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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ४४ 

 सभावृ ांत 
 

दनांक - ५.२.२०१३             वेळ-  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ाह क सभा मंगळवार, दनांक 
५/२/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती  
   २) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
   ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
   ४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
   ५) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
   ६) मा.पाडाळे िनता वलास 
   ७) मा.जावेद रमजान शेख 
   ८) मा.जगताप नवनाथ द  ू
   ९) मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
   १०) मा.भोसले राहल हनुमंतराव ु  
   ११) मा.च धे आरती सुरेश 
   १२) मा.भालेकर अ णा दलीप 
   १३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   १४) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण          

 
यािशवाय मा. काश कदम–अित.आयु , मा.सावंत-सह आयु , मा.पवार, मा.मुंढे,  

मा.गावडे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.झुरे, मा.फंुदे- सहा. आयु , मा.घाडगे - 
मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर- .नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहरअिभयंता,मा.सुरगुडे – वकास 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.तुपे- सह शहर अिभयंता, मा.भोसले- मु यलेखापाल, मा.पवन साळवे – 
अित.वै .अिधकार  मा.दधेकरु , मा.ढगे, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.शरद जाधव, मा.रामदास जाधव, 
मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.क पले, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा.िशक, मा. परजादे, िश ण 
मंडळ, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.िशंपी- नगररचनाकार,मा. करण गायकवाड- 
जनसंपक अिधकार , मा.पाट ल – ाचाय आयट आय मोरवाड  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

 

 मा.सुषमा तनपुरे  -  मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २७०८ दनांक 
२९/१/२०१३ म ये माहे माच २०१३ म ये या मजकुरानंतर “ महापौर चषक 
ज हा तर जलतरण  पधा २०१३” हा मजकुर समा व  करणेची द ती करणेत ु
यावी. 
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अ) मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक २७०८ दनांक २९/१/२०१३ म ये माहे माच 
२०१३ म ये या मजकुरानंतर “ महापौर चषक ज हा तर जलतरण  पधा २०१३” 
हा मजकुर समा व  करणेची द ती करणेत येवून या द तीसह ु ु दनांक 
२२/१/२०१३ व २९/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-४२) 
सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले  

ब) दनांक २९/१/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-४३) 
   सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले 
 
 उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले :- 
 

वषय मांक :- ३०) येरवडा म यवत  कारागृह, पुणे यांचेकडून अिभलेखाचे रेकॉड  
                  बांध याचे कापड  माल खरेद बाबत. 
वषय मांक :- ३१) लेखािशषात वाढ/घट करणेस मंजूर  दे याबाबत मा.चं कांत  
                  वाळके, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय मांक :- ३२) K2H Fellowship Program क रता उप थत राहणेक रता  

                  वास खच अदा करणेबाबत. मा.चं कांत वाळके, मा.राहल ु  
                  भोसले यांचा ताव. 
वषय मांक :- ३३) नाना नानी पाक भोसर  उ ानाचे देखभाल व द ती ु  
                  कामास मुदतवाढ िमळणेबाबत. मा.चं कांत वाळके,  
                  मा.राहल भोसले यांचा तावु . 
वषय मांक :- ३४) मा. थायी सिमती ठरावात द ती करणेबाबत माु .चं कांत  
                  वाळके, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय मांक :- ३५) मे.िशव अड हरटाय झंग या सं थेस मनपा िनयमानुसार  
                  करारनामा करणेबाबत. मा.सुषमा तनपुरे, मा.चं कांत  

