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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८६८/२०१३ 

दनांक-  १६/०८/२०१३ 
 

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

 

वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक  २०/८/२०१३ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

२०/८/२०१३ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस 

आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 

 
 
 

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 - ७४ 
दनांक- २०.८.२०१३          वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक २०/८/२०१३ रोजी सकाळ  ११.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

दनांक १३/८/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक-७३)  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 

वषय . १) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १०/०७/२०१३ ठराव .४ नुसार, 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
म हला व मुलांसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात.  
यापैक  म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण योजना ह  योजना दे खल यापुव  

राब व यात आलेली आहे.  सदर योजने ऐवजी म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय म हणुन योजना राब व यास मा यता दे यात येत असुन, यापुव  
म हलांसाठ  यवसाय िश ण या योजनेचे मोठया माणावर ल कामकाज हे मे. 
अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे या सं थेने चांग या कारे केलेले 
अस याने तसेच वशेषक न पं.िचं.म.न.पा.तील व तीपातळ वर ल कामकाजाचा 
अनुभव सदर सं थेस भरपुर अस याने व एकुणच कायप दती व अनुभव, पुरेसे 
मनु य बळ, मोठया माणावर ल कामकाज कर यासाठ  आव यक असलेली 
आिथक मता यांचा वचार करता मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 
पुणे यांना चालु वषाचे हणजेच दनांक ३१/०७/२०१४ अखेरपयत या कालावधीत 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म व तीपातळ वर राब वणेकामी मा यता 
दे यात येत आहे. सं थेचे काम हे म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
आयो जत करणे हे असुन सं थेने वषयानु प दलेले दर हे फ  याचसाठ  जर  
असले तर  म हलां या सबलीकरणासाठ  स मीकरणासाठ , यां या ान व 
कौश यात वाढ हावी, कौटंु बक आिथक उ प नात वाढ हावी.  हा सदर 
योजनेचा मु य उ ेश असुन सदर योजनेतुन म.न.पा.स कुठलाह  आिथक नफा 
िमळ वणे हा हेतु नाह .  मा  सं थेमाफत ान कौश य काय मात सहभाग 
घेतले या म हलांना रोजगार/ वयंरोजगारास वृ  करणे, यासंबंधीत यवसाय 
उभारणी ते व , व  प ात सेवा तसेच जमा खच न द , आव यक 
परवानगी/दाखले इ याद बाबत यांना मागदशन करणे बंधनकारक राह ल.  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील १६ वष पुण असणा-या म हला/मुलींना 
वा त याथ /वयाचा पुरावा हणुन आधारकाड /मतदान ओळखप  /पॅनकाड/ 
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रेशनकाड इ याद  त सम कागदप  वीका न कुठ याह  उ प न गटातील म हला 
/मुलींना काय मास वषयानु प एकुण शु का या १० %  र कम ह  लाभाथ  
सहभाग शु क हणुन भ न घेऊन ३० म हलां या मयादेत गट मुखांमाफत फाईल 
सादर क न काय मात सहभागी क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर 
योजने अंतगत म हलांसाठ  व तीपातळ वर म हला गटां या मागणीनुसार व वेळेत 
सदर काय माचे आयोजन करावयाचे असुन, वषयानु प िन ीत केले या एकुण 
शु का या १०% र कम भ न, यापुव  यवसाय िश ण योजनेअंतगत िश ण 
घेतलेले असले तर  एक कंवा एकापे ा अिधक वषयां या सदर ान व कौश य 
काय मात म हला / मुलींना सहभागी क न घेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
वषयानु प अ यास म पाहनच व तो आप याला झेपेल याची खा ी वाटणाु -या 
हणजेच तो कोस कर याचे ान/कुवत/ मता असले या गरजु म हलाच सहभाग 

शु क भ न फाईल सादर कर त असतात.  यामुळे विश  अशा शै णक 
अहते या अट ची आव यकता नाह .  यामुळे म हलांना यांचे इ छेनु प ान 
कौश य काय मास सहभागी होणेपासुन वंिचत ठेवले/रा हले असे होणार नाह , 
केवळ शै णक अहतेतुन ानाची पातळ  कळुन येत नाह .  यामुळे कुठलीह  
गरजु / इ छुक म हला ान कौश य काय मापासुन वंिचत राह नयेु , काय मात 
सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  कार या त ार स वाव राह नयेु , या 
हेतुने कुठलीह / विश  शै णक अहता न ठेवता ान कौश य वाढ काय म 
राब व यास मा यता दे यात येत आहे. यानुसार सोबत जोडले या प  अ म ये 
दलेले वषय, कालावधी व दर यांस व प  ब नुसार सदरची योजना मे.  अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत द. ३१/७/२०१४ 
अखेरपयत या कालावधीत वषयानु प एकुण काय म शु का या १०% र कम ह  
लाभाथ  सहभाग शु क हणुन भ न घेऊन म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय मात लाभा याना सहभागी क न घेऊन योजना राब वणेस व येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 

अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 

म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
प  – अ 

अ.  वषयाचे नाव काय म 
कालावधी 
 (दररोज २ 
तास) 

एकुण शु क लाभाथ  १०% 

सहभाग शु क 

१ पोकन इं लश  ३० दवस ३,०००/-  ३००/- 
२ व  कलाकौश य 

(मॉल इ.)  
३० दवस ३,०००/- ३००/- 
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३ अड हा स िग ट 
आट क स िनिमती 
(केिमकल 
लॉवर,िसरॅिमक लॉवर 

पॉट, लास पट ंग, टेन 
लास पट ंग, े िमंग, 
पो टर े िमंग इ.)  

३० दवस ३,०००/- ३००/- 

४ मोबाईल रपेअर ंग ४५ दवस ३,१५०/-  ३१५/- 
५ युट  केअर ऍ ड पालर 

मॅनेजमट 
६० दवस ४,५००/- ४५०/- 

६ फोटो ाफ  ३० दवस ३,६००/- ३६०/- 
७ पेपर क हजन ६० दवस ३,०००/- ३००/- 
८ घरगुती उपकरणे द ती ु

(िम सर/इ ी/गॅस/फॅन 
इ.) 

३० दवस ४,१५०/- ४१५/- 

९ व वध कारचे खा  
पदाथ तयार करणे 

३० दवस ३,०००/- ३००/- 

१०  ह ड ओ शुट ंग  ३० दवस ३,७००/- ३७०/- 
११ ले ुप टचस  

िश ण 
३० दवस ३,०००/- ३००/- 

१२ ण से वका िश ण ३० दवस ३,०००/- ३००/- 
 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . २) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .२ अ वये, ड  

        भागातील उ ानाचे थाप य व उ ान वषयक नुतनीकरणाची कामे करणेकामी मे. ी 
क शन (िन.र. . १,१७,७३,३२०/- (अ र  र. .एक कोट  सतरा लाख याह र हजार 
तीनशे वीस) पे ा १५.९९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .१,०३,८५,३०४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा 
अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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 २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . ३) मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .२८/२०१२-१३ मिधल अ. .१ अ वये, स.नं.१० 
सांगवी येथील संत गोरा कंुभार उ ानाचे नुतनीकरण करणे कामी मे. रगल क शन 
(िन.र. .१५,८६,९१६/- (अ र  र. .पंधरा लाख शहाऐंशी हजार नऊशे सोळा) पे ा १५.०० 
% कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने र. .१४,१६,३२३/- पयत काम क न घेणेस 
तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  माणे बाजारभाव कलमानुसार 
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मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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 २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . ४) उ ान वभागाकड ल िन.नो. .९/२/२००९-१० नुसार ड भागातील मनपाचे व वध उ ाने 
देखभाल व संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .१२,५७,७२४/- 
(मे २०१३ अखेर) चे य  खचास काय र व पुढ ल िन वदा क या अंतीम होई 
पयत या मुदतवाढ कालावधीत होणा-या य ात खचास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . ५) उ ान वभागाकड ल िन. .९/१-२००९/१० ब भागातील मनपाचे व वध उ ाने देखभाल व 
संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .३४,३६,९२३/- चे खचास 
काय र मा यता व पुढ ल िन वदा या अंतीम होई पयत या मुदतवाढ कालावधीत 
येणारे य  खचास  मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .  ६) उ ान वभागाकड ल िन. .१/(१-अ)२००९/१० अ भागातील मनपाचे व वध उ ाने  

                    देखभाल व संर ण करणेकामी ३ (तीन) वष कालावधीनुसार उवर त र. .८७,२३,८४८/- 
(मे २०१३ अखेर) चे खचास काय र व पुढ ल िन वदा या अंतीम होई पयत या 
मुदतवाढ कालावधीतील य  येणारे खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय . ७) मनपा या व ुत वभागाकड ल  िन.नो. .१७/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
                 जलशु द करण क  से.२३ ट पा-३ व ४ म ये काश यव था व व ुत वषयक कामे 

