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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/७/का व/१५६६/२०१२ 

दनांक-  २७/१२/२०१२ 
 

ित, 
 मा............................................, 
 सद य, थायी सिमती, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर -४११ ०१८.  

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक १/१/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 

मंगळवार, दनांक १/१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधकुरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 

 
 

आपला व ासू, 
 
 

 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक-३९ 

दनांक- १.१.२०१३        वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक १/१/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

अ) दनांक १८/१२/२०१२ व २६/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का मांक-३७) सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक २६/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-३८)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक- १) वाहनतळाची जागा मासीक भाडेत वावर देणेकामी १)यशवंतराव 
च हाण मृती णालय आवारातील वाहनतळ भाडे त वावर 
देणेसाठ  मे. साद व णु त टु यांनी दरमहा मािसक भाडे र. . 
१५,०००/- असा दर दलेला आहे. २)आचाय आ े े ागहृात 
आवारातील वाहनतळ भाडे त वावर देणेसाठ  मे. साद व णु त टु 
यांनी दरमहा मासीक भाडे र. .५,६००/- असा दर दलेला असून 
वर ल दो ह  िन वदाधारकांकडून ३ वष कालावधीकर ता वाहन तळ 
भा याने देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .९१ अ वये, वॉड .११ येथील गजानन महाराजनगर, 
गणेशनगर, कृ णानगर येिथल र ता डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .६७,१५,९३९/- [र. .सदसु  
लाख पंधरा हजार नऊशे एकोणचाळ स] पे ा २.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६९,०७,१७५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ३) सन २०१३-२०१४ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण 
करे र बाबीची फ  / शु क सोबतचे प  अ माणे िन त 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .९ अ वये, भाग .५ नेवाळेव ती मधील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदसु  हजार चारशे चौदा] 
पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,२०,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारू नामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . 
अमु यालय/HO/१/२०१२-१३ मधील अ. .२१ अ वये, भाग .३ 
िचखली मधील र यावर ल ख डे व चर खड -मु म, बीबीएम क न 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी कं शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. .२४,३२,४४७/- [र. .चोवीस लाख ब ीस हजार 

चारशे स ेचाळ स] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२५,०१,७११/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .४८ अ वये, दगानगर चौक ते टु .सी.आय.रोड र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी कं शन 
ा.िल.पुणे (िन.र. . १८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु

चारशे चौदा] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१९,२०,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .७५ अ वये, नवीन भाग .२ वेणीनगर येथील 
सहयोगनगर व इतर ठकाणचे र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,००,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .११६ अ वये, भाग .५ बालघरेव ती मधील र ते डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .१८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] 
पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१९,२०,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .६१ अ वये, नवीन भाग .१ तळवडे- पीनगर भागातील 
तळवडे गावठाण प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी कं शन ा.िल.पुणे 
(िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,००,७३५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
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माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- १०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०६ अ वये, . .५२ ताथवडे इं दरा कॉलेजकडे जाणा-या 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.लोणावळा 
क शन (िन.र. . ३०,२५,२००/- [र. .तीस लाख पंचवीस हजार 
दोनशे] पे ा ६.५३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२९,६९,०४७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता ू
देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ११) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .८ अ वये, वॉड .१०० मधील हॉटेल वसावा ते शंकरवाड  १२ 
मी.ड .पी. र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२२,४०,९००/- [र. .बावीस 
लाख चाळ स हजार नऊशे] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. . २३,०४,७१०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणते आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, वॉड .९५ कवडेनगर अंतगत र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. . १०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स ावीस हजार स या र] 
पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५६,३२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
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माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .२५ अ वये, वॉड .९५ कवडेनगरयेथे र यावर ल ख डे 
ॉसकट हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने द ती करणेकामी ु

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .१०,८३,१००/- [र. .दहा 
लाख याऐंशी हजार शंभर] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .११,१३,९४१/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .११० अ वये, भाग .९४ कत नगर व इतर भागातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ली सी क शन 
ा.िल. (िन.र. . १८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु

चारशे चौदा] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१९,२०,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेू णेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, पंपर वाघेरे वॉड .७४ मधील भैरवनाथ मं दर व 
इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .२३,३३,८६१/- [र. .तेवीस 
लाख तेहतीस हजार आठशे एकस ] पे ा २.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .२४,००,३१८/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
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ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .६८ अ वये, पंपर वाघेरे वॉड .७४ मधील जलतरण तलाव 
जवळ ल १८ मी ड .पी. र याचे इतर नवीन र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .२३,३४,२२३/- [र. . तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
तेवीस] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२४,००,६९०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .८०, अ वये, वॉड .९५ कवडेनगर मधील अंतगत र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. . १८,६७,४१४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार ु

चारशे चौदा] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१९,२०,५८९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .८५ अ वये, वॉड .९० अंतगत र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन ा.िल. 
(िन.र. .१०,२६,७२०/- [र. . दहा लाख स वीस हजार सातशे वीस] 
पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१०,५५,९५६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
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केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- १९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२ अ वये, वॉड .७५ पंपळेस दागर अंतगत र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. . १०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स ावीस हजार 

स याह र] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,५६,३२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, वॉड .७५ पंपळे स दागर येथे र यावर ल ख डे 
ॉसकट हॉटिम स प दतीने डांबर करणाने द ती करणेकामी ु

मे. ल सी क शन ा.िल. (िन.र. .१०,०८,४०३/- [र. .दहा 
लाख आठ हजार चारशे तीन] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,३७,११७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .५० अ वये, भाग .९८ सुदशननगर व इतर भागातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. . २१,४७,५२६/- [र. .एकवीस लाख स ेचाळ स 

हजार पाचशे स वीस] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .२२,०८,६७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, वॉड .९६ गजानन महाराजनगर अंतगत र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणेकामी म.े ल सी क शन 
ा.िल. (िन.र. . १०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स वीस हजार 