वाळके यांचा ताव. 
वषय मांक :- ३६) भाग . ४२ िचंचवड मधील न व मु लम    
                  दफनभूमी भैरवनाथ वयंरोजबागार सह सं था यांना  
                  देखभाल संर णाकामी देणेबाबत. मा.छाया साबळे,  
                  मा.आरती च धे यांचा ताव. 
वषय मांक :- ३७) पं.िचं.म.न.पा या आ कटे ट पॅनेलवर सृ ी डझायनर  
                  आ कटे ट िगर श िचददरवार यांची िनयु  करणेबाबत. 
   मा.सुषमा तनपुरे, मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव. 
वषय मांक :- ३८) म.न.पा.चे व ुत वभागाचे वापराक रता दहा नग  
                  हाय ोिलक लॅडर ( लॅफॉम) भाडेत वावर घेणेबाबत. 
वषय मांक :- ३९) वधवा, घट फोट त व िनराधार म हलांना कोटेशन अट  
                  िशथील करणेबाबत. मा.चं कांता सोनकांबळे, मा. वनया  
                  तापक र यांचा ताव. 
वषय मांक :- ४०) मशानभूमींसाठ  केअरटेकर नेमणेबाबत. मा.राहल भोसलेु ,  
                  मा.जावेद शेख यांचा ताव. 
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ठराव मांक – २८०३      वषय मांक – १ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/१६/२०१३ द.१०/१/२०१३.           

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

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 यताू  देणते येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८०४     वषय मांक – २ 
दनांक – ५/२/२०१३     वभाग – करआकारणी व करसंकलन 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे    अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कर/मु य/६/का व/९०३/२०१२ द.१४/१२/२०१२.      

 मा.महापािलका आयु  याचंी िशफारस वचारात घेवून -   
सन २०१३-२०१४ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीची फ  / 

शु क सोबतचे प  अ माणे िन त करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सन २०१२-
२०१३ या आिथक वषातील महापािलका करांचे दर व करे र बाबींचे फ /शु क सन २०१३-२०१४ 
या आिथक वषाक रता िन त करणेत येऊन कायम ठेवणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८०५      वषय मांक – ३ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – बी.ओ.ट . वभाग 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .बी.ओ.ट ./का व/९२/२०१२ द.२६/१२/२०१२ 
वषय – बीओट  क प या लेखािशषावर तरतूद वग करणाबाबत. 

  वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------  
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ठराव मांक – २८०६      वषय मांक – ४ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – जकात 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/१०/का व/३२८/२०१२ द.२९/१२/२०१२.          

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ९९ अ वये पुढ ल आिथक 
वषाक रता लागू करावयाचे करांचे दर फे ुवार  म ह याचे २० तारखेला कंवा यापुव  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 करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८०७      वषय मांक – ५ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – क भाग,  
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .क /लेखा/िन.क./१५/का व/३२३/२०१२ द.३/१०/२०१२.      

 मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे  

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 कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८०८      वषय मांक – ६ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – शासन 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१/का व/११६/२०१३ द.०२/२/२०१३.      

 अँड.सदानंद वाय देशमुख यांना महापािलकेम ये दनांक ०९/०२/२०१३ पासून पुढे ०६ 
म हने कालावधीसाठ  कायदा स लागार या पदावर मुदतवाढ दे यासाठ चा संदिभय ताव 
मा.आयु  यांनी मांक शा/१/का व/५९/२०१३, दनांक १७/०१/२०१३ अ वये माघार  घेणेस 
परवानगी मािगतलेने यास परवानगी देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८०९     वषय मांक – ७ 
दनांक – ५/२/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे          अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२२/२०१३ द.१९/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .२४ अ वये, वॉड 
.१० मोशी पुण-ेआळंद  ते द नगर (काळ िभंत) र याचे डांबर करण करणेकामी मे. जत िसंग 

(िन.र. .७४,६८,८६९ /- [र. .चौ-याह र लाख अडुस  हजार आठशे एकोणस र] पे ा ११.१७ % 
कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .६९,६६,३२६/- 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 देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८१०      वषय मांक – ८ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य 
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे          अनुमोदक–मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२२/२०१३ द.१९/१/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .११/२०१२-१३ मधील अ. .१३ अ वये, वॉड 
.१० मोशी व वध ठकाणचे र ते डांबर करण करणेकामी मे. जत िसंग (िन.र. .१,३०,७१,४३०/- 

