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

कायप का मांक - ९ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०७/०१/२०१५             वेळ - दपार  ु २.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
०७/०१/२०१५ 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. सुपे आशा र वं  

५) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

६) मा. िगता सुिशल मंचरकर 

७) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

८) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 
या िशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते. 
---------- 

  

उप थत स मा.नगरसद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात  

दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .१२) महापौर चषक रा ीय शर रसौ व पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत -  

       मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१३) महापौर चषक रा य तर य कया कंग आ ण कनो ग (बोट ंग) पधा २०१५ आयो जत 

            करणेबाबत - मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१४) महापौर चषक ज हा तर हँडबॉल पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत -  

       मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१५) महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत -  

       मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१६) महापौर चषक ज हा तर वेट िल टंग पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत -  

       मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
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वषय .१७) महापौर चषक ज हा तर बु दबळ पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत -  

       मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१८) महापौर चषक रा य तर य हॉिलबॉल पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत -  

            मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .१९) २५ जानेवार  २०१५ रोजी िचंचवड शहरात सुयनम कार महो सवाचे आयोजन  

            करणेबाबत - मा.िगता मंचरकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव. 
वषय .२०) महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा आयोजनाबाबत  - मा.शुभांगी ल ढे,  

            मा.िगता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय .२१) खो-खो खेळा या महापौर चषक पधा . .९ संभाजीनगरम ये आयो जत करणेबाबत  

       मा.शुभांगी ल ढे, मा.िगता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय .२२) मोरया गोसावी डांगणाची द ती करणेबाबत ु - मा.स वता साळंुके, मा.गीता मंचरकर  

       यांचा ताव. 
वषय .२३) सांगवी येथील स.नं.८१ व ८२ ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान आर ण .३३८ 

            बाबत...- मा.िगता मंचरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव. 
वषय .२४) नवी सांगवीतील बॅडिमंटन हॉल चाल व यास देणेबाबत - मा.िगता मंचरकर, मा.सुरेश  

       हे े यांचा ताव. 
-------- 

 
 

अ) दनांक ०३/१२/२०१४ व १७/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का . ७)  

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

ब) दनांक १७/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का . ८) सभावृ ांत कायम  

   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

ठराव मांक - ४५  वषय मांक - १ 
दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.शुभांगी ल ढे  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६९१/२०१४, द.०८/१२/२०१४ 

वषय - डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/३:२०१३-१४ भोसर  िनवास जलतरण तलाव 
पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजाबाबत....  

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ४६  वषय मांक - २ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.िगता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१३/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/१:२०१३-१४ नेह नगर जलतरण तलाव पाणी 
शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती कामकाजासाठ  ु
ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना नेह नगर जलतरण 

तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,३६,६२०/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१६,३९,४४०/- इतका व दसु-या वषात दरमहा र. .१,४८,३३३/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१७,७९,९९६/- इतका असा एकूण र. .३४,१९,४३६/- ( अ र  र. .चौतीस लाख एकोणीस 
हजार चारशे छ ीस फ  ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेस 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ४७  वषय मांक - ३ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.िनलेश बारणे  अनुमोदक - मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१४/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

वषय - डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/२:२०१३-१४ थेरगाव जलतरण तलाव पाणी 
शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजाबाबत.... 

वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ४८  वषय मांक - ४ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.िगता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१५/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/४:२०१३-१४ िचंचवडगांव जलतरण तलाव 
पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना 
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िचंचवडगांव जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क 
देखभाल द ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा रु . .१,१५,१७०/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .१३,८२,०४०/- इतका व दसु-या वषात दरमहा र. .१,२३,३३३/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .१४,७९,९९६/- इतका असा एकूण र. .२८,६२,०३६/- ( अ र  र. .अ ठावीस 
लाख बास  हजार छ ीस फ  ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेस 
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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ४९  वषय मांक - ५ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.शुभांगी ल ढे  अनुमोदक - मा.स वता साळंुके 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१६/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/६:२०१३-१४ पंपळे गुरव जलतरण तलाव 
पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस इ वपम स् , 
िचंचवड  यांना पंपळे गुरव जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल द ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा रु . .१,०३,९५०/-
माणे १२ म ह यांक रता र. .१२,४७,४००/-इतका व दसु-या वषात दरमहा र. .१,१४,३४५/- 
माणे १२ म ह यांक रता र. .१३,७२,१४०/- इतका असा एकूण र. .२६,१९,५४०/- ( अ र  

र. .स वीस लाख एकोणीस हजार पाचशे चाळ स फ  ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे 
कामाचे आदेश देणेस 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ५०  वषय मांक - ६ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.िगता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१८/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/८:२०१३-१४ िनगड  ािधकरण जलतरण 
तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना िनगड  
ािधकरण जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क 

देखभाल द ती कामकाजु  देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,१०,८८०/- माणे १२ 
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म ह यांक रता र. .१३,३०,५६०/- इतका व दसु-या वषात दरमहा र. .१,२१,९६८/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .१४,६३,६१६/- इतका असा एकूण र. .२७,९४,१७६/- ( अ र  र. .स ावीस 
लाख चौ-या णव हजार एकशे शहा र फ  ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे 
आदेश देणेस 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ५१  वषय मांक - ७ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.सुरेश हे  े  अनुमोदक - मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१९/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

वषय - डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/९:२०१३-१४ मोहननगर जलतरण तलाव 
पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द तीु  

        कामकाजाबाबत.....  

