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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक-नस/८/का व/८३/२०१३ 

दनांक-  १७/०१/२०१३ 

 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक २२/१/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

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

मंगळवार, दनांक २२/१/२०१३ 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-४२ 

दनांक- २२.१.२०१३        वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा 
मंगळवार, दनांक २२/१/२०१३ रोजी दपुार  ३.00 वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

अ) दनांक १/१/२०१३, ८/१/२०१३  व १५/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का मांक-३९) सभावृ ांत कायम करणे. 
ब) दनांक ८/१/२०१३  व १५/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

(कायप का मांक-४०) सभावृ ांत कायम करणे. 
क) दनांक १५/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-४१)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय मांक- १) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .८१ 
अ वये, भोसर  गावठाण प रसरात हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा चर (इं डया) ा िल 
(िन.र. .१८,६७,४२४/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे ु चोवीस] पे ा 
२.०० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१९,२१,५७९/- 
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 २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक- २) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .७३ 
अ वये, वॉड .१७ सँ ड वक कॉलनी मधील र याचे डांबर करण 
करणेकामी मे. ह .एम.मातेरे इं ा चर (इं डया) ा िल 
(िन.र. .२४,९८,३४९/- [र. .चो वस लाख अ या नव हजार तीनशे 
एकोणप नास] पे ा ३.०३ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२५,४३,७८१/- 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 २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- ३) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .११/१२-१३ मधील अ. .२५ 
अ वये, कासारवाड  म हला आय.ट .आय.येथे ५० के. ह .ए. मतेचा 
जनरेटर संच बस वणेकामी मे. पल मी इले क स (िन.र. . 
११,४२,८४३/- [र. .अकरा लाख बेचाळ स हजार आठशे चेाळ स] पे ा 
२६.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ४) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील 
अ. .२० अ वये, अ भागातील गट .१२५३ व ९३० येथील पंपींग 
टेशनमधील सुधारणा वषयक कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर 

(िन.र. .१८,६७,४०५/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशे पाचु ] पे ा 
२२.२५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ५) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/२०१२-१३ मधील 
अ. .१७ अ वये, िचंचवड मलशु द करण क ातगत मोहन नगर, 
काळभोरनगर व अ भाग प रसरात अंतगत ेनेज लाईन टाकणेकामी 
मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .९,३३,६९९/- [र. .नऊ लाख तेहतीस हजार 
सहाशे न या नव] पे ा २५.२५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ६) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .११ 
अ वये, वॉड .९ मधील वकास आराख यातील र ते खड मु माचे करणे 
(जुने गट नं.१३०६ ते १२९७) कामी मे.एम.पी. धो े क शन 
(िन.र. .४८,६८,०६०/- [र. .आ ठेचाळ स लाख अडुस  हजार साठ] पे ा 
३६.०९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .३२,६६,७३६/- 
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 करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
 
 



 4 

वषय मांक- ७) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .७ 
अ वये, वॉड .१० मोशी ल मीनगर व इतर ठकाणचे ना याचे 
बांधकाम करणेकामी मे.धने र क शन (िन.र. . ८४,०३,०४७/- 
[र. .चौ-याऐंशी लाख तीन हजार स ेचाळ स] पे ा ३३.३० % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. . ५८,८५,०७४/- 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 २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण मंडळाचे सन २०१२-१३ चे 
सुधा रत अंदाजप क र. .१,०५,३७,५२,०००/- व सन २०१३-२०१४ चे 
मुळ अंदाजप क र. .१,००,४०,००,०००/- (दबेरजी जमा खच वगळताु ) 
मा यतेसाठ  मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- ९) 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 २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
वषय मांक- १०) 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 कराू रनामा क न घेणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ११) 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 दु ती करणेकामी मे.एन एन िशंगाडे 
(िन.र. .१८,६७,४००/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार चारशेु ] पे ा 
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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. 
 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक- १२) 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. 
 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १३) 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 मेु . ी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 करण.े 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १४) 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 
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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 करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १५) 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. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १६) 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. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १७) 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. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- १८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 