[र. . एक कोट  तीस लाख ए काह र हजार चारशे तीस] पे ा ११.१७ % कमी) या ठेकेदाराकडून 
िन वदा मंजूर दराने र. .१,२१,९१,९१९/- 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 करारनाू मा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८११      वषय मांक – ९ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं७/का व/४२/२०१३ द.२१/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपाचे आरो य वभागासाठ  साफसफाई सा ह य खरेद कामी ई.िन.स.ु . ३०/२०१२-१३ 
अ वये लघु म िन वदाकार मे.रेखा इं ज. व स यांचे बाब .१, २, ४, ५, ६, ७, ८, १२, १३, १४, 
१५, १६, २०, २१, २२, २४, २५, २८, ३०, ३४, ३७, ३९, ४२, ४४, ४५, ४७ व ४८ या सा ह याचे 
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दर एकूण र. .२०,४८,१९२/-, मे.कापसे एंटर ायजेस पंपर  यांचे बाब .३, ९, १०, ११, १७, १८, 
१९, २६, २७, ३१, ३२, ३३, ३८, ४३ व ४६ या सा ह यांचे दर एकूण र. . ८,१९,१८०/- व 
मे.पी.शेषा  अँ ड कंपनी पंपर  यांचे बाब .१९, २३, २९, ३५, ३६, ४० व ४१ या सा ह याचे दर 
एकूण र. . ७७,११५/- वकृत क न व करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केलेला 
अस याने तुतकामी केले या सं वदेची मा हती याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८१२      वषय मांक – १० 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:-मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/११३/२०१३ द.२१/१/२०१३.      

 मा. सह शहर अिभयंता  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .४८ अ वये, 
अ भागातील वेणीनगर, कृ णानगर, पा या या टा यांव न पाणीपुरवठा यव थापन 
करणेक रता मजुर पुर वणेकामी मे.शुभम उ ोग (िन.र. .१८,५०,२२६/- [र. .अठरा लाख प नास 
हजार दोनशे स वीस] पे ा ३.५० % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश 
देणेत आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८१३      वषय मांक – ११ 
दनाकं – ५/२/२०१३            वभाग– आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.जावेद शेख      अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/८/का व/१८/२०१३ द.२२/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन-  

स या अ त वात असले या उ ोगधंदा परवाना फ चे दरप क प  अ, यवसाय परवाना 
फ चे दरप क प  ब व साठा परवाना फ चे दरप क प  क म ये तावा सोबत सादर केलेले 
असून सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता वाढ करणेचे मा.आयु  यांची मागणी असली तर  
स या अ त वात असले या दरात स याची मंद ची प र थती वचारात घेता सन २०१३-१४ 
कर ता तावीत केलेली २० % ऐवजी   १० % वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव महापािलका 
सभेकडे पाठवावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८१४      वषय मांक – १२ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग– आकाशिच ह व परवाना 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक–मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/९/का व/९४/२०१३ द.२२/१/२०१३.          

            मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन 
सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता अ, ब आ ण क नुसार प रिश  अ मधील जाह रात 

कराची व प रिश  ब मधील परवाना फ  / शु क याम ये ( वलंब शु क वगळता) तसेच प रिश   
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क मधील जागाभाडे दर नमुद केलेले असून सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह 
जाह रात कर, परवाना फ  / शु क व जागा भाडे तावा सोबतचे प रिश  अ, ब आ ण क ता वत 
दरप का माणे वसुली करणेस मा यता देणेत यावी अशी मागणी मा.आयु  यांचेकडून करणेत आली 
असली तर  सन २०१३-२०१४ या आिथक वषासाठ  परवाना फ  व जागाभाडे याम ये कोण याह  
कारची वाढ न करता फ  जा हरात कराम ये १० % वाढ करणेस मा यता देणेकामी तसेच या माणे 

