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

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २०/०५/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 

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

२०/०५/२०१५ 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. ल ढे शुभांगी संतोष 

४) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

५) मा. सुपे आशा र वं  

६) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

७) मा. िगता सुिशल मंचरकर 

८) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

९) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

 
 या िशवाय मा.जी.ड .मोरे – मु य  िल पक (सभाशाखा), हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते. 
 

----------  
  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा 
कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले.  
 
वषय .२) सन २०१४-२०१५ या आिथक वषात न दणीकृत साव.सं था/मंडळे यांना अनुदान 

अदा केलेबाबत अवलोकन व काय र मा यतेबाबत... 
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वषय .३) आिथक सहा य अदा करणेबाबत.... 

 
वषय .४) महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी 

येणा-या खचास मा यता देणेबाबत.... 
 
वषय .५) मा.नगरसद य,  पंपर  िचंचवड मनपा व मा.नगरसद य, पुणे मनपा यांचा 

केटचा सामना आयो जत करणेस व या अनुषंगाने येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत.... 

 
---------- 

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा. करण मोटे     अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 
 
  दनांक २०/०५/२०१५ ची मा. डा सिमती सभा दनांक २१/०५/२०१५ रोजी 
दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 
मा.सभापती – मा. डा सिमती सभा दनांक २१/०५/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत  

            तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

( ननवरे जत  बाबा ) 
सभापती 
डा सिमती 

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

कायप का मांक - १७ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०/०५/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २१/०५/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक २०/०५/२०१५ ची तहकूब 
सभा गु वार दनांक २१/०५/२०१५ 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. सुपे आशा र वं  

५) मा. सौ.साळंुके  स वता सुरेश 
 

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

---------- 
          दनांक ०६/०५/२०१५ व ०७/०५/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१६) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------   
 

ठराव मांक – १०१  वषय मांक - १ 
दनांक - २१/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.आशा सुपे  अनुमोदक – मा.स वता साळंुके 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२६१/२०१५, द.०५/०५/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 
 सन २०१३-१४ या आिथक वषाकर ता १४३ व ाथ  खेळाडंूना खालील माणे एकूण 
र. .५,१७,०००/- (अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार फ ) इतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी 
लागणार आहे. 
 

पा  / अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर एकूण 

पा  ९० ९ ४४ १४३ 

अपा  ४४ - ९ ५३ 

एकूण १३४ ९ ५३ १९६ 
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अ. . पधचा तर येक  िश यवृ ी र. . एकूण खेळाडू एकूण िश यवृ ी र. . 
१ रा य तर ३,०००/- ९०      २,७०,०००/- 
२ आंतर व ापीठ ३,०००/- ९     २७,०००/- 
३ रा ीय तर ५,०००/- ४४   २,२०,०००/- 
  एकूण - १४३  ५,१७,०००/- 

 
सबब म.न.पा.प रसरातील शालेय १४३ पा  व ाथ  खेळाडंूना सन २०१३-१४ ची डा  िश यवृ ी 
र. .५,१७,०००/- (अ र  र. .पाच लाख सतरा हजार फ ) अदा करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले  वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – १०२  वषय मांक - २ 

दनांक - २१/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.आशा सुपे  अनुमोदक – मा. स वता साळंुके 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/२२/२०१५, द.१५/०५/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे – 

  सन २०१४-२०१५ या आिथक वषात न दणीकृत साव.सं था / मंडळे यांचेकडून ा  झाले या 
अजापैक  पा  झाले या सं थांना १) साई सं कार सं था, आकुड , पुणे र. .२,९०,०००/-  २) चैत य 
म हला मंडळ, भोसर  र. .२,९०,०००/- ३) शारदा म हला बाल वकास  िश ण सारक मंडळ, पंपळे 
गुरव, पुणे र. .१,४७,२२२/- ४) साई िम मंडळ, शाहूनगर,िचंचवड र. .२,९०,०००/- ५) ममता 
िश ण ट, हे ेव ती, िचखली र. .९८,४४३/- व ६) माई बालभवन, मामुड , पुणे र. .१,३२,४२६/- 
या माणे एकूण र. .१२,४८,०९१/- (अ र  र. .बारा लाख अ ठेचाळ स हजार ए या णव फ ) 
अनुदान अदा केले अस याने याचे अवलोकन होऊन यास कय र मा यता िमळणेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०३  वषय मांक - ३ 

दनांक - २१/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक – मा.आशा सुपे 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/८/का व/३८/२०१५, द.१९/०५/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे – 

  महापािलकेचे डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे 
आंतरा ीय तरांवर ल  खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे कु.वै णवी 
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आनंदराव आं े हची बँकॉक थायलँड 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 दोनश प नास फ ) कु.वै णवी आनंदराव आं े हस आिथक 
सहा य अदा करणेस मा यता िमळणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०४  वषय मांक - ४ 

दनांक - २१/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक – मा.आशा सुपे 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३९६/२०१५, द.१८/०५/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व महारा  रा य रोलबॉल असोिशएशन यां या 
मा यतेने, पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिशएशन तसेच बोधनकार वकास डा सं था, 
यमुनानगर यां या संयु  व माने माहे मे/जून २०१५ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल 
केट ंग रंग यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१५ आयो जत 

करणेस व याकामी येणा-या र. .६,७५,७२८/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता तसेच 
पधा अनुषंगाने एकूण खच र. .६,७५,७२८/- मधील मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, 

ख या यव था खच, खेळाडू िनवास यव था, गा ा, उशा, बेडिशटस,् चादर, बादली, मग इ. भाडे 
खच एकूण र. .१,४८,०००/- हा थाप य वषयक खच थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय 
यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत  पकर व माईक, जनरेटर यव था खच 
र. .४०,०००/- हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग संबंिधत े ीय कयालय यांचे लेखािशषातून 
खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .४,८७,७२८/- हा डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता िमळणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १०५  वषय मांक - ५ 

दनांक - २१/०५/२०१५  वभाग - डा   

सुचक - मा.आशा सुपे  अनुमोदक – मा. स वता साळंुके 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३९९/२०१५, द.१८/०५/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे – 

  मा.नगरसद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व मा.नगरसद य, पुणे महानगरपािलका 
यांचा केट सामना माहे मे/जून २०१५ म ये आयो जत करणेस व सदर सामना अनुषंगाने १६ 
ट  शट, पँट, बुट खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेकामी अंदाजे र. .६०,०००/- व दो ह  
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संघातील नगरसद यांक रता अ पोपहार व भोजन यव था करणेकामी अंदाजे र. .४०,०००/- 
असा अंदाजे एकूण र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) चे खचास मा यता िमळणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

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

( ननवरे जत  बाबा ) 
सभापती 
डा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ४०९ /२०१५ 

दनांक : २१/०५/२०१५            
  
    

                                                                                                
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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