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               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक ५ 

 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०७/०८/२०१३         वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०७/०८/२०१३ 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.भारती फरांदे 

५) मा.काळे वमल रमेश 

६) 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 याचें संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले :- 

 

वषय .१) शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व  
           याकामी येणा-या खचास मा. डा सिमती माफत मा. थायी सिमतीची मा यता  

     घेणेबाबत. 
 

वषय .२) रा य तर य सॉ ट बॉल महापौर चषक पधा घेणेबाबत - मा. वमल काळे,  
     मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव. 
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वषय .३) हेडगेवार भवन भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील यायामशाळा वाढ वणे,  
           पट ंग करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव. 
 

वषय .४) भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील हेडगेवार ाऊंड फुटबॉल व खो-खो  
     खेळासाठ  तयार करणेबाबत - मा. वमल काळे, मा.धनंजय आ हाट यांचा  
     ताव. 
 

वषय .५) महापौर चषक पधा आयोजनाबाबत - मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे,  
           यांचा ताव. 
 

वषय .६) डा सा ह य िमळणेबाबत - मा.रामदास बोकड, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा  
     ताव. 

 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.वसंत ल ढे            अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट  
 

 पाक तानने भारतीय सीमेवर केले या याड ह यात मृ यूमुखी पडले या भारतीय 
जवानांना दाजंली वाहन व पाक तानने केले या याड ह याचा िनषेध क न सोमवार ू
दनांक १२/०८/२०१३ दपार  ु १.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
(उप थतांनी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 

 
 

सभापती - सोमवार दनांक १२/०८/२०१३ दपार  ु १.०० वाजेपयत 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 ५ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०८/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १२/०८/२०१३         वेळ - दपार  ु १.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक ०७/०८/२०१३ 
ची तहकूब सभा सोमवार दनांक १२/०८/२०१३ रोजी दपार  ु १.०० 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.भारती फरादें 

४) मा.काळे वमल रमेश 

५) मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
 

यािशवाय मा.माछरे - सहा.आयु , मा.पवार – कायालय अिध क, मा.पानसरे – डा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
  दनांक १७/०७/२०१३  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . ४ ) सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – २४     वषय मांक - १ 
दनांक - १२/०८/२०१३     वभाग - डा 
सूचक - मा.भारती फरांदे             अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे  
संदभ : मा. महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/६३६/२०१३, द.०२/०८/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       शासक य ज हा तर शालेय ५० खेळ कारां या डा पधा २०१३-१४ आयो जत 
करणेस व पधकामी पी. ह .सी. ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा-अ पोपहार खच, नारळ,  
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बुके, पुजा खच, टेशनर  खच, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर खच इ. सन 
२०१३-१४ म ये वभागीय तर पधसाठ  म.न.पा.शाळेतील अंदाजे ३०० व ाथ  खेळाडू व 
रा य पातळ वर १५०, रा ीय पातळ वर ५० व संघटनेमाफत आयो जत डा पधसाठ  ५० 
शालेय खेळाडू, या या समवेत जाणारे डा िश क व यव थापक यांचे वासखच, दैिनक 
भ ा, वेश फ , औषध खच इ. अदा करणेकामी अंदाजे र. .१,००,०००/- असे एकूण येणा-या 
संभा य खच र. .९,८८,८००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय 

डा पधा अनुषंगाने येणारा खच डा िनधी - वा षक डा पधा, डा कला सा ह य या 
लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद र. .३५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य 
ज  हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था, वनी / व ुत यव था, 
मैदान तयार करण े व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा भाग 
कायालयामाफत होणार आहे.  यासाठ  य  येणारा खच भागाचे अंदाजप कातून खच  
टाक 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 – २५     वषय मांक - २ 

दनांक - १२/०८/२०१३      

सूचक - मा. वमल काळे             अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 
संदभ : मा. वमल काळे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 
 वॉड मांक २८ मासुळकर कॉलनीमधील डा संकुल येथे रा य तर सॉ ट बॉल 
महापौर चषक पधा घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २६     वषय मांक - ३ 

दनांक - १२/०८/२०१३      

सूचक - मा. वमल काळे             अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 
संदभ : मा. वमल काळे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 
      भाग मांक २८ मासुळकर कॉलनी येथे हेडगेवार भवनात यायामशाळा, बॅडिमंटन 
हॉल व योगा हॉल असून सदर भवनास पट ंग करणे, द तीु  करणे व काह  भाग वाढ वणे 
गरजेचे आहे.  सदर ब डंगला गेली ७-८ वषापासून द ती व पट ंग कर यात आलेली ु
नाह . ब डंगला सव ठकाणी िलकेज आह. बॅडिमंटन हॉल या मॅट खराब आहेत. लाईट व  
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फॅनची यव था करणे गरजेचे आहे.  सदर सव म टन स या कामाचे टडर काढन ह  वा तू ू
खेळ या या पूण उपयोगी आणणे गरजेचे अस याने वर ल माणे सव कामे क न घे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
ठराव मांक – २७     वषय मांक - ४ 

दनांक - १२/०८/२०१३      

सूचक - मा. वमल काळे             अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 
संदभ : मा. वमल काळे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 
      भाग मांक २८ मासुळकर कॉलनी येथे हेडगेवार भवनाजवळ मोठया जागेत 
खेळ याचे ाऊंड असून या ठकाणी फुटबॉल व खो-खो साठ  ाऊंड तयार करणेस टडर 
ोिसजर करावी, सदर ाऊंडम ये काह  जागेत लॉनटेिनसचे कोट असावे अशी नाग रकांची 

मागणी आहे तर  वर ल ठकाणी या तीनह  सु वधा पुर व यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक – २८     वषय मांक - ५ 

दनांक - १२/०८/२०१३      

सूचक - मा. वमल काळे             अनुमोदक - मा.धनंजय आ हाट 
संदभ : मा. वमल काळे, मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.धनंजय आ हाट यांचा ताव - 

वकासनगर कवळे भाग .१८ मधील युवा आधार संघटने या मा यमातून पंपर  
िचंचवड आ ण पुणे ज हयात कराटे िश ण वग चाल व यात येतात.  याम ये बरेच 
शालेय व ाथ  िश ण घेत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने यावष  
आयो जत करणेत येणा-या महापौर चषक कराटे पधचे आयोजन वकासनगर कवळे भाग 
.१८ येथील युवा कराटे ेिनंग सटर या मा यमातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २९     वषय मांक - ६ 

दनांक - १२/०८/२०१३      

सूचक - मा.रामदास बोकड             अनुमोदक - मा.मंदा कनी ठाकरे 
संदभ : मा.रामदास बोकड, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव - 

भाग .४५ मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन फटनेस लब म ये  
१) म ट  जम (५ टेशन) ं ट ेस, याट पुली, लेग ए टशन, पक डेग, टयु ट, २) बच 
ेस, ३) इंकलाइन बच ेस, ४) ड लाइन बच, ५) ॉस बार, ६) फचर किलग, ७) ट  बार, 

८) ए ड बनॅल पॅड, ९) कॉट मिशन, १०) लेग ेस मिशन, ११) म ट  बच, १२) ३ टलू ,  
१३) पुल स टँड, १४) ५ ते ३० डंबे स, १५) ५ ते ३० लेटस ्, १६) ५ ते ३० वेटबार,  

१७) ५ फुट  बार ३, १८) ३ फुट  बार ३, १९) २ फुट  बार ३, २०) झेड ( झकझॅक) बार २, 
२१) आरसे ३, २२) डबलबार इ. सा ह याचा पुरवठा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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/७५४/२०१३ 

दनांक – १ ६/०८/२०१३ 

 
 

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