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               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक ४ 

सभावृ ांत 

दनांक - १७/०७/२०१३         वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १७/०७/२०१३ रोजी दपारु  ४.०० वाजता महानगरपािलके 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.बोकड रामदास गेणभाऊ - सभापती 
२) मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन  

३) मा.उ हास शे ट    

४) मा.भारती फरांदे 

५) मा. साद शे ट  

६) मा.काळे वमल रमेश 

७) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

यािशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आल े:- 

 

वषय मांक - १) महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा आयो जत करणेबाबत..  
 

 

वषय मांक - २) भाग .१९ रावेत स.न.९८ म ये   डांगण व  फटनेस लब तयार 
                         क न िमळणेबाबत..मा.मंदा कनी ठाकरे,मा. वमल काळे यांचा ताव. 

 

वषय मांक - ३) शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१३ – १४ अनुषंगान े

                         आयो जत केले या सभेस उप थीत राहणा-या मु या यापक, डा  
      िश क यांचेकर ता चहा व अ पोपहाराची यव था करणेबाबत.. 
       मा. मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
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वषय मांक - ४) डॉ.हेडगेवार डा संकुल मासुळकर येथील यायामशाळेत यायामाचे  
                          सा ह य िमळणेबाबत.. मा.भारती फरांदे, मा. मंदा कनी  ठाकरे यांचा  
                          ताव.. 

 

वषय मांक - ५) २९ ऑग ट २०१३ रोजी डा दनािनिम  दशिनय जलतरण पधचे  
                          आयोजन कर याबाबत..मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा  
                          ताव. 

 

वषय मांक - ६) मोरया गोसावी डांगण वकिसत कर याबाबत.. 
      मा.मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 

 

वषय मांक - ७) भाग .६३ म ये म हलांसाठ  फटनेस लब सु  क न सा ह य  
                 िमळणेबाबत...मा.मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
 

वषय मांक - ८) फटनेस लबम ये सा ह य िमळणेबाबत.. 
       मा. साद शे ट ,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव..  

 

वषय मांक - ९) हॉलीबॉल खेळाचे मैदान तयार क न िमळणेबाबत.. 
      मा. साद शे ट ,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव.. 

 

वषय मांक - १०) सेवाशु क त वावर चाल वणेस दले या यायामशाळेची मुदत  
        संपु ात आ याने यांचा ताबा मनपाकडे देणेबाबत.. मा.भारती  
        फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 

 

वषय मांक - ११) मोशी भाग .६ म ये फटनेस लब सु वधा होणेबाबत..मा.भारती  
       फरांदे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 

 

वषय मांक - १२) महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१३ आयो जत 

                           करणेबाबत....मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

  दनांक ३/०७/२०१३  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . ३ ) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
 
             



 

 

3 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – १२     वषय मांक - १ 
दनांक - १७/०७/२०१३     वभाग – डा  

सूचक - मा. वमल काळे     अनुमोदक - मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/७/का व/५५८/२०१३ द.९/७/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन,े पुणे ज हा कॅरम असोिसएशन यां या 
मा यतेने व नव गती िम  मंडळ, इं दरानगर,िचंचवड, पुणे ३३ यांचे सहकायाने दनांक २९ 
ते ३१ जुलै २०१३ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळात महापौर चषक 
ज हा तर य कॅरम पधा आयो जत करणेस व या कामी येणा-या र. .२,००,०००/- या 
खचास मा यता घेणे व कोटेशन नोट स िस द क न ा  झाले या मंजूर दरानुसार ॉ फज 
मृितिच हे,चहा व अ पोपहार यव था, पी. ह .सी ले स बॅनस तयार क न घेणेस व 

भांडार वभागाकड ल िन वदा मंजरू दरानुसार िनमं णप का, स ट फके स खरेद  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 – १३     वषय मांक - २ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक - मा. वमल काळे  

संदभ : मा. मंदा कनी ठाकरे,मा. वमल काळे यांचा ताव.. 
       भाग .१९ रावेत स.नं.९८ म ये मोकळे गायरान असुन या ठकाणी व वध 
खेळासाठ  मैदान व फ टनेस लबची आव यकता अस याने वकसीत क न िमळावेत.  

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

ठराव मांक – १४     वषय मांक - ३ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक - मा. भारती फरांदे   

संदभ : मा. मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व ज हा डा प रषद पुणे यां या संयु  
व माने मंगळवार दनांक ६/७/२०१३ रोजी सकाळ  १०.०० ते ३.०० या वेळात आचाय अ े 
रंगमंद र, पंपर  १८ येथे शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१३-१४ अनुषंगाने 
िनयोजन सभा आयो जत केलेली होती.  सदर सभेस चहा व अ पोपहाराची यव था करणे 
आव यक होते.  सदर सभा अनुषंगाने सभेस चहा व अ पोपहाराची यव था करणेकामी डा 
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वभागाकड ल कोटेशन नोट स मांक डा/३/का व/२६३/२०१३ दनांक ८/७/२०१३ अ वये 
ई छुक पुरवठाधारकांकडुन सामोसा व चहा चे दर माग वणेकामी कोटेशन नोट स 
महापािलके या वेबसाईटवर िस द केलेली होती.  यानुसार एकुण ०३ पुरवठाधारकांनी सदर 
चहा व अ पोपहाराची दरप के सादर केलेली आहेत.  याम य ेमे यु वैशाली वी स संत 
तुकाराम नगर पंपर  पुणे यांनी अ पोपहाराची यव था करणेकामी सवात लघु म दरप क 
सादर के याने यांना सामोसा ६०० नग व ३०० कप पुरवठा करणेकामी कामाचे आदेश दले 
होते.  मे. यु वैशाली वी स, पंपर  यांनी शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१३ – 
१४ अनुषंगाने आयो जत केले या सभेस उप थत रा हले या मु या यापक, डा िश क 
यांचेकर ता सामोसा ६०० नग व ३०० कप चहा पुर वलेबाबत याकामी आले या र. .७,६८०/- 
चे खचास मा यता व सदरचे बील मे. यू वैशाली वी स, पंपर  यांना अदा करणेस 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 - ४ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा. भारती फरांदे       अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे  