अ. .४० अ वये, से. .२३ जलशु द करण क  ते पंपर  िचंचवड 
पॉिलटे नक पयत ३०० िम.िम. यासाची पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.अ य क शन (िन.र. .८०,००,०००/- [र. .ऐंशी लाख] पे ा 
१३.६६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराकडून 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय मांक- १९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील अ. .१७ 
अ वये, जल े  .३/१३ दापोड  येथे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२९,८७,२००/- [र. . एकोणतीस लाख स याऐंशी 
हजार दोनशे] पे ा ५.५५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/२०१२-१३ मधील 

अ. .७० अ वये, जल े  .३/१२ पंपळेगुरव येथे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन पुर वणे व 
टाकणेकामी मे. ी.कॉ ॅ टर (िन.र. .२८,००,८३३/- [र. .अ ठावीस लाख 
आठशे तेहतीस] पे ा १०.५० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २१) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९९ अ वये 

पुढ ल आिथक वषाक रता लागू करावयाचे करांचे दर २० फे ुवार  पुव  
महापािलकेने िन त करावयाचे अस याने चिलत दरप कातील सव 
मालाचे सन २०१२-१३ म ये असलेले जकात दर सन २०१३-२०१४ क रता 
कायम ठेवणेस व दर समानीकरणा या तावातील शासनाकडून जे दर 
मा य होऊन येतील या शासन आदेशा माणे कायवाह  करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 

 

वषय मांक- २२) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .७८ अ वये, वॉड .११ येथील व वध ठकाण या मनपा 
इमारतीचे करकोळ द ती व इतर थाप य वषयक कामे ु
करणेकामी मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .९,३२,९७३/- [र. .नऊ लाख 
ब ीस हजार नऊशे याह र] पे ा ३१.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे 
अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २३) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 

अ. .२८ अ वये, वॉड .१७ (नवीन भाग .३२) मधील इमारतीची 
व इतर ठकाणी थाप य वषयक द ती कामे करणेकामी ु
मे.जी.के.कांबळे (िन.र. .९,३२,३८६/- [र. .नऊ लाख ब ीस हजार 
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तीनशे शहाऐंशी] पे ा २८.९९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २४) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील 
अ. .८१ अ वये, वॉड .२३ म ये र यांचे नामकरण फलक बचेस 
वाचनालय इ. थाप य वषयक कामे करणेकामी मे.जी.के.कांबळे 
(िन.र. .९,२७,४२१/- [र. .नऊ लाख स ावीस हजार चारशे एकवीस] 
पे ा ३०.०२ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २५) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .८३ 
अ वये, भोसर  वॉड .१८ गवळ नगर मिधल थाप य वषयक द तीची ु
कामे करणेकामी मे.एन.बी.क शन (िन.र. . ९,३३,०८१/- [र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार ए याऐंशी] पे ा २६.९९% कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २६) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .५० 

अ वये, वॉड .९ बो-हाडेवाड  जवळ ल र ते खड  मु माचे व BB M 
प दतीने करणेकामी मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. . ९,३३,३८२/- [र. .नऊ 
लाख तेहतीस हजार तीनशे याऐंशी] पे ा २७ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २७) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .६४ 
अ वये, वॉड .२३ गुळवेव ती भागात डांबर  र यांची द ती करणेकामी ु
मे.एन.एन.िशंगाडे (िन.र. .९,२७,६४५/- [र. . नऊ लाख स ावीस हजार 
सहाशे पंचेचाळ स] पे ा २५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय मांक- २८) मनपा या क भाग कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३ मधील अ. .७१ 

