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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/६४३/२०१४ 

  दनांक : ०२/०८/२०१४ 
 

ित, 
मा....................................... 
सद य, डा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची  

                  पा क सभा दनांक ०६/०८/२०१४ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक ०६/०८/२०१४ रोजी दपार  ु ४.१० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  
पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची कायप का 
जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक - ०२ 
 

दनांक : ०६/०८/२०१४    वेळ : दपार  ु ४.१० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक ०६/०८/२०१४ रोजी दपार  ु ४.१० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

 दनांक ०२/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का 
माक १) सभावृ ांत कायम करणे. 

 

वषय .१) 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 कामकाज 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 द.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 करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२) मा. महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व 
मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, 
द.०४/०७/२०१३ म ये नमुद केले माणे खेळाडू द क योजने 
अंतगत खेळाडू िनवड व खेळाडंूना लाभ दे यासाठ  नेमले या 
सिमतीने द.०३/०७/२०१४ रोजी दपार  ु २.३० वा. मा.अित र  
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आयु  यांचे अ यतेखाली मा.आयु  क  येथे आयो जत केले या 
सभेत, घेतले या डा धोरण िनणयानुसार खेळाडू द क योजना 
२०१३-१४ अनुषंगाने ा  १०३ अजापैक  २१ पा  खेळाडंूना खेळाडू 
द क योजना २०१३-१४ चा लाभ हा २ वषाक रता देणेस व 
याकामी येणा-या र. .६०,००,०००/-(अ र  र. .साठ लाख फ )  

चे खचास मा यता व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१४-१५ आयो जत 
करणेस व पधकामी पी. ह . ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा 
अ पोपहार खच, नारळ, बुके, पुजाखच, टेशनर  खच, फ क , 

डा सा ह य खरेद , पधा आयोजन सभा चहापान, सा ह य 
भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर खच इ.सन २०१४-१५ म ये 
वभाग तर पधसाठ  मनपा शाळेतील अंदाजे ३०० व ाथ  
खेळाडू व रा य पातळ वर १५०, रा ीय पातळ वर ५० व 
संघटनेमाफत आयो जत डा पधसाठ  ५० शालेय खेळाडू, 
यांचे समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वास 

खच, दैिनक भ ा, वेश फ  औषध खच इ.अदा करणेकामी 
अंदाजे र. .१,००,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य खच 
११,४९,९२५/-(अ र  र. .अकरा लाख एकोणप नास हजार नऊशे 
पंचवीस फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने येणारा खच डा िनधी 
वा षक डा पधा, डा कला सा ह य या लेखािशषावर केले या 
एकूण तरतूद र. .४०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच 
शासक य ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने मंडप, बैठक 
यव था वनी/ व ुत यव था, मैदान तयार करणे, व प या या 
पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा े य 
कायालयामाफत होणार आहे.  यासाठ  य  येणारा खच 
संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय अंदाजप कातून खच  
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टाकणेस मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .४) िशवराज मु ा ित ान या सं थेस पै.ध डबा ऊफ गणपत फुगे 

(पाट ल) मैदान सँड वक कॉलनी भोसर  हे मैदान व मैदान 
प रसरातील हॉल द.१९/१०/२०१३ ते १८/०९/२०१४ अखेर ११ 
म हने कालावधीसाठ  पुव चे करारना यातील अट  व शत  कायम 
ठेऊन पुव माणेच सेवाशु क रकमेत वाढ न करता दरमहा 
र. .२५,०००/- (अ र  र. .पंचवीस हजार फ ) सेवाशु क देऊन 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

   
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६४३/२०१४ 

दनांक : ०२/०८/२०१४ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