वषय मांक ७ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ५२  वषय मांक - ८ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.िनलेश बारणे  अनुमोदक - मा.स वता साळंुके 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२०/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/१०:२०१३-१४ सांगवी जलतरण तलाव पाणी 
शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती कामकाजासाठ  ु
ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना सांगवी जलतरण 

तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,१८,८००/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१४,२५,६००/- इतका व दसु-या वषात दरमहा र. .१,३०,०००/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१५,६०,०००/- इतका असा एकूण र. .२९,८५,६००/- ( अ र  र. .एकोणतीस लाख पं याऐंशी 
हजार सहाशे फ  ) चे खचास व करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेस 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. 
---------- 
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ठराव मांक - ५३  वषय मांक - ९ 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.िनलेश बारणे  अनुमोदक - मा.स वता साळंुके 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२१/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/११:२०१३-१४ कासारवाड  जलतरण तलाव 
पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु
कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म दरानुसार मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड  यांना 
कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क 
देखभाल द ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहाु . र. .९७,०२०/- माणे १२ 
म ह यांक रता र. .११,६४,२४०/- इतका व दसु-या वषात मे.ओंकार इं जिनअ रंग, पंपर  यांना 
दरमहा र. .१,०६,७२२/- माणे १२ म ह यांक रता र. .१२,८०,६६४/- इतका असा एकूण 
र. .२४,४४,९०४/- ( अ र  र. .चोवीस लाख चौ  वेचाळ स हजार नऊशे चार फ  ) चे खचास व 
करारनामा क न मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड व मे.ओंकार इं जिनअ रंग, पंपर  यांना 

येक  एक - एक वषाचे कामाचे आदेश देणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक - ५४  वषय मांक - १० 

दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.सुरेश हे  े  अनुमोदक - मा.िगता मंचरकर 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१७/२०१४, द.२९/१२/२०१४ 

वषय - डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/७:२०१३-१४ यमुनानगर जलतरण तलाव  

       पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल द ती ु  

        कामकाजाबाबत ....  

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ५५  वषय मांक - ११ 
दनांक - ०७/०१/२०१५  वभाग - डा 
सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२२/२०१४, द.३१/१२/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने आंतरशालेय ८ कला व िगयारोहण पधा 
आयो जत करणेस व यानुषंगाने व ा याना ावयाचा खाऊ / ब कटे खरेद , कला पु तका 
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छपाई, िच कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ॉफ ज, िनमं णप का व माणप  छपाई, इ. 
खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न खरेद  करणेस तसेच े ागृह भाडे, पी.एम.पी.एम.एल.बस 
भाडे कामी येणा-या अंदाजे र. .३,९९,८५०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदरचा 
खच डा िनधी मधील वा षक पधा, डा कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच 
िच कला, लेझीम व िगयारोहण या पधा अनुषंगाने टेज, मंडप, टेबल, खु या इ.खच थाप य 
वभाग संबंिधत भाग व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग संबंिधत भागातून 
खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकेड ि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 - ५६  वषय मांक - १२ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महारा  बॉड ब डस असो. यांचे मा यतेने माहे 
जानेवार  २०१५ म ये ािधकरण िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१५ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे एकूण र. .१५,०५,०००/- चे खचास अथवा य  
येणा-या खचास मा यता व सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य 
वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत 
भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१३,५५,०००/- डा वभागाचे 

महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, 
स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स 
िस द क न करणेस 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. 