अ वये, मोशी मशानभुमी येथे िसमािभंत बांधणेकामी मे.वाघेरे ए पायर 
क शन (िन.र. .९,३१,६९३/- [र. .नऊ लाख एकतीस हजार सहाशे 
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या नव] पे ा १९.०९ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- २९) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .१/१२-१३ मधील अ. .७ 
अ वये, उजा बचत काय मा अंतगत वाय.सी.एम. णालय येथील 
वायु वझन संबंिधत सुधारणांची कामे करणे (फेरिन वदा) कामी मे.सुमी 
इले कल स हसेस (िन.र. .२९,३०,२००/- [र. . एकोणतीस लाख 
तीस हजार दोनशे] पे ा ९.२८ % जा त) या ठेकेदाराकडून करारनामा 
क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २२/१/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय मांक- ३०) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/१२-१३ मधील 
अ. .५ अ वये, भाटनगर मैलाशु द करण क ांतगत कामगारनगर, 
गांधीनगर भागात उव रत ठकाणी भुयार  गटर निलका टाकणेकामी 
मे.एम.जी.माने (िन.र. .३७,४३,५१९/- [र. .सदोतीस लाख ेचाळ स हजार 
पाचशे एकोणीस] पे ा २३.४० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३१) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२/२०१२-१३ मधील अ. .१२५ 
अ वये, भाग .२७ मधील मोरवाड  इमारतीची थाप य वषयक कामे 
करणेकामी मे.हर षकुमार रामदास गायकवाड (िन.र. .१६,७९,०४८/- 
[र. .सोळा लाख एकोणऐंशी हजार आ ठेचाळ स] पे ा १२.९९ % कमी) या 
ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .१५,३३,९८७/- 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- ३२) S U T P क पांतगत B R T S Corridor मांक ३ व ४ कर ता O-D आ ण इतर 
स हक रता िन वदा ा  दरांमधील तुलना मक या कमी दर असलेले 
ठेकेदार मे.अकार अिभनव क सलटंट ा.िल. यांचे र. .४५,५०,०००/- 
(र. .पंचेचाळ स लाख प नास हजार) मंजुर स व यांचेबरोबर करारनामा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३३) मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .२/२७/१२-१३ मधील 
अ. .२७ अ वये, िचंचवड मैलाशु द करण क ांतगत आनंदनगर, ए पायर 
इ टेट, िचंचवड टेशन भागात रा हले या ठकाणी भुयार  गटर निलका 
टाकणेकामी मे.एम.जी.माने (िन.र. .३७,४१,८९८/- [र. .सदोतीस लाख 
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ए केचाळ स हजार आठशे अ या नव] पे ा २३.४० % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ३४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .७९ अ वये, जल े  .ड/५, वॉड .४६ वजयनगर, काळेवाड  म ये 
न याने वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी 
मे.पी. ह .देशमुख (िन.र. .२२,४२,१७७/- [र. . बावीस लाख बेचाळ स 
हजार एकशे स या र] पे ा ३.७१ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१६ अ वये, जल े  .बी/५ प रसरातील िचंचवडेनगर पवनानगर, 
र टन कॉलनी, वेताळनगर, बळवंतनगर इ.नवीन वकसीत भागात 
जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२६,९८२/- 
[र. .चोवीस लाख स वीस हजार नऊशे याऐंशी] पे ा १२.९९ % कमी) 
(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५६ अ वये, जल े  .ड/३ ल मणनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. .११,२०,५००/- [र. .अकरा लाख वीस हजार पाचशे] पे ा २३.०० % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .११ अ वये, जल े  १ ते ८ ड भागात पा या या टा यां या 
आवारात सुशोिभकरण करणे व वॉचमन वॉटर बांधणे कामी मे. ी 
कॉ ॅ टर (िन.र. .१३,०७,४४९/- [र. .तेरा लाख सात हजार चारशे 
एकोणप नास] पे ा १४.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ३८) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .८/१२-१३ मधील अ. .४० 
अ वये, वॉड .३३ खराळवाड  येिथल बकाऊ फ सोसायट  व खराळआई 
मंद राजवळ ल उ चदाब व लघुदाब वा हनीचे खांब व तारा भुिमगत केबल 
टाकून हल वणेकामी मे.इले ोमेकॅिन स (िन.र. .२९,१५,८१२/- 
[र. .एकोणतीस लाख पंधरा हजार आठशे बारा] पे ा ३२.९९ % कमी) 
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(भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ३९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६८ अ वये, जल े  .ड/४ वॉड .४७ काळेवाड  म ये पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .शुभम उ ोग 
(िन.र. .११,२०,३७३/- [र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे याह र] पे ा 
१८.०१ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .३७ अ वये, जल े  .ड/७ वशालनगर येथे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.अ रहंत क शन (िन.र. .२२,३४,४००/- [र. . बावीस लाख चौतीस 
हजार चारशे] पे ा १२.०६ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .७२ अ वये, जल े  .ड/१ वाकड न याने वकसीत भागात निलका 
टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. . २४,२७,७३२/- [र. .चोवीस 
लाख स ावीस हजार सातशे ब ीस] पे ा १४.९९ % कमी) (भाववाढ फरक 
कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१ अ वये, जल े  .ड/७ पंपळेिनलखम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ दु तीची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . 
११,१९,००१/- [र. .अकरा लाख एकोणीस हजार एक] पे ा २४.८० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६७ अ वये, जल े  .ड/१४ सांगवी प रसरात पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल व करकोळ द ती ु कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. . १३,०५,३९०/- [र. .तेरा लाख पाच हजार तीनशे न वद] पे ा 
२४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 



