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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २८/१२/२०१८                            वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा ीक सभा 
शु वार दनांक २८/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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.सुजाता सुिनल पालांडे 

२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४. मा.अ नी व म वाघमारे 
 

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

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.अ नी वाघमारे          अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
 

        सभा कामकाज सु  करतेवेळ  सभागृहात मा.सभापती उप थत नस याने सभेचे अ य थान 
मा.सुजाता पालांडे, सद या, डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती यांनी वकारावे. 

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

  

( मा.सुजाता पालांडे, सद या डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती यांनी 
सभेचे अ य थान वकारले ) 

 

---------- 

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 

वषय .२) द.२६ जानेवार  २०१९ रोजी मोरया गोसावी डांगण, िचंचवड पुणे १९ येथे शालेय 
सां कृितक काय म आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला व मुलींना कंुगफू कराटे िश ण व योगा 
िश ण देणेबाबत – मा.अ नी वाघमारे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

 

---------- 
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मा.अ नी वाघमारे – दनांक १४/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) चा 
सभावृ ांत कायम करतांना वषय मांक २ चा वचार “ पुढ ल सभे या वेळ  ” 
ऐवजी “ दनांक ११/०१/२०१९ ” या सभे यावेळ  करणेत यावा या माणे 
दु तीसह सभावृ ांत कायम करणेत यावा. 

 
मा.सभा य  –        दनांक १४/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) चा  

                    सभावृ ांत कायम करतांना वषय मांक २ चा वचार “ पुढ ल सभे या वेळ  ” 
ऐवजी “ दनांक ११/०१/२०१९ ” या सभे यावेळ  करणेत यावा या माणे 
दु तीसह सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी कट केले. 

 
 

---------- 
 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – ६७   वषय मांक – ०१ 

दनांक – २८/१२/२०१८   वभाग – डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                         अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/४९५/२०१८, द.२७/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       म.न.पा. डा वभाग,िश ण वभाग व मा यिमक िश ण वभाग यां या संयु  व माने द.२६ 
जानेवार  २०१९ रोजी, सकाळ  १०.०० वा. मोरया गोसावी डांगण, िचंचवड, पुणे १९ येथे शालेय 
सां कृितक काय म आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .१२,१२,२००/- चे खचास अथवा य  
येणा-या खचास मा यता व सदर खचातील ले स, बॅनर, छपाई, िन वदा/कोटेशन प तीने, शालेय 
सां कृितक काय म अनुषंगाने सहभागी व ाथ   खेळाडंूना खाऊ खरेद , मा यिमक िश ण वभागाकडून 
कोटेशन प तीने करणेस, सदरचा खच डा वभागाचे म.न.पा.ह तील मोक या जागेत येक वॉडातील 
खेळाची मैदाने तयार करणे या लेखािशषावर सन २०१८-१९ क रता केले या तरतूद र. .१०,००,०००/- मधून 
व शालेय सां कृितक काय म अनुषंगाने सहभागी व ाथ  खेळाडंूना खाऊ वाटप खच हा डा वभागाचे, 

डा िनधी, खेळाडू व ा याना सकस आहार या लेखा िशषावर केले या र. .५,००,०००/- या मधून खच  
टाकणेस, सदर काय म अनुषंगाने टेज टेबल, खु या, मैदानावर टाक यासाठ  मॅट यव था इ. थाप य 
वषयक खच थाप य वभाग ब े ीय कायालय व जनरेटरसह व ुत, पीकर, माईक यव था, 
एल.ई.ड . न यव था इ. व ुत वषयक खच व ुत वभाग ब े ीय कायालय यांचे संबंिधत 
लेखािशषातून 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. 

---------- 
 
ठराव मांक – ६८   वषय मांक – ०३ 

दनांक – २८/१२/२०१८    

सुचक – मा.अ नी वाघामारे                         अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अ नी वाघमारे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला / मुलींना कंुगफु – कराटे िश ण व योगा 
िश ण सु  करणेबाबत ई-िन वदा या क न िश ण देणकामी सन २०१८-१९ या वषाकर ता येणा-या 
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खचास शासक य मा यता तसेच सदर िश णाचा खच नागरव ती वकास योजना वभागाकडून कंुगफु 
– कराटे िश ण व म हला / मुलींना योग िश ण या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

                                            ( सुजाता सुिनल पालांडे ) 
                                                              सभा य ा 

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/७७९/२०१८ 

दनांक : २८/१२/२०१८ 
 
 

                                                                                 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
 