सन २०१३-२०१४ या वषासाठ  िन त करणेत आलेले जा हरात कर, परवाना फ  तसेच जागाभाडे 
यांचे दर २०१४-२०१५ या वषासाठ ह  कोणताह  बदल न करता िन त करणेस मा यता देणेत  यावी 
अशी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव महापािलका सभेकडे पाठवावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८१५     वषय मांक – १३ 
दनांक – ५/२/२०१३     वभाग – जलिनसारण 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जिन/२/का व/८७/२०१३ द.२२/१/२०१३.      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या जलिनःसारण वभागाकड ल िन.नो. .५/१८/१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, ब 
भागातील े नेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदार  प दतीने देखभाल व द ती करणेकामी ु

मे.छोटेलाल चौहान (िन.र. .७५,८६,८०९/- [र. .पं याह र लाख शहाऐंशी हजार आठशे नऊ] पे ा 
३९.५० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८१६      वषय मांक – १४ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.राहल भोसलेु       अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:-मा. महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/च-होली/००५/१३ द.२२/१/२०१३ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या नवीन ह वाढ या भागशः मंजुर वकास योजनेतील अ)मा.महापािलका ठ. .८५ 
दनांक १/९/२०१२ ब)मा.महापािलका सभा ठ. .१५२ दनांक २६/११/२०१२ नुसार भाग मांक ७ 
मधील- तावात नमुद केलेले उवर त र यांचे व आर णांचे तावाने बाधीत खाजगी िमळकतींचे 
मु.ं ां. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ मधील तरतुद स तसेच भुसंपादन कायदा १८९४ माणे 
संपादन करणेस व येणा-या खचास (भूसंपादन अिधकार  कळवतील ती र कम) मा यता देणेत येत 
आहे.  

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८१७      वषय मांक – १५ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – व ुत मु यालय 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/तां/३५/२०१३ दनांक- २३/१/२०१३.      
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या शासक य इमारतीमधील उ दाहक .१ ते ४ ची वा षक देखभाल द ती ु
करणेचे सन २०१३-१४ साठ  वा षक देखभाल द तीचे काम उ पाद त कंपनी मेु .ओट स इले हेटर 
कंपनी (इं डया) िलिमटेड यांचेकडून िन वदा न माग वता थेट प दतीने परंतू रतसर करारनामा 
क न क न घेणेस व यापोट  येणारा खच र. . १,४७,५५२/- ा  झाले या कोटेसननुसार 
मे.ओट स इले हेटर कंपनी (इं डया) िलिमटेड यांस आगाऊ अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८१८      वषय मांक – १६ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग–मु य कायालय व ुत 
सुचक – मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .मुका/ व/जा/४२/२०१३ द.२८/१/२०१३.      

 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या मु य शासक य इमारती मधील उ दाहका या वा षक िन र णासाठ  मा. व ुत 
िन र क (उ दाहक), मुंबई यांना िन र ण फ  र. .४,२००/- तातड ची बाब हणून ी.कातोरे 
काश बाबुराव किन  अिभयंता ( व ुत) यांनी रोखीने अदा केली असलेने सदरची र कम 
ी.कातोरे यांना परतावा करणेस (सन २०१२-१३) मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८१९      वषय मांक – १७ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग– व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा. वनया तापक र     अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . व/मुका/४/का व/९५/२०१३ दनांक- २८/१/२०१३.      
वषय – िन वदा नोट स .३/७-१२/१३ मधील कामाचा करारनामा करणेस मंजूर बाबत. 

  वषय मांक १७ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – २८२०      वषय मांक – १८ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/उ ान/का व/३८/२०१३ द.२८/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१५/२०१२-१३ मधील अ. .१ अ वये, भोसर  
आर ण .४१४ येथे उ ान वकसीत करणेकामी मे.िशतल क शन (िन.र. .४६,०५,९६२/- 
[र. .शेहेचाळ स लाख पाच हजार नऊशे बास ] पे ा १४.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा 
मंजूर दराने र. .४१,११,३०५/- 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 घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८२१      वषय मांक – १९ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२९/२०१३ द.२९/१/२०१३.      