 12 

वषय मांक- ४४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२१ अ वये, जल े  .ड/४ थेरगांव गावठाणम ये पाणीपुरवठा 
वषयक द तीु ची कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. . 
११,२०,५००/- [र. .अकरा लाख वीस हजार पाचशे] पे ा २४.८० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .७७ अ वये, जल े  .बी/५ अंतगत नवीन उंच पा या या 
टाक वर ल वतरण यव थेत सुधारणा करणेकामी जलवा हनी टाकणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२७,०८७/- [र. .चोवीस लाख स ावीस 
हजार स याऐंशी] पे ा १३.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५ अ वये, जल े  .ड/५ वॉड .४७ काळेवाड म ये न याने 
वकसीत होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .२२,४२,१७७/- [र. .बावीस लाख बेचाळ स हजार एकशे 
स याह र] पे ा ११.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६२ अ वये, जल े  .बी/९, १०, ११ म ये पाणीपुरवठा देखभाल 
द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१८,६६,१०६/- 
[र. .अठरा लाख सहास  हजार एकशे सहा] पे ा १९.४० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .३ अ वये, जल े  .अ/७ मधील आकुड  भागातील आव यक 
न याने वकसीत होणा-या इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी म.ेजी. 
आर. मंगोडेकर (िन.र. .२४,२७,३८४/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार 
तीनशे चौ-याऐंशी] पे ा १४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ४९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५७ अ वये, जल े  .अ/५ मधील जाधववाड , शाहनगरू , 
कुदळवाड , फुलेनगर, जी- लॉक, पुणानगर इ.भागात आव यक ठकाणी 
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पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी.आर.मंगोडेकर (िन.र. .२२,४१,०९८/- [र. . 
बावीस लाख ए केचाळ स हजार अ या नव] पे ा १७.१० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१४ अ वये, यमुनानगर भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी 
इं जिनअस (िन.र. .२२,४०,८७७/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार आठशे 
स याह र] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .३२ अ वये, िनगड  ािधकरण भागात पाणीपुरवठा वतरण यव थेत 
सुधारणा करणे व करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी 
इं जिनअस (िन.र. .१८,६७,३८९/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार तीनशे ु
एकोणन वद] पे ा २४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६५ अ वये, जल े  .अ/४ मधील मोरेव ती, रामदासनगर, 
िचखली व कुदळवाड  भागात आव यक ठकाणी पाईपलाईन टाकणेकामी 
मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .२२,६५,३६७/- [र. .बावीस लाख पास  
हजार तीनशे सदसु ] पे ा ९.६८ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .८ अ वये, अ भागातील कुदळवाड , िचखली, संभाजीनगर, शाहनगरू , 
वेणीनगर, काळभोरनगर, रामनगर, तळवडे इ.भागात नवीन हॉ ह 

