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

कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक : २०/०७/२०१६               वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक २०/०७/२०१६ 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.ओ हाळ शेखर अशोक 

४. मा.ननवरे जत  बाबा 
५.  मा.तानाजी व ठल खाडे   

६. मा.अँड.िनतीन ाने र लांडग े  

७. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

८. मा.पवार संगीता शाम 
 

  या िशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.दुरगुडे, 
मा.अ ीकर - सहा यक आयु , मा.बडे – शासन अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये समा व  
करणेत आल.े 
 
वषय .३) भोसर  महो सव आयो जत करणेबाबत – मा.िनतीन लांडग,े मा.अ ण बो-हाडे यांचा 

ताव. 
वषय .४) मधुकर पवळे यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत – मा.संगीता 

पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
वषय .५) महापौर चषक ज हा तर रोलबॉल पधा २०१६  - १७ आयो जत करणेबाबत – 

           मा.संगीता पवार, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 
वषय .६) मानधनावर िनयु  करणेबाबत  – मा.अ ण बो-हाडे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव.  

वषय .७) रा य तर य खो-खो पधा आयो जत करणेबाबत –मा.अ ण बो-हाडे,  मा.तानाजी 
      खाडे यांचा ताव. 
वषय .८) अ यािसका, एम.पी.एस.सी. व यु.पी.एस.सी.चे पधा पर ाक  सु  करणेबाबत –  

      मा.तानाजी खाडे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 



 2

 
          दनांक ०७/०७/२०१६ व ११/०७/२०१६  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक 
१८ ) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 
ठराव मांक – ६७ वषय मांक – ०१ 
दनांक - २०/०७/२०१६ वभाग - डा 
सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/६३/२०१६, द.०२/०७/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभा दनांक १३/०७/२०१६ ठराव मांक २० नुसार 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजने वभागा माफत म हला व 
बालक याण योजने अंतगत म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणे ह  योजना व ती 
पातळ वर राब वणेकामी ित लाभाथ  –  

    म हला/मुली   वयोगट 5 ते 16 ित लाभाथ   र. .147/- िन वदेनुसार अंदा जत 48.99 % कमी,  

    म हला/मुली   वयोगट 17 ते 26 ित लाभाथ    र. .148/- िन वदेनुसार अंदा जत 49.33% कमी,  

    म हला/मुली   वयोगट 27 ते 45 ित लाभाथ    र. .149/- िन वदेनुसार अंदा जत 49.66 % कमी  

या दरात अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय कायालया या काय े ातील म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे 
िश ण पुणे ड ट पोटस कराटे असोिशएशन िचंचवड यांचे माफत प.ंिचं.म.न.पा. 

प रसरातील तावात नमुद म हला/मुली लाभाथ साठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) ची पुतता 
करणा-या तावात नमुद अ यास मानुसार म हला/मुलींना व ती पातळ वर द.31/3/2017 अखेर 

पयत या कालाविधत कंुगफु-कराटे िश ण रोज द ड तास या माणे एकूण 20 दवसा या (30 
तास)  ित लाभाथ  तावात नमुद वयोगटानुसार िश ण योजना राब वणे कामी िन वदेनुसार 
होणा-या र कमेस अथवा  येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी व आव यकते नुसार सदर           
योजऩेत बदल दु ती कर याचा व यानुसार लाभ देणेचा अिधकार मा.आयु  सो. यांना देणसे 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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 – ६८ वषय मांक – ०२ 

दनांक - २०/०७/२०१६ वभाग - डा 
सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/९२/२०१६, द.०१/०६/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६, द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 

. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे डा धोरण व सदर 
आदेशातील अट .१० म ये खेळाडू द क योजनेअंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ वषात 
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रा य, रा ीय, व आंतर व ापीठ 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 २०१४-१५ व 
२०१५-१६ चे लाभाथ  ४५ खेळाडंू या ा व याबाबत संबंिधत डा पयवे क व डा अिधकार  
यानंी तपासणी केली असता तावात नमुद १६ खेळाडू पा  असा अहवाल डा वभागास 
दलेला आहे.  १६ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१६-१७ चा लाभ १ वषाक रता देणेस व 
याकामी येणा-या र. .२६,३४,४००/- चे खचास 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 सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा. जत  ननवरे         अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 
 
  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक २०/०७/२०१६ ची पा क 
सभा सोमवार द. २५/०७/२०१६ रोजी सकाळ   ११.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
 
सभापती - सोमवार द. २५/०७/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० वा. पयत 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. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०७/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : २५/०७/२०१६             वेळ : सकाळ  ११.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक २०/०७/२०१६ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २५/०७/२०१६ रोजी सकाळ  ११.०० 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.ननवरे जत  बाबा 
३.  मा.तानाजी व ठल खाडे   

