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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा. डा सिमती 
कायप का मांक १४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १८/१२/२०१३                        वेळ - दपार  ु ४.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
१८/१२/२०१३ 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. 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.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 .३) महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 

खचास मा यता देणे...मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 
वषय .४) महापौर चषक ज हा तर कराटे पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 

खचास मा यता देणे...मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
 
वषय .५) महापौर चषक रा य तर य फुटबॉल पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी 

येणा-या खचास मा यता देणे... मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. साद शे ट  यांचा ताव. 
 
वषय .६) पुना ड ट इंटर ऑफ सेस पोटस असोिशएशन यांना पधा आयोजनाबाबत आिथक 

पुर कार देणेकामी येणा-या खचास मा यता देणे.... मा.मंदा कनी ठाकरे, मा. वमल 
काळे यांचा ताव.. 

---------- 
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अ) दनांक २०/११/२०१३, २६/११/२०१३, ०४/१२/२०१३ व ०६/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा 

( कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक ०४/१२/२०१३ व ०६/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  ( कायप का मांक १३ ) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
 
ठराव मांक – ६४     वषय मांक – १ 
दनांक – १८/१२/२०१३      

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 पवळे यायामशाळा  
        जयभवानी त ण मंडळास चाल व यास देणेबाबत वचार करण.े 

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

---------- 
ठराव मांक – ६५     वषय मांक – २ 

दनांक – १८/१२/२०१३     वभाग – डा  

सूचक – मा. उ हास शे ट            अनुमोदक – मा. साद शे ट  

संदभ – मा.महापािलका आयु  त यांचेकड ल प  . डा/९/का व/४५/२०१३, द.१९/११/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        मनपा खेळाडू द क योजने अंतगत सन २०१३-१४ तील पा  ८३ खेळाडंूसाठ   एथलॅ ट स, 
नेमबाजी, केट, बॉ संग, हॉक , लॉनटेिनस, बॅडिमंटन इ. खेळाकर ता  डा सा ह य खरेद  व 
खेळाडू गणवेश, बॅग, पाईक व बुट, िश क कट इ. खरेद कामी र. .४३,४०,१८६/- खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

ठरावा या बाजूने – ०६                                             ठरावा या वरोधी - ०१ 
सदर ठराव बहमताने मा य झालाु . 

---------- 
 

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ६६     वषय मांक – ३ 

दनांक – १८/१२/२०१३      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य कब ड  असो., पुणे ज हा कब ड  
असो. यांचे मा यतेने व ांती डा मंडळ, पंपळे सौदागर यांचे सहकायाने भाग .५५ रहाटणी, 
पंपळे सौदागर स.नं.७०, िशवाजी चौक ते काटे व ती रोड या ठकाणी माहे जानेवार  / फे ुवार  
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२०१४ म ये महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .३५,३९,६०८/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार करणे, टेज मंडप, टेबल, खु या यव था 
खच र. .७,९६,०००/- हा थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत, पकर, माईक यव था खच 
र. .२,००,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून टाकणेस व उव रत खच 
र. .२५,४३,६०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६७     वषय मांक – ४ 

दनांक – १८/१२/२०१३      

सूचक – मा. मंदा कनी ठाकरे           अनुमोदक – मा. साद शे ट   

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द पोटस कराटे-दो असोिशएशन, पुणे ड ट 
यांचे मा यतेने पुणे ज हा पो स कराटे असोिशएशन व युवा आधार संघाचे युवा कराटे ेिनंग सटर 
यांचे सहकायाने वॉड .१८ कवळे वकासनगर येथील म.न.पा. ाथिमक शाळेचे मैदान येथे माहे 
जानेवार  २०१४ म ये महापौर चषक ज हा तर कराटे पधा २०१३-१४ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. .३,९४,८००/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार करण,े टेज मंडप, टेबल, 

खु या यव था खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत, पकर, माईक 
यव था खच र. .३०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून टाकणेस व उव रत 
खच र. .२,६४,८००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६८     वषय मांक – ५ 

दनांक – १८/१२/२०१३      

सूचक – मा. मंदा कनी ठाकरे           अनुमोदक – मा. साद शे ट   

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा फुटबॉल असोिशएशन व वे टन इं डया 
फुटबॉल असो. यांचे मा यतेने व व.राजेश बहल पोटस ए ड सोशल फांऊडेशन, संत तुकारामनगर, 
पंपर  ४११ ०१८. यांचे सहकायाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल, संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ 
०१८ माहे जानेवार  / फे ुवार  २०१४ म ये महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा २०१३-१४ 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .२९,८५,४२३/- चे खचास मा यता तसेच मैदान तयार 
करणे, टेज मंडप, टेबल, खु या यव था खच र. .१०,६०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग 
व व ुत, पकर, माईक यव था खच र. .७,५०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून टाकणेस व उव रत खच र. .११,७५,४२३/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध 
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डा पधा 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 सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६९     वषय मांक – ६ 

दनांक – १८/१२/२०१३      

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

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

       मा.काया य , पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिशएशन यांनी द् .२५/११/१३ चे 
प ा वये पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिस् एशन माफत सन २०१३-१४ म ये घे यात 
येणा-या इंटर ऑ फसेस पोटस कॉ पी टशन क रता ५ खेळांचे पधासाठ  र. .८८,१००/- आिथक 
पुर कार देणेकामी कळ वले आहे.  पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असो् िसएशन माफत सन 
२०१३-१४ म ये घे यात येणा-या इंटर ऑ फसेस पोटस कॉ पी टशन क रता पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेकडून ५ खेळांचे पधासाठ  र. .८८,१००/- आिथक पुर कार देणेकामी येणा-या 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. 
---------- 

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/ १२०१ /२०१३ 

दनांक –   १९/१२/२०१३ 

                                                 

 
              नगरसिचव 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
         पंपर  - ४११ ०१८. 

 

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


