा वलऴम भी २-३ लेऱा फोररो आशे. ऩण त े फोररे आम्शी 
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भेडीक्रेभच े ऑडीट कयत नाशी. त े शा वलऴम पेटाऱून रालतात. शा गॊबीय वलऴम आशे. ऩुढच्मा ऑडीटभध्मे 

भेडीक्रेभचा ऩण वभालेळ कयाला.  
अननर वालॊत :- 

 शे जय ऑडीट कयत नवतीर तय त ेएकदभ चकुीच ेआशे. याज्म ळावनाच ेस्ऩष्ट्ट ननदेळ आशेत भेडीक्रेभ 

अवू दे ककॊ ला कॅळ ऩेभेंट अवू दे वला त्रफराच ेभशाऩामरकेनी ऑडीट कयामरा ऩादशजे.  

वॊजम थेयाड े:- 

 ऩामरका भेडीक्रेभच ेऑडीट कयत नाशी.  
अननर वालॊत :- 

 कयामराच ऩादशजे. भेडीक्रेभ अवरा तयी ऑडीट व्शामरा ऩादशजे.  

प्रभोद ऩडलऱ :- 

 भाझी प्राथमभक भादशती आशे भी ऑडीट केरेरे नाशी. भेडीक्रेभच्मा त्रफराफाफत गव्र्शभेंटन ेजे येट ठयलून 

ददरे शोत े४०००, ७००० आणण ९००० त े येट जनयर लॉडाच ेशोत ेज्माॊच े५ राख १० राखाच ेभेडीक्रेभ शोत ेत े

फोररे भेडीक्रेभ भधनू ऩैव ेजाणाय तय आम्शी जनयर लॉडाभध्मे का याशू ऩण त्माॊना स्ऩेळर रुभ डडरेक्व रुभ 

अळा घेतलमा त्माभुऱे शे येट त्माॊना राग ून ऩडतो नाशी त्माभुऱे त्मा बागाच ेशे केरे नाशी.  
वॊजम थेयाड े:- 

 त्माचा पामदा शॉस्ऩीटर लारे उचरतात.  

प्रभोद ऩडलऱ :- 

 ह्राच्माभध्मे एक भुद्दा आशे की, ज्मा भेडीवीन टेस्ट त्मा त्रफराभध्मे इन्क्रूड शोत ेबरे तो आम.वी.म.ू 

भध्मे अवरा काम ककॊ ला जनयर लॉडाभध्मे अवरा काम................... 

वॊजम थेयाड े:- 

 भेडीक्रेभ आणण नॉन भेडीक्रेभच ेतुम्शी कम्ऩॅरयझन करुन फघा त ेफयोफय पॉरो कयतात नाशी पॉरो 
कयता.  
अननर वालॊत :- 

 १०० टक्के ऑडीट गयजेचचे आशे. भा. वबाऩती वाशेफ दवुया एक भशत्लाचा भुद्दा आशे कोव्शीड वेंटयच्मा 
वला स्टापचा आऩण वत्काय केरा ज्मान ेचाॊगरे काभ केरे भेडीकर टीभन ेआऩरी एक कमभटभेंट शोती त्मालेऱी 
प्रत्मेक नमवगं स्टापरा ३०० कोव्शीड अराऊॊ व आऩण कमभट केरे शोत ेत ेवुध्दा देण्मात आरे नाशी त्माच्मालय 
वुध्दा रष द्मा. वुरुलातीरा घयोघयी जालुन वव्र्शे कयामरा भशाऩामरकेच्मा ज्मा प्राथमभक ळाऱा आशेत त्मा 
टीचयना अऩॉइंट केरे शोत े त्मा टीचयनी भेडीकर वटीकपकेट देलून वुध्दा त्माच े २-३ भदशन्माच ेऩगाय आणण 

इन्क्रीभेंट थाॊफलरे आशे शा त्माच्मालय अन्माम आशे. ह्राच्मा फाफतीत रलकयात रलकय ननणाम घेऊन त्मा रोकाॊच े

जे न्माम देमक अवतीर इन्क्रीभेंट थाॊफलरे अवतीर ऩगाय थाॊफलरे अवतीर त े देण्माची कृऩा कयाली अळी भी 
वलनॊती कयतो. भास्कच्मा फाफतीत कुठरीशी खफयदायी ऩाऱरी जात नाशी आऩलमा लॉडा ऑपीवजलऱ तेलढा 
भनुष्ट्मफऱ ऩुयलठाच नाशी. भी मभयायोड स्टेळनच्मा भाकेटची ऩरयजस्थती वाॊगतो तेथनू नवलन अधधकायी फच्छाल 

ह्राॊना पोन केरा नतथे एकानेशी भास्क रालरेरा नाशी. एलढी तूपान गदी भच्छी भाकेट अवू दे. फाशेय योडलय 
फवणाय अवू दे. आऩलमा ऩामरकेच े कुठरेशी अधधकायी ककॊ ला स्टाप त्मादठकाणी नाशी. भुॊफई भशाऩामरकेनी 
ऩोमरवाॊना अधधकाय ददरे आशेत. प्रत्मेक ऩोमरव स्टेळनन े ददलवारा कभीत कभी २५००० रुऩमे भास्क न 