बस वणे व हॉ ह द ती करणेकामी मेु .शहाबाई क शन (िन.र. . 
१८,६७,७५२/- [र. .अठरा लाख सदस  हजार सातशे बाव नु ] पे ा 
२५.३०% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१२ अ वये, जल े  .अ/८ मधील यमुनानगर भागातील न याने 
वकसीत होणा-या इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी म.ेजी.आर. 
मंगोडेकर (िन.र. .२२,४०,७९३/- [र. .बावीस लाख चाळ स हजार सातशे 
या नव] पे ा १६.८० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२७ अ वये, अ भाग आकुड  व िनगड  वभागातील टाक चे व 
आवारातील देखभाल द तीची कामे करणेकामी मेु .शहाबाई क शन  
(िन.र. .१८,६६,९३६/- [र. .अठरा लाख सहास  हजार नऊशे छ ीस] पे ा 
२५.६० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .४२ अ वये, जल े  .अ/८ मधील िनगड , गावठाण भागातील 
न याने वकसीत होणा-या इमारतीसाठ  पाईपलाईन टाकणेकामी मे.बालाजी 
इं जिनअस (िन.र. .२४,२७,६२०/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार 
सहाशे वीस] पे ा ८.६० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .४१ अ वये, अ भागातील ािधकरण, यमुनानगर, िनगड , आकुड  
इ.भागात नवीन हॉ ह बस वणे व हॉ ह द ती करणेकामी ु मे.शहाबाई 
क शन  (िन.र. .१८,६७,०४९/- [र. .अठरा लाख सदसु  हजार 
एकोणप नास] पे ा २१.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६ अ वये, जल े  अ/४ मधील पीनगर, वेणीनगर व तळवडे 
भागात आव यक या ठकाणी पाईपलाईन टाकणेकामी मे.जी.आर. 
मंगोडेकर (िन.र. .२२,५९,७१४/- [र. .बावीस लाख एकोणसाठ हजार 
सातशे चौदा] पे ा ८.१० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ५९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .७ अ वये, जल े  .बी/२ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु
मे.बालाजी इं जिनअस (िन.र. .१३,०६,४७६/- [र. .तेरा लाख सहा हजार 
चारशे शहा र] पे ा २४.८० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ६०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१५ अ वये, जल े  .ड/३ ल मणनगर येथे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी 
मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२७,७३३/- [र. .चोवीस लाख स ावीस 
हजार सातशे तेहतीस] पे ा १२.९० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५९ अ वये, ल मणनगर पा या या टा यांकर ता रंगसफेद  व 
थाप य वषयक कामे करणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. .११,२०,५५६/- 

[र. .अकरा लाख वीस हजीर पाचशे छप न] पे ा १५.५० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२ अ वये, जल े  .बी/४, बी/५, बी/६, बी/७ म ये मु य गु व 
वा हनीचे हॉ ह व एअर हॉ ह बदलणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. .२४,२७,६३६/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार सहाशे छ ीस] 
पे ा १८.५० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ६३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .४ अ वये, जल े  .ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे प रसरात 
आव यकतेनुसार टँकर दारे पाणीपुरवठा करणेकामी मे. डस वॉटर 
स लायस (िन.र. .१३,९७,८५०/- [र. .तेरा लाख स या नव हजार आठशे 
प नास] पे ा १ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा 
आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करण.े 

 

वषय मांक- ६४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .७३ अ वये, जल े  .ड/१ वाकड ड .पी. र यातील पाईपलाईन 
िश ट करणे व नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे. ी कॉ ॅ टर (िन.र. . 
२२,४२,१७७/- [र. .बावीस लाख बेचाळ स हजार एकशे स या र] पे ा 
१३.१५ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 
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वषय मांक- ६५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५१ अ वये, जल े  .ड/१५ अंतगत पंपर  वाघेरे प रसरात 
आव यकतेनुसार पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे करणेकामी ु
मे.शुभम उ ोग (िन.र. .१३,९९,७८५/- [र. .तेरा लाख न या नव हजार 
सातशे पं याऐंशी] पे ा २५.२० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२२ अ वये, जल े  .बी/४ गु दारा प रसरात संक पिच  तयार 
क न जलवा हनी टाकणेकामी मे.संजय कॉ ॅ टर (िन.र. .२४,२७,०३५/- 
[र. .चोवीस लाख स ावीस हजार प तीस] पे ा १३.८९ % कमी) (भाववाढ 
फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२८ अ वये, जल े  .ड/६ रहाटणीम ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .िस दे र क शन (िन.र. . 
११,१९,००१/- [र. .अकरा लाख एकोणीस हजार एक] पे ा १८.५० % कमी) 
या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .३५ अ वये, रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात 
पाणीपुरवठा वषयक व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणेकामी 
मे.द प क शन (िन.र. .१३,०३,३८०/- [र. .तेरा लाख तीन हजार 
तीनशे ऐंशी] पे ा १५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ६९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६६ अ वये, जल े  .ड/९ पंपळे स दागर प रसरात पाणीपुरवठा 
वषयक करकोळ द तीची ु कामे करणेकामी मे.बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. .१३,०७,५४०/- [र. .तेरा लाख सात हजार पाचशे चाळ स] पे ा 
२४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७०) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१३ अ वये, वाकड पा या या टा यांकर ता रंगसफेद  व थाप य 
वषयक कामे करणेकामी मे.िस दे कर क शन (िन.र. .११,२०,५५६/- 

