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पंपर  िचंचवड महानगरापािलका, पंपर  १८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

 

दनांक - १६/०१/२०१३            वेळ - दपार  ु ४.०० वा. 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १६/०१/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा. सद य उप थत होते. 
   

  १) मा. थोरात विनता एकनाथ  - सभापती 
  २) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

  ३) मा. काळभोर वैशाली जािलंदर  

  ४) मा. बोकड रामदास गेणभाऊ 

  ५) मा. अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार 
 

 यािशवाय   मा.माछरे - वशेष अिधकार , मा.चाकणकर - .नगरसिचव,   
मा.पानसरे - डा अिधकार ,   मा.भंडलकर - शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.      

---------- 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 

---------- 
वषय .२) सावजिनक सं था/मंडळे यांना सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दले या  

                          मनपा यायामशाळांचा करारा संपु ात येत अस याने यांना मुदतवाढ देणेबाबत  

 वचार करणे. 
वषय .३) खेळाडू द क योजने अंतगत पा  खेळाडंूना योजनेचा लाभ देणेस व याकामी  

 येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
वषय .४) मंितमंद व अपंग दनािनिम  मनपा प रसरातील मितमंद व अपंग व ा या या  

व वध डा पधा आयो जत करणेबाबत - मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार 
यांचा ताव. 

वषय .५) महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा २०१३ आयो जत करणेबाबत –  

 मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव. 
वषय .६) महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा २०१३ आयो जत करणेबाबत –  

 मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव. 
वषय .७) महापौर चषक रा य तर शुट ंगबॉल पधा २०१३ आयो जत करणेबाबत – 

  मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा ताव. 
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वषय .८) पंपळे िनलख येथील भाग .५४ मधील भांडे इमारतीमधील यायामशाळा  

 सेवा शु क त वावर चाल वणेस देणेबाबत - मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार 

 यांचा ताव. 
वषय .९) महापौर केसर  ज हा तर कु ती पधा आयो जत करणेबाबत - मा.संपत पवार,  

 मा.रामदास बोकड,यांचा ताव. 
वषय .१०) मोरया ाऊंड इमारतीमधील गाळयांम ये योगा, बालसं कार क , मे डटेशन  

   क , अपंग क  चालू करणेबाबत - मा.रामदास बोकड, मा.संपत पवार यांचा  

   ताव. 
वषय .११) डा िश कांना यां या पूव या शाळेत जू करणेबाबत - मा.रामदास बोकड,  

  मा.संपत पवार यांचा ताव. 
---------- 

ठराव मांक - ३४      वषय मांक - १ 

दनांक - १६/०१/२०१३    वभाग - डा वभाग 

सुचक : मा. रामदास बोकड    अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/७/का व/७३५/२०१३, 
       द.०२/०१/२०१३ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

       पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असो् . यांना आंतर कचेर  कॅरम ( म हला / 
पु ष ), फुटबॉल, हॉक , लॉनटेिनस, बु द बळ या ६ खेळां या पधा आयो जत करणेकामी 
आिथक पुर कार दे यासाठ  पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस ्असोिशएशन यांना एकूण 
आिथक सहा य र. .१,०८,९००/- ( अ र  र. . एक लाख आठ हजार नऊशे फ  ) अदा 
करणेस व सदरचा खच डा िनधीतील वा षक डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
मा यता देणेस 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. 
---------- 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - ३५       वषय मांक - २ 

दनांक - १६/०१/२०१३     वभाग - डा वभाग 

सुचक : मा. शांताराम भालेकर    अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/४/का व/१६/२०१३, द.०८/०१/२०१३ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

       सावजिनक सं था / मंडळे यांना सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दले या 
तावात नमुद एकूण ३२ मनपा यायाम शाळांचा करार संपु ात येत अस याने यांना माहे 

माच २०१३ अखेर सेवाशु क देऊन चाल व यास 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. 
---------- 
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ठराव मांक - ३६       वषय मांक - ३ 

दनांक - १६/०१/२०१३     वभाग - डा वभाग 

सुचक : मा. शांताराम भालेकर    अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/७/का व/५०/२०१३, द.१६/०१/२०१३ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

       खेळाडू  द क योजनेअंतगत १० खेळ कारात १०० खेळाडंूना य  लाभ देणेस 
मा यता देणेकामी तसेच याकामी सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या आिथक वषाक रता 
अंदाजे र. . २०,००,०००/- इत या खचास मा यता देणेकामी व सदरचा खच  खेळाडू द क 
योजना या लेखािशषावर केले या तरतूद र. .२०,००,०००/- या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
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 - ३७       वषय मांक - ४ 