रालणामाकडून दॊड लवूरी कयामची आशे अळी काशीतयी लॉडा ऑपीवयना ताकीद द्मा १५-२० ददलव इतय काभ न 

कयता कोयोनाच्मा काऱाभध्मे पेयीलारे एलढे लाढरे आशेत. भरा लाटत ेआता तय कायलाई थाॊफरी आशे एलढी 
पेयीलारे झारे आशेत की वलचारु नका. लॉडा ऑपीवयना १५ ददलव तेलढे जयी काभ ददरे. वोळर डडस्टमवॊग आणण 

भास्क एकदा कायलाईरा वुरुलात केरी तय रोकाॊभध्मे थोडीतयी मववलक वेन्व मेतीर. भशाऩामरका के भाध्मभ व े
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फशुत वाये आयषण डवे्शरऩ ककए त्मा डवे्शरऩ केरेलमा आयषणाभध्मे फमाच दठकाणी आऩण वभाज भॊददय 
फाॊधरी व्मामाभ ळाऱा फाॊधलमा आणण भागच्मा मभटीॊगभध्मे एक ठयाल केरा त ेग्राऊॊ ड वॊस्थेरा देऊन टाकरे 

अवेच एक ग्राऊॊ ड ळाॊतीस्टाय त्रफलडयचा जो ११ वेक्टयचा कॉम्ऩरेक्व आशे त्मा आय.जी. ऩूला प्रान वॅक्ळन कयत े

लेऱी आय.जी. दाखलण्मात आलमा. त्मालरुन त्मारा एप.एव.आम. मभऱारा त्मान ेकॊ स्ट्रक्ळन केरे शयकत नाशी. 
आय.जी. दाखललमानॊतय त्माभुऱे अव्शेरेफर जे कॊ स्ट्रक्ळन आशे त्मादठकाणी आऩण एक वभाजभॊददय फाॊधरे. 

वेक्टय 9 च्मा इथे वभाजभॊददय जापयी खाडीरा रागूनच आशे. वभाज भॊददय फाॊधरे त्मादठकाणी ननवलदा प्रकक्रमा 
याफलून त ेबाडतेत्लालय जव ेइतय दठकाणी ददरे आशे त्माप्रभाणे मभया बाईंदयभध्मे करालती आई जे बक्तगण 

आशे त्मा वॊस्थेरा भदशन्माच े बाड े ठयलून त े वभाज भॊददय लाऩयामरा ददरे त्मा दठक्ााणी त े कोणताशी 
कभामळमर धॊदा कयत नाशी. पक्त भूराॊलय वॊस्काय, फार वॊस्काय आणण वाधना अवत े त े त्मादठकाणी 
कयतात.ऩामरकेत वभाज भॊददय फाॊधरे. ऩामरकेनी गेट रालरा त्मावाठी राखो रुऩमे खचा केरे तो कनेक्टेड भोठा 
नारा त्मादठकाणाशून फाॊधण्मात आरा जो जापयी खाडीऩमतं जात शोता. ऑक्टोफय भदशन्माभध्मे वाशेफ एक 

इवभ त्मादठकाणी ननऩजरा की ती जागा भाझी आशे. ऩामरकेच्मा गेटरा आणण त्मा वॊऩूणा वभाज भॊददयारा ज्मा 
दठकाणी वाधना शोत शोती वॊऩूणा ऩि ेरालून रॉक करुन टाकरे. आज ऑक्टोफयऩावून त्मा बधगनी आमुक्ताॊकड े
इकड ेनतकड ेकपयतात भशाऩामरकेच्मा अधधकामाॊची ऩण आतभध्मे जाण्माची दशॊभत नाशी ऩामरकेच्मा नालमाच े

जे काभ शोत ेत ेवुध्दा त्मान ेथाॊफलरे आशे ह्राच्माभध्मे दोऴ कोणाचा आज ऑक्टोफयऩावून पेब्ुलायी आशे. चाय 
भदशन ेझारे त्मा बधगनी अषयळ: यडतात वभाज भॊददयरा रॉक भायरे आशे. करालती आईची भुती अळीच 

आतभध्मे ऩडरी आशे.नतची वापवपाई शोत नाशी. ऩामरकेची प्रॉऩटी आशे, त्रफलडयनी एप.एव.मी. घेतरा 
आशे.ऩामरका जफाफदाय कोणारा धयणाय आणण ऩामरका कायलाई का कयत नाशी. ऩी.डब्लम.ूडी. रा वाॊधगतरे तय त े

वाॊगणाय टी.ऩी. चा वलऴम आशे.लॉडा ऑकपवयना वाॊधगतरे तय त े वाॊगणाय ऩी.डब्लम.ूडी. चा वलऴम आशे. 

ऩी.डब्लम.ूडी. वाॊगणाय इस्टेट भॅनेजयचा वलऴम आशे शी चकूी कोणाची त्माचा बुदंड त्मा बक्तगणाॊना का? त्माॊच े

म्शणणे आशे आम्शारा वाधना करु द्मा. ओनयमळऩ कोणाची आशे. त्रफलडयची की तुभची त ेशोईर तेव्शा शोईर 

तोऩमतं आम्शारा नतथे जालून वाधना तयी करु द्मा. अजूनशी शोत नाशी नतथे रॉक भारुन ठेलरे आशे.  

