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               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक ८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १९/०९/२०१३         वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक १९/०९/२०१३ 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. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४) मा. उ हास शे ट  

५) मा. वाघेरे भाकर नामदेव 

६) मा. भारती फरांदे  

७) मा. साद शे ट  

८) मा. काळे वमल रमेश 

९) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

 

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

--------- 
  
 

उप थत स मा.सद यांचे संमती माण ेखालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 

क न घेणेत आले  :- 

 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ३१ वा वधापन दन २०१३ अनुषंगाने व वध  

           डा पधाचे आयोजन करणे - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा  

           ताव. 
वषय .५) भाग .४७ (काळेवाड ) म ये हे थ लब सु  करणेबाबत - मा.वसंत ल ढे,  

           मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .६) म हलांसाठ  यायामशाळा सु  करणे - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा  

           ताव. 
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वषय .७) मा.आनंद झडपे यांची लॉन टेिनस डा िश क मानधनावर िनयु  करणेबाबत  

- मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .८) राजेशाह  िम  मंडळ पंपर  वाघेरे या मंडळास कै.कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल 

           चाल व यास देणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .९) आ णासाहेब मगर टे डयम अ यावत करणेबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, 
           मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .१०) यायामशाळेत सा ह य पुर वणेबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे 

     यांचा ताव. 
वषय .११) केट पीच व या पीचसाठ  नेट (जाळ ) बस वणेबाबत - मा.वसंत ल ढे,  

            मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .१२) भाग .११ से.नं.२२ राजनगर मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा  
            जयभवानी त ण मंडळास चाल व यास देणेबाबत - मा.वसंत ल ढे,  

            मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .१३) हेडगेवारभवन मैदानावर ल केट ंग मैदानावर (इनडोअर कोट, बोधनकार ठाकरे  

            यमुनानगर धत वर करणे) गोलाकार शेड उभारणीबाबत - मा.वसंत ल ढे,  

            मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
वषय .१४) पॅ रस ( ा स) योगासन व ड कप पधबाबत - मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी  

            ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .१५) कोमल देशमुख हची रा ीय सायकिलंग िश ण िशबीरासाठ  िनवड झा याने  

            अ ताना (कझाक तान) येथे होणा-या सायकिलंग पधसाठ  आिथक सहा य  

            मंजूर करणेबाबत मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
---------- 

ठराव मांक – ३०     वषय मांक – १ 
दनांक - १९/०९/२०१३     वभाग - डा 
सूचक - मा.वसंत ल ढे             अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/८१६/२०१३, द.३१/०८/२०१३ 
      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 

िन वदा नोट स .१/२००७-०८ अ वय े जलतरण तलाव पाणीशु द करण, प रसर व छता, 
देखभाल व यां क द तीु  कामाची ५ वषाची मुदत द.१६/०७/२०१३ रोजी संपु ात आ याने न यान े

िन वदा या पुण क न कामाचे आदेश देईपयत तीन म ह याचा कालावधी लागणार अस यान े४ या 
वषा या दरान े ५ या वषाचे पुढ ल ३ म हने कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा.आयु  यांचेकड ल 

आदेश . डा/७/का व/६८६/२०१३, द.१२/०८/२०१३ अ वय े मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस 

इ वपमटस, िचंचवड, पुणे १९ व म.ेवरदाियनी एंटर ाईजेस िचंचवड, पुण े १९ यांना तावात नमुद 

केले या दरान ेमाहे नो हबर २०१३ पयत कालावधीकर ता या पुव  केले या करारना यातील अट  व  
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शत नुसार याचें नावापुढे नमुद केले या ११ जलतरण तलावांचा आजुबाजुचा प रसर, डेक ए रया, 
कायालय पाय-या व छता, व छतागृहे, नानगृह इ. रोजचेरोज साफ सफाई व जलतरण तलाव पाणी 
शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व या यां क द तीु  कामाचे आदेश द यान े याकामी येणा-
या खचास मा यता व सदर कामाची ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची कायवाह  करणेस शासक य 

मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव बहमताने मंजूर झालाु . 
---------- 

 
ठराव मांक – ३१     वषय मांक – २ 

दनांक - १९/०९/२०१३     वभाग - डा 
सूचक - मा. भाकर वाघेरे             अनुमोदक - मा. साद शे ट  
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/२९३/२०१३, द.०३/०९/२०१३ 

१) वैदव ती यायामशाळाु , पंपळे गुरव, २) बळवंत िचंचवडे यायामशाळा, िचंचवड व  

३) मुंजोबा चौक पंपळे सौदागर यायामशाळा या यायामशाळा वगळता तावात नमुद  

उव रत २८ यायाम शाळांना द.०१ ए ल २०१३ ते ३० नो हबर २०१३ अखेर सेवाशु क देऊन  

म.न.पा. यायामशाळा कराराने चाल वणसे 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 – ३२     वषय मांक – ३ 

दनांक - १९/०९/२०१३     वभाग - डा 
सूचक - मा.भारती फरांदे             अनुमोदक - मा. वमल काळे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/२९८/२०१३, द.१०/०९/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
नाग रक व व ाथ  खेळाडू यांचे सोयीचे ीने जा तीत जा त सराव करता यावा 

हणून म.न.पा.चे लॉन टेिनस कोट, वॅश कोट व बॅडिमंटन हॉल या डा सु वधांची १ 
ऑ ट बर २०१३ पासून सा ा.सु ट  र ववार ऐवजी शु वार अशी करणेस व तशी द ती ु
ऑनलाईन बुक ंग सेवेम ये क न घेणेस 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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सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले - 
 

