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

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक : ०७/०९/२०१६             वेळ : दुपार  २.०० वा. 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

पा क सभा बुधवार दनांक ०७/०९/२०१६ रोजी दुपार २.०० वा. महानगरपािलके या 

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली होती. सभेत 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.तानाजी व ठल खाडे 

       ५. मा.अँड.िनतीन ाने र लांडग े  

६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
 
  या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
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 .१) ओपन जमचे सा ह य खरेद  करणेबाबत – 

 
वषय .२) महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१६-१७ आयो जत करणेबाबत –  

           मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव. 
वषय .३) भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल  

           व यां क देखभाल दु ती कामाचे आदेश िनगत करणेबाबत. 
वषय .४) पॅराऑिलं पक विमंग असोिशएशन या खेळाडंूचा खेळाडू द क योजनेत  

           समावेश करणेबाबत – 

वषय .५) व ठल शरण पा क ट मणी यांची मैदान कमचार  ( ाऊंडसमन) पदावर िनयु  

           करणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव.  

वषय .६) खेळाडू द क योजनेत लॉन टेिनस खेळाडंूचा समावेश करणेबाबत – मा.तानाजी 
           खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव. 
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वषय .७) ो साहनपर अनुदान देणेबाबत – मा.अ ण बो-हाडे, मा.तानाजी खाडे यांचा 
           ताव. 
वषय .८) रायफल शुट ंग िश ण क ाकर ता हॉल पी.पी.पी.त वावर ११ म हने कराराने  

           चाल व यास देणेबाबत – मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव.  

---------- 
 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

 

सुचक – मा.तानाजी खाडे अनुमोदक – मा.जावेद शेख 
 

        मा.कामगार नेते शरद राव व पुण ेमनपा या नगरसद या राज ीताई आदेंकर याचें 
द:ुखद िनधन झालेने यानंा दाजंली वाहून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमतीची द.०७/०९/२०१६ ची पा क सभा सोमवार द.१२/०९/२०१६ 
रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभापती - सोमवार द.१२/०९/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  

          आहे. 
 
 
 

                                           ( मासुळकर समीर मोरे र ) 
                                                            सभापती 
                                     मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - १८. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

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

कायप का मांक – २२ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०९/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : १२/०९/२०१६             वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
द.०७/०९/२०१६ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक १२/०९/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेत खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मासुळकर समीर मोरे र - सभापती 
२. मा.तानाजी व ठल खाडे 

       ३. मा.अँड.िनतीन ाने र लांडग े  

४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५. मा.पवार संगीता शाम 
 
  या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.माछरे – सहा.आयु , मा.कांबळे – िश णािधकार  (मा यिमक), मा.मुंढे – सहा. शासन 
अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पानसरे – डा अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
अ) दनांक ०३/०८/२०१६, व १८/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक २० ) 

सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

   ब) दनांक १८/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक २१ ) सभावृ ांत   
 कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे वषय घेणेत आल.े 
 

ठराव मांक – ७७ वषय मांक – ०१ 
दनांक - १२/०९/२०१६ वभाग - डा 
सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.संगीता पवार 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०३/का व/१५५/२०१६, द.०७/०९/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
  मनपा या ०५ स मा.नगरसद य/नगरसद या यांनी तावात नमुद ठकाणी ओपन 
जम तयार करणेक रता सा ह य खरेद  करणेसाठ  व याकामी येणा-या अंदाजे 
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र. .१३,०८,०००/- इतका खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ओपन  जम 
सा ह याची खरेद  मनपाचे म यवत  भांडार वभागाकडून ई-िन वदा नोट स िस द क न 
कायवाह  करणेस तसेच से टर .२२ कै.मधुकर पवळे व ालय वॉडातील उ ानाम ये व 
मैदानात ओपन  जमचे सा ह य खरेद  करणेस तसेच मासुळकर कॉलनीमधील हेगडेवार मैदान 
व अ णासाहेब मगर टे डयम येथे ओपन जीम सा ह य खरेद  करणसे तसेच पवळे शाळा 
.२/१ मैदानाम ये ओपन जम सा ह य खरेद  क न बस वणेस व याकामी येणा-या खचास 
शासक य मा यता देणेकामी 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 – ७८ वषय मांक – ०२ 

