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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १६ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १५/०१/२०१४                        वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
१५/१/२०१४ रोजी दपार  ु 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. वाघेरे भाकर नामदेव 

५) मा. साद शे ट  

६) मा. काळे वमल रमेश 

७) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

या िशवाय  मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बहरेु  – शासन 
अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
 

उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल क न 
घेणेत आले. 

 
वषय .२) महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१४ आयो जत करणेबाबत – मा.मंदा कनी 

ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .३) महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१४ आयो जत करणेबाबत – मा.मंदा कनी 

ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
वषय .४) महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१४ आयो जत करणेबाबत – मा. वमल काळे, 

मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
वषय .५) सँड वक कॉलनी, भोसर  व पंपर  वाघेरे गांव वरंगुळा क  येथे डा सा ह य देणेबाबत 

– मा. भाकर वाघेरे, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 
वषय .६) खेळाडू द क योजना िनवड सिमती सद य नेमणूक बाबत – मा.वसंत ल ढे, मा. भाकर 

वाघेरे यांचा ताव. 
वषय .७) बोट लब थेरगाव येथे काया कंग व कनो ग डा सा ह य खरेद  होणेबाबत – 

मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
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वषय .८) जे  नाग रक संघास डा सा ह य िमळणेबाबत – मा.वसंत ल ढे, मा. भाकर वाघेरे 
यांचा ताव. 

---------- 
ठराव मांक –  ७२     वषय मांक – १ 
दनांक – १५/१/२०१४     वभाग – डा  

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा. भाकर वाघेरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . डा/७अ/का व/५७/१४ द.१/१/२०१४. 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीन े आंतरशालेय ८ कला व िगयारोहण पधा 
आयो जत करणेस व यानुषंगाने व ा याना ावयाचा खाऊ/ ब कटे खरेद , कला पु तका छपाई, 

िच कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ॉफ ज िनमं ण प 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 
अंदाज ेखच र. .३,३२,२००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर खच डा िनधी मधील 

कला डा सा ह य या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच िच कला, लेझीम व िगयारोहण या पधा 
अनुषंगाने टेज, मंडप, टेबल खु या इ. खच थाप य वभाग, संबंधीत भाग व व ुत पकर, 

माईक यव था खच व ुत वभाग संबंधीत भागातून खच  टाकणेस मा यता िमळणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 

मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक –  ७३     वषय मांक – २ 

दनांक – १५/१/२०१४      

सूचक – मा. मंदा कनी ठाकरे,           अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ – मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पुणे ज हा बॉ संग असो. यांचे मा यतेने व 
पंपर  िचंचवड िसट  बॉ संग असोिशएशन, पंपर  यांचे सहकायाने  माहे फे वुार  २०१४ म ये 
महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .४,८६,७००/- चे खचास मा यता व सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा 
थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .३०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत 
भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .४,०६,७००/- हा डा वभागाचे महापौर 

चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच मेड स, ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स  

िस द क न करणेस मा यता िमळणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे ि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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ठराव मांक –  ७४     वषय मांक – ३ 

दनांक – १५/१/२०१४      

सूचक – मा. मंदा कनी ठाकरे,           अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ – मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने महारा  बॉड ब डस असो. यांचे मा यतेने माहे 
जानेवार  २०१४ म ये ािधकरण िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१४ 
आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या अंदाजे र. .८,१९,०००/- चे 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 व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून 

खच  टाकणेस व उव रत खच र. .६,६९,०००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने मेड स, ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस द क न करणेस       
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक –  ७५     वषय मांक – ४ 

दनांक – १५/१/२०१४      

सूचक – मा. वमल काळे,           अनुमोदक – मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ – मा. वमल काळे, मा.मंदा कनी ठाकरे  यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने माहे फे ुवार  २०१४ म ये पंपर  वाघेरे गाव येथे 
महापौरचषक रा य तर कु ती पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता 
िमळणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे ि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. 
---------- 