ददऩक खाॊत्रफत :- 

 भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीन ेतो मभयायोड ऩूला ळाॊतीनगय वेक्टय ९इथे एक जागा आशे. ती आऩरा प्रान 

भॊजूय झारा त्मातरी आय.जी. ची जागा आशे आणण शा प्रान १९७८ रा भॊजूय झारा आशे त्मालेऱी ती आय.जी. 
जागा दाखलरी शोती आणण त्मानॊतय १९९७ चा डी.ऩी. भॊजूय झारा. त्माच्माभध्मे २०३ गाडानच ेरयझाव्शेळन ऩडरे 

अळी त्माची ऩाश्र्लबूभी आशे ती जागा आय.जी. अवलमाभुऱे वलकावकाॊनी आऩलमारा २०१४ भध्मे कयायनाभा 
करुन देखबार दरुुस्ती आणण जागा आऩलमारा ददरी आणण त्मा जागेभध्मे आऩण वभाज भॊददयाच ेकाभ केरे 

आशे. ती जागा त्माॊनी ददरी त्माभुऱे त ेकाभ केरे. करालती आईच ेजे वेंटय आशे त्माॊना ऩाच लऴा बाडतेत्लालय 
ददरे आशे त्माची भुदत भ ेभध्मे वॊऩत.े दयम्मानच्मा ५-६ भदशन्माॊऩूली त्मा जागेचा वातफाया उताया ज्माच्मा 
नालालय आशे त्मान ेती जागा आभची अवलमान ेकब्जा केरा. आम्शी ऩोमरव स्टेळनरा गेरो त्मालेऱी ऩोमरव 

स्टेळनन ेवाॊधगतरे तुभच ेवातफाया दाखला तुभची भारकी दाखला तय आम्शी तुम्शारा प्रोटेक्ळन देतो आणण 

त्मारा फाशेय काढतो आभच्माकड ेकाशी कागदऩि नवलमान ेआम्शारा जागा ताब्मात घेण्मावाठी प्रोटेक्ळन ददरे 

नाशी.  
ददनेळ जैन :- 

 २०६/३८ वव्र्शे नॊफय आशे. २०६ चा अभूक ऩाटा ळाॊती नगयभध्मे आशे आणण अभूक ऩाटा ऩूनभ वागयभध्मे 

आशे ज्मालेऱी प्रान वॅक्ळन झारा त्मालेऱी त्माच ेबाग ऩडरे नव्शत.े त्मा वव्र्शे नॊफयभध्मे तीन भारकाॊची जागा 
आशे. एक अजस्भता त्रफलडय एक त्माची आणण एक ळाॊतीस्टाय त्रफलडयची. जे डी.व्शाम.वी. नॊफय ९ भध्मे आशे त्मा 
भाणवारा नगयऩामरकेनी ऩाटी फनलरे शोत.े ज्मान ेऩि ेभायरे आशे त्मारा. त्मारा ऩाटी फनलरे तय त्माची जागा 
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ह्रा फाजूरा अवरी ऩादशजे शोती नतथे ऩि ेभायरे आशेत त े चकुीच े आशे. त्मारा टी.डी.आय करुन त्मारा जी 
डी.आय.वी. ददरी आशे त्मा जागेभध्मे ऩाटी फनलरे म्शणून त्माचा कुठे न कुठे अधधकाय अवेर नगयऩामरकेच्मा 
केवभध्मे तो ऩाटी आशे. 

ददऩक खाॊत्रफत :- 

नतथे जेव्शा टी.डी.आय शोईर त्मालेऱी पामनर शोईर. 

ददनेळ जैन :- 

 नतन्शी ओनयरा वाॊगा.टी.डी.आय करुन ननणाम घ्मा. करालती आईच ेभॊददय खरेू झारेच ऩादशजे. त्माॊना 
वाॊगा रोकाॊना दळानावाठी यस्ता उघडून द्मा. 
अननर वालॊत :- 

 भशाऩामरकेच्मा अळा ककत्मेक मभऱकती आशेत ज्माच्मालय राखो कयोडो खचा केरे आशेत. त्माच े

वातफाया अजून ह्राॊच्मा नालालय नाशीत. ती प्रॉऩटी बाड¬ाान े देतो. भॊददयावायखे काभ त्माच ेटी.एर.आय झारे 

नाशी म्शणजे ती जागा त्माची ऩण नाशी आता ओनय मवध्द शोत नाशी ती त्रफलडयची ऩण अव ूळकत ेम्शणजे 

ऩामरकेची वुध्दा अव ूळकत.े आज तो ऩामरकेच्मा प्रॉऩटीलय कब्जा करुन कवा फवरा. टी.एर.आय शोईऩमतं 

त्माॊनी कब्जा नाशी केरा ऩादशजे. वभाज भॊददय वोडरे ऩादशजे. फाकीच्मा जागेळी काशी कय आम्शारा काशी कताव्म 

नाशी.त्माच्माभध्मे त्रफलडयची वुध्दा चकूी आशे. त्रफलडयन े जेव्शा आय.जी.प्रान दाखलरा शोता. ऩामरकेरा शॅन्ड 

ओव्शय कयणे त्माची जफाफदायी आशे तो शात कवे झटकू ळकतो त्मान ेएप.एव.आम. घेतरा आशे.  