४. मा.पवार संगीता शाम 
 

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

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा. जत  ननवरे         अनुमोदक – मा.संगीता पवार 
 
  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक २५/०७/२०१६ सकाळ  ११.०० 
ची तहकूब सभा सोमवार द. २५/०७/२०१६ रोजी दुपार  ४.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
 
सभापती - सोमवार द. २५/०७/२०१६ रोजी दुपार ४.०० वा. पयत 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. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०७/२०१६ व २५/०७/२०१६ स.११.०० वा. ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक : २५/०७/२०१६                 वेळ : दुपार  ४.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२५/०७/२०१६ सकाळ  ११.०० ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २५/०७/२०१६ रोजी दुपार  ४.०० 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 लांडगे  

४. मा.पवार संगीता शाम 
 

  या िशवाय मा.तानाजी िशंदे – अित.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.गावडे – सह आयु , मा.दुरगुडे – सहा.आयु , मा.बडे – शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
  
ठराव मांक – ६९ वषय मांक – ०३ 

दनांक - २५/०७/२०१६  

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

 भोसर  हे या शहरातील ऐितहािसक पा भूमी असलेले आ ण कला, सं कृती, डा परंपरा 
जपणारे गांव आहे.  ितवष  गणेशो सवाचे काळाम ये भोसर  कला डा मंचा यावतीने भोसर  कला 
व सां कृितक महो सवाचे आयोजन कर यात येते.  याम ये नाटय, का य, लोक परंपरा, इ. काय म 
घे यात येतात.  यासाठ  कोण याह  नाग रकाकडून कोणतेह  शु क घे यात येत नाह .  हा महो सव 
नाग रकांची सां कृितक भूक भाग वणारा असून शहरा या वैभवात भर घालणारा आहे.  यावष पासून  
महानगरपािलके या डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या सहकायाने व भोसर  कला, डा 
मंचा या संयु  व माने आयो जत कर यास आ ण याकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमती सभकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७० वषय मांक – ०४ 

दनांक - २५/०७/२०१६  

सुचक : मा.संगीता पवार अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 
संदभ : मा.संगीता पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  भाग .११ येथील मधुकर पवळे यायामशाळा, राजनगर ह  यायामशाळा जयभवानी 
िम मंडळ, यमुनानगर  या सं थेस दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देऊन ११ म हने कराराने 
चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

ठराव मांक – ७१ वषय मांक – ०५ 

दनांक - २५/०७/२०१६  

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

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पुणे ज हा रोलबॉल असोिसएशन यां या 
मा यतेने पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन तसेच बोधनकार वकास डा सं था, यमुनानगर 
यां या संयु  व माने माहे ऑग /स टबर २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल के टंग रंग, 
यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक ज हा तर रोलबॉल पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व 
याकामी तावात नमुद माणे येणा-या र. .३,४८,५४४/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता, 

तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच र. .३,४८,५४४/- मधील टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच 
एकूण र. .६०,०००/- हा थाप य वषयक खच थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- हा व ुत 
वषयक खच व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा 
अनुषंगाने येणारा खच र. .२,४८,५४४/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध  डा पधा या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – ७२ वषय मांक – ०६ 

दनांक - २५/०७/२०१६  

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

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाकडे िनयिमत भरती बंद अस यामुळे व डा 
वभागाकडे मनु यबळ कमी अस यामुळे डा वभागाकडून वषभर कब ड , खो-खो, फुटबॉल, हॉलीबॉल 
असा व वध महापौर चषक पधचे आयोजन केले जाते.  या पधसाठ  ाऊंड आखणेसाठ  मनु यबळ 
नस यामुळे बाहे न काम क न यावे लागते.  यामुळे या कामातील त  व अनुभवी ी.सैफन रजाक 
शेख यांची सहा म हने कालावधीसाठ  दरमहा र. .१०,०००/- मानधनावर िनयु  करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमती सभकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७३ वषय मांक – ०७ 

दनांक - २५/०७/२०१६  

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

  भाग .९ शाहूनगर येथे मनपाने वकिसत केलेले कै.सदािशव ब हरवाडे डांगण असून 
गेली अनेक वष या डांगणावर एकह  पधा झालेली नाह .  तर  रा य तर खो-खो या पधा या 

डांगणावर घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७४ वषय मांक – ०८ 

दनांक - २५/०७/२०१६  

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

       भाग .२१ म ये ेमलोक पाक येथील शाळेत ६ वग खो या व हॉल रकामा आहे.  या 
ठकाणी अ यािसका, एम.पी.एस.सी. व यु.पी.एस.सी.चे पधा पर ाक  सु  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

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 -१८. 
                                                

                            

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३९४/२०१६ 

दनांक : २६/०७/२०१६ 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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