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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १३९ /२०१३ 

दनांक : ०८/०२/२०१३ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८. 

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१३ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे.  सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती. 
   

 
     

              आपला व ासू 
 

. 
 
 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

( मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक १३ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१३ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
बुधवार दनांक २०/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल. 

िनयु या 
 

वषय मांक १) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०(५) म ये तरतूद  

                            के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम ३१अ  

                            म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना ारे करणे. 
--------------- 

 

ो रे 
 

(मंुबई ांितक म.न.पा. अिधिनयम १९४९ चे कलम ४४ अ वये) 
----------- 
मा. थायी सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक २) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३ 
            द.८/१/२०१३      
         २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३                 
            नुसार 

मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व 
िनमुलनासाठ  महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क, ड 
भागासाठ  चार पोिलस चौ या याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात 

नमुद प रिश  अ माणे ७८ पदे, प रिश  ब माणे २८ पदे अशी एकूण १०६ 
पदे रा य शासना या आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून यावर ल खचाची 
ितपुत  आगावू (Advance Payment) या व पात मनपाने करावयाची असून 

ह  बाब वचारात घेता अ) तावात नमुद शासन िनणयात नमुद केले या आ ण 
मनपासाठ  अनु ये असले या पोिलस अिधकार  व कमचार  यांचे वेतन व भ ,े 
िनवृ ीवेतन अंशदान होणा-या खचास व सदर खचाची र कम आगावू ितमाह  
ह या या व पात रा य शासनाकडे / संबंधीत पोिलस आयु ालयाकडे भर यास 
ब)सदर अिधकार  व कमचार  यांना पुर व यात येणा-या वाहन, कायालय व इतर 
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सु वधांवर येणा-या खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस 
आयु ांकडे आगावू व पात भर यास क)सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या 
खचाची पुतता कर यासाठ  मनपा या अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण 
क न याखाली आव यक तरतूद ितवष  कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /७/का व/३०६९/१२  
द.११/१२/२०१२      

    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २६/१२/२०१२ ठराव .२२१२  
       नुसार 
    ३) मा.राहल भोसलेू , मा.चं कांत वाळके यांचा ताव. 
    ४) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४५६  
       नुसार 

 वाय.सी.एम. णालयासाठ  र ामधील घटक तपासणीचे शु काबाबतचा 
त ा तावासोबत जोडलेला असून सदर त यात नमुद केले माणे तपासणीचे 
शु क माहे १ ए ल २०१२ पासून अंमलात आणणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 

 

वषय मांक ४) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .लेखा/६/का व/४५/२०१३  
 द. १०/१/२०१३.      

    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२६२१  
       नुसार 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडून 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/- मा यतेसाठ  करणेत 
आलेली िशफारस वचारात घेवून सन २०१३-२०१४ चे मूळ अंदाजप काम ये 
खालील माणे-     

सन २०१३ - २०१४ चे मुळ अंदाजप क (वाढ) 
 

 
 

अ.
. 

लेखािशष मा. िश ण मंडळाने 
सुच वलेली तरतूद 

मा.आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतूद 

मा. आयु  यांनी 
सुच वले या तरतूद त 
करावयाची वाढ 

१ ई लिनग २ कोट  ५० लाख ००            ५० लाख 

२ खेळ शाळा १ कोट  १५ लाख १५ लाख            ६५ लाख 

३ शालेय सा ह य १ कोट  ६५ लाख            १५ लाख 

४ पी.ट . गणवेश १ कोट  ७० लाख १ कोट             ४० लाख 

५ व ाथ  वेटर  

(१ली ते ७वी) 

१ कोट  १० लाख १ कोट  १०            ७५ लाख 
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तसेच सन २०१३ -२०१४ चे मुळ अंदाजप क (घट) 
 