जमॊतीरार ऩाटीर :- 

 ऩामरकेनी वातफायालय नाल न चढलताच त्मा प्रॉटलय कयोडो खचा कवा केरा.  
ददरीऩ घेलाये :- 
 भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीन ेफोरतो ह्रा वलऴमाभध्मे अननर वालॊत वाशेफ आणण अनेक नगयवेलकाॊनी 
३-४ भदशन्माऩावून ऩाठऩूयाला कयतात. ह्राच्माफद्दर आमुक्ताॊनी दोन लेऱा मभटीॊग ऩण घेतरी आशे. त्मा त्रफलडयची 
काभ थाॊफलरी आशेत आणण त्मारा लॉननगं ददरी आशे आणण त्मारा वाॊधगतरे आशे टी.एर.आय आम्शारा १५ 
ददलवात दे त्मारा शी भदशना बयाची भुदत उरटून गेरी आशे. त ेभोजणी कयण्माच ेकाभ त्माच्मा शातात नाशी 
कायण तीन शी रोक त्माॊना ऩादशजेत. आभचा ऩाठऩुयाला वुरु आशे टी.एर.आय झालमालय त्माची भारकी ननजश्चत 

शोईर. वला रोकाॊना भादशती आशे त्मालेऱी आऩण नव्शतो शा १९७८ चा प्रोजेक्ट आशे. जलऱ ऩाव ८७-८८ त्रफलडीॊग 

तमाय झालमा आशेत. त्मानॊतय कोणी तयी एकान ेभशवूर खात्माभध्मे आऩरी प्रॉऩटी आशे आऩरी आय.जी आशे 

फमाच लेऱेरा आऩरे नाल रागरेरे वातफाया ऩून्शा कपयरे आशेत. आमुक्ताॊकडून करेक्टयना ऩि ददरे आशे की 
ज्मा आभच्मा प्रॉऩटी आशे त्मा ळावकीम जमभनी आशेत अवे कयताना ऩूणात: वलचाय करुनच शे कया कायण 

तशमवरदाय रेलररा नाल फदररे कोणीतयी इतय कुऱाभध्मे नाल अवत ेआणण त ेरगेच भारकी शक्काभध्मे मेत े

३०-४० लऴााऩूलीच ेत्रफलडीॊग आशेत आणण आता नाल चेंज झारे आशे तयी वूध्दा आणखी एक चान्व आशे की जागा 
कोणाची आशे. त्माच्माभध्मे तीन ओनय आशेत त ेआम्शी रलकयात रलकय मवध्द करुन आऩण मभटीॊग घेतरी 
आमुक्ताॊनी देखीर त्मारा वलनॊती केरी शोती की तुम्शी आभच्मा प्रॉऩटीलय अव ेकरु ळकत नाशी नतकडच े जे 

देलीच ेऩूजन आशे त ेचार ू ठेला त्मालेऱी तो तमाय झारेरा की दोन भाणव मेतीर आणण वेला कयतीर अवे 
मभटीॊगभध्मे ठयरे शोत.े देलीवाठी काशी अडचण मेणाय नाशी.  
अननर वालॊत :- 

 वाशेफ त्माॊनी खोररे नाशी. त्माॊनी रॉक केरे आशे. 

ददरीऩ घेलाये :- 
 अवे झारे अवेर तय………… 
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अननर वालॊत :- 

 अवे झारे अवेर नाशी झारे आशे.तो ओनय काम वाॊगतो की भी आमुक्ताॊना वुध्दा आतभध्मे मामरा 
ददरे नाशी.  
ददरीऩ घेलाये :- 
 शे खोटे आशे. कायण जजथे आऩण खचा केरा आशे त्मा प्रॉऩटीलय कोणी कुरूऩ रालतो शे ननजश्चतच 

चाॊगरी गोष्ट्ट नाशी. 
अननर वालॊत :- 

 भरा वाॊगा त ेकुरूऩ कोण तोडणाय आशे.  

ददरीऩ घेलाये :- 
 आमुक्ताॊवभोय ऩुन्शा शा वलऴम भाॊडतो आणण काशीतयी ननणाम घेऊ.  

अननर वालॊत :- 

 वभाज भॊददय तयी खरेु करुन द्मा. आज टी.एर.आय शोईऩमतं तो ओनय वाॊगतो भी ओनय आशे तय 
ऩामरका वुध्दा वाॊग ूळकत ेआम्शी ओनय आशोत. त्रफलडय वाॊग ूळकतो. भी ओनय आशे कायण त्रफलडयरा आऩण 

एप.एव.आम ददरा आशे  

भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 भा. वबाऩतीॊच्मा ऩयलानगीन ेफोरतो, वालॊत वाशेफ आऩण वाॊधगतलमाप्रभाणे अडचण रषात आरेरी 
आशे. तो जय ऐकत नवेर तय आज वॊध्माकाऱी कमभळनय वाशेफाॊना बेटतो आणण मरगर ओवऩननमन घेतो आणण 

जय आलश्मकता रागरी तय भशाऩामरकेच्मा लतीन े कोटाात जाफ देण्माच े ऩयस्ऩय गैयकृत्म केलमाच े मरगर 

ओवऩननमन लयशी कायलाई कयतो.  
अननर वालॊत :- 

 वाशेफ त्माच लेऱी गुन्शे दाखर व्शामरा ऩादशजे शोत.े  

भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 फयोफय आशे ह्रा वला फाफी तऩावून तत्काऱ कायलाई करुन कायण शा भशत्लाचा आणण जजव्शाळ्माचा 
वलऴम आशे.  

