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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

दनांक - २०/०८/२०१४                      वेळ - दपार  ु ४.१० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
२०/०८/२०१४ रोजी दपार  ु ४.१० 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. िगता सुिशल मंचरकर 

५) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

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 मा यतेने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय .४) डा दनािनिम  दशनीय जलतरण पधा आयोजनाबाबत - मा.तानाजी खाडे, 
           मा. करण मोटे यांचा ताव. 
 
वषय .५) सभा आयोजनाचे वेळेबाबत - मा.तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव. 

 
 

---------- 
 

अ) दनांक २१/०५/२०१४, ०४/०६/२०१४ व ०६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा 
   (कायप का मांक २१) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
 

   ब) दनांक ०६/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का माक २)  

      सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
 
 



 

 

2 
 

 
 

ठराव मांक - ११  वषय मांक - १ 
दनांक - २०/०८/२०१४  वभाग - डा 
सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक - मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा. महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/२९६/२०१४, द.०७/०७/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस इ वपमट िचंचवड पुणे ् १९ यांना नेह नगर, थेरगाव,भोसर ,  

िचंचवडगाव, मा.आयु  िनवास, पंपळे गुरव, यमुनानगर तलावाचे पाणी शु द करण, प रसर व छता,  

देखभाल व यां क द ती कामकाजु  व मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस िचंचवड पुणे १९ यांना िनगड   

ािधकरण, मोहननगर, सांगवी, कासारवाड  तलावाचे पाणी शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व  

यां क द ती कामकाज दु .०१/१२/२०१३ ते ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची या पुण होईपयत  
यापूव  केले या करारना यातील अट  व शत नुसार तावात नमुद केले या गतवष या दराने मुदतवाढ  

देणेस 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 मंजूर झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - १२  वषय मांक - २ 

दनांक - २०/०८/२०१४  

सुचक - मा.गीता मंचरकर  अनुमोदक - मा.सुरेश हे े 
संदभ : मा. स वता साळंुके, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
वषय - मनपाचा से टर २६ आकुड  येथील लॉन टेिनस कोट . १ व २ भाडेकराराने चाल व यास  

        देणेबाबत .... 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - १३  वषय मांक - ३ 

दनांक - २०/०८/२०१४  वभाग - डा 
सुचक - मा.तानाजी खाडे  अनुमोदक - मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा. महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/९३/२०१४, द.०६/०८/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  सन २०१३-१४ या आिथक वषात न दणीकृत सं था / मंडळे यांचेकडून ा  झाले या अजापैक  
पा  झाले या सं थांना १) साई सं कार सं था, आकुड  पुणे र. .२,०२,०८२/- २) शारदा म हला बाल 
वकास िश ण सारक मंडळ, पंपळेगुरव, पुणे र. .८८,३३३/- ३) माई बाल भवन, आदशनगर, 
मामुड गांव, पुणे र. .५३,४५३/- या माणे एकूण र. .३,४३,८६८/- अनुदान अदा केले अस याने याचे  
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अवलोकन होऊन यास काय र मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

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

ठराव मांक - १४  वषय मांक - ४ 

दनांक - २०/०८/२०१४  

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

संदभ : मा. तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगार पािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड विमंग असोिसएशन यांचे 

सहकायाने द.२९ ऑग ट २०१४ डा दनािनिम  , द. २८ ऑग ट २०१४ रोजी कै आ णासाहेब  

मगर टे डयम जलतरण तलाव ,नेह नगर पंपर  ४११०१८ येथे दशनीय जलतरण पधचे आयोजन  

कर यात येत आहे. सदर जलतरण पधा १४,१७,वषाखालील मुले व मुली तसेच १७ वषावर ल म हला  

व पु ष या ६ वयोगटात होणार असून या पधत अंदाजे १०५ खेळाडंूचा समावेश होणार आहे.  

म.न.पा. या वतीने डा दनािनिम  दशनीय जलतरण पधचे आयोजन करणेकामी खालील माणे  

खच येणार आहे.  
 

अ. . खच तपिशल  

अंदाजे खच 

र. . 
 १ १४,वषाखालील मुले व मुली=१२ ॉ फज  

१७,वषाखालील मुले व मुली=१२ ॉ फज 

१७ वषावर ल म हला व पु ष=१२ ॉ फज =एकूण ३६ ॉ फज  

३६,०००/- 

२ वजे या  खेळाडंूना ावयाची मेर ट माण प े =५० नग 

सहभागी खेळाडंूना ावयाची माण प े =१०० नग  
३,७५०/- 

३ पी. ह .सी. ले स बॅनर खच  ७५०/- 
४ हार बुके नारळ खच  ४,०००/- 

५ िनमं ण प का छपाई=५०० नग  ५,०००/- 
                            एकूण र. . ४९,५००/- 

 
वर ल माणे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पंपर  िचंचवड विमंग असोिसएशन यांचे  

सहकायाने द.२९ ऑग ट २०१४ डा दनािनिम  , द. २८ ऑग ट २०१४ रोजी कै.आ णासाहेब मगर  

टे डयम जलतरण तलाव ,नेह नगर पंपर  ४११०१८ येथे दशनीय जलतरण पधचे आयोजन करणेस व  
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याकामी येणा-या र. .४९,५००/-चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणकेामी 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 - १५  वषय मांक - ५ 

दनांक - २०/०८/२०१४  

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

संदभ : मा. तानाजी खाडे, मा. करण मोटे यांचा ताव - 
 मा. डा सिमतीची पा क सभा येक म ह या या प ह या व ितस-या बुधवार  दपार  ु
४.१० ऐवजी दपार  ु २.०० वा. वशेष सिमती सभागृहात भर व यात यावी.  तथा प सदर दवशी 
कायालयास सु ट  / सु टया असलेस या सु टयांनंतर येणारे कायालयीन कामकाजाचे दवशी दपार  ु
२.०० वा. भर व यात यावी.  तसेच कोणीह  स मा.सद य उप थत नस यास होऊ न शकणार  सभा 
मा.सभापती िन त करतील या दवशी व या वेळ  भर व यात यावी. 

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/७०२/२०१४ 

दनांक : २०/०८/२०१४ 
 

                                                                                                     
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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