अ. . लेखािशष मा. िश ण मंडळाने 
सुच वलेली तरतूद 

मा. आयु  यांनी 
सुच वलेली तरतूद 

मा. आयु  
यांनी 
सुच वले या 
तरतूद त 
करावयाची घट 

१ व ाथ  गणवेश ६ कोट  ६० लाख ५ कोट  १ कोट  

२ व ाथ  पाद ाणे 
व सॉ स 

१ कोट  ३५ लाख १ कोट  १५ लाख २० लाख 

३ व ाथ  पाटया व 
द रे 

१ कोट  १५ लाख १ कोट  २० लाख 

४ व ाथ  पावसाळ  
साधने 

१ कोट  ५० लाख १ कोट  ३० लाख २६ लाख 

 
 

      वर ल लेखािशषावर वाढ व घट करणेत येऊन या माणेचे मा. िश ण 
मंडळाचे सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क 
मा यतेक रता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक ५) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .व.ृस.ं/४/का व/१/२०१३  
                             द.९/१/२०१३.      

          २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२६९१  
       नुसार 
मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१२-१३ चे सुधार त व सन २०१३-१४ चे 

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 करणेत येत आहे.  
 
 
 

वषय मांक ६)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .पअक/६/का व/९६/२०१३  
   द.२२/१/२०१३.      

   २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२७५३  
       नुसार 
पंपर -िचंचवड मनपा गृह क पांम ये SVAGRIHA ीन ब ड ंग क रता 

खालील माणे िमयममधील व सामा य कराम ये सवलत दे याक रता (इतर 
सव सवलती यित र ) सदरचा ताव मा यतेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ७)  संदभ:- १) मा.आरती च ध,े मा.छाया साबळे यांचा ताव. 
    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/११/२०१२ ठराव .१९५२  
       नुसार 

          ३) मा.सुषमा तनपुरे, मा.सोनाली जम यांचा ताव 
    ४) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/०१/२०१३ ठराव .२७९६  
       नुसार 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने सन १९८७ म ये राब वणेत 
आले या झोपडप ट  पुनवसन क पाअंतगत भाटनगर पुनवसन क प राब वणेत 
आलेला होता. सदर क पाअंतगत एकूण १७ इमारती भाटनगर, बौ नगर, 
अशोकनगर येथे बांध यात आले या हो या. तथापी स थतीत सदर पुनवसन 
क पांतगत बांध यात आले या सव इमारतींची अ यंत दराव था झालेलीु  असून 

सदर इमारतींम ये राहणे तेथील नाग रकांसाठ  अ यंत धोकादायक झालेले आहे. 
सदर क पातील इमारतीमधील बहतांश जीने नाद त झालेले असून याव न ु ु
चढ उतार करणे अ यंत अवघड झालेले आहे. पावसा याम ये चौ या मज याव न 
घरात पाणी पडत असून याचाह  ास तेथील नाग रकांना होत आहे. सदर 
इमारतींची ेनेज यव था अ यंत खराब झालेली असून यामुळे तेथील प रसरात 
अनारो यकारक प र थती िनमाण झालेली आहे. 
 अ या प र थतीम ये तेथील नाग रक अ यंत धोकादायक प र थतीम ये 
राहत आहेत. तसेच यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. काह  दवसांपूव  
पु याम ये तळजाई टेकड वर झाले या इमारत दघुटनेमुळे याबाबत व रत यो य 
िनणय घेणे आव यक आहे. यामुळे सदर भाटनगर पुनवसन क प इमारतीचे 
पुन  S.R.A. अंतगत पुनवसन करावे अशी तेथील नाग रकांची मागणी आहे. 
तसेच भाटनगर पुनवसन क पालगत या बौ नगर, रमाबाईनगर, िनराधारनगर 
येथील नाग रकांचीह  याच ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क न िमळावे अशी 
मागणी आहे.  