ठराव मांक – ३३     वषय मांक – ४ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक - मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  
 मनपा ३१ वा वधापन दन २०१३ अनुषंगाने स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  
यांना चहा अ पोपहार, ब से खरेद , पंच मानधन, कॅ स (टोपी) खरेद , डा सा ह य 
खरेद  व पधम ये वजयी झाले या स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  याकर ता 
ॉफ ज, ब से खरेद , ट  शट, म हलांसाठ  वेट शट खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर छपाई 

तसेच केट पध या दवशी उप थत अिधकार , पदािधकार  व नगरसद य, प कार व 
कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ याद कामी अंदाजे एकूण र. .३,२५,०००/- अथवा य  
येणा-या खचास मा यता व सदरचा खच डा िनधी, वा षक पधा डा कला या 
लेखािशषातून 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 – ३४     वषय मांक – ५ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक - मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव -  
 भाग .४७  योितबानगर (काळेवाड ) येथील जुनी यायामशाळा (तालीम) आहे. 
याची अव था खुप दयिनय झालेली आहे.  तािलमी या मातीम ये क डे पडलेले आहेत.  

ती गे या १० वषापासून बंद आहे.  तर  तालमी या ठकाणी हे थ लब सु  कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३५     वषय मांक – ६ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक - मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
      जजाऊ सां कृितक भवनामधील यायामशाळेत म हलासंाठ  यायामशाळा सु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
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ठराव मांक – ३६     वषय मांक – ७ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक - मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
      मा.आनंद झडपे यांची लॉन टेिनस िश क हणून पािलके या द क योजनेत 
िनयु  झाली आहे.  यांना ितमहा र. .१५,०००/- (अ र  र. .पंधरा हजार फ ) इतर 

डा िश कां माण ेमानधन दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३७     वषय मांक – ८ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक - मा. भाकर वाघेरे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
      पंपर  वाघेरे येथील कै.कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल राजेशाह  िम  मंडळास 
र. .२,०००/- त वावर िनयमानुसार चाल व यास िमळणेकामी 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 – ३८     वषय मांक – ९ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा. वमल काळे  
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
      भाग .२८ म ये आ णासाहेब मगर टे डयम येत असून या ठकाणी विमंग 
टँक, बॉ संग, िगयारोहण, केट, ाऊंड या खेळाचे अ यावत काम क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
ठराव मांक – ३९     वषय मांक – १० 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
      वॉड .२० िचंचवडेनगर भाग द ा य मरळ उ ानाम ये ी गणेश यायाम 
शाळेम ये सा ह य खुपच कमी आहे.  या सा ह याची तीन वषापासून मागणी होत असून  
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अ ाप यायामशाळेत पुणपणे सा ह य िमळालेले नाह . सदर यायामशाळेस सा ह य दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
ठराव मांक – ४०     वषय मांक – ११ 
दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा. वमल काळे  
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव - 
      मोरया गोसावी डांगण, केशवनगर, िचंचवड या ठकाणी डांगण या एका         
कोप-याम ये भागातील मुलांना खेळ यासाठ  िसमट पीच व या पचवर तीनह  बाजूने जाळ  (नेट) 
बसवून दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
ठराव मांक – ४१     वषय मांक – १२ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे  
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 
      वषय - भाग .११ से.नं.२२ राजनगर मधील कै.मधुकर पवळै यायामशाळा 
             जयभवानी त ण मंडळास चाल व यास देणेबाबत. 
             वषय .१२ चा वचार द.०४/१२/२०१३ चे सभेत करणेत यावा. 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
ठराव मांक – ४२     वषय मांक – १३ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.भारती फरांदे 

संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव - 
हेडगेवार भवन मासुळकर कॉलनी येथे केट ंग मैदानावर ( इनडोअर कोट, बोधनकार ठाकरे 

यमुनानगर धत वर करणे ) गोलाकार प ाशेड उभारणी क न अ यावत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ४३     वषय मांक – १४ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 

कुमार  वै णवी आं े हने –ह दमीक पेअर योगासन पधम ये रौ य पदक िमळवले असून 
हची पॅ रस योगासन व ड कप या आंतररा ीय योगासन पधसाठ  भारता या योग संघाम ये िनवड 
झाली असून ित या पधसाठ  येणारा िनयो जत खच र. .१,४०,०००/- आहे.  तर  या पधम ये 
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सहभागी हो यासाठ  मनपा तफ मदत िमळ यास सिमतीची िशफारस आहे परंतु  
शासनामाफत यो य तो िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४४     वषय मांक – १५ 

दनांक - १९/०९/२०१३      

सूचक – मा.वसंत ल ढे           अनुमोदक - मा. वमल काळे  
संदभ : मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव - 

कोमल देशमुख हची रा ीय सायकिलंग िश ण िशबीर, नवी द ली द.२४ ऑग  ते १३ 
स टबर २०१३ कर ता िनवड झाली असून अ ताना (कझाक तान) येथे होणा-या ३४ या आिशयाई 
सायकिलंग अ जं य पध या तयार साठ  सायकल व इतर डा सा ह य खरेद  करणेस ितला मनपा 
कडून आिथक सहा य .५०,०००/- मंजूर करणे 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 केले. 
     

      (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/ ८७९ /२०१३ 

दनांक –    २४/०९/२०१३ 

                                                           

 
 
 

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