स याह र] पे ा २.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१०,५६,३२३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .७६ अ वये, काळेवाड  वॉड .७९ मधील उव रत र ते 
खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.साई भा 
क शन (िन.र. . ११,१९,८५२/- [र. .अकरा लाख एकोणीस 
हजार आठशे बाव न] पे ा १४.०४ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१०,१०,७५६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .५७ अ वये, काळेवाड  वॉड .७९ योितबानगर म ये 
इंटरलॉक ंग लॉक बस वणे, पावसाळ  गटर करणे व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .१८,६६,२३०/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे तीस] 
पे ा २६,०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१४,४९,८६५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेू त आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .६१ अ वये, वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील अंतगत 
खड मु मा या र यांचे बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .१०,६४,४२६/- [र. .दहा लाख 
चौस  हजार चारशे स वीस] पे ा २०.०७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .८,९३,३३५/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .५४ अ वये, वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील अंतगत 
र यांचे खड मु माने ं द करण करणेकामी म.ेसाई भा क शन 
(िन.र. . १०,२७,०७७/- [र. .दहा लाख स ावीस हजार स याह र] 
पे ा १९.०८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,७२,६६६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०४ अ वये, वॉड .९६ गजानन महाराजनगर येथील व वध 
मनपा इमारतींची थाप य वषयक द तीची कामे करणेकामी ु
मे.साई भा क शन (िन.र. .१०,४०,१४९/- [र. .दहा लाख 
चाळ स हजार एकशे एकोणप नास] पे ा २०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ८,७३,७२५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक- २८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .३७ अ वये, काळेवाड  वॉड .८० मधील उव रत र ते 
खड मु माने व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.साई भा क शन (िन.र. .११,१९,८५२/- [र. .अकरा लाख 
एकोणीस हजार आठशे बाव न] पे ा १८.०९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ९,६३,१३४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- २९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .४० अ वये, भाग .८४ येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२३,३३,२०८/- 
[र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार दोनशे आठ] पे ा २२.२३ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,०५,२६३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ३०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .३६ अ वये, भाग .८७ येथे ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .२३,३३,८९८/- 
[र. .तेवीस लाख तेहतीस हजार आठशे अ या नव] पे ा २९.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,३९,९२१/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
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अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .७२ अ वये, काळेवाड  वॉड .७८ मधील उवर त र ते 
खड मु म व बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेसाई भा 
क शन (िन.र. . ११,१९,८५२/- [र. .अकरा लाख एकोणीस 
हजार आठशे बाव न] पे ा १७.१८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .९,७३,८३४/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ३२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, भाग .९३ मधुबन सोसायट  भागात र या या 
कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक द तीची कामे ु
करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१८,६७,४१४/- 
[र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे चौदाु ] पे ा ३१.३२ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १३,४६,६६७/- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ३३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .७४ अ वये, भाग .९८ मधील शेवंताबाई जगताप मनपा 
शाळेची थाप य वषयक कामे करणेकामी म.ेसाई भा क शन 
(िन.र. .२३,३४,२६७/- [र. .तेवीस लाख चौतीस हजार दोनशे 
सदसु ] पे ा १६.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२०,५४,६५७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ च ेसभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ३४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .३४ अ वये, भाग .९० येथील उव रत भागातील 
ग यांम ये पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.साई भा क शन 
(िन.र. .२४,२६,९९२/- [र. .चोवीस लाख स वीस हजार नऊशे 
या नव] पे ा ३१.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१७,५७,०८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

वषय मांक- ३५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३ अ वये, काळेवाड  वॉड .८० नढेनगर म ये इंटरलॉक ंग 
लॉक बस वणे, पावसाळ  गटर करणे व थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.साई भा क शन (िन.र. .१८,६६,२३०/- 
[र. .अठरा लाख सहास  हजार दोनशे तीस] पे ा २४.०३ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . १४,८८,६६४ /- पयत 
काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .९/१२-१३ मधील अ. .४ 
अ वये, ब भागातील िलंक र यावर ल व ुत दा हनीचे ३ 
वषाकर ता चालन देखभाल द ती करणेकामी मेु .एनसीवाय 
ए टर ायझेस (िन.र. . २९,४०,०००/- [र. .एकोणतीस लाख चाळ स 
हजार] पे ा ५.७२ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न 
घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ३७) महारा  केट असोिसएशन यांचे गहंजे येथील केट टे डयमचे ु
मैलापाणी मनपा या ेनेज लाईनला जोडणेसाठ  यांचेकडून 
कने शन फ  र. .१,००,०००/- व सांडपाणी या खच ित वष 
र. .१,६८,०००/- व पुढ ल वषापासून ितवष २० % वाढ कंवा 
मैलापाणी या करणेसाठ  येणारा य  खच यापैक  जो जा त 
असेल या माणे सांडपाणी या खच वसूल करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 ( दनांक १/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .३१ अ वये, वॉड .२५ बालाजीनगर येथे थाप य वषयक 
कामे करणेकामी मे.कुबेरा इंटर ायजस (िन.र. .९,३०,६३९/- [र. . 
नऊ लाख तीस हजार सहाशे एकोणचाळ स] पे ा ३१.५६ % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ३९) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .९७ अ वये, वॉड .१३ येथे पे ह ंग लॉक बस वणे द ती ु
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,३४,०३६/- [र. . नऊ 
लाख चौतीस हजार छ ीस] पे ा २४.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४०) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .३९ अ वये, वॉड .११ येथील साईनगर ल मीनारायण नगर 
मोझे शाळा भागात व इतर ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे द ती ु
करणेकामी मे.सांडभोर क शन (िन.र. .९,३२,८२२/- [र. . नऊ 
लाख ब ीस हजार आठशे बावीस] पे ा २४.७८ % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .९५ अ वये, . .१०५ बोपखेल मधील समाजमंद र सां कृितक 
क  इ.म ये देखभाल द ती व थाप य वषयक कामे करणे कामी ु
मे. ी क शन (िन.र. .९,३२,०००/- [र. . नऊ लाख ब ीस 
हजार] पे ा २१.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ४२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .६६ अ वये, वॉड .१० मोशी येथे व वध ठकाणी थाप य 
वषयक करकोळ द तीची कामे ु करणेकामी मे.सांडभोर 
क शन (िन.र. .९,३३,५५१/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
पाचशे ए काव न] पे ा २४.७८ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .५१ अ वये, वॉड .१५ म ये एफ.आर.पी. वाचनालय पुर वणे 
व याअनुषंिगक कामे करणेकामी मे.अ व कार क . (िन.र. . 
९,३३,११३/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार एकशे तेरा] पे ा 
१२.५७% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४४) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१९.११.१२ ते २५.११.१२ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०२/२०१२ द.१८.१२.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४५) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.२६.११.१२ ते २.१२.१२ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०३/२०१२ द.१८.१२.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४६) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.३.१२.१२ ते ९.१२.१२ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०४/२०१२ द.१८.१२.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ४७) ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) 
अ वये लेखाप र ण वभागातील द.१०.१२.१२ ते १६.१२.१२ अखेर 
संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी . 
मुलेप/१/का व/१०५/२०१२ द.१८.१२.१२ अ वये पाठ वलेला 
सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- ४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, जल े  .क/७ म ये उव रत ठकाणी 
पाणीपुरव यासाठ  ड .आय.पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .४६,६७,३५९/- [र. .शेहेचाळ स लाख सदस  ु
हजार तीनशे एकोणसाठ] पे ा १४.१० % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ४९) मनपा वृ ािधकरणा या वतीने २१ वे फुले-फळे, भा या-बागा 
वृ ारोपण पधा व दशन द.२१/२/१२ ते द.२३/२/१३ या 
कालावधीत कै.सदािशव ब हरवाडे डांगण, शाहनगरू , िचंचवड येथे 
आयो जत कर यात येणार असून सदर पधा व दशनाकामी 
आव यक खच र. .५,५१,०००/- अथवा य  येणा-या खचास व 
यापैक  ब से छपाईचा खच कोटेशन दारे करणेस तसेच रोखीने 

