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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०७/१०/२०१५               वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक ०७/१०/२०१५ 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.जावेद रमजान शेख 

  ३. मा.ननवरे जत  बाबा 
  ४. मा.जगद श शे ट  

  ५. मा.अड. िनतीन ाने र लांडगे 

  ६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

  ७. मा.पवार संगीता शाम 
 
 या िशवाय मा.इंदलकर – .सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तुपे –    
सह शहर अिभयंता, मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उबाळे – शासन अिधकार  ( िश ण मंडळ), 
मा.ओंबासे – कायकार  अिभयंता, मा.भोसले – .कायकार  अिभयंता, मा.बडे - शासन 
अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

 
वषय .९) पंपर  िचंचवड मनपा ३३ वा वधापन दन २०१५ अनुषंगाने व वध डा पधा  

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत... 
 

वषय .१०) यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत – मा.संगीता पवार, मा.जावेद शेख यांचा  

       ताव. 
 

---------- 
 

अ) दनांक १७/०६/२०१५, ०१/०७/२०१५ व १५/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का .१९) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

आ)  दनांक १५/०७/२०१५ व १७/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  .२०) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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इ)  दनांक १४/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------   
 

ठराव मांक – ०४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा. जत  ननवरे     अनुमोदक : मा.जगद श शे ट  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०६/का व/२२१/२०१५, द.१५/०४/२०१५  

       वषय - म.न.पा.चा इं ायणीनगर से.नं.०१ भोसर  येथील बॅडिमंटन हॉल रा ीय ािमण 

              वकास क , पुणे ०६ यांना ११ म हने भाडे कराराने चाल व यास देणेबाबत.  
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ०५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जावेद शेख     अनुमोदक : मा.जगद श शे ट  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०८/का व/७८/२०१५, द.१७/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

  कु.िनशा राज कशोर िचंतोळे, िचंचवड, पुणे हची Special Olympic world Games, Los 

Angeles 2015 म ये हॉलीबॉल या खेळा या पधसाठ  िनवड झाली असून सदर पधा 
द.२४/०७/२०१५ ते ०२/०८/२०१५ या काळात लॉस अँजेलीस, कॅलीफोिनया, यु.एस.ए. येथे 
उप थत राहणेकामी डा धोरणानुसार कु.िनशा राज कशोर िचंतोळे यांचे नावे आिथक सहा य 
र. .१,००,०००/- ( अ र  र. .एक लाख फ  ) अदा करणेस मा यता घेणेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – ०६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जावेद शेख     अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५२४/२०१५, द.२३/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन यांचे मा यतेने व 
नव गती िम मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११ ०१९ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१५ 
या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड मनपाचे कै.सौ.मिनषा भोईर 
वरंगुळा क  ेमलोक पाक िचंचवड पुणे ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१४ 
( पु ष, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस येणा-या अंदाजे र. . ३,४१,८४०/- 
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इतका खच अपे त आहे. सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग 
थाप य व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून 

खच  टाकणेस व उव रत खच र. .२,७१,८४०/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल.  तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, 
िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांकर ता चहापान व अ पोपहार इ. िन वदा 
प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – ०७      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जगद श शे ट      अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांच ेप  . डा/७अ/का व/७९/२०१५, द.१७/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

  कु.वषा रमेश नागराळ, िनगड , पुणे ४४ हची Special Olympic world Games, Los 

Angeles 2015 म ये हॉलीबॉल या खेळा या पधसाठ  िनवड झाली असून सदर पधा 
द.२४/०७/२०१५ ते ०२/०८/२०१५ या काळात लॉस अँजेलीस, कॅलीफोिनया, यु.एस.ए. येथे 
उप थत राहणेकामी यांना डा धोरणानुसार वषा रमेश नागराळ यांचे नावे आिथक सहा य 
र. .१,००,०००/-( अ र  र. .एक लाख फ  ) अदा करणेस मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – ०८      वषय मांक - ०५ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जगद श शे ट      अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/८०/२०१५, द.१७/०७/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

  कुमार भरत लहु पाट ल, भोसर , पुणे ३९ याची Special Olympic world Games, Los 

Angeles 2015 म ये सायकिलंग या खेळा या पधसाठ  िनवड झाली असून सदर पधा 
द.२४/०७/२०१५ ते ०२/०८/२०१५ या काळात लॉस अँजेलीस, कॅलीफोिनया, यु.एस.ए. येथे 
उप थत राहणेकामी यांना डा धोरणानुसार भरत लहु पाट ल, भोसर , पुणे ३९ यांचे नावे 
आिथक सहा य र. .१,००,०००/- ( अ र  र. .एक लाख फ  ) अदा करणेस मा यता घेणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ०९      वषय मांक - ०६ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