[र. .अकरा लाख वीस हजार पाचशे छप न] पे ा १२ % कमी) या 
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ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .३९ अ वये, जल े  .ड/१ वाकड येथे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार पाईपलाईन टाकणेकामी मे.सा दक अ सार  
क शन (िन.र. .२४,२७,७३२/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार 
सातशे ब ीस] पे ा ११.२२ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६९ अ वये, जल े  .ड/५ वॉड .४६ वजयनगर म ये 
पाणीपुरवठा वषयक करकोळ द तीचीु  कामे करणेकामी मे.शुभम उ ोग 
(िन.र. .११,२०,३७३/- [र. .अकरा लाख वीस हजार तीनशे याह र] पे ा 
१९.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७३) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२० अ वये, जल े  .ड/७ पंपळेिनलख येथे वतरण यव थेत 
सुधारणा करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी म.े ी 
कॉ ॅ टर (िन.र. .२२,३४,४००/- [र. .बावीस लाख चौतीस हजार चारशे] 
पे ा १०.२० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ७४) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .३० अ वये, जल े  .ड/४ थेरगांव येथे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार पाईपलाईन पुर वणे व टाकणेकामी मे.अ रहंत 
क शन (िन.र. .२४,२७,७३३/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार 
सातशे तेहतीस] पे ा १३.५० % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७५) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .२५ अ वये, जल े  .ड/१ गणेशनगर म ये पाणीपुरवठा वषयक 
करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस (िन.र. . 
१३,०७,५४०/- [र. .तेरा लाख सात हजार पाचशे चाळ स] पे ा २४.८० % 
कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला 
अस याने याचे अवलोकन करण.े 
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वषय मांक- ७६) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .१० अ वये, जल े  .ड/६ रहाटणी येथे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार नवीन पाईपलाईन टाकणेकामी मे.संजय 
कॉ ॅ टर (िन.र. .२२,३४,४००/- [र. .बावीस लाख चौतीस हजार चारशे] 
पे ा १४.८९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या ठेकेदाराबरोबर 
करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन 
करणे. 

 

वषय मांक- ७७) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .५८ अ वये, जल े  .ड/१२ पंपळे गुरवम ये पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल करकोळ द तीची कामे करणेकामी मेु .बालाजी इं जिनअस 
(िन.र. .१३,०७,१६६/- [र. .तेरा लाख सात हजार एकशे सहास ] पे ा 
२४.८० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ७८) मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ च े
मुळ अंदाजप क तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ािधकरण ठराव 
.१९ द.१२/१०/२०१२ चे तपिशला माणे मा यता देणेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय मांक- ७९) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील 
अ. .६१ अ वये, जल े  .ड/२ गणेशनगर म ये न याने वकसीत 
होणा-या भागात पाणीपुरवठा निलका टाकणेकामी म.ेसा दक अ सार  
क शन (िन.र. .२४,२७,७३३/- [र. .चोवीस लाख स ावीस हजार 
सातशे तेहतीस] पे ा ९.९९ % कमी) (भाववाढ फरक कलमासह) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८०) मनपाचे अिधकार , पदािधकार , अ य  प कार संघ यांचे केबीन मधील 
खड यांना लॅडस प दतीने पडदे खरेद  क न बस वणे आव यक ्
अस याने सदर कामासाठ चे लघु म दरप कधारक मे् . टार फॅ स, 
ािधकरण पुणे यांचेकडून तावात नमुद के या माणे कामाची तातड ची 