करावयाचा खच र. .२,५१,०००/- आगाऊ र कम हणून 
ी.गायकवाड पी.एम., उ ान अिध क, वृ  यांचे नांवे अदा करणेस 

मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ५०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२७ अ वये, बी लॉक १ ते १६ प रसरातील थाप य वषयक 
द ती व देखभाल करणे ु ( . .४२) कामी मे.परमानंद ए.कृपलानी 
(िन.र. .२२,३४,९०३/- [र. .बावीस लाख चौतीस हजार नऊशे तीन] 
पे ा ३०.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१६,३५,६१४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .८७ अ वये, भाग .२१ (वॉड .६३) दळवीनगर म ये ॉम 
वॉटर गटर करणे व पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे. वशाल िस ह ल 
कॉ ॅ टर (िन.र. .१८,६६,५११/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार 
पाचशे अकरा] पे ा १५.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१६,५९,९८२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .८ अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील भागवतगीता मंद र 
प ररसरात थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणे ु
(जुना . .३३) कामी मे. ीसाई एंटर ायजेस (िन.र. . 
११,७६,३९३/- [र. .अकरा लाख शहा र हजार तीनशे या नव] पे ा 
२८.२८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,८५,८९५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२३ अ वये, ब भागातील टेिलफोन व एमएसईबी ख याने 
खोदाई केले या चेसची द ती करणेकामी मेु .एन एन िशंगाडे 
(िन.र. .१८,६७,४००/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशेु ] पे ा 
१६.०१ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१६,४६,८५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३७ अ वये, . .३१ मधील मनपा इमारतींची सुधारणा 
वषयक कामे करणेकामी (नवीन भाग .३९) कामी मे.कुबेरा 
एंटर ायजेस (िन.र. .१९,०४,७००/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार 
सातशे] पे ा ८.८८ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,२२,३४१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबू र करारनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ५५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .८४ अ वये, . .२८ जुना वॉड .२९ बाळु उ ोग अजमेरा 
प रसराम ये टॉम वॉटर गटर करणेकामी मे.पी जे मोटवानी 
(िन.र. .१६,७९,१२९/- [र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार एकशे 
एकोणतीस] पे ा २८.८४ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .१२,५४,६१२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ५६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .७२ अ वये, भाग .१९ (वॉ. .५९) वा हेकरवाड  मधील 
ववेकानंद कॉलनीमधील र ते खड मु म व बी.बी.एम. करणेकामी 
मे.ए ड  देवकर (िन.र. .१८,६६,६६६/- [र. .अठरा लाख सहास  
हजार सहाशे सहास ] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१३,७२,०००/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ५७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२७ अ वये, . .५२ ताथवडे येथील िनंबाळकर कायालय 
मागील र ते खड मु माचे करणेकामी मे.ए ड  देवकर (िन.र. . 
२२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] 
पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१६,४७,०५९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ५८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, . .५२ ताथवडे येथील र यांचे बीबीएम प दतीने 
डांबर करण करणेकामी मे.ए ड  देवकर (िन.र. . ११,२०,४११/- 
[र. .अकरा लाख वीस लाख चारशे अकरा] पे ा ३०.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ८,२३,५०२/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ५९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०३ अ वये, . .२० (वॉ. .६०) िचंचवडेनगर िशवनगर , 
बळवंतनगर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. . 
अठरा लाख सहास  हजार सहाशे सदसु ] पे ा २.०५ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,१९,८२०/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ६०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१४१ अ वये, . .२८ जुना वॉ. .२९ म ये FII र याचे 
डांबर करण करणेकामी मे. ल सी क शन (िन.र. . 
२२,३५,७१५/- [र. .बावीस लाख प तीस हजार सातशे पंधरा] पे ा 
२.०५ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
२२,९९,३७७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०० अ वये, . .५२ (वॉ. .५८) पुनावळे येथील र ते 
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खड मु म क न बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ए ड  
देवकर (िन.र. .११,२०,४११/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अकरा] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,२३,५०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१११ अ वये, . .५२ ताथवडे येथील िनंबाळकर कायालय 
मागील र ते बीबीएम प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ए ड  
देवकर (िन.र. .११,२०,४११/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अकरा] पे ा ३२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७,९९,९७३/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ६३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .९२ अ वये, . .१९ (वॉ. .५८) रावेत मधील र ते बीबीएम 
प दतीने डांबर करण करणेकामी मे.ए ड  देवकर (िन.र. . 
११,२०,४४८/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स] 
पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,२३,५२९/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनाू मा क न घेणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .३० अ वये, भाग .१९ (वॉ. .५८) रावेत मधील र ते 
खड मु माचे करणेकामी मे.ए ड  देवकर (िन.र. .११,२०,४४८/- 
[र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आ ठेचाळ स] पे ा ३०.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,२३,५२९/- पयत 
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काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड 
या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ६५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३९ अ वये, . .५२ (वॉ. .५८) पुनावळे गावातील र ते 
खड मु म क न बी.बी.एम.प दतीने डांबर करण करणेकामी म.ेए ड  
देवकर (िन.र. .११,२०,४११/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
अकरा] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .८,२३,५०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, भाग .२३ (वॉड .६६) केशवनगर मधील 
मनपा या ता यात आलेले र ते खड मु म व बीबीएम करणेकामी 
मे.ए ड  देवकर (िन.र. .१८,६६,६७६/- [र. .अठरा लाख सहास  
हजार सहाशे शहा र] पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१४,७०,००७/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ६७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, . .५२ ताथवडे येथील िनंबाळकर कायालय 
मागील प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ए ड  देवकर 
(िन.र. .११,२०,४०८/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे आठ] 
पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,८२,३२१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
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बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२६ अ वये, . .५२ ताथवडे न याने ता यात आलेले र ते 
खड मु माचे करणेकामी मे.ए ड  देवकर (िन.र. .२२,४०,८९६/- 
[र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे शहा नव] पे ा २५.०० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१७,६४,७०६/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ६९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१०८ अ वये, भाग .२१ दळवीनगर येथे इंटरलॉक ंग लॉक 
बस वणेकामी मे.ए ड  देवकर (िन.र. .११,२०,३२५/- [र. .अकरा 
लाख वीस हजार तीनशे पंचवीस] पे ा २२.०० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,१७,५४६/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ७०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१८ अ वये, . .५२ (वॉड .५८) पुनावळे माळवाड  येथील 
र ते खड मु म क न बी.बी.एम. प दतीने डांबर करण करणेकामी 
मे.ए ड  देवकर (िन.र. .११,२०,४११/- [र. .अकरा लाख वीस हजार 
चारशे अकरा] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,२३,५०२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
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अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२१ अ वये, भाग .१९ (वॉ. .५८) रावेत से टर .२९ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.ए ड  देवकर 
(िन.र. .११,२०,४४५/- [र. .अकरा लाख वीस हजार चारशे 
पंचेचाळ स] पे ा २५.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .८,८२,३५०/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा 
अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 
केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७२) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .५९ अ वये, भाग .२३ (वॉड .६५) केशवनगर मधील 
ता यात आलेले र ते खड मु म व बी.बी.एम. करणेकामी मे.ए ड  
देवकर (िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार 
सहाशे सदसु ] पे ा ३०.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१३,७२,०००/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२ अ वये, वॉड .४२ म ये थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.आर एम एंटर ायजेस (िन.र. .१६,७५,२९५/- [र. . 
सोळा लाख पं याह र हजार दोनशे पं या नव] पे ा २१.१० % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१३,८७,८९८/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, 
लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ७४) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२० अ वये, वॉड .४२ (जुना .६९, ७०) रा हले या ठकाणी 
टाम वॉटर गटर करणेकामी मे.आर एम एंटर ायजेस (िन.र. . 