दनांक - १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे १९ 
यांचे सहकायाने माहे जानेवार  २०१३ याकाळात ी साई 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. .३,०८,०००/- चे खचास मा यता देणेकामी तसेच 
सदर पधा अनुषंगाने व ुत, पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत अ भाग व 
टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य अ भाग यांचे लेखािशषातून खच  

टाकणेस व उव रत खच र. .२,३४,०००/- हा डा पधा िनधी वा षक पधा डा कला या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस 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 - ३८       वषय मांक - ५ 

दनांक - १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा फुटबॉल असो. व वे टन इं डया 
फुटबॉल असोिशएशन यांचे मा यतेने व.राजेश बहल पोटस अं ड सोशल फाऊंडेशन् , संत 
तुकारामनगर, पंपर  १८ यांचे सहकायाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल, संत 
तुकारामनगर, पंपर  १८ येथे माहे फे ुवार  २०१३ म ये महापौर चषक रा य तर फुटबॉल  
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पधा २०१३ आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .१६,५१,५००/- अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच 
र. .९,८८,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत र. . ६,६३,५००/- 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 णप का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस 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 - ३९       वषय मांक - ६ 

दनांक - १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा जलतरण असो. यांचे मा यतेने 
व पंपर  िचंचवड विमंग असोिशएशन यांचे सहकायाने मोहननगर जलतरण तलाव, िचंचवड 
अथवा कै.अ णासाहेब मगर टे डयम जलतरण तलाव, नेह नगर, पंपर  १८ येथे माहे माच 
२०१३ म ये आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .२,६२,१००/- अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच 
र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत र. . २,१२,१००/- 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 णप का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस 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 - ४०       वषय मांक - ७ 

दनांक - १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  रा य शुट ंग बॉल असो. व पुणे 
ज हा शुट ंग बॉल असो. यांचे मा यतेने वामी ववेकानंद मैदान महा मा फुलेनगर - 
कृ णानगर िचंचवड, पुणे १९ येथे माहे फे ुवार  २०१३ म ये महापौर चषक रा य तर शुट ंग 
बॉल पधा २०१३ आयो जत करणेकामी येणा-या अंदाजे र. .१२,१२,०००/- अथवा य   
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येणा-या खचास मा यता देणेकामी तसेच सदर खचातील थाप य व व ुत वषयक खच 
र. .३,१५,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य व व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत र. . ८,९७,०००/- 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 णप का व माणप े छपाई इ. िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस 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 : ४१       वषय मांक : ८ 

दनांक : १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       पंपळे िनलख येथील भाग . ५४ मधील भांडे इमारतीमधील यायामशाळा ी 
समथ ट, रहाटणी या सं थेस दरमहा र. .१,९००/- अथवा यो य या अंशत: सेवा शु क 
त वावर ५ वष (पाच वष) कालावधीकर ता देखभाल, संर ण व चालन कामी देणेस व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४२       वषय मांक : ९ 

दनांक : १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.संपत पवार     अनुमोदक : मा.रामदास बोकड 

संदभ : मा. संपत पवार, मा. रामदास बोकड यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सहकायाने थेरगांव येथे दनांक १६/०२/२०१३ ते 
१७/०२/२०१३ रोजी महापौर केसर  कु ती पधचे आयोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक : ४३       वषय मांक : १० 

दनांक : १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       मोरया ाऊंड इमारतीमधील जे छोटे छोटे  गाळे आहेत या गाळयांम ये योगा, 
बालसं कार क , मे डटेशन क , अपंग क  चालू करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक : ४४       वषय मांक : ११ 

दनांक : १६/०१/२०१३      

सुचक : मा.रामदास बोकड     अनुमोदक : मा.संपत पवार 

संदभ : मा. रामदास बोकड, मा. संपत पवार यांचा ताव - 

       डा िश कांच ेिनवडणूक कामकाज संप यानंतर आ ण ते डा वभागात जू 
झा यानंतर यांना यां या पूव या शाळेवर कामकाज देऊन शाळेतील व ा याना डाचे 
मागदशनासाठ  डा िश कांना शाळेवर जू करणेत यावे. 

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

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

                      ( थोरात विनता एकनाथ) 
                 सभापती 

                 डा सिमती 
                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                पंपर  - ४११ ०१८. 
       

पंपर   िचंचवड महानगरपािलका   
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय  

मांक : नस/४/का व/ ४० /२०१३ 

दनांक : १७/०१/२०१३ 

     
                                                                   

त : सव संबंिधत शाखा मुख यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.           
  