संदभ : मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 
       डॉ.हेगडेवार डा संकुलाम ये पु ष व म हला दो ह  सम माणात यायाम कर यास 
येतात परंतु यायाम शाळेतील पािलकेने दलेले सा ह य अपुरे पडत अस या कारणाने 

तावात नमुद माणे यायामशाळेत यायामाचे सा ह य देणेत यावे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------------- 
ठराव मांक – १६     वषय मांक - ५ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा. भारती फरांदे       अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे  

संदभ : मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 
पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, नेह नगर येथे २९ 

ऑग ट २०१३ डा दना िनमी  जलतरण पधा आयो जत करणेस व पधा अनुषंगाने  

सहभागी खेळाडंुना माणप े व वजयी खेळाडंुना पु पगु छ व ॉ फज खरेद  करणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे र. . २०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) 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. 
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ठराव मांक – १७     वषय मांक - ६ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा. मंदा कनी ठाकरे                 अनुमोदक - मा. भारती फरांदे   

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.भारती फरादें यांचा ताव.. 
       केशवनगर, भाग . २३ म ये ी मोरया गोसावी डा संकुल आहे.  तेथे व वध 
खेळ खेळ यासाठ  येणा-या खेळाडंुची सं या भरपुर आहे.  तसेच यायामासाठ , चाल यासाठ  
येणा-या म हला व जे  नागर कांची सं यादेखील जा त आहे. डांगणाम ये मैदानी खेळ 
तसेच डांगणाम ये असणा-या खो यांम ये कॅरम, बु द बळ, टेबल टेिनस असे व वध 
कारचे खेळ खेळ यासाठ  यो य प दतीने िनयोजन  क न सवासाठ  या डांगणाचा वापर 
हावा.  यासाठ  डांगणा या जागेचा वापरासंबंधी िनयोजन क न ते वकिसत कराव.े 

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

 
 
ठराव मांक – १८     वषय मांक - ७ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा. मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक - मा. भारती फरांदे   

संदभ : मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
       कासारवाड  भाग .६३ म ये शारदा म हला औ ोिगक क  आहे.  या क ाम ये 
काह  खो या रका या आहेत.  यातील एक खोली डा वभागाकडे वग क न या ठकाणी 
म हलांसाठ  फटनेस लब तयार करणेत यावा. 

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

ठराव माकं – १९     वषय मांक - ८ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा. साद शे ट           अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 

संदभ : मा. साद शे ट ,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव.. 
              दघी भाग .३१ या ठकाणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारतीम य ेहॉल 
उपल ध असुन तो थाप य वभागाकडे आहे.  ती इमारत भूिम जंदगी व डा वभागाकडे 
वग कर यात येऊन या ठकाणी फटनेस लब तयार क न िमळावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------------- 
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ठराव मांक – २०     वषय मांक - ९ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा. साद शे ट           अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 

संदभ : मा. साद शे ट ,मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव.. 
              दघी भाग .३१ या ठकाणी खेळाचे आर ीत मैदान असुन या ठकाणी 
हॉलीबॉल खेळासाठ  मैदान व खेळाचे सा ह य देणेत यावे. 

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

 
ठराव मांक – २१     वषय मांक - १० 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा.भारती फरांदे          अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ :   मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 
              पंपर  िचंचवड मनपा या ३ यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल वणेस दले या 
असुन या कायम बंद असतात, तसेच या ठकाणी अ व छता नेहमी असते.  यामुळे 
नागर कांची गैरसोय होत अस याने सदर यायामशाळा मनपा या ता यात घेऊन मनपा 
माफत चाल वणे आव यक आहे.  तर  तावात नमुद माणे सेवाशु क त वावर चाल वणेस 
दले या ३ यायामशाळेची मुदत संपु ात आ याने यांचा ताबा मनपाकडे घे यास 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 – २२     वषय मांक - ११ 
दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा.भारती फरांदे          अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 
             भाग .६ म ये महानगरपािलकेची यायामशाळा नाह .  तर  नागर कां या 
मागणीनुसार भाग .६ मोशी येथे फटनेस लब आधुिनक प दतीने 
महानगरपािलके या शाळेम ये उपल ध जागेत सु वधा व  यायामाचे  सा ह य दे यात 
यावे तसेच बौ द व ती डुडुळगाव येथेह  यायामशाळा सा ह य देणेत यावे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                        ---------------- 
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ठराव मांक – २३     वषय मांक - १२ 

दनांक - १७/०७/२०१३      

सूचक - मा.भारती फरांदे          अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे  
संदभ : मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 

       पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने भाग .५५ पंपळे सौदागर येथील डांगणावर 
महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१३ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .३५ लाख ( अ र  र. . प तीस लाख फ ) 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. 
                        ---------------- 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

      
      (बोकड रामदास गेणभाऊ) 

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

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/७०३/२०१३ 

दनांक – २८/०७/२०१३  

     
 

त - सव सबंंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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