२२,४०,८००/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे] पे ा 
१७.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
१९,४८,१५२/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२४ अ वये, वॉड .६९ मधील पंपर  रे वे उ डाणपूलाची 
वशेष द ती करणेकामी मेु . ीसाई एंटर ायजेस (िन.र. . 
११,१०,४४८/- [र. .अकरा लाख दहा हजार चारशे आ ठेचाळ स] 
पे ा २६.२६ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . 
८,५९,७८७/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे 
डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या 
बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार 
फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स 
अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने ू
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२१ अ वये, भाग .४१ गांधीनगर येथील म जीद प रसरात 
थाप य वषयक सुधारणांची व द तीची कामे करणेकामी ु

मे. ीसाई एंटर ायजेस (िन.र. .११,७५,७३३/- [र. .अकरा लाख 
पं याह र हजार सातशे तेहतीस] पे ा २९.२९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .८,७२,९२९/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ७७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३० अ वये, भाग .२३ (वॉड .६६) केशवनगर म ये 
टॉम वॉटर गटर करणे व पे ह गं लॉक बस वणेकामी मे.पी जे 

मोटवानी (िन.र. .१८,६६,६६७/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार 
सहाशे सदसु ] पे ा २६.३० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .१४,४४,५२०/- पयत काम क न घेणेस तसेच 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या 
िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत ू
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७८) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .६७ अ वये, जुना वॉड .२९ हेगडेवार संकुल ते ड यु से टर 
र याचे उज या बाजूस पे ह ंग लॉक बस वणेकामी मे.आर एम 
एंटर ायजेस (िन.र. .२२,२९,७५१/- [र. .बावीस लाख एकोणतीस 
हजार सातशे ए काव न] पे ा १५.६७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१९,७४,३६६/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ७९) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२८ अ वये, वॉड .६९ (नवीन ४२) मधील न याने करावयाचे 
ड .पी.र याचे ं द करण व टाम वॉटर गटर करणेकामी म.ेआर 
एम एंटर ायजेस (िन.र. .२२,४०,८९६/- [र. .बावीस लाख चाळ स 
हजार आठशे शहा नव] पे ा ११.२८ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .२०,८७,५२९/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ८०) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .२९ अ वये, . .२८ जुना वॉड .२९ थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.आर एम एंटर ायजेस (िन.र. .११,१९,५५७/- [र. . 
अकरा लाख एकोणीस हजार पाचशे स ाव न] पे ा २१.२९ % कमी) 
या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .९,२५,२६३/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या 
ित ह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला अस याने याचे 

अवलोकन करणे. 
 

वषय मांक- ८१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .२४ अ वये, क भागात न याने पुण होणा-या पा या या उंच 
टा यां या सुर े या ीने िसमािभंत, वॉचमन वाटर बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. . 

४१,०६,९१०/- [र. .ए केचाळ स लाख सहा हजार नऊशे दहा] पे ा 
१७.६६ % कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८२) पाणीपुरवठा ह  अ याव यक सेवा असून नागर कां या ीने 
मह वाची असलेने व सदरची बाब तातड ची असलेने या वभागाकडे 
पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी (अंदाजप क-१ पानांक १९२, 
अ. .१) मनपासाठ  पा याचा अित र  ोत िन त करणे, 
पाणीसाठ  आर त करणे व त अनुषंिगक कामे करणेचे कामासाठ  
उपल ध असलेली तरतूद र. .३०,००,००,०००/- मधून र. . 
६,००,००,०००/- पाणीपुरवठा बले एम.आय.ड .सी. या लेखािशषावर 
वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ 
मधील अ. .२६ अ वये, जल े  .बी/४ येथे पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेत सुधारणा करणेसाठ  जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .३९,२०,८२२/- [र. .एकोणचाळ स लाख वीस 
हजार आठशे बावीस] पे ा १०.४९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करण.े 
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वषय मांक- ८४) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .३८ अ वये, भाग .९७ पंपळेगुरव र यांचे चर 
खड मु माने भ न डांबर करण करणेकामी मे.िस द  एंटर ायझेस 
(िन.र. .९,३३,७०७/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार सातशे सात] 
पे ा ३२.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८५) मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 
अ. .६६ अ वये, जल े  .ड/१५ पंपर  वाघेरे प रसरात 
आव यकतेनुसार बोअरवेल घेणे व बोअरवेल द तीची कामे करणे ु
कामी मे.जीवधनारा युब वेल कं. (िन.र. .७,४६,४००- [र. .सात 
लाख शेहेचाळ स हजार चारश]े पे ा सु. दर १२.७०% जा त) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८६) मनपा या ब भाग कायालयाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३० अ वये, भाग .४१ जुना वॉड .३४ गांधीनगर येथील 
आकाश हाईट मागील प रसरात पाथवची द तीची कामे करणेकामी ु
मे.उप  क शन (िन.र. .७,२७,५००/- [र. .सात लाख स ावीस 
हजार पाचश]े पे ा २६.२६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ८७) मनपाचे ई-ग हन स क पांचे कामकाजासाठ  पाणीपुरवठा ट पा 
.१ JNNURM (A/c No.9728) (4) मनपा अंदाजप कातून ह सा 

र. .७४.५० कोट  मधून र. .१.६२ कोट  JNNURM ई-ग हन स (4) 

मनपा अंदाजप कातून ह सा हणून वग करणेस व शासनाकडून 
िनधी ा  होताच पु हा पाणीपुरवठा ट पा .१ JNNURM (A/c 