 
ठराव मांक –  ७६     वषय मांक – ५ 

दनांक – १५/१/२०१४      

सूचक – मा. भाकर वाघेरे           अनुमोदक – मा. वसंत ल ढे 

संदभ – मा. भाकर वाघेरे, मा. वसंत ल ढे यांचा ताव – 

   म.न.पा. डा वभागा यावतीने सॅ ड वक कॉलनी, भोसर  व पंपर  वाघेरे गांव येथील 
वरंगुळा क ात २ कॅरम बोड, २ बु द बळ सेट, १ टेबल-टेिनस सेट उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –  ७७     वषय मांक – ६ 

दनांक – १५/१/२०१४      

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा. भाकर वाघेरे, 
संदभ – मा.वसंत ल ढे, मा. भाकर वाघेरे, यांचा ताव – 

  खेळाडू द क योजना िनवड सिमतीवर कु ती हा खेळ समा व  झाला असून सदर खेळातील 
त  (सद य) हणून ी. वजय हनुमंत गावडे (भारत केसर ) यांची तसेच ी. महेश मादरंग वाघीरे 
यांची िनवड कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक –  ७८     वषय मांक – ७ 

दनांक – १५/१/२०१४      

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

संदभ – मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे, यांचा ताव – 

 बोट लब थेरगाव येथे काया कंग व कनो ग हा डा कार डा वभागांतगत सन २००५ 
पासून चाल वला जात आहे.  या ठकाणी महानगरपािलका बोिधनीकड ल K1 = 2, K2 = 2  आ ण 
चार पडल होते.  या शहरातील खेळाडू येथे सराव क न ते रा य, रा ीय व आंतररा ीय तरापयत 
खेळून महानगरपािलकेचे नावलौक क केले आहे.  परंतु स या या बोट  खराब व नाद त झा यामुळे ु
महानगरपािलका डा बोिधनीकडे जमा करणेत आले या आहेत.  यामुळे खेळाडंूचा सराव पुणपणे 
बंद आहे.  दनांक १३/१२/२०१३ या मा.अित.आयु  यांचे तपासणी व चचत पूव  डा बोिधनी 
शासनाकडून जसे या बोट  डा वभागाकडून खरेद  के या हो या या धोरणानुसार  खालील माणे 

नवीन बोट  खरेद  कर यात या यात. 
 

बोट ंचा कार – कया कंग 

अनु मांक बोट ंचा तपशील कार नगरसं या 
१ K - १ कया कंग ३ 

२ K - २ कया कंग ३ 

३ K - ४ कया कंग ३ 
 

बोट ंचा कार – कनो ग 

अनु मांक बोट ंचा तपशील कार नगरसं या 
१ C - १ कनो ग ३ 

२ C - २ कनो ग ३ 

३ C - ४ कनो ग ३ 
 

बोट ंचा कार – पडल 
अनु मांक बोट ंचा तपशील कार नगरसं या 

१ Brasca Kayak कया कंग १२ 

२ Brasca canoeing कनो ग १२ 
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वर ल माणे डा सा ह य खरेद  करणे आव यक अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक –  ७९     वषय मांक – ८ 

दनांक – १५/१/२०१४      

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा. भाकर वाघेरे 
संदभ – मा.वसंत ल ढे, मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव – 

  मधुबन भाग .५९ मधील सांगवी येथे जे  नाग रक संघ ब-याच वषापासून कायरत आहे. 
सांगवी येथील मनपा अ ह यादेवी होळकर शाळेम ये जे  नाग रक वरंगुळा क  असून व वध 
सामा जक उप मांम ये यांचा नेहमी सहभाग असतो.  यां या मागणीनुसार यां या वरंगुळा क ास 

डा वभागाकडून २ कॅरम बोड, २ बु द बळ सेट, २ बॅडिमंटन व १ टेबल-टेिनस सेट हे खेळाचे 
सा ह य दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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/  ५६  /२०१४ 

दनांक –    / ०१ /२०१४ 

        

                               
              नगरसिचव 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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


