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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १८/११/२०१५             वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक १८/११/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके 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.मासुळकर समीर मोरे र - सभापती 
२. मा.ननवरे जत  बाबा 
३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

  ५. मा.पवार संगीता शाम 
 
 या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तुपे – सह 
शहर अिभयंता, मा.दुरगुडे – सहा.आयु , मा.इंगळे, मा.कांबळे – कायकार  अिभयंता, 
मा.उबाळे – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.बडे - शासन अिधकार , मा.पानसरे – 

डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

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

 
---------   

 

वषय .२) मनपा या ४ यायाम शाळांक रता यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेबाबत –  

           मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
वषय .३) महापौर चषक रा य तर य सॉ टबॉल पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत. 

 

वषय .४) महापािलकेचे थम महापौर मा. ी. ाने र लांडगे यां या नावे महापौर चषक  

      कु ती पधाचे आयोजन करणेबाबत – मा.अ ण बो-हाडे, मा.संगीता पवार यांचा  

           ताव. 
वषय .५) महापौर चषक रा य तर य बॉ सींग पधा आयो जत करणेबाबत – मा.संगीता  

           पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
वषय .६) पवनानगर येथील बॅडिमंटन हॉलला न वन कापट बसवून िमळणेबाबत –  

           मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 
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वषय .७) . .६४ बोपखेल येथील सावजिनक यायामशाळेस यायाम सा ह य उपल ध         
क न देणेबाबत – मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 

वषय .८) मनपाचे सव े ागृहाचे थाप य वषयक कामकाज उ ान थाप य यांचेकडे 
सोप वणेबाबत – मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 

वषय .९) मनपा या सव े ागृहातील कमचा-यां या बद या करणेस मा यता देणेबाबत – 

           मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
---------- 

 

ठराव मांक – २१      वषय मांक – ०१ 
दनांक - १८/११/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.  जत  ननवरे        अनुमोदक : मा. िनतीन लांडगे  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०४/का व/९९/२०१५, द.०४/११/२०१५  

  मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तावात नमुद १ ते २६ यायामशाळांकर ता 
स मा.नगरसद य/नगरसद या व डा पयवे क यांनी व अ नशमन वभागातील कमचा-यांचे 
यायामशाळांकर ता व वध कारचे यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी येणा-या 
र. .४९,३४,८८६/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख चौतीस हजार आठशे शहाऐंशी फ ) अथवा 

य  येणा-या खचास शासक य मा यता व सदर यायामशाळा सा ह याची खरेद ची 
कायवाह  म यवत  भांडार वभागाकडून ई िन वदा 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. 
---------- 

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – २२      वषय मांक – ०२ 

दनांक - १८/११/२०१५       

सुचक : मा.  जत  ननवरे        अनुमोदक : मा. िनतीन लांडगे  

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव –  

  मनपा या िस दाथनगर यायाम शाळा, पंपर  बॉ संग हॉल यायाम शाळा, 
चो वसावाड  यायाम शाळा,  साई शारदा म हला यायामशाळा कासारवाड  या ४ यायाम 
शाळांक रता स मा.नगरसद य/नगरसद या व डा पयवे क व अ नशमन वभागातील 
कमचा-यांचे यायामशाळांकर ता यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेकामी अंदाजे र कम पये 
९,५१,१७९/-(अ र  र. .नऊ लाख ए काव न हजार एकशे एकोणऐंशी फ ) इतका खच 
अपे त असून 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 – २३      वषय मांक – ०३ 