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .३ अ वये, वॉड 
.१० मोशी येथील वकास (पुणे-नािशक र ता ते मोशी आळंद  र ता) आराख यातील र ते 

तयार करणेकामी मे. ी गणेश क शन (िन.र. .२,७९,३३,०१४/- [र. .दोन कोट  एकोणऐंशी 
लाख तेहतीस हजार चौदा] पे ा ३०.९० % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .२,०२,६६,७९८/- 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 देणेू त येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८२२      वषय मांक – २० 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.आरती च धे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२८/२०१३ द.२९/१/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .१९/२०१२-१३ मधील अ. .९ अ वये, डुडूळगांव 
येथील वकास आराख यातील र ते खड करणे करणे (जुने गट नं.१९२ ते २४०) कामी मे. ी 
गणेश क शन (िन.र. . ६५,०१,३५९/- [र. .पास  लाख एक हजार तीनशे एकोणसाठ] पे ा 
३४.५०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने र. .४४,७१,३१०/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार ि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 देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८२३      वषय मांक – २१ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य  
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/िन/३क/का व/२७/२०१३ द.२९/१/२०१३ 
वषय – िन.नो. .१९/२०१२-१३ वॉड .२१ मधील र याचे डांबर करण करणेबाबत. 
       वषय मांक २१ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – २८२४     वषय मांक – २२ 
दनांक – ५/२/२०१३     वभाग– नागरव ती वकास योजना  
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे    अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.अितर  आयु  यांचे जा. .ना वयो/२/का व/५३/२०१३ द.२९/१/२०१३.      

 मा. अितर  आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .५ नुसार सन २०१२-१३ 
या आिथक वषात इय ा १२ वी नंतरचे वै क य, अिभयां क , संगणक थम वष पदवी पर ा या 
सारखे उ च िश ण घेणा-या मागासवग य युवक/युवतींना अथसहा य देणेकामी सन २०१२-१३ या 
आिथक वषात या कायालयात एकुण २४४ अज ा  झाले आहेत. यापैक  ८३ अज पा  झाले 
असून १६१ अज अपा  झाले आहेत. सदर पा  अजदारांना येक  र. .१०,०००/- माणे 
अथसहा य दे याक रता एकूण र. .८,३०,०००/- (र. .आठ लाख तीस हजार) अदा करणेस 
आव यक असून सदरचे खचास तसेच अपा  अजदारांपैक  कागदप ांची ुट  पुतता के यानंतर पा  
ठरणा-या अजदारास येक  र. .१०,०००/- अथसहा य अदा अदा कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
 
ठराव मांक – २८२५     वषय मांक – २३ 
दनांक – ५/२/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.जावेद शेख     अनुमोदक–मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/१३९/२०१३ द.२८/१/२०१३.      

 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७५ अ वये, 
जल े  .अ/६ मधील मोहननगर, रामनगर, व ानगर इ.भागात आव यक ठकाणी पाईपलाईन 
टाकणेकामी मे.अ य क शन (िन.र. .२२,४१,०९८/- [र. .बावीस लाख ए केचाळ स हजार 
अ या नव] पे ा १७.६६ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत 
आला अस याने याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८२६      वषय मांक – २४ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.राहल भोसलेु      अनुमोदक – मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पापु/िन/का व/११२/२०१३ द.२१/१/२०१३.      
वषय – िन.नो. .६/२८/२०१२-१३ मधील कामाचे करारनामे करणेस मंजूर  िमळणेबाबत. 
       वषय मांक २४ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८२७     वषय मांक – २५ 
दनांक – ५/२/२०१३     वभाग – पाणीपुरवठा 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.सह शहर अिभयंता यांचे जा. .पापु/६/का व/१४०/२०१३ द.२८/१/२०१३.      
 मा. सह शहर अिभयंता यांनी िशफारस केले माणे  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .३/७९/२०१२-१३ मधील अ. .७६ अ वये, 
जल े  .बी/९, १०, ११ म ये टाक वर ल वतरण यव थेसाठ  मजुर पुर वणेकामी मे.भारतीय 
म हला वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था (िन.र. .१८,०७,५१२/- [र. .अठरा लाख सात हजार पाचशे 
बारा] पे ा ९.०० % जा त) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन कर यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८२८      वषय मांक – २६ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – जल:िनसारण 
सुचक – मा.जावेद शेख      अनुमोदक–मा.नवनाथ जगताप 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . जिन/२/का व/१२०/२०१३ द.२९/१/२०१३.      
वषय – िन.नो. .५/१८/२०१२-१३ मधील अ. .१२ वर ल कामाचा करारनामा करणेस  