अननर वालॊत :- 

 भाझी आऩलमारा वलनॊती आशे तोऩमतं वभाज भॊददय तयी ओऩन करुन द्मा. त्मारा फोरलून घ्मा कायण 

त्माची जयी जागा झारी तयी प्रत्मेक ऩयलानगीवाठी भशाऩामरकेभध्मेच मामच ेआशे.  

भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 

 अजटं फेवलय करुन घेतो.  
ददनेळ जैन :- 

 त्माॊनी नतथे ओऩन जागा फनघतरी आणण ऩि ेठोकरे ती जागा त्माची नाशी. त्माच ेनाल डी.आय.वी. 9 
भध्मे आशे.  

अननर वालॊत :- 

 ऩामरकेच ेअधधकायी त्मारा घाफयतात लॉडा ऑकपवय वाॊगतात आम्शी ककती लेऱा जामचॊ. 
भा. वबाऩती :- 
 अगरे मभटीॊग भें रयऩोटा चादशए। 
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प्रकयण क्र.७६ :- 
 भान्मता प्राप्त जादशयात मादीत लतृ्तऩिाॊचा नव्माने वभालेळ ल दयलाढ /शे्रणीलाढ रागू कयणेकाभी   
भा. स्थामी वमभती वबेभध्मे वलऴमाच ेअलरोकन कयणेफाफत. 
ठयाल क्र. ६४ :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका , जनवॊऩका  वलबागाभापा त भशानगयऩामरकेतीर वलवलध वलबागाकडून 
मेणाऱ्मा जादशय  आलाशन,े जादशय ननवलदा वुचना ल इतय जादशयाती भशायाष्ट्ट्र ळावन वाभान्म प्रळावन 
वलबाग ळावन ननणाम क्र . भालज-2018/प्र.क्र.348/34 दद. 20 डडवेंफय 2018 नुवाय ‘भोठे’ वॊलगा, ‘भध्मभ’ 
वॊलगा, ‘रघ’ु वॊलगा ल वाप्तादशक माॊना एका काभाच ेभुलम मानुवाय खारी ददरेलमा तक्त्मा प्रभाणे 
लतृ्तऩिाव ळावकीम वॊदेळ प्रवाय ननमभालरी 2018, दद. 1 जानेलायी 2019 ऩावून पेया ऩध्दतीने ददलमा 
जात आशे. 
लतृ्तऩिाॊच ेवॊलगा 
लतृ्तऩिाॊच े‘रघ’ु, ‘भध्मभ’ ल ‘भोठे’ अवे तीन वॊलगा अवतीर. 
 

क्र. लतृ्तऩिाचा वॊलगा लतृ्तऩिाॊचा ककभान ल कभार दैनॊददन खऩाचा ननकऴ 
1 ‘रघु’ वॊलगा ‘रघु’ वॊलगा दैननकाॊवाठी ककभान खऩ 3,001 त े20,000 प्रती 

वाप्तादशकाॊवाठी ककभान ख्ऩ 2,000 त े10,000 प्रती 
2 ‘भध्मभ’ वॊलगा ‘भध्मभ’ वॊलगा दैननकाॊवाठी ककभान खऩ 20,001 ते 50,000 प्रती 

वाप्तादशकाॊवाठी ककभान ख्ऩ 10,001 त े25,000 प्रती 
3 ‘भोठे’ वॊलगा ‘भोठे’ वॊलगा दैननक/वाप्तादशकाॊवाठी ककभान खऩ 50,001 प्रती ऩेषा 

अधधक वाप्तादशकाॊवाठी ककभान खऩ 25,001 अधधक 
 

त्माचप्रभाणे, 
क्र. जादशयातीतीर 

काभाचे एकूण भूलम 
जादशयात वलतयण कयण्माचे 

वषभ अधधकाय 
लतृ्तऩिाचा वॊलगा 

1 रु. 50 राख जजलशा भादशती अधधकायी जजल्मातीर ‘रघ’ु वॊलगाातीर एक दैननक ल ‘रघ’ु 
वॊलगाातीर एक वाप्तादशक माॊना वलतयण (पक्त 
बूवॊऩादनाच्मा जादशयाती ‘भध्मभ’ ल ‘रघु’ वॊलगा 
दैननकाव वलतयीत कयण्मात मेतीर.) 

