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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

दनांक - १५/०४/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
१५/०४/२०१५ 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. हे े सुरेश रंगनाथ 

५) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

 
या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – 

डा अिधकार  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 –  डा वभागासाठ  ५ नग ास कट ंग मिशन कोटेशन मागवून खरेद  करणेबाबत. 

 
वषय .३ – उ हाळ  सु ट त व वध खेळांचे िश ण िशबीर आयो जत करणेबाबत - 

मा.तानाजी खाडे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

दनांक ०१/०४/२०१५ व ०६/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 
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ठराव मांक – ९२   वषय मांक - १ 
दनांक - १५/०४/२०१५   वभाग - डा 
सुचक - मा.तानाजी खाडे   अनुमोदक – मा. िनलेश बारण े

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३५१/२०१५, द.०७/०४/२०१५ 

वषय – ई िन वदा नोट स .१/९/२०१३-१४ – मोहननगर जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामासाठ  फ ट लोए ट ठेकेदाराचे 

२ वषाचे लघु म दरानुसार सेकंड लोए ट ठेकेदार यांचेकडून करारनामा क न २ वषाचे 
कामाचे आदेश देणेकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत...  

वषय मांक १ 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 – ९३   वषय मांक - २ 

दनांक - १५/०४/२०१५   वभाग - डा 
सुचक - मा. िनलेश बारण े   अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/९/का व/८/२०१५, द.२७/०१/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे – 

 डा वभागाचे कामासाठ  ०५ नग ास क टंग मिशन कोटेशन मागवून करारनामा न करता 
मे.आनंद ए टर ाईजेस, उ ोगनगर, िचंचवड यांचेकडून खरेद  करणेत आलेले असलेने एकूण 
र. .१,९७,५००/- चे खचाचे अवलोकन करणेकामी 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 – ९४   वषय मांक - ३ 

दनांक - १५/०४/२०१५    

सुचक - मा.तानाजी खाडे   अनुमोदक – मा. िनलेश बारण े

संदभ - मा.तानाजी खाडे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा वभागांतगत उदयो मुख खेळाडंू या सु  गुणांना वाव 
दे या या उ ेशाने खेळांचा चार व सार हो या या उ ेशाने केट,  अथले ट स,   बॉ संग, हॉक , 
नेमबाजी, फुटबॉल, सॉ टबॉल इ. खेळांचे िश ण  िशबीर दनांक ११ मे २०१५ ते २५ मे २०१५ अखेर 
१५ दवस आयो जत कर यात येणार आहे.  सदर िश ण  िशबीरासाठ  अंदाजे १० ते १५ 
वयोगटातील एकूण ४०० व ाथ  सहभागी होणार असून यांचेक रता ना ा, िश क यांचे मानधन 
यासाठ  अंदाजे र. .३,२५,०००/- (अ र  र. .तीन लाख पंचवीस हजार फ ) खालील माणे खच 
अपे त आहे. 
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अ. . खचाचा तपिशल र कम पये 

१ खेळाडू अ पोपहार खच 

४०० खेळाडू x र. .५०/- x १५ = ३,००,०००/- 
३,००,०००/- 

२ डा या याते मानधन 

ित दनी र. .१०००/- x १५ = १५,०००/- 
१५,०००/- 

३ िशबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

१५ x १०० x २ दवस = ३,०००/- 
३,०००/- 

४ िशबीर उदघाटन व समारोप बुके खच 

५० x १० x २ दवस = २,०००/- 
२,०००/- 

५  िशबीर अनुषंगाने करकोळ खच र. . ५,०००/- 
 एकूण खच र. . ३,२५,०००/- 

 

तर  िश ण िशबीरास मा यता व येणा-या अंदाजे खचास मा. थायी सिमती सभेची 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/ ३२२ /२०१५ 

दनांक : १६/०४/२०१५                
 

                                                                                                 
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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