       मंजूर  िमळणेबाबत. 
       वषय मांक २६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८२९      वषय मांक – २७ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – मा यिमक िश ण  
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे     अनुमोदक – मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मा य/िश/१/का व/२०२/२०१३ द.२९/१/२०१३.      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

ी.ग हाणे नारायण तुकाराम, ाऊंडमन यांना र. .५,०००/- या माणे द.१/२/२०१३ पासून 
पुढ ल सहा म हने कालावधीसाठ  एक त मानधनावर मुदतवाढ देणेस व यां या मानधनापोट  येणा-
या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८३०      वषय मांक – २८ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – थाप य, अ भाग 
सुचक – मा.अ नी िचंचवडे      अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/अ /का.अ./२५३/२०१३ द.२८/१/२०१३.      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

मे.वैशाली एश स यांची मनपा या मा यता ा  आक टे ट पॅनेलवर नेमणूक झालेली 
असून कामाची िनकड व तातड  ल ात घेता मौजे िचखली येिथल गट .१६४४ पैक  या 
िमळकतीतील आर ण .१/९९ व मौजे िचखली येथील गट .८४९ मधील आर ण .१/११३  
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याजागेवर शाळा इमारत बांधणेसाठ  आक टे चरल स ह सेसचे काम करणेसाठ  
मे.वैशाली एश स यांची नेमणूक करणेस व या कामापोट  मनपा कड ल मंजुर दरा माणे देयके 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८३१      वषय मांक – २९ 
दनांक – ५/२/२०१३      वभाग – व ुत मु य कायालय 
सुचक – मा.नवनाथ जगताप     अनुमोदक – मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . सशअ/५०/२०१३ दनांक ३१/०१/२०१३.      
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े  

 पंपर  िचंचवड साय स सटर क पाचे उदघाटन द.८/२/२०१३ रोजी संप न होत असून 
सदर उदघाटन सोह यास स माननीय सां कृितक मं ी, भारत सरकार व एन.सी.एस.एम. 
कोलक ा येथील वर  अिधकार  उप थत राहणार आहेत. उप थतांची चहापान, अ पोपाहार, 
भोजनाची व िनवासाची यव था तसेच सदर उदघाटनाचे अनुषंिगक व ऐनवेळेस   येणा-या 

य  खचाचा वचार करता उदघाटन सोह यासाठ  र. . ३,००,०००/- (र. .तीन लाख) पयत 
खच अपे त अस याने सदरचा खच िन वदा न माग वता, करारनामा न करता व ुत मु य 
कायालयाकड ल ादेिशक व ान क  ( व ान शहर तारांगण) या लेखािशषातून करणेस मा यता 
येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले -  
 

ठराव मांक – २८३२       वषय मांक- ३० 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे     अनुमोदक –मा.छाया साबळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/४/का व/१३५/२०१३, द.४/२/१३ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपास आव यक रेकॉड बांध याचे कापड  माल व वध रंगात ३६”x3६”  साईजम ये नाड सह 
मनपा बोधिच ह छपाईसह एकूण १०८०० नग मा. थायी सिमतीचे मा यतेने येरवडा म यवत  
कारागृह, पुणे यांचेकडून थेट खरेद  केले आहे. येरवडा म यवत  कारागृह, पुणे ह  शासक य सं था 
असून यांचे दर पूव िनधार त असतात. या दराम ये वेळोवेळ  बील होत असतात. याचा वचार 
करता, महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७३ (क) अनुसुिच ड करण ५, मांक (२) 
(२) नुसार िन वदा न माग वता,करारनामा न करता थेट प दतीने चिलत दराने अंदाज क य 
तरतुद या अिधन राहन व वध वभागां या आव यकते माणे रेकॉड ू बांध याचे कापड  माल 
व वध रंगात ३६”x3६”  साईजम ये नाड सह मनपा बोधिच ह छपाईसह स या असले या तीनग 
दर र. .५०/- (जकात वाहतूक खच वगळून) माणे २०,०००/- नग एकूण र. .१०,००,०००/-म ये 
खरेद  कर यास व वभागां या आव यकते माणे एकूण र. .१०,००,०००/- मधून वेळोवेळ  सन 
२०१२-१३ साठ  होणारा आव यक तो  खच अिधक जकात, वाहतुक खच इ.करासह येणा-या 

