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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

दनांक – २७/१२/२०१९                                       वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक २७/१२/२०१९ रोजी दुपार  ३.०० 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.तुषार रघुनाथ हंगे       -  सभापती 
२. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

३. मा.डोळस वकास ह र ं  
४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

५. मा.राज ूिमसाळ 
६. मा.िनलेश हरामण बारणे  

 
  या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  

सभेस उप थत होते. 
---------- 

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

वषय .३) मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती कायप का .०७ ठराव .४६  
           द.१६/९/२०१९ म ये दु ती करणेबाबत. – मा.िनलेश बारणे, मा.अिभषेक बारणे यांचा  

                      ताव. 
वषय .४) मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती कायप का .०७ ठराव .४७  
           द.१६/९/२०१९ म ये दु ती करणेबाबत. – मा.िनलेश बारणे, मा.अिभषेक बारणे यांचा  

                      ताव. 
वषय .५) आंतरशालेय कला पधा २०१९-२० आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास  
           मा यता घेणेबाबत. –  
वषय .६) टेबल टेिनस सटर चाल व यास देणेबाबत. – मा.िनलेश बारणे , मा.अिभषेक बारणे यांचा  
           ताव. 

---------- 
       

ठराव मांक – ६४  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/१२/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ   अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१८२/२०१९ द.२५/०६/२०१९ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
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मनपाची भाग मांक २० संत तुकारामनगर येथील सां कृतीक भवन यायामशाळा 

महेशनगर जय भारत िम  मंडळ संत तुकारामनगर पंपर  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत दनांक १७/०४/२०१९ रोजी संपु ात येत 
अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून पासून पुढे११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.    

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

 
ठराव मांक – ६५  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २७/१२/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे  अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/७०३/२०१९ द.०३/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

  कु.हषवधन महानंद यादव याने दोहा कतार येथे झाले या १४ या अिशयाई नेमबाजी 
पधम ये रौ य पदक ा  के यामुळे याला र.  १,००,०००/- (अ र  र.  एक लाख फ ) आिथक 

सहा य अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.    

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

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

 
 
ठराव मांक – ६६   वषय मांक – ०३ 

दनांक – २७/१२/२०१९   

सुचक – मा.िनलेश बारणे   अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

              मा.िनलेश बारणे, मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा कला सा ह य व 
सां कृितक सिमती कायप का .०७ मधील ठराव .४६ नुसार “ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत एकूण ०२ सावजिनक वाचनालये व ०२ पधा प र ा 
क े कायरत आहेत. सदरचे सावजिनक वाचनालयाकंर ता कथा, कांदब-या, ऐितहािसक संदभ ंथ, 
ऐितहािसक पु तके, नाटके, का य, कथा सं ह, आ मच र  आ ण इतर पु तके, खरेद  करणेत आली 
अस याने झाले या एकूण देय र. .८४,८६२ मधून सुट (-) र. .२०,०२२/- वजा जाता एकूण बील 
र. .६४,८४०/- मधून आयकर २% र. .१२९७/- वजा जाता एकूण िन वळ देय बल र. .६३,५४३/-
(अ र  र. . येस  हजार पाचशे येचाळ स फ ) खचाचे अवलोकन करणेकामी मा. थायी सिमती 
सिमती कडे ि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. 

---------- 
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ठराव मांक – ६७   वषय मांक – ०४ 

दनांक – २७/१२/२०१९   

सुचक – मा.िनलेश बारणे   अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

       मा.िनलेश बारणे, मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार मा. डा कला सा ह य व 
सां कृितक सिमती कायप का .०७ मधील ठराव .४७ नुसार “ पंपर  िचंचवड 
महानरगपािलके या ह े ीय कायालयांतगत चाल व या जाणा-या ०२ सावजिनक वाचनालयांकर ता 
सन २०१८ या आिथक वषाकर ता वाचकां या आवड नुसार आरो य, मनोरंजन, पाकशा , 
योितषशा , अ या मक, पयटन, वनोद इ. वषयां या दवाळ  अंकांची खरेद  करणेत आली 

अस याने झाले या एकूण देय बल र. .१८,३५२/- मधून आयकर २%(-) र. .३६७/- वजा जाता 
देय बील र. .१७,९८५/- (अ र  र. .सतरा हजार नऊशे पं याऐंशी फ ) अदा करणेत आले या 
खचाचे अवलोकन करणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे ि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 – ०५ 

दनांक – २७/१२/२०१९   

सुचक – मा.िनलेश बारणे   अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/६३१/२०१९ द.२४/१२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, आंतरशालेय कला पधा २०१९-२० आयो जत करणेस व 
यानुषंगाने ले स बॅनर, ॉ फज व माणप  छपाई इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस  क न करणेस तसेच 
पधा आयोजनाकामी येणा-या अंदाजे खच र. .५,३८,१००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 

सदर खच डा िनधी मधील, म.न.पा.तफ आयो जत व वध डा पधा व डा कला सा ह य या 
लेखािशषावर खच  टाकणेस, तसेच सदर पधा अनुषंगाने टेबल, खु या इ. खच थाप य वभाग, संबंिधत 
े य कायालयातून व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग, संबंिधत े य कायालयातून 

खच  टाकणेस 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.  
                                                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

--------- 
ठराव मांक – ६९   वषय मांक – ०६ 

दनांक – २७/१२/२०१९   

सुचक – मा.िनलेश बारणे   अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

       मा.िनलेश बारणे, मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके तफ मुरलीधर माचु े यायामशाळा, िचंचवड यावर सरदार व लभभाई पटेल येथे 
टेबल टेिनस सटर तयार करणेत आलेले आहे. पंपर  िचंचवड टेबल टेिनस असोिसएशन हे गेली ५ 
वष पंपर  िचंचवड शहराम ये टेबल टेिनस संदभात चांगले काम कर त आहे. मनपा या शाळेतील 
व ा याना मोफत िश ण देणार आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील नवीन वकिसत झालेले टेबल 
टेिनस सटर खेळाचा चार व सार हो या या ीने पंपर  िचंचवड टेबल टेिनस असोिसएशन यांना 
चाल वणेस देणेकामी मा यता देणेत येत आहे.    
                                                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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--------- 
 
 

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

                                                       ( तुषार रघुनाथ हंगे  ) 
                                                             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/५८६/२०१९ 

दनांक : २७/१२/२०१९ 
 

                                                                                                         
                                                          (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.  