गरज वचारात घेऊन सदरचे काम करणेसाठ  आदेश िनगत केले असून या 
कामाक रता र. २९,३४०/- खच येत असून सदरची र कम करारनामा न 
करता अदायगीस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८१) मनपा या व ुत वभागाकड ल िन.नो. .३/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, 
मनपा शासक य इमारती मधील सभागृहातील वनी ेपण यव थेची 
द ती करणेकामी मेु .एस. पॅझम एंटर ायझेस (िन.र. . १३,०६,६९०/- 
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[र. .तेरा लाख सहा हजार सहाशे न वद] पे ा २५.०० % कमी) या 
ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक- ८२) सुर ा यव थेचे काम हे अ याव यक सेवेत येत अस याने व सुर ा 
वभागास सहा.सुर ा अिधकार  पदाची आव यकता अस याने ी.पाट ल 
रामराव जयवंत (िनवृ  सुभेदार मेजर) यांची मुदत द.२७.१.१३ रोजी 
संपु ात येत अस याने सुर ा वभागाची आव यकता ल ात घेता पुढ ल ६ 
म हने कालावधीकर ता यांची नेमणूक सहा.सुर ा अिधकार  या पदावर 
दरमहा र. .२०,०००/- एक त मानधनावर करणेस तसेच येणा-या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८३) िन.नो. .२२/२०१२-१३ ची जाह रात िस द केलेकामी दै.लोकस ा व 
दै.इंड यन ए से यांना २० % सुट घेऊन अदा करावया या 
र. .४,८९,८४०/- (र. . चार लाख एकोणन वद हजार आठशे चाळ स) या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८४) िन.नो. .१७/१/२०१२-१३ ची जाह रात िस द केलेकामी दै.लोकस ा व 
दै.इंड यन ए ेस यांना २५ % सुट घेऊन अदा करावया या 
र. .२,२५,३६०/- (र. .दोन लाख पंचवीस हजार तीनशे साठ) या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय मांक- ८५) मा.पोिलस आयु  पुणे यांना पंपर  िचंचवड मनपा े ातील अित मणे/ 
अनिधकृत बांधकामे यांचे िन कासन कर यासाठ  मनपा े ात एक पोिलस 
ठाणे व चार पोिलस चौ यांसाठ  १०६ कमचा-यांची पद िनिमती क न 
कामकाज चालू करणेसाठ  मनपाकडून तावात नमुद माणे र. . 
१,३५,००,०००/- आगाऊ अदा करणेस व सदरचा खच अित मण िनमुलन 
यव था खच या लेखािशषातून क न य  झाले या खचाम ये आगाऊ 
र कमेची समायोजन करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८६) ड यु वषयक जनजागृतीबाबत र ा भा याने घेणेचे काम थेट प दतीने 
करारनामा न कर ता क न घेणेस व सदरचा खच ब भाग आरो य 
वभागाकड ल इतर खच या लेखािशषातून खच करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 (खच र. .२४,०००/-) 
 

वषय मांक- ८७) मनपा या व वध वभागांनी कामकाजा तव िनमं त केले या 
मा यवरां या मनपा भेट या वेळ  तसेच द ण को रया या िश मंडळाने 
मनपास दले या भेट यावेळ  हॉटे स म ये कर यात आले या भोजन 
यव थेसाठ  एक त र. .४४,४०६/- (र. .च वेचाळ स हजार चारशे सहा) 
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खच झालेला आहे. सदर खच थेट प दतीने कर यात आला असून यास 
काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ८८) ठेकेदारांना केले या कामांचे प रमानानुसार बलांची अदायगी करणेसाठ  क 
भाग पाणीपुरवठा वभागाकड ल तावात नमुद माणे तरतूद वग करण 

करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 (वाढ/घट र. .३०,००,०००/-) 
 