दनांक - १२/०९/२०१६  

सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव - 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ड ट चेस सकल यांचे मा यतेने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका चेस असोिशएशन, िचंचवड, पुणे ३३ यांचे सहकायाने माहे 
नो हबर २०१६ म ये म.न.पा.चे संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर , पुणे २६ येथे 
महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
र. .२,९२,२००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ॉफ ज, मेड स, 
स मानिच हे, पी. ह .सी. ले स, बॅनस, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस, व 
सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल-खु या, मॅट/चटई यव था टेबल १०० नग, खु या ४०० 
नगर कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य वभाग ई े ीय कायालय, व व ुत पकर व 
जनरेटर यव थेकर ता र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग ई े ीय कायालय यांचेकडून 
खच  टाकणेस व उव रत र. .१,९२,२००/- हा खच महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी 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 – ७९ वषय मांक – ०३ 

दनांक - १२/०९/२०१६ वभाग - डा 
सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५४०/२०१६, द.०६/०९/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

  अ पमुदतीची ई िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ भोसर  जलतरण तलाव पाणी 
शु द करण, प रसर व छता साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजासाठ  
ा  झाले या दरानुसार म.ेसुमीत पोटस ्  अ ड  फटनेस इ वपमट, िचंचवड यांना भोसर  

जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल 
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दु ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात दरमहा र. .१,२२,५००/- माणे १२ म ह यांकर ता 
र. .१४,७०,०००/- इतका व दुस-या वषात दरमहा र. .१,३४,७५०/- माणे १२ म ह यांकर ता 
र. .१६,१७,०००/- इतका असा एकूण र. .३०,८७,०००/- चे दर वकृत क न सदर 
ठेकेदाराकडून करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश िनगत करणेकामी तसेच भोसर  
जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल 
दु ती कामाचे िन वदेम ये यथूेन पुढे शासक य व िनमशासक य सं थेत काम के याचा 
अनुभव असावा ह  अट र  क न िन वदा िस द स मा यता देणेकामी 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 – ८० वषय मांक – ०४ 

दनांक - १२/०९/२०१६ वभाग - डा 
सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.संगीता पवार 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२०३/२०१६, द.०७/०९/२०१६ 

  मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

  इं डयन ऑिलं पक असोिशएनशची मा यता, संल नता ा  असले या रा ीय अपंग 
फेडरेशन ारे आयो जत अिधकृत पधा, तसेच महारा  ऑिलं पक असोिशएनशची मा यता, 
संल नता ा  असले या महारा  रा य अपंग असोिशएशन ारे आयो जत रा य तर, 
रा ीय तर पधत तसेच पॅराऑिलं पक विमंग असोिशएशन ारे आयो जत रा ीय व 
आंतररा ीय पधत सहभागी खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेत समावेश करणेस तसेच खेळाडू 
द क योजना या म ये अट .१९ म ये एका खेळाडूस एका आिथक वषात डा िश यवृ ी व 

डा बोिधनीचा लाभ घेता येईल. डा बोिधनीचे खेळाडूस द क योजनेचा लाभ घेता 
येणार नाह  अथवा खेळाडू द क योजने या खेळाडूस डा बोिधनीचा लाभ घतेा येणार नाह  
परंतु डा िश यवृ ीचा लाभ घेता येईल अशा दु तीसह मा यतेकामी मा. थायी 
सिमतीमाफत मा.महापािलका 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 – ८१ वषय मांक – ०५ 

दनांक - १२/०९/२०१६  

सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 
संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव – 