2 रु. 50 राख त े 1 
कोटी ऩमतं 

वलबागीम भादशती उऩवॊचारक वॊफॊधधत जजल्मातीर ‘भध्मभ’ वॊलगाातीर एक दैननक 
ल ‘भध्मभ’ वॊलगाातीर वाप्तादशक (वॊफॊधधत 
जजल्मात भध्मभ वॊलगाातीर दैननक ल वाप्तादशक 
नवलमाव अऩलादात्भक ऩरयजस्थतीत त्मा वलबागातीर 
अन्म जजल्मातीर दैननक / वाप्तादशक) 

3 रु. 1 कोटीऩेषा 
अधधक 

भुख्मारम 1) वॊफॊधधत जजल्मातीर / वलबागातीर ‘भोठे’ 
वॊलगाातीर एक दैननक  
   ल एक वाप्तादशक (वाप्तादशक ‘भोठे’ वॊलगाात 
अवलमाव केलऱ  
   वभानतेच्मा तत्लावाठी मा वाप्तादशकाचा वभालेळ 
दैननक वॊलगाात  
   अवेर) 
   आणण 
2) वॊफॊधधत जजल्मातीर / वलबागातीर ‘भध्मभ’ 
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वॊलगाातीर एक     
   दैननक 
   आणण 
3) ज्मा जजल्माचे काभ अवेर त्मा जजल्मातीर 
‘रघु’ वॊलगाातीर  
   एक दैननक. 

 

    भान्मताप्राप्त जादशयात मादीत लतृ्तऩिाॊचा नव्माने वभालेळ तवेच दय /शे्रणीलाढ कयणेफाफत आदेळ        
क्र. जाहशयात/अऩऩपु्र/2019-20/272, हद. 13 ऑगस्ट 2020 योजी ळावन लनणवम ऩारयत झारेरा आशे. 
वदय ळावन लनणवमाअन्लमे हद. 13/08/2020 योजीऩावनू नवलन लतृ्तऩत्राांचा वभालेळ कयणे, 
दयलाढ/श्रणेीलाढ झारेल्मा लतृ्तऩत्राांना दयलाढ राग ूकयणे ल पेया ऩध्दतीने जाहशयात वलतयीत काभी वदय 
प्रकयण भा. स्थामी वलभतीव अलरोकन कयणेकाभी लळपायव कयण्मात मेत आशे. 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र.७७, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका भुख्म कामाारम , वला प्रबाग कामाारम , वलबागीम 
कामाारम, दलाखाने, शॉस्ऩीटर रोकर एरयमा नेटलका ने जोडणेकाभी ननवलदेच ेअलरोकन कयणे. 
भा. वबाऩती :- 
 अलरोकन भॊजूय. 
प्रकयण क्र. ७७ :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका भुख्म कामाारम , वला प्रबाग कामाारम , वलबागीम कामाारम , 
दलाखाने, शॉस्ऩीटर रोकर एरयमा नेटलका ने जोडणेकाभी ननवलदेच ेअलरोकन कयणे. 
ठयाल क्र. ६५ :- 
 लभया बाईंदय भशानगयऩालरका भुख्म कामावरम, वलव प्रबाग कामावरम, वलबागीम कामावरम, दलाखाने, 
शॉस्ऩीटर रोकर एरयमा नेटलकव ने जोडणेकाभी  जा.क्र. भनऩा/वांगणक/४५३/२०१८-१९  
https://mahatenders.gov.in मा वांकेतस्थऱालय हद.०४/०२/२०१९ योजी  लनवलदा वुचना प्रलवध्द करुन लनवलदा  
भागवलण्मात आरी.  वदय लनवलदेचे ट ांडय आमडी 2019_MBMC_413052_1आशे.  वदय लनवलदेव हद.१४/०२/२०१९ 
योजी प्रथभ भुदतलाढ ल हद. २५/०२/२०१९ योजी लव्दतीम भुदतलाढ हदरी अवता एकशी लनवलदा प्राप्त झारी नाशी. 
तवेच वदयकाभाची हद.०६/०३/२०१९, हद.३१/०८/२०१९ ल हद.०७/११/२०१९ योजी पेय लनवलदा भागवलरी अवता 
एकशी लनवलदा प्राप्त झारी नाशी. माकाभी हद.१९/११/२०१९ योजी प्रथभ भुदतलाढ हदरी अवता एकशी लनवलदा प्राप्त 
झारी नाशी. वदय लनवलदेचे ट ांडय आमडी 2019_MBMC_506272_1आशे. वदय काभाव हद.२७/११/२०१९ योजी 
हितीम भुदतलाढ पेय पेयलनवलदा भागवलरी अवता एकशी लनवलदा प्राप्त झारी नाशी. माकाभी हद.२१/१२/२०१९ योजी 
पेय लनवलदा  भागवलण्मात आरी  अवता एकशी  लनवलदा प्राप्त झारी नाशी. तवेच हद.०२/०१/२०२० योजी प्रथभ 
भुदतलाढ हदरी अवता एकशी लनवलदा प्राप्त झारी नाशी. वदय लनवलदेचे ट ांडय आमडी 2019_MBMC_524889_1आशे. 
वदय काभाव हद.१३/०१/२०२० योजी हितीम भुदतलाढ पेय लनवलदा भागवलरी अवता एक लनवलदा प्राप्त झारी आशे. 
वदय लनवलदेचे ट ांडय आमडी 2019_MBMC_524889_1 आशे. वदय काभाची लनकड ऩाशता ताांवत्रक दयाचा लरपापा 
उघडणेव हद.२२/०१/२०२० योजी भा. उऩामुक्त (भ.ु) तथा अलत. आमुक्त माांची भांजुयी प्राप्त झारी आशे. प्राप्त 
लनवलदाधायक M/s.S-way Computer माांनी लनवलदा अटी ळती नुवाय कागदऩत्राची ऩुतवता के ल्माने ऩात्र ठयरे 
आशेत. ऩात्र लनवलदाधायक  M/s.S-way Computer  दयाचा लरपापा उघडणेव  भा. लनवलदा लनलड वलभतीची 

https://mahatenders.gov.in/
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हद.१०/०२/२०२० योजी भांजुयी प्राप्त झारी आशे.  ऩात्र लनवलदाधायक M/s.S-way Computer माांनी वादय केरेरे दय 
खारीरप्रभाणे 
 

Sr.
No. 