करणेकामी मे.एम.बी.इले क & कंपनी (िन.र. .३२,७७,०२९/- (अ र  र. .ब ीस लाख 
स याह र हजार एकोणतीस) पे ा (सुधार त दर) १२.३५ % कमी) या ठेकेदाराबरोबर 
वर ल कामाचा करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय . ८) मनपा या पाणीपुरवठा वभागाकड ल  िन.नो. .६/४२/२०१२-१३ मधील अ. .१९ अ वये, 
पंपर  िचंचवड शहरातील उवर त उंच टा या SCADA SYSTEM शी जोडणे कामी मे.रे ॉिनक 
ड हायसेस अँ ड िस ट स (िन.र. .४,५६,८६,५६६/- (अ र  र. .चार कोट  छप न लाख 
शहाऐंशी हजार पाचशे सहास ) पे ा १३.०० % कमी) या ठेकेदाराबरोबर वर ल कामाचा 
करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .९) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१४/२०१२-१३ मधील अ. .०६ 

अ वये, भाग .३ िचखली मोरेव ती मधील िचखली आकुड  र यापासून तळवडे 
र याला जोडणारा अंतगत मु य र ता वकसीत करणे कामी मे. ल सी कं शन 
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ा.िल. पुणे  (िन.र. .२,८०,११,२०४/-  (अ र  र. . दोन कोट  ऐंशी लाख अकरा हजार 
दोनशे चार) पे ा (सुधा रत दर) ५.००% जा त)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  

र. .२,९४,११,७६४/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा 
अट  माणे डांबर मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये क ा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 २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आरो य वभागाचे वापरासाठ  खरेद  करणेत येणारे रोड 

वपर मिशन म.ेबी. ह .जी.इंड या िल., िचंचवड, पुणे-१९. यांचे िन वदेतील भाग-०२ 
कामामधील दर सवात कमी अस याने यांचेकडून एक तपणे करारनामा क न घेऊन 
सदर मिशन चालनाक रता ित दन ित िश ट र. .९,२२५/- (र. .नऊ हजार दोनशे 
पंचवीस) अिधक वेळोवेळ    होणा-या बदलानुसार येणारे सेवाकर या माणे येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 ( दनांक २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .११) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२८/२०१२-१३ मधील अ. .१२ अ वये, ड भाग 

े ातील मोक या जागाना िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 
करणेकामी मे.यशक असोिसए स (िन.र. . ८४,०२,१२९/- (अ र  र. .चौ-याऐंशी लाख 
दोन हजार एकशे एकोणतीस) पे ा १५.७६ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर 
दराने  र. .७४,३१,८५१/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील 
िन वदा अट  माणे बाजारभावानुसार मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 
क ा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 २०/८/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .१२) 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 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .१३) औ ोिगक िश ण सं था, मोरवाड  कड ल सन २०१२-१३ या सुधा रत अंदाजप कात 
बोनस तथा सानु ह अनुदान ा लेखािशषावर र. .९०,०००/- (र. .न वद हजार) कमी 
घेणेत आली अस याने तरतूद  म ये तफावत दसत असून सुधा रत तरतूद  पे ा 
र. .८४,१८९/- इतका जादा खच झालेला आहे. सदरची तफावत दु त करणेकामी थायी 
आ थापनेवर दनांक २०/३/२०१३ रोजी एकूण र. .२,०६,४८८/- िश लक आहे. सदर 
रकमेतून र. .९०,०००/- फ  सन २०१२-१३ या बोनस तथा सानु ह अनुदान या 
लेखािशषावर तरतूद वग करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१४) किन  अिभयंता, थाप य पदासाठ  घेणेत येणा-या लेखी पधा पर ेक रता मे.झील टेक ्
स ह सेस, कोथ ड, पुणे यांचेकडून ओएमआर उ रप का छपाई क न घेणेस तसेच 
मशीनवर उ रप का तपासणीचे काम थेट प दतीने क न घेणेस व याक रता येणा-या 

य  खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. (अंदाजे खच र. .६,४९१/-) 
 