---------- 
ठराव मांक - ५७  वषय मांक - १३ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य कया कंग असोिशएशन, कया कंग 
अ ड कनो ग असोिशएशन ऑफ पुणे ड ट यांचे मा यतेने माहे फे ुवार  / माच २०१५ म ये 
थेरगांव बोट लब, पुणे येथे महापौर चषक रा य तर कया कंग आ ण कनो ग (बोट ंग) पधा 
२०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच  र. .१७,७१,४००/- चे खचास अथवा य  
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येणा-या खचास मा यता तसेच टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, खेळाडंूसाठ  गा ा, उशा, 
चादर , बाद या खच र. .३,३४,४००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, 
माईक यव था खच र. .१,००,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून 
खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१३,३७,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा 
पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, 

िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, टो या इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक - ५८  वषय मांक - १४ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा हँड बॉल असोिसएशन यांचे 
मा यतेने, पंपर  िचंचवड शहर हँड बॉल असोिसएशन, आकुड  पुणे ३५ यांचे सहकायाने माहे 
जानेवार  / फे ुवार  २०१५ म ये आकुड  येथील मौलाना अ दल कलाम आझाद उद मा यिमक ु ू
व ालय मैदान येथे महापौर चषक ज हा तर हँड बॉल पधा २०१५ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या खच अंदाजे एकूण र. .४,४१,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 

मा यता व सदर या खचातील थाप य वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग 
संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .६०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .२,८१,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, 
माणप े, िनमं ण प का, माणप े, ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 

करणेस 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ५९  वषय मांक - १५ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा बॉ संग असोिशएशन यांचे 
मा यतेने व एकता वकास ित ाण, पंपळे गुरव यांचे सहकायाने माहे फे ुवार  २०१५ म ये 
भाग ५६ िच न पाक, िनयो जत उ ान जागा, सृ ी चौक, कासारवाड , पंपळे गुरव पुलाजवळ, 
पंपळे गुरव येथे महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी 
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येणा-या खच र. .८,८५,०००/- चे खचास मा यता तसेच टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, 
गॅलर  खच र. .२,५०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक 
यव था खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत खच र. .५,८५,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, िनमं ण 
प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, टो या इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न 
करणेस 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ६०  वषय मांक - १६ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने पुणे ज हा वेटिल टंग असोिशएशन यांचे 
सहकायाने माहे फे ुवार  २०१५ म ये भाग .५७ कै.काळूराम जगताप जलतरण तलाव व 
बॅडिमंटन हॉल प रसर, पंपळे गुरव, पुणे ६१ येथे महापौर चषक ज हा तर वेटिल टंग पधा 
२०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३,८३,०००/- चे खचास अथवा य  
येणा-या खचास मा यता व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, गॅलर  खच 
र. .५०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच 
र. .२०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 
खच र. .३,१३,०००/- डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  
टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ६१  वषय मांक - १७ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिशएशन, 
िचंचवड पुणे ३३ यांचे सहकायाने माहे फे ुवार /माच २०१५ या काळात मनपाचे ी संत ाने र 

डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  येथे महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१५ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .२,८३,४५०/- चे खचास अथवा य  येणा-
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या खचास मा यता व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल, खु या, मॅट/चटई यव था, टेबल १०० 
नग, खु या ४०० नग, कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत 
पकर, माईक यव था खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 

लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१,८३,४५०/- डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स मानिच हे, 
माणप े, िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द 

क न करणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक - ६२  वषय मांक - १८ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.शुभांगी ल ढे 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  रा य  हॉलीबॉल असोिसएशन, पुणे 
ज हा  हॉलीबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने  माहे फे ुवार /माच २०१५ म ये हाडा कॉलनी, 
ल मण रेिसडे सी समोर, मोरवाड , पंपर  ४११ ०१८ येथे महापौर चषक रा य तर  हॉलीबॉल 
पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच र. .१०,३०,०००/- चे खचास अथवा 
य  येणा-या खचास मा यता तसेच मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, 

खेळाडंूसाठ  गा ा, उशा, चादर , बाद या खच र. .३,०४,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत 
भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच र. .१,००,०००/- हा खच व ुत वभाग संबंिधत 
भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .६,२६,०००/- डा वभागाचे महापौर 

चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, 
स मानिच हे, माणप े, िनमं ण प का, माणप े, पी. ह .सी. ले स बॅनर, टो या इ. खरेद  
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक - ६३  वषय मांक - १९ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

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

संदभ : मा.िगता मंचरकर, मा.शुभांगी ल ढे यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शालेय व ा याचा ताणतणाव कमी करणे, 
व ा याम ये एका ता, लविचकपणा, िनरोगी जीवनासाठ  योगासने व सुयनम काराचे 
मा यमातून सवागीण वकास करणे आव यक आहे.  व ा याना िश त लागावी, व ा याचा 
सवागीण वकास हावा यासाठ  र ववार द.२५ जानेवार  २०१५ रोजी िचंचवड येिथल मोरया 
गोसावी डांगण, केशवनगर येथे सुयनम काराचे आयोजन करणेकामी तावात नमुद माणे 
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येणा-या अंदाजे र. .५,००,०००/- चे खचास 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. 
---------- 

 

ठराव मांक - ६४  वषय मांक - २० 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

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

संदभ : मा.शुभांगी ल ढे, मा.िगता मंचरकर यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड विमंग असोिसएशन यां या संयु  
व माने महापौर चषक पधा फे ुवार  २०१४ म ये घेणेत आ या हो या.  यानुसार सन २०१५ 
म ये महापौर चषक जलतरण पधा २०१५ महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड विमंग 
असोिसएशन यां या संयु  व माने माहे फे ुवार  २०१५ म ये आयोजन करणेकामी येणा-या 
र. .४,७१,५००/- चे खचास मा यता देणेत येत आहे.   