वषय मांक- ८९) अँड.सदानंद देशमुख (िनवृ  ज हा सरकार  वक ल) यां या सेवेची 
आव यकता वचारात घेता तसेच कायदा स लागार हे पद कायम व पी 
भर यासाठ  काह  कालावधी लाग याची श यता वचारात घेता अँड.सदानंद 
देशमुख यांना द.९/२/१३ पासून ०६ म हने कालावधीसाठ  एक त 
मानधन र. .२५,०००/- अिधक वाहन यव था व मोबाईल सेवेसह 
मुदतवाढ दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक- ९०) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .३४ नुसार, पुना 
ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असो् . यांना आंतर कचेर  कॅरम ( म हला 
/ पु ष ), फुटबॉल, हॉक , लॉनटेिनस, बु द बळ या ६ खेळां या पधा 
आयो जत करणेकामी आिथक पुर कार दे यासाठ  पुना ड ट इंटर 
ऑ फसेस पोटस असोिशएशन यांना एकूण आिथक सहा य ्
र. .१,०८,९००/- ( अ र  र. . एक लाख आठ हजार नऊशे फ  ) अदा 
करणेस व सदरचा खच डा िनधीतील वा षक डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ९१) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .३५ नुसार, सावजिनक 

सं था / मंडळे यांना सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दले या 
तावात नमुद एकूण ३२ मनपा यायाम शाळांचा करार संपु ात येत अस याने 

यांना माहे माच २०१३ अखेर सेवाशु क देऊन चाल व यास देणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ९२) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .३६ नुसार, खेळाडू  द क 

योजनेअंतगत १० खेळ कारात १०० खेळाडंूना य  लाभ देणेस मा यता 
देणेकामी तसेच याकामी सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या आिथक 
वषाक रता अंदाजे र. . २०,००,०००/- इत या खचास मा यता देणेकामी व 
सदरचा खच  खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर केले या तरतूद 
र. .२०,००,०००/- या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 
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वषय मांक- ९३) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .३७ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे १९ यांचे 

सहकायाने माहे जानेवार  २०१३ याकाळात ी साई वामी ववेकानंद डांगण, 

महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथ े अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  

व वध कार या पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३,०८,०००/- 

च े खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर पधा अनुषंगाने व ुत, पकर, 

माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत अ भाग व टेज, मंडप, टेबल खु या 
यव था खच हा थाप य अ भाग यांच ेलेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 

खच र. .२,३४,०००/- हा डा पधा िनधी वा षक पधा डा कला या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ९४) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .३८ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा फुटबॉल असो. व वे टन इं डया फुटबॉल 

असोिशएशन यांच ेमा यतेने व.राजेश बहल पोटस ् अं ड सोशल फाऊंडेशन, 

संत तुकारामनगर, पंपर  १८ यांच े सहकायाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल, संत तुकारामनगर, पंपर  १८ येथ े माहे फे ुवार  २०१३ म ये महापौर 

चषक रा य तर फुटबॉल पधा २०१३ आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे 
र. .१६,५१,५००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी तसेच 
सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच र. .९,८८,०००/- हा 
संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत र. . ६,६३,५००/- हा खच डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े 
छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय मांक- ९५) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .३९ नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा जलतरण असो. यांचे मा यतेने व 
पंपर  िचंचवड विमंग असोिशएशन यांचे सहकायाने मोहननगर जलतरण 
तलाव, िचंचवड अथवा कै.अ णासाहेब मगर टे डयम जलतरण तलाव, 
नेह नगर, पंपर  १८ येथे माहे माच २०१३ म ये आयो जत करणेकामी 
येणा-या अंदाजे र. .२,६२,१००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता 
देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच 
र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. . २,१२,१००/- हा खच डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  
टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
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िनमं णप का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन 
नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय मांक- ९६) मा. डा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .४० नुसार, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके यावतीन,े महारा  रा य शुट ंग बॉल असो. व पुणे ज हा 
शुट ंग बॉल असो. यांच ेमा यतेने वामी ववेकानंद मैदान महा मा फुलेनगर - 

कृ णानगर िचंचवड, पुणे १९ येथ े माहे फे ुवार  २०१३ म ये महापौर चषक 

रा य तर शुट ंग बॉल पधा २०१३ आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे 

र. .१२,१२,०००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर 

खचातील थाप य व व ुत वषयक खच र. .३,१५,०००/- हा संबंिधत भाग 

थाप य व व ुत वभाग यांच े लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. . 

८,९७,०००/- हा खच डा वभागाच े महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 

पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप  ेछपाई इ. िन वदा प दतीने 

अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 
 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/८/का व/८३/२०१३ 

दनांक-  १७/१/२०१३ 
 

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 ÃÖæ™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/- ¯Ö ÏŸÖß 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.  