वषय .१५) मनपा या थाप य वाहतूक वभागाकड ल िन.नो. .२६/२०१३-१४ मिधल अ. .२४  

                   अ वये, िचंचवडगांव वा हेकरवाड  आंबेडकर चौक पंपर  कवळे बस टिमनल या प रसरात 
वाशांना/नागर कांना सुर त र ता ओलंडणे या सु वधा तयार करणेकामी 

मे.एस.एम.क शन (िन.र. .९,३३,७०७/- (अ र  र. . नऊ लाख तेहतीस हजार 
सातशे सात) पे ा ३३.२३ % कमी) या ठेकेदाराकडुन िन वदा मंजुर दराने 
र. .६,५४,६०८/- पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेतील िन वदा अट  
माणे डांबर, िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये 

क ा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. 

 

वषय .१६) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.८.०७.२०१३ ते १४.०७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/७०/२०१३ द.१२.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय .१७) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५(१) अ वये लेखाप र ण वभागातील 
द.१५.०७.२०१३ ते २१.०७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा मा.मु यलेखाप र क यांनी 
. मुलेप/१/का व/७१/२०१३ द.१२.८.२०१३ अ वये पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी 

कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 
 

वषय .१८) महारा  महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम १०५ (१) अ वये लेखाप र ण 
वभागातील द.२२.०७.२०१३ ते २८.०७.२०१३ अखेर संपणा-या आठव याचा 
मा.मु यलेखाप र क यांनी . मुलेप/१/का व/७२/२०१३ द.१२.८.२०१३ अ वये 
पाठ वलेला सा ा हक लेखा तपासणी कामाचा अहवाल अवलोकन करणे. 

 

वषय .१९) नागर  सु वधा क ाचे कामकाजाची पाहणीसाठ  मा. अित.आयु , सहा.आयु  करसंकलन व 
संगणक अिधकार  यां या समवेत है ाबाद व बगलोर तसेच भाग . ३५ अ  मधील 
ीम.िसमा फुगे नगरसद या अनहता करणी मा.सव च यायालय द ली  येथे 

जाणेसाठ  वमान वासकामी झाले या र. . ४००७३/- खचास काय र मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२०) ी.भोसले वनायक बाबुराव, रखवालदार यां या अ पल अजावर वचार करणे. 
 (मा. थायी सिमती ठराव .३६२२ दनांक ९/७/२०१३ अ वये) 
 

वषय .२१) जागितक बँके या सहा याने सु  असले या SUTP क पा अंतगत Technical Assistance 

(T.A.) मधील Parking Policy & Master Plan साठ  UMTC, New Delhi यांनी दलेली लघु म 
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दराची िन वदा र. .५५,७६,६००/- (र. .पंचाव न लाख शहा र हजार सहाशे) + सेवा कर 
(Service Tax) व इतर वकार यास व यां याशी करारनामा कर यास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

 

वषय .२२) अिभलेख क ाचे कामकाज कर यासाठ  ी.ए.ए.शेख, सेवािनवृ  नायब तहिसलदार यांना 
दनांक १/९/२०१३ पासून सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .२०,०००/- इत या 
एक त मानधनावर िनयु स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२३) मा. डा सिमती सभा दनांक १२/०८/२०१३ ठराव .२४ नुसार, शासक य ज हा तर 
शालेय ५० खेळ कारां या डा पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व पधकामी 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा-अ पोपहार खच, नारळ, बुके, पुजा खच, 
टेशनर  खच, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर खच इ. सन २०१३-१४ म ये 
वभागीय तर पधसाठ  म.न.पा.शाळेतील अंदाजे ३०० व ाथ  खेळाडू व रा य पातळ वर 
१५०, रा ीय पातळ वर ५० व संघटनेमाफत आयो जत डा पधसाठ  ५० शालेय खेळाडू, 
या या समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वासखच, दैिनक भ ा, वेश 

फ , औषध खच इ. अदा करणेकामी अंदाजे र. .१,००,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य 
खच र. .९,८८,८००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा 
पधा अनुषंगाने येणारा खच डा िनधी - वा षक डा पधा, डा कला सा ह य या 

लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद र. .३५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच 
शासक य ज  हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था, वनी / व ुत 
यव था, मैदान तयार करणे व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा 
भाग कायालयामाफत होणार आहे.  यासाठ  य  येणारा खच भागाचे 

अंदाजप कातून खच  टाक यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८६८/२०१३ 

दनांक- १६/०८/२०१३ 
 
 

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

 कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


