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               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक ३ 

सभावृ ांत 

दनांक - ०३/०७/२०१३         वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०३/०७/२०१३ 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.वाघेरे भाकर नामदेव 

४) मा.भारती फरादें 

५) मा.काळे वमल रमेश 
 
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 -    २) महापौर चषक ज हा तर हँडबॉल पधा आयो जत करणेबाबत..  
 मा.मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
 

वषय मांक -    ३) खेळाडु द क योजने अंतगत व ाथ  खेळाडंुना ित दन आहारभ ा  
  देणेबाबत..मा.भारती फरांदे,मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव. 
 

वषय मांक -    ४) सा व ीबाई फुले म हला यायाम शाळेतील द ती बाबतु ..मा.  
  वमल काळे,मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव.. 
 

वषय मांक -    ५) यायामशाळेत यायाम सा ह य देणेबाबत..मा. वमल काळे,  
 मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव.. 
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वषय मांक -    ६) यायामशाळेत यायाम सा ह य िमळणेबाबत..मा. मंदा कनी  
 ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
 

वषय मांक -    ७)व ताद मुरलीधर माचु े यायामशाळा सेवाशु क त वावर  
 देणेबाबत..मा.भारती फरांदे,मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 

वषय मांक -    ८) महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा २०१३ आयो जत  
 करणेबाबत..मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव..   

 

दनांक १९/०६/२०१३  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . २ ) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ४     वषय मांक - १ 
दनांक - ०३/०७/२०१३     वभाग – डा  

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

मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/६/का व/६४०/२०१३ द.१/६/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  

         रा ीय ािमण वकास क  पुण ेयांनी मागणी के या माण े इं ायणीनगर भोसर  बॅडिमंटन 

हॉल द. १/४/२०१३ ते द.२८/२/२०१४ पयत ११ म हने करारान ेगतवष या दरमहा भाडे र कम पये 
७,४०७/- म य े१०% भाडेवाढ क न (र. .७४१/-) क न दरमहा भाडे र कम पय े८१४८/- फ  माण े

चाल वणेस देणेस 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 – ५     वषय मांक - २ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

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

मा.मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
पंपर  िचंचवड मनपा या वतीने पंपर िचंचवड हँडबॉल असो. यांचे सहकायाने व पुणे ज हा 
हँडबॉल असो. यां या मा यतेने महापौर चषक ज हा तर हँडबॉल पधा २०१३ – १४ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. . ३,७७,०००/- ( अ र  र. . तीन लाख 
स याह र हजार फ )  चे खचास अथवा य  येणा-या 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 – ६     वषय मांक - ३ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागांतगत खेळाडु द क योजना राब व यात येत 
आहे.  खेळाडंुना ो साहन दे यासाठ  ह  योजना मनपा राब वत असुन या योजनेचे 
द.१८/०४/२०१३ रोजी उदघाटन कर यात आलेले आहे.  स या सदर खेळाडंुना र. . ५०/- 
दैिनक आहारभ ा मंजुर कर यात आलेला आहे.  तथा प हा आहारभ ा खेळाडंुना ो साहन 
दे यासाठ  व या या दैनं दन डा वषयक नैपु य जोपास यासाठ  अ यंत अपुरा पडत 
अस याचे व याम ये वाढ कर याचा िनणय महापािलकेने यावा, असे अनेक रा य, रा ीय  
आ ण आंतररा ीय खेळाडु व डा संघटनांनी यांचे िनदशनास आणुन दले आहे.  यांची 
भावना अ यंत रा त असुन या खेळाडंुना ो साहनासाठ  र. . ५०/- ऐवजी र. . २००/- 
ित दन असा खेळाडु आहारभ ा मंजुर करणे आव यक अस याने पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या खेळाडु द क योजने अंतगत द. २२/४/२०१३ पासुन राब वणेत येत 
असले या खेळाडु द क योजनेतील व ाथ  खेळाडंुना द.२२/४/२०१३ पासुन ित दन 
आहारभ ा र. .५०/- ऐवजी र. . २००/- असा मंजुर करणेस व याकामी आव यक ती तरतुद 
करणेस मा यता घेणेकामी 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 – ७     वषय मांक - ४ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

सूचक - मा. वमल काळे       अनुमोदक - मा. भाकर वाघेरे 

मा. वमल काळे,मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव.. 
भाग .१४ मधील २४ से टर म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सा व ीबाई 

फुले म हला यायामशाळेमधील द तीबाबत खालील मु यांचा वचार कर यात यावाु . 
१) म हला यायाम शाळेतील यायामाचे सा ह य काह  बंद अव थेम ये आहे. 
२) म हला यायामशाळेची रंग रंगोट  करणेबाबत.. 
३)   खडक या काचा फुटले या द त करणेबाबतु .. 
४) म हला यायामशाळेतील पडदे बदल याबाबत.. 

तर  डा सिमती या अिधका-यांना घेऊन पाहणी क न लवकरात लवकर 
यो य अंमलबजावणी कर यात यावी. 

                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------------- 
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ठराव मांक – ८     वषय मांक - ५ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

सूचक - मा. वमल काळे          अनुमोदक - मा. भाकर वाघेरे 

मा. वमल काळे,मा. भाकर वाघेरे यांचा ताव.. 
भाग .३६ लांडेवाड  म ये ल ढे यायामशाळा असुन सदर या 

यायामशाळेत १२ ते १३ वषापुव चे यायामाचे सा ह य असुन ते सव नाद त ु
झालेले अस याने यायामशाळेत न याने सा ह य दे यात याव.े 

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

ठराव मांक – ९     वषय मांक - ६ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

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

 मा.मंदा कनी ठाकरे,मा.भारती फरांदे यांचा ताव.. 
       भाग ३३ गवळ  नगरम ये यायामशाळेसाठ  इमारत बांधुन तयार अस याने 
यायामशाळेचे सा ह य उपल ध क न दे यात याव.े 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------------- 
 

ठराव मांक – १०     वषय मांक - ७ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

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

मा.भारती फरांदे,मा. वमल काळे यांचा ताव.. 
 जय मातृभुमी युवा मंच या सं थेचे काम चांगले अस याने यांना व ताद मुरलीधर माचु े 

यायामशाळा जय मातृभुमी युवा मंच या सं थेस चालव यास दे यात यावी. 
 
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------------- 
 

ठराव मांक – ११     वषय मांक - ८ 

दनांक - ०३/०७/२०१३  

सूचक - मा. भाकर वाघेरे       अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव.. 

 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 जुल ै
२०१३ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळात गणेश महल भोईर नगर िचंचवड 
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पुणे ३३ महापौर चषक ज हा तर य कॅरम पधा २०१३ चे आयो जत कर यात येत आहे 
तर पंपर िचंचवड महानगरपािलके या वतीने 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 वेळेत महापौर चषक ज हा तर य कॅरम 
पधा आयो जत करणेस  व या कामी येणा-या र. . २०००००/- या खचास मा यता घेणे 

व कोटेशन नोट स िस द क न, ा  झाले या मंजुर दरानुसार ॉ फज, मृतीिच हे, चहा व 
अ पोपहार यव था, पी. ह .सी. ले स बॅनस तयार क न घेणेस व भांडार वभागाकड ल 
िन वदा मंजुर दरानुसार िनमं णप ीका, स ट फके स खरेद  करणेस मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घणेेकामी 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 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/ ६२१/२०१३ 

दनांक - ०६/०७/२०१३         

     
 

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