 वर ल माग यांचा वचार करता भाटनगर पुनवसन क प इमारतींचे पुन  
S.R.A. अंतगत पुनवसन करणे व उव रत झोपडप टया बौ नगर, रमाबाईनगर व 

ा  गुणांकन टार रेट ंग िमयम 
सवलत 

सामा य करातील 
सवलत 

२५-३०             * १०% ५% 

३१-३५            **         २०% ८% 
३६-४०               ***                  

३०% 
१०% 

४१-४५                 *****                   

४०% 
१२% 

४५-५०               ******         ५०% १५% 
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िनराधारनगर या ठकाणी झोपडप ट  पुनवसन क प राब वणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
 

वषय मांक ८)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .कर/मु य/६/का व/९०३/२०१२ 
              द.१४/१२/२०१२.      

.               २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८०४  
       नुसार 
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. 

 
वषय मांक ९) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जकात/१०/का व/३२८/२०१२ 

      द.२९/१२/२०१२.          
   २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८०६  
       नुसार 
मंुबई ांि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. 

 
वषय मांक १०)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .आप/८/का व/१८/२०१३ 

             द.२२/१/२०१३.      
    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८१३  
       नुसार 
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. 
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वषय मांक ११)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/९/का व/९४/२०१३ 
       द.२२/१/२०१३.          
    २) मा. थायी सिमती सभा दनांक ०५/०२/२०१३ ठराव .२८१४  
       नुसार 
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  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 यांच े 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. 

 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक १२)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

       द.१९/०१/२०१३  
    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .१११  
       नुसार 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ या ठकाणी 
सी.सी.ट . ह .यं णा बस वणेकामी येणा-या र. .१,३२,००,०००/-( अ र  र. .एक कोट  ब ीस लाख 
फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  

 
वषय मांक १३)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९३/२०१३,  

       द.२९/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११३ 
       नुसार 

  तावातील वै क य अिधकार  पदावर ल अिधका-यांना र. .१५६००-
३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये ये  वै क य अिधकार  या 
पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  
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अ. . अिधका-यांचे नांव वग 

१. डॉ. ी.साळंुके मधुकर परबती अनु.जाती 
२. डॉ. ीमती गंभीर वणादेवी संजीव खुला 
३. डॉ. ी.िचखलीकर हेमंत कृ णा अनु.जाती 
४. डॉ. ी.का े चं शेखर ंबक  खुला 
५. डॉ. ीमती वसावे उषा फ  ू खुला (अनु.जमाती) 

६. डॉ. ीमती शेणॉय जय ी सुर  खुला 
७. डॉ. ी.भोसले राज  रघुनाथ खुला (अनु.जाती) 

८. डॉ. ी.होडगर बाळासाहेब पाराजी भ.ज. (क) 

 

वषय मांक १४)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९२/२०१३,  

       द.२९/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११४ 
       नुसार 
डॉ. ी .देशपांडे मकरंद वसंत यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन 

र. .६६०० या वेतन ेणीम ये बालरोग त  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास 
मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

वषय मांक १५)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९१/२०१३,  

       द.२९/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११५ 
       नुसार 

अ. . अिधका-यांचे नांव वग शै णक अहता 
१. ी.स यद इफतेखार युसुफ खुला ड .सी.ई. 
२. ी.बरशेटट  जयंत मधुकर (खुला) वमा  ड .सी.ई. 

 

 उपरो  नमूद त या माणे उपअिभयंता थाप य पदावर ल अिधका-यांना 
र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या वेतन ेणीम ये कायकार  अिभयंता 
थाप य  पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 

सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

 
वषय मांक १६)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/११०/२०१३,  

       द.३१/०१/२०१३ 

    २) मा. वधी सिमती सभा दनांक ०१/०२/२०१३ ठराव .११६ 
       नुसार 

वै क य उपअिध क पदावर स या कायरत असलेले डॉ.शामराव बाजीराव गायकवाड यांची 
वै क य उपअिध क पदावर ल सेवा वै क य अिध क पे बॅ ड     र. . १५६००- ३९१०० ेड पे 
र. .७६०० या वेतण ेणीतीलच यशवंतराव च हाण मृती णालय, या पदावर वगकरणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १७)  संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु३/का व/५०२/२०१२,  

