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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक - १३ 

सभावृ ांत 

दनांक - १८/०३/२०१५                      वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 

१८/०३/२०१५ 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. सुपे आशा र वं  

५) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

६) मा. िगता सुिशल मंचरकर 
 
या िशवाय मा.पवार - कायालय अिध क, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------  
 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले.  
 
वषय .२ – म हला यायामशाळेकर ता सा ह य उपल ध क न देणेबाबत – मा.स वता साळंुके, 

मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 
वषय .३ – डा सिमती सद य, डा अिधकार , डा प कार यां या अ यास दौ-याबाबत – 

मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 
वषय .४ – रा ीय आंतररा ीय खेळाडंूची छायािच े लावणे / डा सा ह य खरेद  करणेबाबत 

– मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 
वषय .५ – लॉन टेिनस अकादमी सु  करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा 

ताव. 
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वषय .६ – हॉक  अकादमी सु  करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

 
वषय .७ – शुट ंग अकादमी सु  करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

 
वषय .८ – बॅडिमंटन अकादमी सु  करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

 
वषय .९ – हॉक  िश क हणून मानधनावर नेमणूक करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.स वता 

साळंुके यांचा ताव. 
 
वषय .१० – तीन लेझरची खरेद  करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 

 
---------- 

 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.तानाजी खाडे         अनुमोदक : मा.आशा सुपे 
 

 दनांक १८/०३/२०१५ ची डा सिमती पा क सभा बुधवार दनांक २५/०३/२०१५ रोजी 
दुपार  २.०० वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभपती - बुधवार दनांक २५/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.पयत सभा 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 - १३ 
सभावृ ांत 

( दनांक १८/०३/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २५/०३/२०१५                  वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक १८/०३/२०१५ ची 

तहकूब सभा बुधवार दनांक २५/०३/२०१५ 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. सुपे आशा र वं  

५) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

६) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

७) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 
या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे – 

शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
----------  

 

अ) दनांक १८/०२/२०१५ व ०४/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .११) चा 
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
आ) दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२) चा सभावृ ांत 

कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक - ७९  वषय मांक - १ 
दनांक - २५/०३/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/२४५/२०१५, द.०७/०३/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       ी रमेश वपट ,काया य  ,पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे           
४११००२ यांनी  प  .पी.ड .आय.ओ.एस.आर./खेळ/३१/२०१४ द.११/२/२०१५ अ वये  पुना ड ट इंटर 
ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यांना यां या खालील पधाना आिथक  पुर कार िमळणेस व सदर 
र. .१,०१,३००/-चा धनादेश लवकरात लवकर िमळणे कामी कळ वलेले आहे.. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          पंपर  िचंचवड म.न.पा.ने सन २०१३-१४ म ये आदेश . डा/७/का व/१५८/२०१४ 
द.४/२/२०१४ अ वये  काया य  ,पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ 
यांना फुटबॉल ,कॅरम (म हला),कॅरम(पु ष),जलतरण लॉन टेिनस या पधसाठ  म.न.पा. या वतीने 
आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य र. . ८८,१००/- अदा केलेले आहे.या पधम ये 
म.न.पा.अिधकार  व कमचार  सहभागी होत असतात.  
          तर  काया य  ,पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांना 
१)कब ड ,२)कॅरम(पु ष), ३)कॅरम (म हला), ४) फुटबॉल ,५)लॉन टेिनस या ५ डा पधाना सन 
२०१४-१५ क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी ,आिथक सहा य र. .१,०१,३००/- ( 
अ र  र. .एक लाख एक हजार ितनशे फ  ) अदा करणेस व सदरचा खच , डा िनधी ,वा षक 
पधा डा कला या लेखािशषावर 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. 
---------- 

 
 
 
 
 

अ. . खेळ पधचे नाव आिथक पुर कार 
र. . 

