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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १३ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०४/१२/२०१३               वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०४/१२/२०१३ 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. उ हास शे ट  

४) मा. काळे वमल रमेश 

५) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

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

--------- 
 
 

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

 
वषय .४) शालेय डा पधा २०१३-१४ नवीन १४ खेळां या पधा आयो जत करणेस मा. डा 

सिमती सभेची शासक य मा यता देणेबाबत... 
 
वषय .५) सन २०१३-१४ या आिथक वषात होणा-या महापौर चषक व वध डा पधा 

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास शासक य मा यता देणेबाबत... 
           मा.उ हास शे ट , मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
 
वषय .६) महापौर चषक ज हा तर वेटिल टंग पधा २०१३ आयो जत करणेस व याकामी 

येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. मा.उ हास शे ट , मा.भारती फरांदे यांचा 
ताव. 

 
वषय .७) महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा २०१३ आयो जत करणेस व याकामी 

येणा-या खचास मा यता देणेबाबत..मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
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वषय .८) सन २०१३-१४ म ये महापौर चषक व वध डा पधा आयो जत करणेस व 

याकामी येणा-या खचास शासक य मा यता देणेबाबत... मा.वसंत ल ढे, मा. वमल 
काळे यांचा ताव. 

 
वषय .९) महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी 

येणा-या खचास मा. डा सिमती सभेमाफत मा. थायी सिमती सभेची मा यता 
देणेबाबत... मा. वमल काळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 

 
---------- 

 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक : मा.मंदा कनी ठाकरे     अनुमोदक : मा.उ हास शे ट  
 
 

          शु वार दनांक ०६/१२/२०१३ दपार  ु ४.०० वा.पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

 
---------- 

 
सभापती – शु वार दनांक ०६/१२/२०१३ दपुार  ४.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

                                 (बोकड रामदास गेणभाऊ) 
                  सभापती 
       मा. डा सिमती 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १३ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०४/१२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०६/१२/२०१३              वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमती दनांक ०४/१२/२०१३ ची 

तहकूब सभा शु वार दनांक ०६/१२/२०१३ 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. उ हास शे ट  

५) मा. भारती फरांदे 

६) मा. साद शे ट  

७) मा. काळे वमल रमेश 

८) मा. आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

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

--------- 
 
ठराव मांक – ५५     वषय माकं – १ 
दनांक – ०६/१२/२०१३      

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ – मा. वसंत ल ढे, मा.मंदा कनी ठाकरे याचंा ताव – 

 वषय - भाग .११ से.नं.२२ राजनगर मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा  
        जयभवानी त ण मंडळास चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

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

---------- 
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ठराव मांक – ५६     वषय मांक – २ 

दनांक – ०६/१२/२०१३     वभाग – डा वभाग 

सूचक – मा. धनंजय आ हाट           अनुमोदक – मा.भारती फरांदे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०९/का व/४५/२०१३, द.१९/११/२०१३ 

 वषय - मनपा खेळाडू द क योजने अंतगत डा सा ह य व डा गणवेश खरेद  
करणेस व खरेद  कायवाह  म यवत  भांडार वभागाकडून करणेस शासक य 
मा यता देणेबाबत. 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ५७     वषय मांक – ३ 

दनांक – ०६/१२/२०१३     वभाग – डा वभाग 

सूचक – मा. उ हास शे ट            अनुमोदक – मा.वसंत ल ढे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७९/२०१३, द.२५/११/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था यां या सहकायाने माहे 
डसबर २०१३ या काळात ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथे अपंग 
तसेच मानिसक अपंग व ा यासाठ  व वध कार या पधा आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या र कम पये ४,४५,९००/- चे खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगाने व ुत, पकर, 
माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग अ भाग व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था 
खच हा थाप य वभाग अ भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .२,९५,९००/- हा खच डा िनधी वा षक पधा डा कला या लेखािशषातून 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. 
---------- 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ५८     वषय मांक – ४ 

दनांक – ०६/१२/२०१३     वभाग – डा वभाग 

सूचक – मा. उ हास शे ट            अनुमोदक – मा.वसंत ल ढे 

संदभ – मा.अित. आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/८७/२०१३, द.०३/१२/२०१३ 

       मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       ज हा डा अिधकार , पुणे यांचेकड ल प  . ज अ/शा. . प./बैठक/२०१३-१४ 
दनांक १३/११/२०१३ या प ानुसार आयो जत करावया या १४ खेळ कारां या पधाचा खच 
संबंिधत खेळ संघटना करणार अस याचे डा अिधकार  यांनी सांिगतले आहे.  यामुळे सदर 
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पधासाठ  म.न.पा.कडून खच करावा लागणार नाह .   तावात नमुद न याने समा व  केले या 