No.9728) (4) या खा यावर जमा करणेत येईल या अट वर मनपा ई-
ग हन स क प या लेखािशषावर र. . १,६२,००,०००/- (र. .एक 
कोट  बास  लाख) इतक  तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८८) मे.इं डयन ऑयल काप रेशन िल. यांना पंपळे पे ोिलयम, स.नं,२९, 
गरवारे नायलॉन कंपनीजवळ, पुणे-मंुबई रोड, पंपर , पुणे-४११ ०१८. 
या ठकाणी जकात कामकाजासाठ  व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील तावात नमुद केलेले कंपनीचे १ ते १५ 
वतरक यांचे यावसायाचे ठकाणी जकात िनयम २००१ आ ण 
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थायी आदेश २००१ मधील तरतुद नुसार जकात चालू खाते सु वधा 
देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८९) मनपा या वतीने ांती योती सा व ीबाई फुले जयंती महो सव दना 
िनिम  द.३/१/२०१३ रोजी म.फुले पुतळा, पंपर  येथे व वध 
बोधना मक काय मांचे आयोजन कर यात आलेले असून या 

अंतगत मानधन, रांगोळ , ले स बॅनर, चहापान, ना ा, भोजन, 
िनवास इ. यव थासाठ  अंदाजे खच र. .५०,०००/- (र. .प नास 
हजार) अपे त अस याने िन वदा न माग वता थेट प दतीने  
होणा-या या खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९०) करसंकलन वभागाकड ल संगणक य कामकाजाचे व प ल ात 
घेऊन कमान वेतन आयोगातील तरतूद नुसार र. .७,६६३/- ित 
कमचार  ित म हना या माणे एकुण १५ संगणक चालक मे.शुभम 
उ ोग यांचेकडून ६ म हने कालावधीसाठ  पुर व यास आ ण यासाठ  
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९१) मनपा सन २०१२-१३ या अंदाजप कात वशेष योजना या 
लेखािशषामधील ह जन २००५ पा. .१९ अ. .१३ देहू-आळंद  र ता 
साखळ  ०.०० क.मी. ते ८/२५० क.मी. (देहगाव ते जाधववाड  ू
ह या र यापयत) ड पी माणे वकसीत करणेचे कामासाठ  
असलेली तरतूद र. .२२,४०,००,०००/- मधून र. .२,००,००,०००/- 
इतक  र कम वशेष योजना बीओट  क प या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९२) व ुत मु य कायालयाकड ल सन २०१२-१३ चे अंदाजप कातील 
उ चदाब लघुदाब पोल व तारा हल वणे (मु य कायालय) या 
लेखािशषावर ल पानांक ६३५ वर ल अ. .१५, १६, १७ याकामातून 
र. .३९,७९,०००/- इतक  तरतूद ( तावात नमुद के या माणे) 
सावजिनक सुर तता, हायमा ट दवे तसेच प बजेट सावजिनक 
सुर तता या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. (वाढ/घट र. .३९,७९,०००/-) 

 

वषय मांक- ९३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .२७ 
अ वये, अ भागांतगत आकुड  एम.आय.ड .सी. उप वभागातील 
इमारती शाळा व ुतीकरण करणेकामी मे.कौ तुभ इले क स 
(िन.र. .१९,०३,६४०/- [र. .एकोणीस लाख तीन हजार सहाशे 
चाळ स] पे ा २८.३३ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ९४) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .६ 
अ वये, मोशी उप वभागातील भाग .६ मधील मु य र यावर 
एल.ई.ड . फट ंग बस वणेकामी मे. गती इले क स अँ ड 
ए टर ायझेस (िन.र. .२३,८०,९५२/- [र. .तेवीस लाख ऐंशी हजार 
नऊशे बाव न] पे ा ३३.२५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ९५) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .१९ 
अ वये, मनपा भवन उप वभागातील मु य र यावर एल.ई.ड . 
फट ंग बस वणेकामी मे.एस. पॅझम ए टर ायझेस (िन.र. . 
१९,०४,७२३/- [र. .एकोणीस लाख चार हजार सातशे तेवीस] पे ा 
३०.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९६) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२४ 
अ वये, भोसर  भाग मांक ३२ मधील न याने तयार झाले या 
बॅडिमंटन हॉलचे व ुतीकरण करणेकामी मे. पल मी इले क स 
(िन.र. .११,८०,८६७/- [र. .अकरा लाख ऐंशी हजार आठशे सदसु ] 
पे ा ३६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९७) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२७ 
अ वये, से टर मांक ७ व १० येथील वा षक प दतीने द यांची 
देखभाल व द ती करणेकाु मी मे.अबान इले क व स (िन.र. . 
९,५२,३६२/- [र. .नऊ लाख बाव न हजार तीनशे बास ] पे ा 
४१.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ९८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .२/१२-१३ मधील अ. .०९ 
अ वये, अ भागांतगत आकुड  म.रा. व.औ. व.उप वभागा मधील 
दवाब ी यव थेची देखभाल द ती वषयक कामे करणेकामी ु
मे.कुमार इले क स अँड ेड ंग कंपनी (िन.र. .३८,४५,२५४/- 
[र. .अडोतीस लाख पंचचेाळ स हजार दोनशे चोप न] पे ा १७.९७% 
कमी) या ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९९) मनपाचे व ुत वभागासाठ  टेज लायट ंग अलाईड फट ंग सा ह य 
खरेद कामी ई-िन. .२४/१२-११-१२ अ वये लघु म िन वदाकार 
मे.राज काप रेशन, पुणे यांचे व वध टेज लायट ंग अलाईड फट ंग 
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बाब .१ ते ७ सा ह याचे दर एकूण र. .६,९१,१५५/- दर वकृत 
क न, करारनामा केलेला अस याने तुतकामी केले या सं वदेची 
मा हती अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- १००) म यवत  भांडार वभागाकड ल सन २०१२-१३ चे अंदाजप कातील 
टायपराईटर, कॅल युलेटर, साय लो टाईल मशीन खरेद  या 
लेखािशषावर र. .१०,००,०००/- तरतूद िश लक असून या 
लेखािशषामधून पुढे कोणताह  खच होणार नस याने टायपराईटर, 
कॅल युलेटर, साय लो टाईल मशीन खरेद  या लेखािशषावर ल 
र. .१०,००,०००/- तरतूद लेखन सा ह य या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक- १०१) िन.नो. .२/२०१०-२०११ नुसार सं थेस दे यात आले या र ते, गटस 
सफाई कामाची तावा सोबत या मुदतवाढ सुची प  अ नुसार 
३७ सं था/ठेकेदार यांचेशी करारनामा क न द.१६/१०/२०१२ ते 
३०/११/२०१२ पयत मुदतवाढ देणेस व यासाठ  येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक- १०२) Software Technology Parks of India (STPI)  हंजवड , पुणे या क  
शासक य सं थे या Primary Data Centre म ये मनपाचे १६ नग (Dell 