Description Qty Rate Per Unit 
in Rs. (Including 

all taxes 
Excluding GST) 

Rate Per Unit in Rs.  
(Including all taxes 
Excluding GST) 

(Total) 

िाटाघाटीनॊतयचे दय  
Rate in Rs.  

(Including all taxes 
Excluding GST) 

1. firwall with 200 user 1 1,50,000/- 1,50,000/- 150000 
2. firwall with 50 user 6 25,000/- 1,50,000/- 150000 
3. firewall with 25 user 17 25,000/- 4,25,000/- 425000 
4. cat 6 cable 40 6,000/- 2,40,000/- 200000 
5. casing patti 2000 55/- 1,10,000/- 70000 
6. 4u rack 23 3,500/- 80,500/- 69000 
7. 36 u rack 1 21,000/- 21,000/- 21000 
8. managable switches 30 15,000/- 4,50,000/- 300000 
9. patch panel 30 3,000/- 90,000/- 105000 
10. i/0 400 130/- 52,000/- 52000 
11. i/0 boxes 400 100/- 40,000/- 40000 
12. patch code 800 200/- 1,60,000/- 96000 
13. labour per mtr 8000 30/- 2,40,000/- 240000 
  Amc, Licenses Renewal and Onsite 

support for 3 years 
1  2,00,000/- 200000 

Total 24,08,500/- 2118000 (अलधक GST) 
 

              ळावन लनणवम उद्योग, ऊजाव ल काभगाय वलबाग, क्र.बाांखव/२०१४/प्र.क्र.८२/बाग- III/उद्योग-४, 
हद.०१/१२/२०१६ च्मा लनमभ ऩुलस्तकेतीर लनमभ ४.४.३.१ अन्लमे काभाची ऩूतवता लेऱेलय कयण्माव भशत्ल देण्मात 
आरे तय, खयेदी अलधकायी (दोन लेऱा भुदतलाढ हदल्मानांतय देखीर) ३ लनवलदा ऩेषा कभी प्रलतवाद लभऱारा तयी 
त्मावश ऩुढे जाण्माचा लनणवम घेऊ ळकेर ल त्मावाठी वुवाध्म कायणे नभुद कयेर.  अळा प्रवांगी, हकां भतीच्मा 
लाजलीऩणाची खात्री कयण्मावाठी खयेदी वलभतीरा अलतरयक्त काऱजी घ्माली रागेर.  वदय काभी लायांलाय लनवलदा 
प्रकालळत करुन ल भुदतलाढ देऊनशी लनवलदेव  अल्ऩ प्रलतवाद लभऱाल्माने वदय काभ भशानगयऩालरकेचे नेटलकव  ल 
डाटा वुयलषततेच्मा दृष्टीने भशत्त्लाचे आशे. वफफ ऩात्र लनवलदाधायक M/s.S-way Computer माांनी लाटाघाटीनांतय 
वादय केरेल्मा द याव हद.०३/०३/२०२० योजी  भा. लनवलदा लनलड वलभतीने लळपायव कयण्मात आरेरी आशे. 
त्मानुवाय M/s.S-way Computer माांच्मा वभलेत काभाचा कयायनाभा करुन कामावदेळ प्रदान कयणेव तवेच 
गोऴलाया स्लाषयीवश भा. स्थामी वलभतीच्मा अलरोकनाथव वादय कयणेव भा. आमुक्त वो. माांची हद.२२/०६/२०२० 
योजी भांजूयी प्राप्त झारी आशे. वदय काभ भशानगयऩालरकेचा data वुयलषततेच्मा दृष्टीने आलश्मक अवल्माने  M/s.S-
way Computer माांना लनवलदा लस्लकृती ऩत्र लनगवलभत करुन कयायनाभा करुन कामावदेळ प्रदान कयणेत आरेरा  
आशे. वदय काभी रु. २१,१८,०००/- (अलधक GST) खचव अऩेलषत आशे. 
 उऩयोक््त  वलऴमाचे भशायाष्ट्र प्राांलतक भशानगयऩालरका अलधलनमभ 1949 चे करभ 73(ड) नुवाय भा. स्थामी 
वलभतीभध्मे अलरोकन कयण्मात आरे. 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

नगयवधचल :- 

 प्रकयण क्र. ७३, ननवलदेव भान्मता देणेफाफत . (भा. स्थामी वमभती वबा दद . १२/०२/२०२१ योजीच े
प्रकयण क्र.६१ पेयवादय) (वाला. फाॊधकाभ वलबाग) 
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शवभुख गेशरोत :- 