       द.२९/१२/१२  

    २)मा. शहर सुधारणा सिमती सभा दनांक १६/०१/२०१३ ठराव .६९ 
       नुसार 

   शासन िनणय .झोपसु-२०१०/ . .१(भाग-१)/झोपसु-१ द.२९/०६/२०१२ शासन िनणय . झोपसु-

२०१०/ . .१ /झोपसु-१ द.२ जानेवार  २०१२ नुसार महापािलका े ातील अहता दनांकापूव या संर णपा  

झोपडया ह  तांतर त कर यासाठ  िनवासी योजनाकर ता वापरावया या झोपड कर ता र. .४०,०००/- आ ण 

अिनवासी व संयु  वापरातील झोपड कर ता र. .६०,०००/- ह तांतर शु क आकारणीक न ह तांतर करणेचा 
शासन िनणय तसेच शासन िनणय . झोपसु-२०१०/ . .१(भाग-१)/झोपसु-१ द.२९ जून २०१२ नुसार सदरच े 

ह तांतरण शु क र कम शासनाकडे जमा करणेचा आदेश मा. महापािलका सभेच ेअवलोकनाथ पाठ वणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
 

----------- 
 

मा. वशेष सिम यांचे सभावृ ांत 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक १८) (अ) दनांक २१/१२/२०१२, ०४/०१/२०१३ व ०९/०१/२०१३ चा सभावृ ांत  

            कायम करणे. 
 

                      (ब)  दनांक ०४/०१/२०१३ व ०९/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

-------- 
 
 
 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक १९) (अ) दनांक ०२/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
      

   (ब)  दनांक १६/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

-------- 
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मा. डा सिमती 
 

वषय मांक २०)  दनांक १९/१२/२०१२ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
          
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
टप (१)  “ पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  
        कर या वषयीचे जादा िनयम ” यामधील िनयम .१९ अ वये करांचे दर िन ती संबंधी  

        होणार  चचा दनांक १५ फे ुवार  २०१३ ला कंवा त पुव  समा  करावयास पा हजे 

   (२) मंु. ा.मनपा अिधिनयम १९४९ मधील कलम ९९ अ वये करांचे दर दनांक २० फे ुवार   

       २०१३ ला कंवा त पुव  िन त केले पा हजेत. 
------ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १३९ /२०१३ 

दनांक : ०७/०२/२०१३ 

     
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
       नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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 माहे फे ुवार  २०१३ चे मा.महापािलका सभेम ये मा. ीरंग ऊफ आ पा बारणे 
यांना वचारावयाचे  - 

 
 मांक १) पंपर  िचंचवड महापािलका े ातील अ, ब, क व ड या भागात अिधकृत बांधकाम 

  परवानगी घेतले या िमळकतींची सं या कती, िमळकती सं या स व तर ावी,   

   तसेच मनपा या े ातील वर ल भागा माणे अनािधकृत व गंुठेवार ने िनयिमत  

  केले या िमळकतींची सं या स व तर दे यात यावी. ( वभागीय करसंकलन  

  कायालयानुसार ) 

अ) मनपा े ात बांधकाम पूण होऊनह  करसंकलन वभागात िमळकतींची न द  
         झाली नाह  अशा कती िमळकती आहेत ? या िमळकतींची मा हती मनपा  

         करसंकलन वभागाकडे आहे का ? नस यास करसंकलन वभागाने िमळकती  

         न द व यासाठ  कोणती कारवाई केली ? 