दनांक - १८/११/२०१५     वभाग - डा 
सुचक : मा. िनतीन लांडगे      अनुमोदक : मा.  जत  ननवरे    
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२३/२०१५, द.१६/११/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे –  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने महारा  रा य सॉ टबॉल असो. व पुणे ज हा 
सॉ टबॉल असो. यांचे मा यतेने आ ण युनायटेड डस पोटस अकॅडमी, संत तुकारामनगर, 
पंपर  ४११ ०१८ यांचे सहकायाने वॉड .२८ मासूळकर कॉलनी येथील मनपा डॉ.हेडगेवार डा 
संकुल, मासूळकर कॉलनी, पंपर  ४११ ०१८ येथे माहे नो हबर २०१५ म ये महापौर चषक 
रा य तर य सॉ टबॉल पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच 
र. .८,२८,४००/- चे खचास मा यता, ॉफ ज, स मानिच हे, पी. ह .सी. ले स बॅनस खरेद  
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, 
टेबल, खु या यव था खच, मैदानावर पाणी फवारणी खच र. .१,००,०००/- हा थाप य 
वभाग फ े ीय कायालय व व ुत, पकर, माईक यव था खच र. .१,००,०००/- हा व ुत 
वभाग, फ े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .६,२८,४००/- 
हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता 
व डा सा ह य खरेद , नेट लावणे मजूर  व खेळाडू, पंच िनवास यव था खच 
र. .१,९५,०००/- हा युनायटेड डस पोटस अकॅडमी, संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८ 
यांचेकडून 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 – २४      वषय मांक – ०४ 

दनांक - १८/११/२०१५      

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे       अनुमोदक : मा.संगीता पवार    
संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.संगीता पवार यांचा ताव – 

  पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेचे प हले महापौर मा. ी. ाने र पांडूरंग लांडगे यांचा 
यावष  अमृतमहा सवी वाढ दवसाचे वष अस याने यां या स मानाथ “ महापौर चषक कु ती 
पधा ”  महापािलकेने आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २५      वषय मांक – ०५ 

दनांक - १८/११/२०१५      

सुचक : मा. संगीता पवार        अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 
संदभ : मा.संगीता पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने माहे जानेवार  २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे डा 
संकुल येथे महापौर चषक रा य तर य बॉ संग पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
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अंदाजे र. .१०,००,०००/- 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. 
---------- 

 

ठराव मांक – २६      वषय मांक – ०६ 

दनांक - १८/११/२०१५      

सुचक : मा. जत  ननवरे        अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव – 

  पवनानगर येथील बॅडिमंटन हॉल येथे दररोज बॅडिमंटन खेळले जाते व तसेच मोफत 
िश ण पुरवले जाते.  येथील नाग रकांना या हॉलचा मह वपूण उपयोग होत आहे.  तर  

येथील कापट गेले बरेच दवस खराब झाले आहे तसेच बरेच ठकाणी फाटले आहे.  या 
ठकाणी खेळणा-या खेळाडंूना तसेच िश ण घेणा-या लहान मुलांना पाय अडकून दुघटना 
होऊन इजा अथवा जखम हो या या घटना घडत आहेत.  तर  वर ल ठकाणी न वन कापट 
बसवून देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २७      वषय मांक – ०७ 

दनांक - १८/११/२०१५      

सुचक : मा. जत  ननवरे        अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव – 

  बोपखेल गाव येथील  िशतळादेवी त ण मंडळ, अ य  – लालाजी तुकाराम घुले व 
इतर त ण सावजिनक यायामशाळेस यायाम सा ह य उपल ध क न देणेबाबत वारंवार 
मागणी करतात,  तर  बोपखेल येथील सावजिनक यायामशाळेस यायाम सा ह य उपल ध 
क न दे या या कायवाह स व सदर यायामशाळा सा ह य िशतळादेवी त ण मंडळ तफ 
अ य  – लालाजी तुकाराम घुले यां या ता यात देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – २८      वषय मांक – ०८ 

दनांक - १८/११/२०१५      

सुचक : मा. जत  ननवरे        अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  मनपाचे सव े ागृहाचे थाप य वषयक कामकाज उ ान थाप य यांचेकडे 
सोप व 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. 
---------- 
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ठराव मांक – २९      वषय मांक – ०९ 

दनांक - १८/११/२०१५      

सुचक : मा. जत  ननवरे        अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  मनपाचे सव े ागृहाकर ता शासन वभागामाफत बद या व नेमणुका के या जातात.  
सदर चार े ागृहातील कमचा-यां या बद या संबंिधत अिधकार  यांचे अिधकारात एका 
े ागृहातून दुस-या े ागृहात 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. 
---------- 

 
 

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

           
 

( मासुळकर समीर मोरे र ) 
सभापती 

मा. डा, कला, सा ह य  

व सां कृितक सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७८८/२०१५ 

दनांक : १८/११/२०१५ 
 

                                                                                                 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
 

 
 