 भा. वबाऩती भशोदम क्लामरटी की जानकायी देनी चादशए। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 क्लामरटी देखना प्रळावन का काभ शै। जजव अटीळती व ेटेंडय ननकरा शै उवव ेउवन ेबया शै। फाद भें 
क्लामरटी देखना प्रळावन का काभ शै। लो फ्री भें कयके दे यशा शै तो शभें तो कयाना शै। 
ळान ूगोदशर :- 

 आऩ फोर यशी शै फ्री भें बी कयके देगा ऩशरी फात कोई फ्री भें कयेगा नशी औय अगय त्रफरो भें जा यशा शै 

तो काभ बी उवी येट का शोगा। प्रळावन शाम क्लामरटी बी नशी देखती रो क्लामरटी बी नशी देखती। शभ फाय फाय 
ऩिव्मलशाय कयके ददखाते शै प्रळावन को की मश काभ फयाफय नशी तो बी नशी आती प्रळावन को कोई रेना देना 
नशी शै। एक फाय कॉन्टॅ्रक्टय को काभ दे ददमा कुछ रेना देना नशी शै। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 ५० टक्का अफाव्श भें दे ददमा तो बी क्लामरटी भारूभ नशी ऩडती। 
ळान ूगोदशर :- 

 ऩब्रीक कॉन्टॅ्रक्टय को नशी ऩूछेगी ऩजब्रक नगयवेलक को ऩूछेगी। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 नगयवेलक को ऩूछेगी..................... 
ळान ूगोदशर :- 

 मशाॉ रोग धगय यशे शै, मशाॉ खड्ड ेऩड ेशै। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 शभ त्रफरो भें नशी ५० टक्का अफव्श भें बी दे तो क्लामरटी क्मा लका  ऑडाय भें शै औय क्मा काभ कय यशे शै 

लो शभको भारूभ नशी ऩडता। 
ळान ूगोदशर :- 

 आऩन ेक्मा फोरा कॉन्टॅ्रक्टय काभ कयके जाएगा.................. 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

लो देखने का काभ प्रळावन का शै। 
ळान ूगोदशर :- 

 प्रळावन देखती तो आऩ जैवे नगयवेलक का भाथा  नशी रगाना ऩडता। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 फशुत वाये काभ शै, त्रफरो भें कय यशा शै तो शभको क्मा तकरीप शै। शभ ताक फोर यशे शै ऩाव कयके 

ददजीए त्रफरो भें कय यशा शै तो प्रळावन का पामदा शोगा। 
ददनेळ जैन :- 

 पामदा शोना चादशए मशा जजतन ेफैठे शै वफ चाशत ेशै पामदा शोना चादशए रेककन पामदा कयन ेके चक्कय 
भें नुकवान नशी शोना चादशए। 
स्नेशा ऩाॊड े:- 

 अफव्श भें दे के आऩ क्लामरटी चके कयोगे की भैं करुॊगी। 
ददनेळ जैन :- 

 आज मश वोचो की अफव्श भें गमा औय कॉन्टॅ्रक्टय फोरता शै शभको नशी ऩयलडता तो २० टक्के त्रफरो भें 
लो क्मा काभ कयेगा। 
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स्नेशा ऩाॊड े:- 

 तो २० टक्के अफव्श भें ददजीए ऩय काभ तो ददजीए। ळशय का काभ शोना चादशए। आऩ पामदा कयान ेको 
फैठे शै तो पामदा कयाइए। काभ शोना चादशए। 
अननर वालॊत :- 

 शा वलऴम ऩुढच्मा वबेभध्मे घेण्मात माला. 
ददनेळ जैन :- 

 सदर प्रस्तावित गोषिाऱ्यात आलेल्या विविदाांचा दर कमी असिू महापावलकेला आर्थिकदषृ्टया फायदेशीर आहे 
पांरत ुदर कमी असल्यािे कामाच्या दर्जाबाबत खात्री देता येत िसल्यािे सदरचा प्रस्ताि पढुच्या मा . स्िायी सवमती सभेत 
फेरसादर करण्यात यािा. 
ळान ूगोदशर :- 

 भाझ ेअनुभोदन आशे. 

भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र. ७३ :- 
 ननवलदेव भान्मता देणेफाफत . (भा. स्थामी वमभती वबा दद . १२/०२/२०२१ योजीच ेप्रकयण क्र .६१ 
पेयवादय) (वाला. फाॊधकाभ वलबाग) 
ठयाल क्र. ६१:- 
 सदर प्रस्तावित गोषिाऱ्यात आलेल्या विविदाांचा दर कमी असिू महापावलकेला आर्थिकदषृ्टया फायदेशीर आहे 
पांरत ुदर क मी असल्यािे कामाच्या दर्जाबाबत खात्री देता येत िसल्यािे सदरचा प्रस्ताि पढुच्या मा . स्िायी सवमती सभेत 
फेरसादर करण्यात यािा. 

वुचक :- श्री. ददनेळ जैन       अनुभोदक :- श्रीभ. ळानु गोदशर 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

 
भा. वबाऩती :- 
 आजची वबा वॊऩरी अवे भी जादशय कयतो.  
(वबा वॊऩण्माची लेऱ द.ु २.०० लाजता) 
 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 

 


