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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०२/११/२०१६                        वेळ - दुपार  २.०० वा. 

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

सभा बुधवार दनांक ०२/११/२०१६ 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.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

 
   
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे – 
शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

 
 

---------- 
 
 
 सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने सभागृहात 
उप थत असले या स मा.सद यांनी सदर सभा बुधवार दनांक १६/११/२०१६ रोजी दुपार  १.४५ 
वाजेपयत तहकूब केली. 
 
 
 
 
 
 

नगरसिचव 

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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०२/११/२०१६ ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक - १६/११/२०१६                       वेळ - दुपार  १.४५ वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
०२/११/२०१६ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १६/११/२०१६ रोजी दुपार  १.४५ 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.ओ हाळ शेखर अशोक 

३. मा.ननवरे जत  बाबा 
४. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

५. मा.तानाजी व ठल खाडे 

६. मा. वनोद जयवंत नढे 

७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

  या िशवाय मा.कडूसकर – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे 
– शासन अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा. वमलताई जगताप              अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 
 
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची  द.१६/११/२०१६ ची तहकूब सभा बुधवार 
द.०७/१२/२०१६ रोजी दुपार  १.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
मा.सभापती -  बुधवार दनांक ०७/१२/२०१६ रोजी दपुार  १.४५ 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  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 ( दनांक ०२/११/२०१६ व १६/११/२०१६ ची तहकुब सभा ) 
दनांक - ०७/१२/२०१६                        वेळ - दुपार  १.४५ वा. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
१६/११/२०१६ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०७/१२/२०१६ रोजी दुपार  १.४५ 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.तानाजी व ठल खाडे 
४. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

   
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.दंडवते – 
सहा.आयु , मा.कदम – शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

--------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा. जत  ननवरे         अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 
 तािमळनाडू या मु यमं ी ीम.जयलिलता यांचे िनधन तसेच सुर ा वभागातील सुर ा र क 
म लीक यांचे नुकतेच िनधन झालेले आहे यांस आजचे सभेत दांजली अपण करणेत यावी.  

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

मा.सभापती - दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.   
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 

---------- 
 दनांक १९/१०/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .२ ) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------   
ठराव मांक – ०७       वषय मांक - १ 
दनांक - ०७/१२/२०१६              वभाग - डा  
सुचक : मा.तानाजी खाडे      अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५२४/२०१६, द.१६/०९/२०१६ 
वषय - महापौर चषक ज हा तर बु बळ पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या   

खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत...  
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 मा.सद य तावा ारे वषयां कत तावास मा. थायी सिमती सभेची मा यता िमळालेली 
अस याने वभाग मुख यांचे वनंती नुसार सदरचा वषय वषयप केव न मागे घेणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – ०८          वषय मांक - २ 
दनांक - ०७/१२/२०१६          वभाग - डा  
सुचक : मा. जत  ननवरे         अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/५३३/२०१६, द.१६/०९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 ज हा तर शालेय हॉक  पधा २०१६-१७ मधून म.न.पा.शाळेचे ४ संघ, वभागीय शालेय हॉक  पधा 
२०१६-१७ क रता पा  झालेले अस याने या वजयी खेळाडंूना वभाग व रा य तर पातळ वर खेळ यासाठ  
उ कृ  चांग या दजाचे िश ण िमळ यासाठ  १० दवसांचे िश ण िशबीर आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या र. .६,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – ०९         वषय मांक - ३ 
दनांक - ०७/१२/२०१६         वभाग - डा  
सुचक : मा.तानाजी खाडे        अनुमोदक : मा. वमलताई जगताप 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/८/का व/१४७/२०१६, द.०७/०९/२०१६ 
  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात  अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र. .३३,००,०००/-एवढ  तरतूद 
कर यात आलेली असून यापैक  आज अखेर र. .६१,४४४/- खच झालेला असून र. .३२,३८,५५६/- एवढ  
तरतूद िश लक आहे. यापैक  र. .२,००,०००/- एवढ  तरतूद अ थायी आ थापना या लेखािशषामधून 
मा.सभापती, डा सिमती वाहन इंधन या लेखािशषावर वग करणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
मधील कलम १०३ नुसार मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – १०       वषय मांक - ४ 
दनांक - ०७/१२/२०१६       वभाग – सावजिनक वाचनालय 
सुचक : मा. जत  ननवरे      अनुमोदक : मा. तानाजी खाडे 
संदभ : मा.अित. आयु  यांचे प  .सावा/२/का व/१९४/२०१६, द.१७/१०/२०१६ 
  मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागांतगत न याने सु  कर यात 
येणा-या भोसर  येथील पधा पर ा क ातील MPSC/UPSC या व ा यासाठ  न वन पु तकांची खरेद  
करणेकामी सावजिनक वाचनालयाकड ल कोटेशन मांक १ जावक .सावा/१/का व/११६/२०१६ दनांक 
०९/०८/२०१६ अ वये िस द क न दरप क माग व यात आले होते. सदर  पधा पर ा क ाकर ता 
पु तक खरेद  करणेकामी पुरवठाधारकांकडून िन वदा कोटेशन माग वले असता ३ पुरवठा धारकाकडून 
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िन वदा भर या असून आ द य ड युशन यांनी २०%, चैताली काशन यांनी २२%, नमदा काशन 
यांनी २३% कमी दराने िन वदा सादर केली आहे. नमदा काशन,पुणे यांनी नवीन  पु तक खरेद वर 
सवािधक हणजे २३% सुट दली आहे.  यानुसार ‘ नमदा काशन पुणे ’ यांचेकडून भोसर  येथे न याने 
सु  कर यात येणा-या पधा प र ा क ाकर ता एकूण ४०९  नवीन पु तके थेट प दतीने खरेद करणे 
कामी अंदाजे र. .७७,६४९/- इतका खरेद  खच  अपे त आहे. (अंदा जत र कम .१,००,८४३/- या 
२३% कमी दराने) नमदा काशन पुणे यांचेकडुन ा  झाले या लघु म दरानुसार भोसर  येथील 
अ यािसका व पधा प र ा क ास पु तक खरेद वर २३% सूट देवून र. .७७,६४९/- (अ र  
र. .स याह र हजार सहाशे एकोणप नास फ ) ची पधा प र ांची पु तके खरेद  करणेस व सदरचा खच 
“ पु तक िनयतकािलके व लेखे ” या लेखािशषातुन अदा करणेस काय र मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ व यात 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/६५१/२०१६ 
दनांक : ०८/१२/२०१६ 

                                                            

                             
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
त : सव संबिंधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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