१ कब ड  १४,७००/- 
२ कॅरम(पु ष), २२,३००/- 
३ कॅरम (म हला), १५,०००/- 
४ फुटबॉल २४,३००/- 
५ लॉन टेिनस २५,०००/- 
 एकूण र. . १,०१,३००/- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणे आले. 
 
 

ठराव मांक - ८०  वषय मांक - २ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.स वता साळंुके, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 मोरवाड  भाग .२७ म ये देवीबाई कापसे उ ानात म हलांकर ता यायाम शाळेचे 
िनयोजन केले आहे.  सदर यायाम शाळेकर ता म हलांकर ता लागणारे अ यावत सा ह य 
उपल ध क न देणसे मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ८१  वषय मांक - ३ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपा डा सिमती सद य, डा अिधकार , डा प कार इ. य ंना 
पोटस ्     अथो रट  ऑफ इं डया, पितयाळा येथे अ यास दौरा करणेस व याकामी येणा-या 
य  खचास मा यता िमळणेकामी 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 - ८२  वषय मांक - ४ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
  मा.सभापती, डा सिमती यांचे कायालयात सु िस द खेळाडंूचे (रा ीय/आंतररा ीय) 
व वध खेळांचे छायािच  लावणेकामी कोटेशन काढून व रत खरेद  करणसे तसेच 
पं. िचं.मनपा ह तील खेळाडंूना (हॉक ) सरावासाठ  हॉक ट क ( ॅफाईट) व रत कोटेशन 
काढून खरेद  करणेस तसेच प.ंिचं.मनपाचे जलतरण तलावावर जीवर क सा ह य खरेद  
करणे (लाईफ जॅकेट, विमंग रंग, बांब,ू र सी इ.) व रत कोटेशन काढून खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी 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. 
---------- 
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ठराव मांक - ८३  वषय मांक - ५ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड मनपा व ोफेशनल  टेिनस क सलटंट ा.िल. यां या संयु  व माने 
लॉन टेिनस अकादमी सु  करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   िन त कर याची कायवाह  
करणेस मा यता िमळणेकामी 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 - ८४  वषय मांक - ६ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपा व धनराज प ले पोटस ्  अकादमी यां या संयु  व माने हॉक  
अकादमी सु  करणेस व या अनुषंगाने अट  व शत   िन त कर याची कायवाह  करणेस 
मा यता िमळणेकामी 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 - ८५  वषय मांक - ७ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपा व गगन नारंग पोटस ्  मोशन फाऊंडेशन यां या संयु  
व माने शु टंग अकादमी सु  करणेस व या बाबत या अट  व शत   िन त क न पुढ ल 
कायवाह  करणेस मा यता िमळणेकामी 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. 
---------- 
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ठराव मांक - ८६  वषय मांक - ८ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपा व संकेत शे ट , मुंबई यां या संयु  व माने बॅडिमंटन 
अकादमी सु  करणेस व याकामी अट  व शत   िन त क न पुढ ल कायवाह  करणेस 
मा यता िमळणेकामी 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 - ८७  वषय मांक - ९ 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने खेळाडू द क योजना राब वली जाते.  या योजने 
अंतगत हॉक  खेळाडंूना व शालेय हॉक  खेळाडंूना िश ण देणेकामी कु.िनखत जमालुि न 
शेख, राहुलनगर स.ेनं.२२ िनगड  यांची हॉक  िश क हणून मानधनावर िनयु  करणेस 
मा यता िमळणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ातं 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
 

ठराव मांक - ८८  वषय मांक - १० 

दनांक - २५/०३/२०१५   

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

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.स वता साळंुके यांचा ताव. 
  लेझरची खरेद  यापूव  कोटेशन काढून करणेबाबत झाले या ठरावानुसार ३० + ३ = ३३ 
नग मा.अ य  थायी सिमती, मा. िश णािधकार  व मा.सहा.आयु  ( डा) यांचेसाठ  खरेद  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/ २७० /२०१५ 

दनांक : २६/०३/२०१५                
 
 

                                                                                            
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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