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

कायप का मांक - १६६ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – २१/०४/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२१/०४/२०१५ रोजी सकाळ  ११.०० 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.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
३) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

 
        यािशवाय मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.पाट ल, मा.च हाण–सह शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - 
वकास अिभयंता, मा.फंुदे,मा.दुरगुडे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.तांबे,मा.च हाण,मा.थोरात, 
मा.खाबडे, मा.बरशे ट , मा.घोडे-कायकार  अिभयंता, मा.आ ीकर-सह. यव थापक य संचालक 
पीएमपीएमएल, मा.िशंपी-नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
मा.सभापती -  सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उपल ध  

नस याने  मंगळवार दनांक २८/०४/२०१५ रोजी सकाळ  १०:४५ वाजेपयत सभा 
तहकूब करणेत येत आहे. 

 
 
 

  
    सभापती 
  थायी सिमती 

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

कायप का मांक - १६६ 
सभावृ ांत 

( दनांक २१/४/१५ रोजीची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २८/०४/२०१५                 वेळ – सकाळ  १०.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक २१/०४/२०१५ रोजीची तहकूब 
सभा मंगळवार दनांक २८/४/२०१५ रोजी सकाळ  १०.४५ 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.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
३) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
४) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
५) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
६) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
७) मा.तापक र अिनता म छं  
८) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
९) मा.काळे वमल रमेश  
१०) मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
११) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर  

 
         यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.गावडे-सह 
आयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण–सह शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.माने, 
मा.कडूसकर,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार, मा.दुधेकर,मा.िनकम, 
मा.इंगळे,मा.तांबे,मा.कुलकण ,मा.जुंधारे,मा.केदार ,मा.शेख-कायकार  अिभयंता,मा.बोदडे- .अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
दनांक १५/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६५) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
-------- 

ठराव मांक – ११३३३           वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४२७/१४ द.२७/०१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली व प रसरातील व वध ठकाणचे मनपा या ता यात आलेले र ते खड करण व  

बीबीएमने वकसीत करणबेाबत... 
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वषय मांक १चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११३३४           वषय मांक – २ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३इ/का व/४००/२०१५ द.५/०१/२०१५  
वषय - . .७ च-होली येथील ताजणेमळा, काळजेवाड  कोतवालवाड  पठारे मळा व इतर ठकाणचे  

अंतगत र ते खड करण व बीबीएम करणबेाबत... 
वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ११३३५           वषय मांक – ३ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – उ ान 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/कावी/२३३/२०१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - आई  उ ान देखभाल करणबेाबत... 

वषय मांक ३चा वचार दनांक २/६/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११३३६           वषय मांक – ४ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – उ ान 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे          अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .उ ान/६/कावी/२३२/२०१५ द.१३/३/२०१५  
वषय - कै.हर भाऊ दनाजी वाघेरे उ ान देखभाल करणबेाबत... 

वषय मांक ४चा वचार दनांक २/६/२०१५ चे सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक – ११३३७           वषय मांक – ५ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.संपत पवार           अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/३फ/१३४/१४ द.३०/०३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/१७/३३/२०१४-१५ अ वये, 
संभाजीनगर . .९ मधील जलतरण तलावाची थाप य वषयक व ुत वषयक आ ण फ टरेशन व 
लो रनेशन कामी M/S B K KHOSE (िन.र. . १,११,९६,०९६/- (अ र  र. .एक कोट  अकरा लाख 

शहा नव हजार शहा नव) पे ा ९.७५% जा त) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने 
र. .१,२२,८७,७१५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली 
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वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन 
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३३८           वषय मांक – ६ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/लेखा/१/का व/२०५/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. . थाप य/मु यालय/HO/३७/१/२०१४-१५ अ वये, 
पंपर  िचंचवड मनपा पर सरातील बीआरट एस कॉ रडोरवर बस थांबे उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे 
अंतगत अ) पंपर  िचंचवड प रसरात PMPML कर ता ठक ठकाणी बस थांबे उभारणेकामी M/S OMKAR 

GROUPS (िन.र. . ३,९८,४३,४८७/- (अ र  र. .तीन कोट  अ या नव लाख ेचाळ स हजार चारशे 
स याऐंशी) पे ा २५.२०% कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजुर दराने र. .३,१२,९३,०७५/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार मटेर यल या 
िनधा रत केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा 
वसुल करणे बंधनकारक रा हल या अट स अिधन राहुन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३३९           वषय मांक – ७ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२६२/१५ द.३०/३/२०१५  
वषय – ाथिमक व मा यिमक व ालया या शाळा इमारतींची दैनं दन साफसफाई करणे कामास  

