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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ७०१ /२०१५ 

  दनांक :  ०१/१०/२०१५ 
 

 

ित, 
 

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

 
 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व  

        सां कृितक सिमतीची पा क सभा दनांक ०७/१०/२०१५ रोजी  

                   आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 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 वा. 

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण 

उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 

 
 
 



 2 

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

कायप का मांक – २ 
 

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 वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक १७/०६/२०१५, ०१/०७/२०१५ व १५/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा 

(कायप का .१९) सभावृ ांत कायम करणे. 
आ)  दनांक १५/०७/२०१५ व १७/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

.२०) सभावृ ांत कायम करणे. 
इ)  दनांक १४/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१) सभावृ ांत 

कायम करणे. 
 

---------   
 
वषय .१) म.न.पा.चा इं ायणीनगर से.नं.०१ भोसर  येथील बॅडिमंटन हॉल रा ीय ािमण 

वकास क , पुणे ०६ या सं थेस दरमहा र. .८,९५९/- सेवा शु क देऊन (फ  
एक कोटचे भाडे) द.०१/०२/२०१५ ते द.३१/१२/२०१५ अखेर ११ म हने 
कालावधीसाठ  चाल वणेस मुदतवाढ देणे व द.०१/०३/२०१४ ते 
द.३१/०१/२०१५ अखेर  मुदतवाढ स काय र मा यता िमळणेकामी मा. थायी 
सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०७/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
वषय .२) 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 करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३) 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, 
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म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस येणा-या अंदाजे र. . 
३,४१,८४०/- 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 करणेबाबत वचार करणे.  

 

वषय .४) 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 करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .५) 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 करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .६) 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 
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/ 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 करणेबाबत वचारक करणे. 

 

वषय .७) 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  टाकरणेस मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .८) महापौर चषक डा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव देणेची कायवाह  

करणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका थापनेपासून ते आजतागायत 
मा.महापौर पदाचा कायभार सांभाळले या मा.महापौर यांची नावे ,कालावधी 
यांची मा हती खालील माणे 

अ. . मा.माजी महापौर यांची नावे कालावधी 
१ मा. ाने र पांडुरंग लांडगे द.२३/३/१९८६ ते १९/३/१९८७ 

२ मा.कै.िभकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९८७ ते ६/६/१९८७ 

३ मा.कै.अर वंद उफ नाना िशतोळे द.१९/६/१९८७ ते १९/३/१९८८ 

४ मा.कृ णा शंकर उफ ता या कदम द.१९/३/१९८८ ते २०/३/१९८९ 

५ मा.क वचंद भाट द.२०/३/१९८९ ते २०/३/१९९० 

६ मा.कै.सादबा उफ आ पासाहेब काटे द.२०/३/१९९० ते २०/३/१९९१ 
७ मा.कै. भाकर नारायण साठे द.२०/३/१९९१ ते ७/३/१९९२ 

८ मा.आझम फक रभाई पानसरे द.७/३/१९९२ ते २०/३/१९९३ 

९ मा. वलास वठोबा लांडे द.२०/३/१९९३ ते १९/३/१९९४ 

१० मा.रंगनाथ सदािशव फुग े द.१९/३/१९९४ ते २०/३/१९९५ 

११ मा.संजोग िभकू वाघेरे (पाट ल) द.२०/३/१९९५ ते २१/३/१९९६ 

१२ मा.आर.एस.कुमार द.२१/३/१९९६ ते १३/३/१९९७ 

१३ मा.सौ.अिनता द ा य फरांदे द.१३/३/१९९७ ते २०/३/१९९८ 

१४ मा.हनुमंत िभमराव भोसले द.२०/३/१९९८ ते २०/३/१९९९ 
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१५ मा.कै.मधुकर रामचं  पवळे द.२०/३/१९९९ ते २४/११/२००० 

१६ मा.ल मण पांडुरंग जगताप द.१९/१२/२००० ते १३/३/२००२ 

१७ मा. काश बंडोबा रेवाळे द.१३/३/२००२ ते १८/२/२००५ 

१८ मा.सौ.मंगलाताई कदम द.१८/२/२००५ ते १३/३/२००७ 

१९ मा.डॉ.वैशाली घोडेकर (ल ढे) द.१३/३/२००७ ते २३/५/२००८ 

२० मा.सौ अपणा िनलेश डोके द.६/६/२००८ ते ३०/११/२००९ 

२१ मा.योगेश मंगलसेन बहल द.१/१२/२००९ ते १३/३/२०१२ 

२२ मा.सौ.मो हनीताई वलास लांडे द.१३/३/२०१२ ते १२/९/२०१४ 

२३ मा.सौ.शकंुतलाताई भाऊसाहेब धराडे द.१२/९/२०१४ पासून 

                    वर ल माणे द.२३/३/१९८६ ते आजतागायत ( द.७/८/२०१५)अखेर एकूण 
२३ स मानिनय नगरसद य यांनी महापौर पद भूष वलेले आहे. तर  महापौर 
चषक डा पधस एका खेळाला एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस 
जशा महापौर चषक डा पधा आयो जत के या जातील,तस तशा पधस 

तावात नमुद माणे मा.माजी महापौर यांचे नाव अ. .नुसार देणेस,      

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सभेमाफत, मा. थायी सिमती सभेची व 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. महापौर चषक डा 
पधस एका खेळाला एका महापौरांचे नाव देणेस, तसेच जस जशा महापौर 

चषक डा पधा आयो जत के या जातील, तस तशा पधस मा.माजी 
महापौर यांचे नाव अ. .नुसार देणेस मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमती 
माफत मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

                                                                                    
                                                

                                              
             नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७०१/२०१५ 

दनांक : ०१/१०/२०१५ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