ब)  जानेवार , फे ुवार , माच २०१२ या तीन म ह यात संपुण शहराम ये कती  

    िमळकतीं या न द  करसंकलन वभागात झा या ? याम ये अिधकृत िमळकती  

    कती व अनािधकृत िमळकती कती ? करसंकलन वभागीय कायालया या  

    न द नुसार मा हती दे यात यावी. 
 

 मांक २) मनपा काय े ातील पुरिनयं ण रेषेम ये कती बांधकामे अिधकृत आहेत ? कती 
बांधकामे अनािधकृत आहेत ? याची स व तर मा हती दे यात यावी.  पुरिनयं ण 
रेषा लागू हो या अगोदर झालेली बांधकामे व तदनंतर झालेली बांधकामे या 
िमळकतींची मा हती करसंकलन वभागात न द वले या नावासह व े ासह दे यात 
यावी. 
अ) पुरिनयं ण रेषेम ये व नद पा ालगत ीनझोन म ये हॉ पटल, शाळा,  

कॉलेजेस, सावजिनक सं था, ित ान व मंडळे यां या नावे अनािधकृत 
बांधकामे आहेत का ?  अस यास या िमळकतींची स व तर मा हती 
िमळकतीं या नावासह व झाले या अनािधकृत बांधकामा या े फळासह व 
करसंकलन वभागात न द वले या िमळकतीं या नावासह ते बांधकाम अिधकृत 
आहे का ? अनािधकृत ? याची संपुण मा हती ॉपट  उता-यासह दे यात यावी. 
ड .पी. लॅन म ये आर त भूखंडावर बांधकामे झाले या अनािधकृत 
बांधकामाची स व तर मा हती ावी. 

ब) अनािधकृत बांधकाम पाड यासाठ  १ ए ल २०१२ पासून आजपयत मनपा या  

   वतीने बांधकाम पाड यासाठ  कती खच झाला ? पोिलस संर णासाठ  कती  

   खच झाला ? व आजपयत कती बांधकामे पाड यात आली ? याची स व तर  

   मा हती दे यात यावी. 
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माहे फे ुवार  २०१३ चे मा.महापािलका सभेम ये मा.राज  गणपतराव जगताप यांना 
वचारावयाचे  -  

 
 मांक ३) मा.आयु  सो. यां या अनािधकृत बांधकामा या धोरणानुसार एक कडे आयु  सो. 

आर.सी.सी.मधील बांधकामे पाडत आहे व या अनािधकृत बांधकामांना 
कोण याह  कार या ाथिमक सु वधा उदा. पाणी, े नेज, व ुत  ावया या 
नाह त आ ण दसर कडे मा  नद पा ालगत अनािधकृत प ाशेड झोपडया ु
उभार या जात असून यांना पािलके यावतीने सव सु वधा पुर व या जात आहे 
याकडे मा  आयु  सो. व पािलका अिधकार  यांचे दल  होत अस यामुळे ु
शहरात अनािधकृत प ाशेड व झोपडयांचे माण वाढत आहे.  याबाबत 
मा.आयु  सो. यांचे नेमके काय धोरण आहे ?  

 

 मांक ४) मा.आयु  सो. भाग .५७ पंपळे गुरव म ये १८ मीटर ं द चे र ते आहेत. या 
र याची लांबी अंदाजे ६ कमी पयत आहे.  या र यावर खाजगी टु र ट या 
गाडया, कॉल सटर या गाडया तसेच फॅ केशन वकशॉप, भाजी यावसाियक, 
पथार वाल,े हातगाडया यां या अनािधकृत वापरामुळे या १८ मीटर ं द पैक  ९ 
मी. चा र ता हा केवळ नाग रकांना वापर यासाठ  िश लक राहतो.  प रणामी 
या भागात अपघाताचे माण वाढत असून रहदार ला अडथळा िनमाण होऊन 
वाहतुक क ड  िनमाण होते.  याबाबत मा.आयु  सो. यांचे नेमके काय धोरण 
आहे ? 
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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¸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.  


