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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक - ८ 

सभावृ ांत 

दनांक - १७/१२/२०१४             वेळ - दपार  ु २.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
१७/१२/२०१४ रोजी दपार  ु 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. मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा. सुपे आशा र वं  

४) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 
या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे - शासन अिधकार , मा.पानसरे - 

डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

  

उप थत स मा.नगरसद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात  

दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .५) महापौर चषक हॉलीबॉल पधा घेणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.आशा सुपे  

           यांचा ताव. 
वषय .६) वॅश कोटची द तीबाबत ु - मा.स वता साळंुके, मा.आशा सुपे यांचा ताव. 

 

वषय .७) व ाथ  खेळाडंूसाठ  बस सु वधा िमळणेबाबत - मा.आशा सुपे, मा.िनलेश बारणे  

           यांचा ताव. 
वषय .८) आंतरशालेय कला व िगयारोहण पधा २०१४-१५ आयो जत करणेबाबत -  

           मा. करण मोटे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव.  

वषय .९) महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१४-१५ आयो जत करणेबाबत -  

           मा. करण मोटे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
वषय .१०) ी संत ाने र डा सकुंल भोसर  येथील अथले टक ॅक वैय क 

           सरावासाठ  १ दवशी २ वेळा उपल ध क न देणेबाबत - मा.आशा सुपे,  

           मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
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वषय ं .११) हाफ कडो बॉ संग या खेळाचा महापौर चषक डा पधत समावेश  

           करणेबाबत - मा.आशा सुपे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
--------- 

 
 

ठराव मांक - ३४  वषय मांक - १ 
दनांक - १७/१२/२०१४  वभाग - डा  

सुचक - मा.िनलेश बारणे  अनुमोदक - मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१७८/२०१४, द.०२/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  महानगरपािलके या डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ 

माणे (आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे) 
कु.वै णवी आनंदराव आं े ह ची साऊथ कोर या येथे होणा-या द.१४/११/२०१४ ते १६/११/२०१४ 
या कालावधीम ये चौ या एिशयन योगा पोटस चॅ पयनिशपकर ता िनवड झाली अस यामुळे ्
सदर पधसाठ  उप थत राहणेकामी र. .७१,०००/- (अ र  र. .ए काह र हजार फ ) आिथक 
सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे ि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 - ३५  वषय मांक - २ 

दनांक - १७/१२/२०१४  वभाग - डा  

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१७९/२०१४, द.०२/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  महानगरपािलके या डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान .१८ माणे 
(आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक सहा य करणे याम ये नमुद केले माणे) कु.सा ी 
गणेश महाले ह ची साऊथ कोर या येथे होणा-या द.१४/११/२०१४ ते १६/११/२०१४ या 
कालावधीम ये चौ या एिशयन योगा पोटस चॅ पयनिशपकर ता िनवड झाली अस यामुळे सदर ्
पधसाठ  उप थत राहणेकामी र. .७१,०००/- (अ र  र. .ए काह र हजार फ ) आिथक 

सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे ि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 - ३६  वषय मांक - ३ 

दनांक - १७/१२/२०१४  वभाग - डा  

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५५४/२०१४, द.०५/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे १९ 
यां या सहकायाने माहे डसबर २०१४ म ये ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, 
िचंचवड येथे अपंग तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा आयो जत 
करणेस व याकामी    येणा-या र. .५,६२,९००/- चे खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगाने 
व ुत पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, फ े ीय कायालय व टेज, 
मंडप, टेबल, खु या यव था खच थाप य वभाग फ े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .४,१२,९००/- हा खच डा िनधी वा षक पधा डा कला या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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 - ३७  वषय मांक - ४ 

दनांक - १७/१२/२०१४  वभाग - डा  

सुचक - मा.िनलेश बारणे  अनुमोदक - मा. करण मोटे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६९१/२०१४, द.०८/१२/२०१४ 

वषय - डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/३:२०१३-१४ भोसर  िनवास जलतरण तलाव 
पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजासाठ  ा  झालेले २ वषाचे लघु म दर मंजूर क न २ वषाचे कामाचे आदेश 
देणेबाबत.... 