 मुदतवाढ बाबत... 
वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११३४०           वषय मांक – ८ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग–आरो य मु य कायालय  
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आमुका/४/का व/२६३/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल िन.नो. .१३/१९/२०१४-१५ मधील अ. .८ अ वये 
जलशु करण क  से.२३ येथील ा सफॉमर सब टेशनची मता वाढ वणे व अनुषंिगक कामे करणकेामी 
मे.चैत य एंटर ायजेस (िन वदा र कम .- ८७,४१,८२७/- (अ र  र. . स याऐंशी  लाख ए केचाळ स 
हजार आठशे स ावीस फ ) पे ा १८.२०% कमी) या  ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर दराने 
र. .७५,०८,३५५/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व  िन वदा अट माणे भाववाढ 
कलमानुसार मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  
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दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या  अट स अिधन राहून 
या याबरोबर  करारनामा क न घेणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३४१        वषय मांक – ९ 
दनांक – २८/०४/२०१५       वभाग–यशवंतराव च हाण मृती णालय  
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे       अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .YCMH/भांडार/२/का व/१००/१५ द.३०/३/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालया या युरो सजर  वभागाने 
मागणी केलेले मनमन कंपनीचे Craniotomy मशीन ०१ संच पुरवठा करणेकामी कोटॆशन नोट स 
.२६/२०१४-१५ अ वये, ा  दरप कांम ये मे.मनमन, पुणे यांचे दरप क र. .९९,५००/- ती संच (सव 

करांसह) लघु म ा  झाले असुन वकृत करणेत आले आहे. वायसीएम णालयाचे युरो सजर  
वभागाकर ता आव यक Craniotomy मशीन १ संच मे.मनमन, पुणे यांचेकडून यांनी सादर केलेले 
दरप क र. .९९,५००/- ती संच (सव करांसह)  नुसार करारनामा न करता खरेद  करणेस व सदर 
खरेद स होणारा खच एकूण र. .९९,५००/- (अ र  र. .न या नव हजार पाचशे) ला मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक –११३४२        वषय मांक – १० 
दनांक – २८/०४/२०१५       वभाग– आरो य मु य कायालय 
सुचक –  मा.संपत पवार        अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .आ.मु.का./७/का व/१७१/२०१५ द.३०/३/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मशानभुमी दफनभुमी येथे काळजी वाहक नेमणबेाबत... 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११३४३           वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – थाप य 
सुचक –  मा.रमा ओ हाळ          अनुमोदक – मा.सुिनता गवळ   
संदभ:- मा.शहर अिभयंता यांचे जावक . था/िन/३इ/का व/२/१५ द.९/४/२०१५  
वषय - . .२९ मधील मोक या जागेत उ ान वकिसत करणबेाबत... 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११३४४           वषय मांक – १२ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – उ ान/वृ संवधन 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.अित.आयु  यांचे जावक .उ ान/४/का व/१०४/२०१५ द.९/४/२०१५  
वषय - मो.जा. . ३७/४१/४२ एस. लॉक एम.आय.ड .सी. भोसर  येथील वृ लागवड रोपांची देखभाल  

करणे (िन वदा नो. .१२/२०१४-१५) बाबत... 
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वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११३४५           वषय मांक – १३ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग–वै क य मु य कायालय 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वै /१अ/का व/२८३/२०१५ द.१३/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डॉ.तुषार कृ णा प साळ, अ थ रोग त  यांना मानसेवी त  (अ थ रोग त ) पदावर वाय.सी.एम. 
णालयात आदेशा या दनांकापासुन ६ मह ने कालावधीसाठ  ितमहा र. . ५,०००/- (अ र  र. .पाच 

हजार) एक त मानधनावर नेमणुक देणसे मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

-------- 
ठराव मांक –११३४६     वषय मांक – १४ 
दनांक – २८/०४/२०१५    वभाग – म यवत  सा ह य भांडार (वै ) 
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे    अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.आरो य वै क य अिधकार  यांचे जावक .मसाभां/४/का व/२९०/१५ द.१०/४/२०१५  
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा या व वध णालयांकर ता व दवाखा यांकर ता वॉिशंग मिशन व डबल  

 डोअर रे जरेटर खरेद  करणबेाबत... 
वषय मांक १४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११३४७            वषय मांक – १५ 
दनांक – २८/०४/२०१५           वभाग – म यवत  भांडार  
सुचक –  मा.संपत पवार          अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट  
संदभ:- मा.सहआयु  यांचे जावक .मभां/५/का व/३२४/२०१५ द.४/४/२०१५  
वषय - मनपाचे वाय.सी.एम.एच. कड ल र पेढ  तयार करणेसाठ  संगणक यं णा व इतर वभागांसाठ   

ंटर सा ह य खरेद बाबत... 
वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक –११३४८           वषय मांक – १६ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मभां/७/का व/४४३/२०१५ द.१५/४/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून -  

