
 

 

1 
 

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

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

दनांक - १९/११/२०१४             वेळ - दपार  ु २.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
१९/११/२०१४ 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. 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. हे े सुरेश रंगनाथ 
 
या िशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे - 

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

     

 उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
 

वषय . २) लेझर खरेद  करणेबाबत  - मा.स वता साळंुके, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव.  
 

वषय . ३) धनु व ा व सायकिलंग या खेळांचा डा धोरणातील खेळाडू द क योजनेत  

            समावेश करणेबाबत -  मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव. 
 

वषय . ४) महापौर चषक कुरेश पधा २०१४-१५ आयोजनाबाबत - मा. करण मोटे,  

            मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
  

वषय . ५) ज हा तर कॅरम पधा आयो जत करणेबाबत  - मा. करण मोटे, मा.तानाजी  

            खाडे यांचा ताव. 
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वषय . ६) जम सा ह य िमळणेबाबत - मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 

वषय . ७) थेरगांव बोट लब येथील उ ानातील यायाम शाळा चाल व यास देणेबाबत -  

            मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव. 
 

वषय . ८) मितमंद व अपंग दनािनिम  मनपा प रसरातील मितमंद व अपंग  

       व ा या या व वध डा पधा आयो जत करणेबाबत - मा. करण मोटे,  

            मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 

वषय . ९) महापौर चषक रा य तर य कया कंग व कनी ग बोट पधा २०१४-१५  

       आयोजनाबाबत - मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव.  
 

---------- 
 

ठराव मांक - २५  वषय मांक - १ 
दनांक - १९/११/२०१४  वभाग - डा वभाग 
सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५५०/२०१४, द.१०/११/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

  ई िन वदा नोट स .१/५/२०१३-१४ मा.आयु  िनवास जलतरण तलाव पाणी 
शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती कामकाजासाठ  ु
ा  झाले या लघु म दरानुसार म.ेवरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड यांना मा.आयु  िनवास 

जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल 
द ती कामकाज देणेकामी ु १ या वषात दरमहा र. .१२,५००/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१,५०,०००/- इतका व दसु-या वषात दरमहा र. . २०,०००/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .२,४०,०००/- इतका असा एकूण र. .३,९०,०००/- चे खचास व करारनामा क न दोन 
वषाचे कामाचे आदेश देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  दसु-यावष चे दरासाठ  १ या 
वषाचा दर र. .१२,५००/- याम ये दसु-या वषासाठ  १५% दरवाढ देऊन (र. .१,८७५/-) 
देऊन दसु-यावष  दरमहा र. .१४,३७५/- या दराने १२ म ह यांकर ता र. .१,७२,५००/- असे 
एकूण र. .३,२२,५००/- चे खचास मा यता िमळणेकामी 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. 
---------- 

 
 
 



 

 

3 
 

 
 
 

सभा कामकाजात दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 

 

ठराव मांक - २६  वषय मांक - २ 

दनांक - १९/११/२०१४   

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

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
  मनपा यावतीने दरवष  व वध डा पधा आयो जत के या जातात.  सदर पधत 
उप थत रहाणेकामी मा. डा सिमती सद य, डा अिधकार , डा पयवे क व डा 
वभाग संबंिधत अिधकार  यांकर ता अंदाजे ३० लेझर खरेद  करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता िमळणेकामी 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 - २७  वषय मांक - ३ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक - मा. करण मोटे 

संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड शहरातील बरेच होतक  व ाथ  धनु व ा व सायकिलंग या खेळाम ये 
ा व य िमळवून ते व वध रा य तर य व आंतररा ीय पधाम ये भाग घेऊन पंपर  िचंचवड 

शहराचा नावलौक क वाढ वत आहेत.  परंतु नुक याच ठर वणेत आले या पंपर  िचंचवड 
मनपा या डा धोरणामधील खेळाडू द क योजनेत वर ल खेळांचा समावेश नाह .  यामुळे 
या डा कारातील खेळाडंूना मनपाकडून कुठ याच सोई  सु वधा िमळत नाह .  यामुळे 
धनु व ा व सायकिलंग खेळ खेळणा-या खेळाडंूवर अ याय होत आहे.  तर  धनु व ा व 
सायकिलंग या खेळांचा समावेश डा धोरणातील खेळाडू द क योजनेत समा व  कर यास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका सिमतीकडे िशफारस करणेस येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीपुढे ठेवणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २८  वषय मांक - ४ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे  

संदभ : मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड म.न.पा. यावतीने सब युिनअर, युिनअर गटा या महापौर चषक 
कुरेशी पधा २०१४-१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .६,७७,०००/- चे 
खचास मा यता िमळणेकामी 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 - २९  वषय मांक - ५ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे  

संदभ : मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
  ज हा तर कॅरम पधा आयो जत करणेकामी पंपर  िचंचवड मनपा या माफत ८ 
ॉफ ज, १० स मानिच हे देणेकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी मा. थायी 

सिमतीकडे िशफारस करणते येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - ३०  वषय मांक - ६ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे  

संदभ : मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
  भाग मांक ६३ येथील मनपा या मालक या मशानभूमी शेजार ल मोकळया 
हॉलम ये जम सा ह य उपल ध क न यायामशाळा तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३१  वषय मांक - ७ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक - मा. करण मोटे 

संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव - 
  िचंचवड थेरगांव येथील बोट लबमधील उ ानातील मनपाची यायामशाळा पंपर  
िचंचवड वॉटर पोटस सटर या सं थेस मनपा या्  अट  शत नुसार ५ वष चाल वणेस देणेस 
तसेच सदर ठकाणी बोट  ठेव यासाठ  बाहेर ल बाजूस शेड आहे ते शेड सु दा सदर सं थेस 
वापरणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ३२  वषय मांक - ८ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे 

संदभ : मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव - 
  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 फुले 
नगर, ि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 पीकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, फ े ीय 
कायालय व टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था खच हा 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 िमळणेकामी 
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 - ३३  वषय मांक - ९ 

दनांक - १९/११/२०१४   

सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक - मा. करण मोटे 

संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड वॉटर पोटस सटर् , 
थेरगांव, पुणे - ३३. यां या सहकायाने महापौर चषक रा य तर य कया कंग व कनी ग बोट 
पधा २०१४-१५ माहे जानेवार  २०१५ या कालावधीत थेरगांव बोट लब, केजूदेवी बंधारा, 
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पवना नद  पा  या ठकाणी आयो जत करणेस तसेच सदर या पधा आयोजनाकामी येणा-या 
य  खचास मा यता िमळणेकामी 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. 

---------- 
 

 
 

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/९३२/२०१४ 

दनांक : २०/११/२०१४ 

                

                                                                                             
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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