य  खचास याच माणे पुढ ल सन २०१३-१४ या वषात मंजूर व ीय तरतुद या मयादेत 
आव यकते माणे अिभलेख माल खरेद  करणेस येणा-या य  खचास व र कम आगाऊ  
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व पात मा. शासन अिधकार , येरवडा म यवत  कारागृह, पुणे यांना आव यकते नुसार अदा 
कर यास, मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८३३       वषय मांक- ३१ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक–मा.अ नी िचंचवडे     

   संदभ:- मा. चं कांत वाळके, मा.अ नी िचंचवड यांचा ताव... 
सोबत जोडले या प  माणे लेखािशषात वाढ/घट करणेस मंजूर  देणेत येत आहे.  
(वाढ/घट र. . ३६,३०,०००/-) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८३४       वषय मांक- ३२ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.चं कांत वाळके       अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु  
       संदभ:- मा. चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले ु यांचा ताव... 
द ण को रयातील गुनसान महापािलकेसोबत पंपर  िचंचवड मनपा चा Sister City करार झाला आहे. 
या करारा अंतगत Exchange Program चा अंतभाव आहे. दरवष  K2H Fellowship Program क रता 
म.न.पा. कड ल एक कमचा-यांस द ण कोर यास पाठ वणे आव यक आहे. सदर Fellowship 

Program म ये को रयन शासन भाषा, इितहास, सं कृती म.न.पा. कडून पुर व यात येणा-या नागर  
सु वधा, पायाभूत सु वधा या वषयी मा हती व िश णाचे आयोजन गुनसान महापािलकेकडून 
कर याकत येते. सदर िश णाचा कालावधी सहा म हने असून कमचा-यां या िश णाचा खच 
गुनसान महापािलका करणार आहे. सदर िश णाक रता जा या ये याचा वमान वासाक रता र. . 
६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ ) कंवा येणारा य  खच कामगार क याण वभागाकड ल 
तरतूद तून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 
ठराव मांक – २८३५      वषय मांक- ३३ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक –मा.राहल भोसलेु  
संदभ:- मा. चं कांत वाळके, मा.राहल भोसले ु  यांचा ताव... 
महानगरपािलकेचे नाना नानी पाक भोसर  उ ानाचे देखभाल व द ती कर याचे स याचेु  कामास 
दनांक १/२/२०१३ ते ३१/१/२०१४ या कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस तसेच वा षक र. . 
४,००,०००/- येणारे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८३६      वषय मांक- ३४ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सचुक – मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक–मा.अ नीिचंचवडे        
संदभ:- , मा. चं कांत वाळके मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव... 
  मा. थायी सिमती ठराव मांक २५८४ दनांक १५/१/२०१३ म ये र. .७,२९,६८०/- ऐवजी र. . 
७,९२,६८०/- (अ र  र. . सात लाख या नव हजार सहाशे ऐंशी फ ) द ती करणेस मा यता ु
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८३७      वषय मांक- ३५ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक –मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.सुषमा तनपुरे, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड शहराम ये र यावर व वध ठकाणी टाटा एसीई या छोटया चारचाक  
वाहना ारे जा हरात करणेकामी मे.िशव अड हरटाय झंग या सं थेबरोबर  िनयमानुसार ५ वष क रता 
करारनामा क न काम करणेसाठ  परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे. ठराव कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८३८      वषय मांक- ३६ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.छाया साबळे      अनुमोदक –मा.आरती च धे 
सदंभ:- मा.छाया साबळे, मा.आरती च धी यांचा ताव...  
  भाग . ४२ िचंचवड मधील न व मु लम दफनभूमी भैरवनाथ वयंरोजगार सह 
सं था मया दत यांस तीन वष कालावधी क रता मनपा दराने देखभाल संर णाकामी देणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम होणेची वाट न पाहता 

ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८३९      वषय मांक- ३७ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे      अनुमोदक –मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ:- मा.सुषमा तनुपुरे, मा. चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव... 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ कटे ट पॅनेलवर व वध कारां या कामाचा अनुभव 
असलेले सृ ी डझायनर आ कटे ट िगर श िचददरवार यांची िनयु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 
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ठराव मांक – २८४०     वषय मांक- ३८ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                    वभाग – वाहनद ती कायशाळाु  
सुचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक –मा.िनता पाडाळे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .काशा/०४/का व/८७/२०१३, दनांक ४/१/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
मनपाचे व ुत वभागाचे वापराक रता ११ मी. उंचीची दोन १२ मी.उंचीची एक, १३ मी. उंचीची एक, व 
१५ मी. उंचीची सहा अशी एकूण दहा नग हाय ोिलक लॅडर ( लॅटफॉम) तावासोबत जोडले या  
प  अ म ये नमूद केले या दरानुसार म.े ीयश से स & स हसेस कॉप .रावेत पुणे -४१२११३ 

यांचेकडून पाच वष कालावधी करता भाडे त वावर घेणेकामी व मनपास या दहा वाहनांपे ा जादा 
वाहनाची गरज भासलेस यांच दराने व अट  शत  माणे भाडे त वावर वाहने घेणेस व येणा-या 

य  खचास तसेच मे. ीयश से स & स हसेस कॉप .रावेत पुणे -४१२११३ यांचे समवेत तसा 
करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८४१       वषय मांक- ३९ 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सुचक – मा.चं कांता सोनकांबळे      अनुमोदक –मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा. चं कांता सोनकांबळे, वनया तापक र यांचा ताव... 
नागरव ती वभागाकड ल वधवा, घट फोट त व िनराधार म हलांना यवसायासाठ  दले जाणा-या 
६०००/- अथसहा यासाठ  कोटेशन बंधनकारक असलेची अट िशिथल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

ठराव मांक – २८४२       वषय मांक- ४० 
दनांक – ०५/०२/२०१३                   
सचुक – मा.राहल भोसलेु        अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
संदभ:- मा.राहल भोसलेु ,मा.जावेद शेख यांचा ताव... 

   मा. थायी सिमतीचा ठराव झा यानंतर काम कर यास नकार दले या मे. फूत  बेरोजगार 
सेवा सहकार  सं था व िचंतामणी बेरोजगार सेवा सहकार  सं था यांची मा यता रदद क न  
 

अ. . सं थेचे नांव सोडत प दतीने ा  झालेली 
मशानभूमी 

१ भारतीय म हला वयंरोजगार सेवा 
सहकार  सं था मया दत 

पुनावळे मशानभूमी 

२ गाय ी एंटर ायजेस बोपखेल मशानभूमी 
३ म वकास म हला वयंरोजगार 

सेवा सहाकार  सं था मया दत 

कवळे मशानभूमी 

४ जनसेवा वयंरोजगार सेवा 
सहाकार  सं था मया दत 

फुगेवाड  दफनभूमी 
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उ  चार सं थाना मशानभूमीसाठ  येक  चार काळजीवाहक नेमणेसाठ  मा. थायी 
सिमतीचे मा य ठरावातील अट  व शत नुसार मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
-------- 

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.                             
         ( जग दश शे ट  ) 

              सभापती            
               थायी सिमती 

                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                               पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/१४०/२०१३ 

दनांक  - ०७/०२/२०१३.  

. 
 
 

   त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

         पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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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¸ü (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¸üÖŸÖ 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/- ¯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.  