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

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५८४/२०१५, द.०७/०८/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

 शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व पधकामी 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहापान अ पोपहार खच, नारळ, बुके, पुजा खच, 
टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद , कोटेशन/ िन वदा प दतीने करणे, पधा आयोजन सभा 

चहापान, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर खच इ. सन २०१५-१६ म ये वभाग तर 
पधसाठ  मनपा 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 यांचे 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 तावात नमुद माणे एकूण येणा-या संभा य खच र. .१३,१४,५००/- 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. .४०,००,०००/- 
मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय डा पधा अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था, 
वनी/ व ुत यव था, मैदान तयार करणे व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच 

हा े ीय कायालय / उ ान ( थाप य) माफत होणार आहे.  यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत 
वभाग संबंधीत े ीय कायालये यांचे लेखािशषातून खच  टाक यास मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – १०      वषय मांक - ०७ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जगद श शे ट      अनुमोदक : मा.संगीता पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/३४५/२०१५, द.१३/०८/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे -  

  मा.महापािलका सभा ठराव मांक १२०६, द.२०/१०/२०११ व आदेश . डा 
/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे डाधोरण व सदर आदेशातील 
अट .१० म ये  खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग दोन वषात रा य, 
रा ीय व आंतर व ा पठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा 
लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे.  यानुसार खेळाडू द क योजना २०१२-१३ व २०१३-१४ 
चे लाभाथ  ६२ खेळाडंू या ा व याबाबत संबंिधत डा पयवे क व डा  अिधकार  यांनी 
तपासणी केली असता २४ खेळाडू पा  असा अहवाल डा अहवाल दलेला आहे.  तावात 
नमुद २४ पा  खेळाडंूना द क योजना २०१५-१६ चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-
या र. .३३,००,०००/- (अ र  र. .तेहतीस लाख फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क 
योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे  िशफारस 
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करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ व यात यावा. 

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

 

ठराव मांक – ११      वषय मांक - ०८ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जगद श शे ट      अनुमोदक : मा.संगीता पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६७१/२०१५, द.१५/०९/२०१५ 

       वषय - महापौर चषक डा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव देणेस मा यता  

              घेणेबाबत...  
वषय मांक ०८ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

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

ठराव मांक – १२      वषय मांक - ०९ 

दनांक - ०७/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा. जत  ननवरे     अनुमोदक : मा.  जगद श शे ट  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६९७/२०१५, द.०१/१०/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  पंपर  िचंचवड मनपा ३३ वा वधापन दन २०१५ अनुषंगाने व वध डा पधा 
आयो जत करणेस व पधतील वजे या / उप वजे या खेळाडंूना ब स व पात ावयाचे वेट 
शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य  
खरेद , पधा संगी अिधकार  पाहुणे, कमचार  यांना चहापान व अ पोपहार, केट पध या 
दवशी उप थत अिधकार  व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ.कामी येणा-या अंदाजे 
र. .३,३२,६२०/- (अ र  र. .तीन लाख ब ीस हजार सहाशे वीस फ ) चे खचास ् मा यता व 
पधतील वजे या / उप वजे या खेळाडंूना ब स व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, 
ॉफ ज, मृती िच हे खरेद , कॅप, पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य इ.ची खरेद , कोटेशन 

नोट स िस द क न करणेस, सदरचा खच डा िनधी, मनपातफ आयो जत व वध डा पधा 
या लेखािशषावर केले या तरतुद र. .५,००,०००/- मधून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी 
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. 
---------- 
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ठराव मांक – १३      वषय मांक - १० 

दनांक - ०७/१०/२०१५      

सुचक : मा.संगीता पवार     अनुमोदक : मा. जावेद शेख 

संदभ : मा.संगीता पवार, मा.जावेद शेख यांचा ताव – 

  भाग .११ से टर नं.२२ मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा मनपा या िनयमानुसार 
११ म हने कालावधीसाठ  जय भवानी  िम  मंडळ यांस चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी 
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 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/७१५/२०१५ 

दनांक : ०७/१०/२०१५ 
 

                                                                                                 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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