  डा बोिधनी शालेत मैदान कमचार  ( ाऊंडसमन) पद र  असुन या पदावर 
व ठल शरण पा क ट मणी यांची मैदान कमचार  ( ाऊंडसमन) पदावर िनयु  करणेत 
यावी. व ठल शरण पा क ट मणी यांनी २०१४ साली पुणे व ा पठ मधून बी.ए.पदवी घेतली 
असून २००४ ते २०१० पयत ५ सुवण पदके क ब ड  या खेळाम ये िमळ वली आहेत.  तसेच 
यांना इतर खेळाचेह  वशेष ान असून रामचं  गायकवाड  व ालयाचा एक वषाचा मैदान 
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कमचार  पदाचा अनुभव आहे.  तर   व ठल शरण पा क ट मणी यांची मैदान कमचार  
( ाऊंडसमन) पदावर सहा म हन ेकालावधीसाठ  दरमहा र. .१०,०००/- (अ र  र. .दहा हजार 
फ ) मानधनावर िनयु  करणेस मा यता देणेकामी 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 – ८२ वषय मांक – ०६ 

दनांक - १२/०९/२०१६  

सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 
संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा.जावेद शेख यांचा ताव – 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  डा वभागामाफत दरवष  खेळाडू द क योजना 
राब वली जाते.  या योजने अंतगत दरवष  लॉन टेिनस खेळाडंूना लाभ दला जात होता.  
परंतु यावष पासून मनपा या खेळाडू द क योजनेमधून लॉन टेिनस खेळाडंूना वगळ यात आले 
आहे.  तर  दरवष  माणे खेळाडू द क योजनेत लॉन टेिनस खेळाडंूचाह  समावेश करणेस 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीमाफत मा.महापािलका 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 – ८३      वषय मांक – ०७ 

दनांक - १२/०९/२०१६  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.तानाजी खाडे 
संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड शहरातील  नवो दत सा ह यकां या कथासं ह, कादंबर  व 
का यसं हा या प ह या पु तकासाठ  ो साहन हणून येक  कमान १० हजार आ ण 
अिधकािधक र. .२५ हजार पयांचे अनुदान दे यात याव.े  ितवष  तीन लाख पयांपयत 
यासाठ  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या खचाम ये तरतूद करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८४      वषय मांक – ०८ 

दनांक - १२/०९/२०१६  

सुचक : मा. तानाजी खाडे अनुमोदक : मा. अ ण बो-हाडे  
संदभ : मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव – 

  भाग .४५ पंपर  वाघेरे येथे न याने बांध यात आले या जलतरण तलाव 
इमारतीम ये प ह या मज यावर ल एक मोठा हॉल उपल ध आहे.  सदर हॉलची डे कन 
प तुल अ ड रायफल लब, वंशज सोसायट , मुंढवा रोड, पंगळेव ती, पुणे – ४११ ०३६ यांनी 
सम  पाहणी केली असून सदर हॉलम ये रायफल शुट ंग िश ण क  सु  कर यास तयार 
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आहेत.  रायफल शुट ंग क ाक रता आव यक चर उभारणी, सा ह य, रायफ स, प तुल 
व टागट इ. डे कन प तुल अ ड रायफल लब, पुणे – ४११ ०३६ ह  सं था वखचाने 
कर यास तयार आहे.  तर  पंपर  वाघेरे येथे न याने बांध यात आले या जलतरण तलाव 
इमारतीम ये प ह या मज यावर ल हॉल रायफल शुट ंग िश ण क ाक रता प.ैअिमत वाघेरे 
शुट ंग रज यां या अंतगत डे कन प तुल अ ड रायफल लब, पुणे – ४११ ०३६ या सं थेस 
पी.पी.पी. त वावर ११ म हने कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी 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 केल.े 

 
 
 

                                               ( मासुळकर समीर मोरे र ) 
                                                               सभापती 
                                     मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - १८. 
                                                

                            

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४८०/२०१६ 

दनांक : १२/०९/२०१६ चे लगत. 
 
 
 

                                                 
         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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