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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक - १४ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०१/०४/२०१५                    वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 

०१/०४/२०१५ 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. ननवरे जत  बाबा       -     सभापती 
२) मा. तानाजी व ठल खाडे 

३) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

४) मा. सुपे आशा र वं  

५) मा. सौ.साळंुके स वता सुरेश 

६) मा. िगता सुिशल मंचरकर 

७) मा. बारणे िनलेश हरामण 
 

 
या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.जगताप – नगरसिचव, मा.बडे – शासन 

अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले.  
 
वषय .२ –  मा. डा सिमती सभेकडे न याने कामकाज सोप वणे, वशेष अिधकार देणेबाबत - 

मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 
वषय .३ – खेळाडू द क योजने या अट  व  िनयम याम ये दु ती करणेबाबत - मा. करण 

मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 
 

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

सुचक : मा.तानाजी खाडे        अनुमोदक : मा.आशा सुप े
 

 दनांक ०१/०४/२०१५ ची डा सिमती पा क सभा सोमवार दनांक ०६/०४/२०१५ 
रोजी दुपार  १२.०० वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 

सभपती - सोमवार दनांक ०६/०४/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० वा.पयत सभा तहकूब करणेत 

         येत आहे. 
 
 
 

( ननवरे जत  बाबा ) 
सभापती 
डा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक - १४ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०१/०४/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०६/०४/२०१५                           वेळ - दुपार  १२.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची दनांक ०१/०४/२०१५ ची तहकूब 
सभा सोमवार दनांक ०६/०४/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० 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. ननवरे जत  बाबा       -     सभापती 
२) मा. तानाजी व ठल खाडे 

३) मा. ल ढे शुभांगी संतोष 

४) मा. मोटे करण बाळासाहेब 

५) मा. िगता सुिशल मंचरकर 
 

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

----------  
 

दनांक १८/०३/२०१५ व २५/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१३) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 

 

ठराव मांक - ८९   वषय मांक - १ 
दनांक - ०६/०४/२०१५   वभाग - डा 
सुचक - मा.स वता साळंुके   अनुमोदक – मा.सुरेश हे े 
संदभ - मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/३३२/२०१५, द.२६/०३/२०१५ 

  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 खेळाडू द क योजना २०१२-१३ मधील ८३ 
पैक  ६२ खेळाडंूना सन २०१४-१५ म ये तावात नमुद माणे लाभ देणेस व याकामी येणा-या 
अंदाजे र. .६५,००,०००/- चे खचास मा यता देणेस व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस 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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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक - ९०   वषय मांक - २ 

दनांक - ०६/०४/२०१५    

सुचक - मा. करण मोटे   अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ - मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव – 

  मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३० (२) म ये वशेष 
सिम या िनयु  कर याची तरतुद नुसार मा.महापािलका सभा ठराव .५१२९, द.०९/०४/२००४ 
अ वये डा सिमती सभा थापन करणेस व अ य वशेष सिम यां या सद य नेमणुकां या वेळ च 

डा सिमती सद यांची नेमणूक करणे कामीची तजवीज ठेवणेस तसेच झोपडप ट  सुधार, गृहिनमाण 
आ ण समाज क याण सिमती माणेच सोयी सु वधा डा वभागामाफत डा सिमतीस उपल ध 
क न देणेस मा यता  दलेली आहे.  यानुसार सन २००४-२००५ पासून डा सिमती सभेची थापना 
झाली असून या सिमतीकडे खालील माणे कामकाज सोप वणेत आलेले आहे. 

१) डा कला वषयी सव , धोरण आखणी व अंमलबजावणी करण.े 
२) डा वभागाकड ल र. .५० लाख पे ा अिधक नाह  अशा खचास शासक य मा यते या 

तावावर अंितम  िनणय घेणेचे अिधकार व र. .५० लाखापे ा अिधक अशा खचास 
शासक य मा यते या तावावर िशफारस क न मा.महापािलका सभेपुढे पाठ वणे. 

३) डा कला वभागाचे सव कारचे कामकाज करणेबाबतचे अिधकार. 
 

       डा वभागांतगत व वध डा सु वधा, व वध डा पधा आयोजन कामकाज व 
नाग रकां या त ार  कमी हो या या ीने व कामकाजा या सोई या ीने मा. डा सिमती सभेकडे 
खालील माणे कामकाज सोप वणे आव यक आहे. 

१) मनपा प रसरातील सव डा सु वधा देखभाल दु ती कामकाज क न घेणेकामी डा 
वभागाकडे एक वतं  डा थाप य वभाग थापन करणे व याकामी आव यक ती 
तरतूद डा वभागाकडे उपल ध क न देणे. 

२) कला वभाग, संगीत वग, पंपर  िचंचवड संगीत अकादमीचे कामकाज, सां कृितक 
काय म कामकाज, संगीत महो सव, सावजिनक वाचनालये, पधा पर ा क , मा. डा 
सिमती माफत करणे. 

३) डा वभाग या नावा ऐवजी डा, कला, सा ह य, सां कृितक वभाग थापन करणे. 
४) डा, कला, सा ह य, सां कृितक वभाग थापन झा यानंतर सव कारचे कला संगीत 

महो सव सां कृितक काय म डा सिमती माफत पार पाडण.े 
       तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ३० (२) म ये वशेष सिम या 
िनयु  कर याचे तरतुद नुसार डा सिमती थापन कर यात आ याने सदर डा सिमती सभेकडे या 
पूव  नेमून दले या कामकाजासह वर ल माणे मा. डा सिमती सभेकडे न याने कामकाज सोप वणेस, 
वशेष अिधकार देणेस मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ९१   वषय मांक - ३ 

दनांक - ०६/०४/२०१५    

सुचक - मा. करण मोटे   अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ - मा. करण मोटे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव – 

 मा.महापािलका सभा ठराव .४२१, द.१८/०१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरण मंजूर करणसे 
मा यता दलेली आहे.  या डा धोरणातील भाग-१ ई खेळाडू द क योजनेम ये अट .२४ म ये 
फेडरेशनमाफत घेणते आले या रा य, रा ीय डा पधत सहभागी झाले या खेळाडंूना याचा लाभ घेता 
येणार नाह  असे नमुद आहे.  या अट मुळे म.न.पा.प रसरातील फेडरेशनमाफत खेळले या मुलांना या 
योजनेचा लाभ िमळत नाह .  यामुळे महारा  ऑिलं पक असोिशएशनशी संल न असले या रा य डा 
संघटना व इं डयन ऑिलं पक फेडरेशनशी संल न असले या रा ीय डा संघटना यांनी घेतले या वा षक 
रा य अ जं यपद िनवड चाचणी पधा, रा ीय डा पधत ा व य िमळ वले या ( थम/ ितय/ततृीय 
मांक ा ) खेळाडंूना मा.महापािलका सभेने िन त केले या खेळ कारात खेळाडू द क योजनेचा लाभ 

देणेत येईल अशी अट  व िनयम याम ये दु ती करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  
िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणचेी वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणते यावा. 

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

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

( ननवरे जत  बाबा ) 
सभापती 
डा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २९९ /२०१५ 

दनांक : ०७/०४/२०१५                
 

                                                                                                 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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