मनपाचे गणवेश देय म हला कमचा-यांकर ता म हला गणवेश खरेद कामी ई-िन वदा .३४/२०१४-
१५ अ वये ा  लघू म िन वदाकार मे. ी.साईसेवा एंटर ायजेस यांचे ३ बाबीचे लघु म दर एकूण 
र. .१०,३८,६७२/- व मे. ीदुगा िसले शन यांचे ७ बाबी लघु म दर र. .६,१९,३४५/- या माणे म हला 
गणवेशाचे एकूण लघु म दर र. .१६,५८,०१७/- (अ र  र. .सोळा लाख अ ठाव न हजार सतरा) हे 
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वकृत क न, करारनामा करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 

असली तर  मनपाचे म हला कमचार  गणवेश खरेद कामी ई-िन.सु. ं  ३४/२०१४-१५ नुसार िन वदेतील ा  
लघु म दरानुसार मे.साईसेवा ए टर ाईजेस बाब .१,२,८ कर ता र. .१०,३८,६७२/- व मे.दुगा िसले शन 
बाब .३,४,५,६,७,९ व १० क रता र. .६,१९,३४५/- यांचेकडुन एकुण र. .१६,५८,०१७/- खरेद  कर यात 
येणार असुन पुढ ल २ वष सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आथ क वषाक रता आव यकतेनुसार म हला 
कमचार  गणवेश खरेद  संबंिधत िन वदाधारकाकडुन पुन ययी खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 

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

-------- 
ठराव मांक –११३४९           वषय मांक – १७ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – नगरसिचव  
सुचक –  मा. वनायक गायकवाड          अनुमोदक – मा.स वता साळंुके  
संदभ:- मा.नगरसिचव यांचे जावक .नस/१/का व/२६८/२०१५ द.१३/४/२०१५  

नगरसिचव वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा मंजूर कामी सादर केले या वनंती 
अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणते येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३५०           वषय मांक – १८ 
दनांक – २८/०४/२०१५          वभाग – डा 
सुचक –  मा. हरानंद आसवाणी          अनुमोदक – मा.अिनता तापक र  
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/९/का व/८/२०१५ द.२७/१/२०१५  
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

मा. डा सिमती सभा दनांक १५/०४/२०१५ ठराव .९३ नुसार, डा वभागाचे कामासाठ  ०५ 
नग ास क टंग मिशन कोटेशन मागवून करारनामा न करता मे.आनंद ए टर ाईजेस, उ ोगनगर, िचंचवड 
यांचेकडून खरेद  करणेत आलेले असलेने एकूण र. .१,९७,५००/- चे खचाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –११३५१            वषय मांक – १९ 
दनांक – २८/०४/२०१५           
सुचक –  मा.कैलासभाऊ थोपटे      अनुमोदक – मा. वमल काळे  
संदभ:- मा.तानाजी खाडे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव- 

मा. डा सिमती सभा दनांक १५/०४/२०१५ ठराव .९४ नुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
डा वभागांतगत उदयो मुख खेळाडंू या सु  गुणांना वाव दे या या उ ेशाने खेळांचा चार व सार 

हो या या उ ेशाने केट,अँथले ट स, बॉ संग, हॉक , नेमबाजी, फुटबॉल, सॉ टबॉल इ. खेळांचे िश ण  
िशबीर दनांक ११ मे २०१५ ते २५ मे २०१५ अखेर १५ दवस आयो जत कर यात येणार आहे.  सदर 
िश ण  िशबीरासाठ  अंदाजे १० ते १५ वयोगटातील एकूण ४०० व ाथ  सहभागी होणार असून 
यांचेक रता ना ा, िश क यांचे मानधन यासाठ  अंदाजे र. .३,२५,०००/- (अ र  र. .तीन लाख 

पंचवीस हजार फ ) खालील माणे खच अपे त आहे. 
अ. . खचाचा तपिशल र कम पये 

१ खेळाडू अ पोपहार खच 

४०० खेळाडू x र. .५०/- x १५ = ३,००,०००/- 
३,००,०००/- 
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२ डा या याते मानधन 

ित दनी र. .१०००/- x १५ = १५,०००/- 
१५,०००/- 

३ िशबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

१५ x १०० x २ दवस = ३,०००/- 
३,०००/- 

४ िशबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

५० x १० x २ दवस = २,०००/- 
२,०००/- 

५  िशबीर अनुषंगाने करकोळ खच र. . ५,०००/- 
 एकूण खच र. . ३,२५,०००/- 

 
 

तर  िश ण िशबीरास मा यता व येणा-या अंदाजे खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 

(अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे) 
                                सभापती 

        थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                         पंपर  - ४११ ०१८. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/१०/का व/५१/२०१५ 

दनांक - २८/०४/२०१५     

 
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 
 