१४ खेळ कारां या शालेय डा पधा आयो जत करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५९     वषय मांक – ५ 

दनांक – ०६/१२/२०१३      

सूचक – मा. उ हास शे ट            अनुमोदक – मा.मंदा कनी ठाकरे 

संदभ – मा.उ हास शे ट , मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 

       सन २०१३-१४ या आिथक वषात होणा-या महापौर चषक व वध डा पधा, मितमंद व 
अपंग व ा या या डा पधा व कला िगयारोहण पधा अनुषंगाने आव यक ॉफ ज, मेड स, 
स मानिच हे, िच कला कागद, मा हती पु तका छपाई, व ा यासाठ  खाऊ खरेद , ले स बॅनर 
छपाई, माणप  छपाई, िनमं ण प का छपाई, डा सा ह य इ. ची खरेद  आव यकते माणे 
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व याकामी येणा-या य  खचास शासक य मा यता 
देणेकामी 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. 
---------- 

ठराव मांक – ६०     वषय मांक – ६ 

दनांक – ०६/१२/२०१३      

सूचक – मा. उ हास शे ट            अनुमोदक – मा.भारती फरांदे 

संदभ – मा.उ हास शे ट , मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा वेटिल टंग संघटना यांचे 
मा यतेने वॉड .५७, पंपळे गुरव येथे माहे जानेवार /फे ुवार  २०१४ म ये महापौर चषक 
ज हा तर वेटिल टंग पधा २०१४ आयो जत करणेकामी तावात नमुद माणे अंदाजे 
र. .२,१५,५२०/- या खचास मा यता व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज मंडप, टेबल 
खु या यव था र. .२५,०००/- हा खच थाप य वभाग, संबंधीत भाग व व ुत पकर व 
माईक यव था र. .१५,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंधीत भाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत र. .१,७५,५२०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
िनमं ण प का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेकामी 
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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६१     वषय मांक – ७ 

दनांक – ०६/१२/२०१३      

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ – मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा जलतरण असोिशएशन यांचे 
मा यतेने व पंपर  िचंचवड विमंग असोिशएशन, पंपर  यांचे सहकायाने मोहननगर जलतरण 
तलाव िचंचवड येथे माहे जानेवार  २०१४ म ये महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा २०१३-
१४ आयो जत करणेस अंदाजे र. .३,७२,८८०/- इतका खच अपे त आहे. सदर खचातील टेज 
मंडप, टेबल खु या हा थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- संबंिधत भाग थाप य वभाग व 
व ुत पकर व माईक यव था हा व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- संबंिधत भाग व ुत 
वभाग यांचे लेखािशषातनू खच  टाकणेस व उव रत र. .२,७२,८८०/- हा खच डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मानिच हे 
खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माणप े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस मा यता देणेकामी 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. 
---------- 

ठराव मांक – ६२     वषय मांक – ८ 

दनांक – ०६/१२/२०१३      

सूचक – मा. वसंत ल ढे           अनुमोदक – मा. वमल काळे 

संदभ – मा.वसंत ल ढे, मा. वमल काळे यांचा ताव – 

 तावात नमुद माणे सन २०१३-१४ या आिथक वषात महापौर चषक ११ व वध डा 
पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेत येत 

आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६३     वषय मांक – ९ 

दनांक – ०६/१२/२०१३      

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

संदभ – मा. वमल काळे, मा.भारती फरांदे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, व पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिशएशन, 
िचंचवड पुणे यांचे सहकायाने माहे डसबर २०१३ अथवा जानेवार  २०१४ या काळात भोसर  येथे  
महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१३-१४ आयो जत करणेकामी तावात नमुद माणे 
अंदाजे र. .२,६६,०९०/- चे खचास यास मा यता व या खचापैक  टेज मंडप, टेबल खु या 
यव था, हॉल 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 कर ता र. .५०,०००/- हा खच व ुत 
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वभाग संबंधीत भाग यांचे कडून खच  टाकणेस व उव रत र. .१,६६,०९०/- हा खच डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, 
स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण प का व माणप े छपाई इ. कोटेशन 
नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेकामी 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. 

---------- 
 
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/ ११६० /२०१३ 

दनांक –   ०७/१२/२०१३ 
 
 

                                                    
                   नगरसिचव 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
             पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

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

 