Make Server) एक Server Rack 42U Size म ये Host करणेक रता 
र. .६,००,०००/- व Bandwidth 10 Mbps (1:1):र. .६,६०,०००/- Per Annum 

असा एकूण अंदाजे वा षक र. .१२,६०,०००/- (र. .बारा लाख साठ 
हजार) अिधक कर इत या रकमेस व पुव  घेणेत आलेली २ Mbps 
(1:1) Bandwidth म ये वाढ क न 10 Mbps (1:1) अशी Bandwidth घेणेस 
तसेच मागणी माणे येक वाढ व IP कर ता र. .१,०००/- माणे 
होणा-या य  खचास व कामकाजाचा न याने करारनामा 
द.४/१/१३ पासून ३ वष कालावधीसाठ  करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 

वषय मांक- १०३) कायदा स लागार यांचे अिभ ाय व यास अनुस न 
द.१५/१२/२०१२ चा मा य ताव वचारात घेता क याण ड बवली 
महानगरपािलका यांचेकडून करसंकलन व पाणीप ट  चे संगणक  
करणाकामी आगाऊ अदा केले या र. .१७ लाखाचे समायोजन क न 
याबद यात पशुवै क य, ववाहन दणी व औ ोिगक िश ण सं था 

इ याद  संगणक णालींचे कामकाज थेट प दतीने करारनामा न 
करता ई-ग हन स क पासाठ  ा  झाले या िन वदा दरानुसार 
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र. .१८ लाख ऐवजी र. .१७ लाखाम ये क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक- १०४) आरो य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मे.महारा  टाई स 
(मंुबई-पुणे) आवृ ीम ये िस द कामाची र. .३१,१५२/- व टाई स 
ऑफ इं डया यांचे देशपातळ वर ल िस द कामाची 
र. .४,६४,९७६/- असे एकूण र. .४,९६,१२८/- चे खचास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १०५) पंपर  िचंचवड शहराचे बोधिच ह तयार करणेक रता अिभनव पधा 
आयो जत करणेत आली असून या पधसाठ  प हले ब स र. . 
१.०० ल , दसरे ब ीस रु . .०.७५ ल  व ितसरे र. .०.५० ल  
असे राह ल. पधम ये कमिशयल आट ट, वा तु वशारद, 
वेगवेग या े ातील डझाईनस यांना सहभागी होता येईल. 
पध या जाह रातीसाठ  र. .२.०० ल  याच माणे बोधिच ह 
पधचे आयोजन, िनयोजन आ ण प र ण, सादर करण यासव 

कामकाजासाठ  स लागाराची नेमणूक करणे त  सिमती माफत 
बोधिच ह अंितम क न िन त करणेसाठ  एकूण र. .७.०० ल  
खच अपे त अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक- १०६) ी. शांत यंबक अरणक ले सेवािनवृ  लेखािधकार  यांना बॅक 
ताळमेळ कामकाजाक रता द.२२/१०/१२ पासून द.२१/४/१३ अखेर 
६ म ह याक रता र. .२५,०००/- मानधनावर िनयु  देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- १०७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .मु यालय/HO/४९/ 
२०१२-१३ मधील अ. .१५ अ वये, क भाग काय े ातील मु य 
र यावर ल शाळां या प रसरात व ा याना, नागर कांना सुर त 
र ता ओलांडणे या सु वधा तयार करणेकामी मे.देव कं शन 
(िन.र. .१८,६६,९२५/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार नऊशे 
पंचवीस] पे ा ७.७७ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .१८,०७,९५८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  मटे रयल या िनधा रत 

केले या बेिसक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 
दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या 
अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेत आला ू
अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- १०८) मनपा या झो.िन.पू. थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०११-१२ 
मधील अ. .२ अ वये, भाग .७० वा मक  आ म प रसरात 
सां कृितक क  व बहउ ेिशय हॉल बांधणेकामी मेु .कृ णर  
कं शन (िन.र. .४६,२७,८८९/- [र. .शेहेचाळ स लाख 
स ावीस हजार आठशे एकोणन वद] पे ा २४.२५ % जा त) या 
ठेकेदाराकडुन िन वदा दर मंजुर दराने र. .५७,५०,१५२/- पयत 
काम क न घे यास तसेच िन वदा र कमे या ५ % पयत 
िन वदा अट  माणे डांबर, िसमट, लोखंड या ित ह  
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम 
अदा/वसूल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ू
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार 

करणे. 
 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/७/का व/१५६६/२०१२ 

दनांक-  २७/१२/२०१२ 
 

टप- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)् नगरसिचव 

कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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प  ‘अ’ ( .-कर/मु य/६/का व/९०३/२०१२ द.१४.१२.२०१२ चे लगत) 
 

[सन २०१३-२०१४ या सरकार  वषाक रता कराचे व करे र बाबींचे दर िन तीबाबत] 
 

† �ú¸ÖÓ“Öê ¤ü̧ ü 

† 
�Î 

 
�ú¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö 

 
�ú¸ü†Ö�úÖ¸ü�Öß ¯Ö¬¤üŸÖ 

ÃÖÖ                  
2012-2013 “Öê 

¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¤ü¸ü [ÃÖ¬µÖÖ“Öê ] 

ÃÖÖ                       
2013 - 2014            

�ú× ü̧ŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¤ü¸ü 

1 ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú ü̧ 
 

�ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 
1 ŸÖê 12000/- 

12001 ŸÖê 30000/- 
30001 “Öê ¯Öãœêü 

 
13 % 
16 % 
23 % 

 
15 % 
19 % 
27 % 

1 ²Ö 
 
 

ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú ü̧  - 
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ / ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖ ÃÖÆüÖµµÖ³ÖæŸÖ ÃÖê¾ÖÖ 
¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 2009 “Öê †ÖãÂÖÓ�ÖÖÖê  
´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖÖˆªÖê�ÖÖŸÖß»Ö 
×´Öôû�úŸÖà�ú×¸üŸÖÖ 

 
�ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 
1 ŸÖê 12000/- 

12001 ŸÖê 30000/- 
30001 “Öê ¯Öãœê 

 
 

12 % ÃÖÖ 2013-2014 µÖÖ “ÖÖ»Öæ 
¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖæÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö ²ÖÓ¤ü 

 
 

† �ú¸ÖÓ“Öê ¤ü̧ ü 
ÃÖÖ                       

2013 - 2014         
�ú× ü̧ŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¤ü¸ü 

† 
�Î 

 
�ú¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö 

 
�ú¸ü†Ö�úÖ¸ü�Öß ¯Ö¬¤üŸÖ 

ÃÖÖ                  
2012-2013 “Öê 

¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¤ü¸ü [ÃÖ¬µÖÖ“Öê ] 
×Ö¾ÖÖÃÖß ×Ö¾ÖÖÃÖÖê¢Ö¸ü 

ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô �ú ü̧ �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 5% 6% 8% 
†Û�Ö¿ÖÖ´Ö�ú �ú¸ü �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 2% 2% 2% 

1�úú 

´ÖÖ¯ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯Ö�ú¸ü �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 4% 4% 5% 
2 ´Ö»Ö¯ÖÏ¾ÖÖÆü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ »ÖÖ³Ö �ú¸ü �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 4% 4% 5% 
3 ¯ÖÖ�Öß¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ »ÖÖ³Ö �ú¸ü �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öã»µÖÖ¾Ö¸ü 4% 4% 5% 
4 ¸üÃŸÖÖ�ú¸ü �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 2% 3% 5% 
5 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô �ú¸ü 

(±úŒŸÖ ´ÖÖò»ÃÖ, »ÖÖò×Ó•ÖÓ�Ö 
²ÖÖêÚ›ü�Ö, ´ÖÓ�Ö»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, 
ÃÖ³ÖÖ�ÖéÆü, ¹ý��ÖÖ»ÖµÖ, 
ÆüÖò™êü»ÃÖ, �òú™üßÃÖ, ¸êüÃ™üÖò̧ Óü™ü 
µÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ×´Öôû�úŸÖßÓÃÖ) 

�ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 2% 
 

--- 
 

2% 
 

6 ¾Öé�Ö ˆ¯Ö�ú¸ü �ú¸üµÖÖê�µÖ´Öæ»µÖÖ¾Ö¸ü 1 % 1 % 1 % 
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† 
�Î �ú¸üÖ“Öê ÖÖ¾Ö �ú¸ü†Ö�úÖ ü̧�Öß ¯Ö¬¤üŸÖ 

ÃÖÖ 2012-2013 “Öê 
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ (ÃÖ¬µÖÖ“Öê ) ¤ü¸ü 

ÃÖÖ  2013 - 2014            
�ú× ü̧ŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¤ü¸ü 

7  ÖÖ™ü¶�ÖéÆüÖ 
¾Ö¸üß»Ö �ú¸ü   
(�ú¸ü´Ö�Öæ�ú 
�ú¸ü) 

1. ×ÃÖÖế ÖÖ 
†)  500 ¯ÖµÖÔŸÖ  Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ 

•ÖÖÃŸÖ ²Öîšü�ú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
[×ÃÖ™üÃÖ] †ÃÖ�ÖÖ-µÖÖ 
×£Ö‹™ü¸ü»ÖÖ 

 
¯ÖÏŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ¹ý.250/- 

 
 

 
¯ÖÏ×ŸÖ×¤üÖ ¹ý.400/- 

 
 

  ²Ö)   ´Ö¸üÖšüß ×ÃÖÖế ÖÖ �ú ü̧´ÖÖ±úß �ú¸ü´ÖÖ±úß 
  �ú)  ¾ÖÖŸÖÖÖã�ãú×»ÖŸÖ ×£Ö‹™ü¸ ¯ÖÏŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ¹ý.350/- ¯ÖÏ×ŸÖ×¤üÖ ¹ý.500/- 
  2. ÖÖ™ü�ú ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.200/- 
  3. ÃÖ�ÔúÃÖ [�úÖòÛ¾Æü»Ö  ¯Öê™ËüÃÖ] ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- 
  4. ŸÖ´ÖÖ¿ÖÖ ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- 
  5. ÃÖÓ�ÖßŸÖ •Ö»ÖÃÖê / ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ 

ÃÖÓ�ÖßŸÖ •Ö»ÖÃÖê [×£Ö‹™ü¸ü ´Ö¬Öß»Ö 
Ø�ú¾ÖÖ ×£Ö‹™ü¸ü ¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ 
¯ÖÏŸµÖê�ú ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ] 

¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ ¹ý.100/- 

  6. �ãúÃŸµÖÖ / ´ÖãÂ™üßµÖã¬¤ü ¯ÖÏŸÖß �ÖêôûÖÃÖ ¹ý.50/- ¯ÖÏŸÖß �ÖêôûÖÃÖ ¹ý.50/- 
  7. ¾Ö¸üß»Ö �ÖêôûÖ�Öȩ̂ üß•Ö ‡ŸÖ¸ü 

¯ÖÏŸµÖê�ú ¯ÖÏµÖÖê�ÖÖÃÖ [•Ö¸ü 
¾Öê�Ö¾Öê�Öôêû �Öêôû ÖÃÖŸÖß»Ö ŸÖ¸ü 
†¿ÖÖ ¯ÖÏŸµÖê�ú ×¤ü¾ÖÃÖÖÃÖ] 

¯ÖÏŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ¹ý.100/- ¯ÖÏŸÖß ×¤ü¾ÖÃÖ ¹ý.100/- 

 
²Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú ü̧ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ : ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü (ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸üÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü + ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô �ú¸ü + 

†Û�Ö¿ÖÖ´Ö�ú + ´ÖÖ¯ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯Ö�ú¸ü  Æêü �ú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ) 

 µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2012-2013 “Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 
[ÃÖ¬µÖÖ“Öê ] 

ÃÖÖ   2013 - 2014            
�ú× ü̧ŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 

1 ´ÖÖ•Öß ÃÖî×Ö�ú ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖî×Ö�ú 
µÖÖÓ“Öê ¸üÖÆüŸµÖÖ 1,500 “ÖÖî̧ üÃÖ ±æú™ü 
¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ×Ö¾ÖÖÃÖß ‘Ö¸üÖÃÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ 
�ú¸üÖŸÖ ÃÖæ™ü 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü 
¸üŒ�ú´Öê“µÖÖ 50% ¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü 
ü̧Œ�ú´Öê“µÖÖ 50% ¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 

2 ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ÖÖ¾Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¸ÖÆüŸµÖÖ 
1,500 “ÖÖî̧ üÃÖ ±æú™ü ×Ö¾ÖÖÃÖß ‘Ö¸üÖÓÃÖ 
ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú ü̧ÖŸÖ ÃÖã™ü  

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü 
¸üŒ�ú´Öê“µÖÖ 10% ¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü 
¸üŒ�ú´Öê“µÖÖ 10% ¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 
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²Ö ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ µÖÖê•ÖÖÖ : ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú ü̧ (ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú ü̧Ö´Ö¬µÖê ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸ü + ÃÖÖ±úÃÖ±úÖ‡Ô �ú¸ü 
+ †Û�Ö¿ÖÖ´Ö�ú + ´ÖÖ¯ÖÖ ×¿Ö�Ö�Ö ˆ¯Ö�ú¸ü  Æêü �ú¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü †ÖÆêüŸÖ) 

 µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2012-2013 “Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 
[ÃÖ¬µÖÖ“Öê ] 

ÃÖÖ   2013 - 2014            
�ú× ü̧ŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 

