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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०५/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 

०६/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके 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. तानाजी व ठल खाडे 

२) मा. िगता सुिशल मंचरकर 
 

 
या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
 
      सभा कामकाजाचेवेळ  सभाकामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात 
नसलेने उप थत स मा.सद य यांनी गु वार दनांक ०७/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० 
वा.पयत सभा तहकूब केली.         
 

   
नगरसिचव 

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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०६/०५/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०७/०५/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक ०६/०५/२०१५ ची 
तहकूब सभा गु वार दनांक ०७/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके 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. ननवरे जत  बाबा  - सभापती 
२) मा. तानाजी व ठल खाडे 

३) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

४) मा. सौ.साळंुके  स वता सुरेश 

५) मा. बारणे िनलेश हरामण  
 

 

या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बडे – 
शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

 

          दनांक १५/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------   
 

ठराव मांक – ९५  वषय मांक - १ 
दनांक - ०७/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक – मा. िनलेश बारणे 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३५१/२०१५, द.०७/०४/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 
 ई  िन वदा .१/९/२०१३-१४ मोहननगर, जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर 
व छता, साफसफाई व यां क देखभाल दु ती कामासाठ  ा  झालेल ेफ ट लोए ट ठेकेदार 

(ओंकार इं जिनअर ंग) २ वषाचे लघु म दरानुसार प ह या वषाचा दरमहा दर र. .१,११,६००/- 
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या दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच र. .१३,३९,२००/- तसेच दुस-या वषाचा दरमहा दर 
र. .१,२०,९००/- या दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच र. .१४,५०,८००/- एकूण 
र. .२७,९०,०००/- चे कामकाज सेकंड लोए ट ठेकेदार म.ेवरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड 
पुणे ३३ यांचेकडून करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेकामी व येणा-या खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे   िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ९६  वषय मांक - २ 

दनांक - ०७/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा. िनलेश बारणे  अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०६/का व/२२१/२०१५, द.१५/०४/२०१५ 

वषय - म.न.पा.चा इं ायणीनगर स.ेनं.०१ भोसर  येथील बॅडिमंटन हॉल रा ीय ािमण 
वकास क , पुणे ०६ यानंा ११ म हने भाडे कराराने चाल व यास देणेबाबत... 
वषय मांक २ चा  वचार दनांक १९/०८/२०१५ चे सभेत करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ९७  वषय मांक - ३ 

दनांक - ०७/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक – मा. िनलेश बारणे 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३७६/२०१५, द.२७/०४/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने मनपा प रसरातील उदयो मुख   खेळाडंू या सु  
गुणांना वाव दे या या उ ेशाने केट,  अथले ट स,   बॉ संग, हॉक , नेमबाजी, फुटबॉल, 
सॉ टबॉल इ. खेळांचे १० ते १५ वष या वयोगटातील एकूण ४०० व ा याक रता उ हाळ  
िश ण  िशबीर “ दनांक ११ मे २०१५ ते २५ मे २०१५ अखेर १५ दवस ” अशी मा.आयु  

यांची मागणी असली तर  माहे “ मे २०१५ म ये १५ दवस ” अशी दु ती करणेत येत असून 
कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, नेह नगर व ी संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, 
भोसर  येथे आयो जत करणेस  व याकामी येणारे र. .३,२५,०००/- (अ र  र. .तीन लाख 
पंचवीस हजार फ ) चे खचास मा यता व सदरचा खच डा िनधी, डा िश ण िशबीर या 
लेखािशषावर सन २०१५-१६ क रता केले या र. .५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे   िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 
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अ. . खचाचा तपिशल र कम पये 
१ खेळाडू अ पोपहार खच 

४०० खेळाडू x र. .५०/- x १५ = ३,००,०००/- 
३,००,०००/- 

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/- 

 

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

 
ठराव मांक – ९८  वषय मांक - ४ 

दनांक - ०७/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/८/का व/४२/२०१५, द.२७/०४/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड  िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे  
आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.नुपुर 
ल मण मोरे हची बँकॉक थायलॅड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या 
इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन ऑफ इं डया 
या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत  राहणेकामी 
र. .४१,२५०/- ( अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) आिथक सहा य अदा 
करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे   िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९९  वषय मांक - ५ 

दनांक - ०७/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/८/का व/४३/२०१५, द.२७/०४/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड  िश यवृ ी मधील ३ पान मांक १८ माणे  
आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु. वरदा 
कुमार देशपांडे हची बँकॉक थायलॅड येथे दनांक १९/०६/२०१५ ते २१/०६/२०१५ रोजी होणा-या 
इंटरनॅशनल योगासन ५ या योगासन पोटस चॅ पयनिशपकर ता योगा फेडरेशन ऑफ इं डया 
या सं थे यावतीने िनवड झाली अस यामुळे सदर पधसाठ  उप थत  राहणेकामी 
र. .४१,२५०/- ( अ र  र. .ए केचाळ स हजार दोनशे प नास फ ) आिथक सहा य अदा 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मेजर यानचंद 
हॉक  टे डयम मधील गॅलर ला १९३६ या बिलन ऑलं पक म ये मेजर यानचंद यां या 
सुवण पदक वजे या हॉक  संघात सद य असणा-या बाबु  िनमल, यु फ िलप व २००४ म ये 
ऑलं पक म ये सहभागी असणारे व म प ले व मु य गॅलर ला भारतीय हॉक  संघाचे माजी 
कणधार चार वेळा व ऑलं पक व डकप चॅ पय स ॉफ  आिशयाई सुवण पदक वजेते 
असणारे राजीव गांधी खेलर  पुर कार ा  धनराज प ले यांचे नाव गॅलर ला देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील खेळाडंू या डा गुणांना 
वाव िमळावा व गुणव ा वाढ हावी या अनुषंगाने शहरातील उ कृ  खेळाडंूना वषाम ये रा ीय 
आंतररा ीय तरावर नाव गाजवणा-या पु ष, म हला यांना खाशाबा जाधव पुर कार व 
११,०००/- व मागदशक / िश क / डा संघटक यांना गु वय पुर कार व ५,०००/- अशा 
प दतीने येक वष  होणा-या खचास शासक य मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे   
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १००  वषय मांक - ६ 

दनांक - ०७/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/२०/२०१५, द.२८/०४/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 अ. .१) वैदुव ती यायामशाळा, पंपळे गुरव, २) बळवंत िचंचवडे यायामशाळा, िचंचवड 
व ३) मुंजोबा चौक पंपळे सौदागर या यायामशाळा वगळता उव रत तावात  नमुद 
त यातील .१ ते २८ यायामशाळांना द.०१  डसबर २०१३ ते द.३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर 
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सेवाशु क देऊन म.न.पा. यायामशाळा कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तथा प एकूण २८ यायामशाळांची मुदत ३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर संपलेली अस याने दनांक 
१ डसबर २०१३ ते ३१ ऑ ट बर २०१४ अखेर सेवाशु क देऊन मनपा यायामशाळा कराराने 
चाल वणेस देणेस व यानंतर दनांक १ नो हबर २०१४ ते ३० जून २०१५ अखेर ११ म हनेसाठ  
सेवाशु क देऊन यायामशाळा चाल वणेस देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे   
िशफारस करणते येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

 
 
 

( ननवरे जत  बाबा ) 
सभापती 
डा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३६९ /२०१५ 

दनांक : ११/०५/२०१५             
    

                                                                                           
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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