      वषय मांक ४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 

ठराव मांक - ३८  वषय मांक - ५ 

दनांक - १७/१२/२०१४   

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

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.आशा सुपे यांचा ताव -  

  सन २०१४-१५ साली भर वणेत येणा-या महापौर चषक हॉलीबॉल पधा मोरवाड  भाग 
.२७ ल मण रेिसडसी समोर ल मोकळया मैदानात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३९  वषय मांक - ६ 

दनांक - १७/१२/२०१४   

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

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.आशा सुपे यांचा ताव -  

  मोरवाड  भाग .२७ आयु  बंग या समोर ल उ ानात वॅश कोट आहे.  तथा प 
गेली अनेक वष तेथील सोना बाथ टम बाथ बंद आहे. वर ल मज यावर ल यायामशाळेत 
सा ह य नस याने वॅश कोट म ये वर ल सु वधा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक - ४०  वषय मांक - ७ 

दनांक - १७/१२/२०१४   

सुचक - मा.आशा सुपे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.आशा सुपे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
  नेह नगर डा बोिधनी शाळे या व ा याना वासा या ीकोनातून तसेच व ाथ  
खेळाडंूची सं या ह  ५० इतक  अस याने खेळाडंू या सरावासाठ  नेह नगर डा बािधनी ते 

डा संकुल इं ायणीनगर मैदान या टॉप पयत सकाळ  ७.१५ वा.शाळेतून घेऊन जाणेस व 
सकाळ  ९.३० वा.पु हा इं ायणीनगर मैदानाव न शाळेस घेऊन येणे या कर ता बस सु वधा 
उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे ि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 - ४१  वषय मांक - ८ 

दनांक - १७/१२/२०१४   

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने आंतरशालेय ८ कला व िगयारोहण पधा 
आयो जत करणेस व यानुषंगाने व ा याना ावयाचा खाऊ / ब कटे खरेद , कला पु तका 
छपाई, िच कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ॉफ ज, िनमं ण प का व माणप  छपाई 
इ.खरेद  कोटेशन  नोट स िस द क न करणेस तसेच े ागृह भाडे, पी.एम.पी.एम.एल. बसभाडे,   
कामी येणा-या अंदाजे खच र. .३,९९,८५०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर 

डा िनधी वा षक पधा डा कला या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच िच कला, लेझीम व 
िगयारोहण या पधा अनुषंगाने टेज मंडप, टेबल खु या इ.खच थाप य वभाग, संबंिधत भाग 
व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग, संबंिधत भागातून खच  टाकणेस मा यता 
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देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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 - ४२  वषय मांक - ९ 

दनांक - १७/१२/२०१४   

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  रा य कब ड  असोिशएशन, पुणे 
ज हा कब ड  असो. यांचे मा यतेने जानेवार  / फे ुवार  २०१५ म ये पी.ड ल.ूड . ाऊंड, सांगवी 
पुणे येथे महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
खच र. .३९,३८,१०८/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार करणे, टेज मंडप, टेबल खु या 
यव था खच र. .११,९२,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत पीकर, माईक 
यव था खच र. .२,००,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .२५,४६,१०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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 - ४३  वषय मांक - १० 

दनांक - १७/१२/२०१४   

सुचक - मा.आशा सुपे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.आशा सुपे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
  ी संत ाने र डा संकुल भोसर  येथील अथले ट स ॅकवर वैय क सरावासाठ  
ित दनी िततास दर र. .१०/- असे िन त केले आहे.  या दरात ित दनी २ वेळा १ - १ तास 

सरावासाठ  देणेस तसेच सदर शु क आकारणी रोजचे रोज ी संत ाने र डा संकुल भोसर  
येथेच कर याची यव था करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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 - ४४  वषय मांक - ११ 
दनांक - १७/१२/२०१४   

सुचक - मा.आशा सुपे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.आशा सुपे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
  हाफ कडो बॉ सग या खेळाचा न याने शालेय डा पधत समावेश झाला आहे.  सदर 
हाफ कडो बॉ संग खेळाचा समावेश महापौर चषक डा पधत करणेस मा यता देणेकामी 
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मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक : स वता साळंुके   अनुमोदक : मा.आशा सुपे 
 
 दहशतवाद  संघटनेने पेशावरम ये शाळेवर केले या आ मघातक  ह यात बळ  गेले या 
१३२ मुलांसह १४१ जणांना दांजली वाह यात यावी. 

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

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभेराहन दांजली अपण केली ू ) 
 

---------- 
 

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/१०१०/२०१४ 

दनांक : १८/१२/२०१४                

                                                                                              
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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