3 ÃÖÓ̄ Ö æ�ÖÔ ×´Öôû�úŸÖ�ú¸üÖ“Öß 
¸üŒ�ú´Ö †Ö�ÖÖ‰ú ³Ö¸ü�ÖÖ-µÖÖÓ 
�ú¸üßŸÖÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú ü̧ÖŸÖ ÃÖã™ü 
¤êü�Öê 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú¸ü 
ü̧Œ�ú´Öê“µÖÖ 

1) Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖÖë¤ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖß 
¾ÖÖ¯Ö¸Ö“µÖÖ ü ×´Öôû�úŸÖßÃÖ - 10% 
¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü  

2) ×²Ö�Ö¸ü×Ö¾ÖÖÃÖß / ×´ÖÁÖ / †ÖîªÖê×�Ö�ú 
/´ÖÖê�úóµÖÖ •Ö×´ÖÖß ‡. ×´Öôû�úŸÖßÃÖ - 
05% ¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú¸ü 
¸üŒ�ú´Öê“µÖÖ 
1) Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ÖÖë¤ü †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×Ö¾ÖÖÃÖß 

¾ÖÖ¯Ö¸Ö“µÖÖü ×´Öôû�úŸÖßÃÖ - 10% 
¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 

2) ×²Ö�Ö¸ü×Ö¾ÖÖÃÖß/ ×´ÖÁÖ / †ÖîªÖê×�Ö�ú 
/´ÖÖê�úóµÖÖ •Ö×´ÖÖß‡. ×´Öôû�úŸÖßÃÖ 
- 05% ¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 

4 �ÖÏßÖ ×²Ö»›üà�Ö ȩ̂ü™üà�Ö 
×ÃÖÛÃ™ǘ Ö ×´Öôû�úŸÖß : 
²ÖÖÓÓ¬Ö�úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖÖ�Öß ×¾Ö³ÖÖ�ÖÖ 
´ÖÖ±ÔúŸÖ ¤êü�ÖêŸÖ µÖê�ÖÖ-µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö 
³ÖÖê�Ö¾Ö™Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öê ¾ÖêôêûÃÖ †Ó×ŸÖ´Ö 
�ÖÏßÖ ×²Ö»›üà�Ö Certificate 
¤êü�ÖêŸÖ µÖê�ÖÖ-µÖÖ ×´Öôû�úŸÖßÃÖ 
ÃÖÖ´ÖÖµÖ �ú¸üÖŸÖ ÃÖæ™ü 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ ´ÖÖ�Ö�Öß 
ŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú¸ü ¸üŒ�ú´Öê“µÖÖ 
 
 

3 Star Rating - 05% ¸üŒ�ú´Ö 
ÃÖæ™ü 
4 Star Rating -  08% ü̧Œ�ú´Ö 
ÃÖæ™ü 
5 Star Rating -  10% ¸üŒ�ú´Ö 
ÃÖæ™ü 

“ÖÖ»Öæ ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¾ÖÂÖÖÔ“Öê “ÖÖ»Öæ 
´ÖÖ�Ö�ÖßŸÖß»Ö ¤êüµÖ ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú¸ü 
¸üŒ�ú´Öê“µÖÖ 
3 Star Rating -  05% 
¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 
4 Star Rating -  08% 
¸üŒ�ú´Ö ÃÖæ™ü 
5 Star Rating -  10% 
¸üŒ�ú´Ö ÃÖ æ™ü 

 

 µÖÖê•ÖÖÖ ÃÖÖ 2012-2013 “Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ 
¬ÖÖȩ̂ ü�Ö [ÃÖ¬µÖÖ“Öê ] 

ÃÖÖ   2013 - 2014            
�ú× ü̧ŸÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¬ÖÖȩ̂ ü�Ö 

 ÃÖÖ´ÖÖµÖ�ú¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ »ÖÖ³Ö 
‘Öê�Öê�úÖ´Öß ¤üÖêÆüß ÃÖÆüÖ´ÖÖÆüß“Öß ÃÖÓ̄ Öæ�ÖÔ 
×²Ö»ÖÖ“Öß ¸üŒ�ú´Ö †Ö�ÖÖ‰ú ³Ö¸ü�Öê“Öß 
´Öã¤üŸÖ (×²Ö»Ö ×´ÖôûÖê †£Ö¾ÖÖ Ö ×´ÖôûÖê) 

×¤üÖÖÓ�ú 30 •ÖæÖ †�Öȩ̂ ü ¯Ö¸ÓüŸÖã “ÖÖ»Öæ 
¾ÖÂÖá †Ó́ Ö»Ö ²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß �úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 
ÃÖÓ̄ Ö»µÖÖÖê ×¤üÖÖÓ�ú 31 †Öò�ÖÃ™ü 

†�Öȩ̂ ü 

×¤üÖÖÓ�ú 30 •ÖæÖ †�Öȩ̂ ü 

 
�ú �ú ȩ̂ü¢Ö ü̧ ²ÖÖ²Öà“Öê ±úß / ¿Öã»�úÖ“Öê ¤ü ü̧ 

†. 
�Îú. ÖÖ¾Ö 

ÃÖÖ 2012-2013 “Öê 
¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ (ÃÖ¬µÖÖ“Öê ) ¤ü¸ü 

´ÖÖ�Öß»Ö ¾ÖÂÖá“Öê †Æü¾ÖÖ»ÖÖÖãÃÖÖ¸ü  
ÃÖÖ 2013-2014 �ú×¸üŸÖÖ 

¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ¤ü¸ü 
1 £Ö�ú²ÖÖ�úß ÖÃÖ»Öê“ÖÖ ¤üÖ�Ö»ÖÖ ±úß ¯ÖÏŸÖß ¤üÖ�Ö»ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 5/- ¯ÖÏŸÖß ¤üÖ�Ö»ÖÖ ¹ý¯ÖµÖê 100/- 

2 ×´Öôû�úŸÖ ˆŸÖÖ¸ ±úß ¯ÖÏŸÖß ˆŸÖÖ¸üÖ ¹ý¯ÖµÖê 10/- ¯ÖÏŸÖß ˆŸÖÖ¸üÖ ¹ý¯ÖµÖê 25/- 

3 ÆüÃŸÖÖÓŸÖ¸ü�Ö ÖÖê™üßÃÖ ±úß 1 % [�ú ü̧µÖÖê�µÖ ´Öã»µÖÖ¾Ö¸ü] 5% [�ú¸üµÖÖê�µÖ ´Öã»µÖÖ¾Ö ü̧] 

4 ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ�úßµÖ ÃÖê¾ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏŸÖß ×²Ö»Ö ¹ý¯ÖµÖê 5/- ¯ÖÏŸÖß ×²Ö»Ö ¹ý¯ÖµÖê 100/- 
 

 ÃÖÆüß/- 
†ÖµÖãŒŸÖ 

Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ 
Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018.  