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

 

ठराव मांक - ६५  वषय मांक - २१ 
दनांक - ०७/०१/२०१५   

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

संदभ : मा.शुभांगी ल ढे, मा.िगता मंचरकर यांचा ताव -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील व वध खेळां या होतक  खेळाडंूना 
यां या खेळाचे यासपीठ उपल ध हावे व या खेळाम ये यांचा अिधकािधक वकास हावा या 
ीकोनातून व वध खेळांचे महापौर चषक या नावाने दरवष  पधा भर व या जातात.  

यानुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व ज हा खो-खो असोिसएशन या मा यतेने 
खो-खो खेळाचे महापौर चषक पधा भाग .९ संभाजीनगर येथील ब हरवाडे डांगणावर 
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

ठराव मांक - ६६  वषय मांक - २२ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.स वता साळंुके  अनुमोदक - मा.िगता मंचरकर 

संदभ : मा.स वता साळंुके, मा.िगता मंचरकर यांचा ताव -  

  भाग .२३ केशवनगरम ये मा.आयु ांचा पाहणी दौरा झाला व या पाहणी दौ-या 
दर यान मोरया गोसावी डांगणाची द ती बाबत आयु ांनी खालील सुचना के याु  
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१) डांगणातील खडे, मोठे दगड काढणे व लाल माती टाकून डांगण तयार करणे, २) 
डांगणाम ये असणा-या टेजला प ाचे शेड मारणे, ३) वॉक ंग ॅक या बाजून लोखंड  जाळ  

(चेनिलंग) बसवून देणे, ४) कब ड चे डांगण बनवून देणे, ५) िसंगलबार, डबलबार बस वणे, ६) 
लांबउड  (लाँग ज प) साठ  पच तयार करणे इ.ची अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

 

ठराव मांक - ६७  वषय मांक - २३ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.िगता मंचरकर  अनुमोदक - मा.सुरेश हे  े
संदभ : मा.िगता मंचरकर, मा.सुरेश हे  ेयांचा ताव -  

 सांगवी येथील स.नं.८१ व ८२ वर ल ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान यासाठ  आर ण 
.३३८ आहे. सदर ठकाणी स.नं.८१ वर िनवासी घरे अ त वात आहेत, तर स.नं.८२ रकामा 

आहे.  सदर ठकाणापासून १ क.मी.अंतरावर सांगवी शाळा व औ ंध उरो णालयाची शाळा आहे.  
उपरो  स.नं. ८१ व ८२ वर ल आर ण मांक ३३८ बाबत यो य तो िनणय मा. डा सिमती 
सभेत घेणे व मंजूर ठरावा माणे नगररचना वभागाकड ल न तीवर अिभ ाय देणे आव यक आहे.  
यासाठ  तसेच मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५६९० दनांक ३१/१२/२००५ माणे स.नं.८१ 

मधील आर त जागेवर ल िनवासी घरांचा भाग वगळून उव रत भाग संर त कर यास 
मा.महापािलका सभेने मा यता दलेली आहे.  उपरो  बाबींचा वचार करता स.नं.८१ मधील 
िनवासी भाग वगळून उव रत स.नं.८२ ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदानासाठ  संर त करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक - ६८  वषय मांक - २४ 

दनांक - ०७/०१/२०१५   

सुचक - मा.िगता मंचरकर  अनुमोदक - मा.सुरेश हे  े
संदभ : मा.िगता मंचरकर, मा.सुरेश हे े यांचा ताव -  

    पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने नवी सांगवी बॅडिमंटन हॉल चाल वला जातो.  सदर बॅडिमंटन 
हॉल राज ी छ पती शाह महाराज शै णक सामा जक वै क य ित ानू , नवी सांगवी, पुणे ४११ 
०२७ ह  सं था ११ म हने भाडे कराराने चाल वणेस घेणेस इ छुक आहे.  तर  मनपाचा नवी 
सांगवी बॅडिमंटन हॉल हा राज ी छ पती शाह महाराज शै णक सामा जक वै क य ित ानू , 
नवी सांगवी, पुणे ४११ ०२७ या सं थेकडून यो य ते भाडे आका न ११ म हने भाडे कराराने 
चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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. 
---------- 
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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/ २२ /२०१५ 

दनांक : १४/०१/२०१५                

                                                                                              
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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