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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०४/०३/२०१५                  वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
०४/०३/२०१५ 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. ल ढे शुभांगी संतोष 

३) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

४) मा. िगता सुिशल मंचरकर 

५) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 
या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे - शासन 

अिधकार , मा.र जाक 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 .३) पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिशएन यां या व वध डा पधाना  

           सन २०१४-१५ क रता मनपा यावतीने आिथक सहा य करणेबाबत – मा. करण  

           मोटे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव.  
 

वषय .४) भोसर  सहल क ा जवळ ल यायामशाळा सेवाशु क त वावर भाडयाने देणेबाबत  

           – मा.शुभांगी ल ढे, मा.िगता मंचरकर यांचा ताव. 
--------- 

ठराव मांक - ७६  वषय मांक - १ 
दनांक - ०४/०३/२०१५  वभाग - डा 
सुचक – मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.िगता मंचरकर 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/९/२०१५, द.२७/०१/२०१५ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

       शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१४-१५ साठ  तावात नमुद माणे डा  

सा ह य ( १६ बाबींचे ) कोटेशन काढून, करारनामा न करता मे.आ द य पोटस, आकुड  

यांचेकडून एकूण र. .१,८८,१५०/- (अ र  र. .एक लाख अ ठयाऐंशी हजार एकशे प नास फ ) 
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खरेद  करणेत आलेले असलेने याचे अवलोकन करणेकामी 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. 

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

 
 

ठराव मांक - ७७  वषय मांक - २ 

दनांक - ०४/०३/२०१५   

सुचक – मा. करण मोटे  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ - मा. करण मोटे, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
       ी 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 माचार  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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ठराव मांक - ७८  वषय मांक - ३ 

दनांक - ०४/०३/२०१५   

सुचक - मा.शुभांगी ल ढे  अनुमोदक – मा.िगता मंचरकर 

संदभ - मा.शुभांगी ल ढे, मा.िगता मंचरकर यांचा ताव. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची भोसर  येथील जलतरण तलावा या जवळची 
यायामशाळा वामी ववेकानंद िम  मंडळ, न वन भाजी मंडई, भोसर , पुणे ३९ ह  सं था  

चाल व यास तयार आहे. आप या वभागा या सव अट  व िनयमानुसार वर ल सं था ह  

यायामशाळा चाल व यास तयार आहे.  सदरची सं था त ण मुलांना आरो याबाबत व  

यायामाबाबत मागदशन करेल. सदरची यायामशाळा खुप दवसांपासून बंद आहे. यामुळे  

मनपाचे आिथक नुकसान होत आहे.  तर  आिथक नुकसान टाळ यासाठ  सदरची यायाम 

शाळा लवकरात लवकर वामी  ववेकानंद िम  मंडळ, नवीन भाजी मंडई, भोसर  ३९ या 
सं थेस चाल व यास दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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/ २१२ /२०१५ 

दनांक : ०५/०३/२०१५                
 
 

                                                                                                 
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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