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

कायप का मांक - १४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १४/१२/२०१८                  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 १४/१२/२०१८ 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.अपणा िनलेश डोके 

५. 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. 

---------- 
  

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 
आले. 
वषय .३) महापौर चषक रा य तर खो खो पधा २०१८-१९ आयो जत करणेस व याकामी    

येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत. 
वषय .४) महापौर चषक ५०वी रा य अ जं यपद हॉलीबॉल पधा २०१८-१९(म हला व पु ष)  

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत. 
वषय .५) मनपा प रसरातील मितमंद व द यांग व ा या या व वध डा पधा २०१८-१९ 

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत. 
वषय .६) मराठ  भाषा संवधन सिमती गठ त करणेबाबत - मा.अंबरनाथ कांबळे , मा.सुजाता 

पालांडे यांचा ताव. 
वषय .७) पंपर  िचंचवड संगीत अकादमीम ये लािसकल डा स अंतगत भरतनाटयम क थक 

डा स िश ण वग सु  करणेबाबत. – मा.सुजाता पालांडे , मा.अपणा डोके यांचा 
ताव. 

वषय .८) ARN यां या ३७ या रो ग पधला मदत करणेबाबत. – मा.सुजाता पालांडे , 
मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव 

वषय .९) मनपाचे उ ानात व मैदानात ओपन जीमचे सा ह य खरेद  करणेबाबत. 
---------- 
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दनांक १२/११/२०१८ व २६/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 

ठराव मांक – ५८   वषय मांक – ०१ 
दनांक – १४/१२/२०१८   वभाग – डा 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे                        अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/३१९/२०१८, द.२६/११/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११ ००२ यांनी १) कब ड , 
२) फुटबॉल, ३) लॉन टेिनस, ४) बा केटबॉल, ५) कु ती या ५ डा पधा आिथक 
पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत. या पधाना अनु मे १) र. .१८,७००/-, २) 
र. .२०,०००/-, ३) र. .३०,०००/-, ४) र. .२०,०००/-, ५) र. .१५,६००/-, एकूण 
र. .१,०४,३००/- इतका खच असून याम ये मैदान/कोट, पंचाचे मानधन, शट स ् कंवा चडूचा 
खच, वजयी उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक फोटो ाफर ई.चा समावेश आहे. 
यानुसार पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन 

२०१८-१९ क रता म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य 
एकूण  र. .१,०४,३००/- अदा 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. 

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

ठराव मांक – ५९   वषय मांक – ०२ 

दनांक – १४/१२/२०१८   वभाग – डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                       अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/५८४/२०१८, द.२९/१०/२०१८ 

 वषय - ी.नंदकुमार कचे र रोकडे,लॉनटेिनस िश क यांना से टर .२५ िनगड     

              ािधकरण  येथील लॉनटेिनस ११ म हने भाडे कराराने चाल व यास देणेबाबत  

              मा यता घेणेबाबत.  

         वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
ठराव मांक – ६०   वषय मांक – ०३ 

दनांक – १४/१२/२०१८   वभाग – डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                        अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/४५४/२०१८, द.१३/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
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       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने,महारा  रा य खो खो असोिसएशन व पुणे 
ज हा खो-खो असोिसएशन यां या मा यतेने सन २०१८-१९ या आिथक वषात भाग .१८ 
िशवाजी उदय मंडळ, तानाजीनगर, िचंचवडगांव येथे महापौर चषक रा य तर खो खो पधा 
२०१८ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमूद माणे येणा-या र. .१९,९४,२००/- चे 
खचास अथवा य  येणा-या खचास तसेच मैदान तयार करणे व टेज,टेबल खु या , गॅलर  
यव था खच, पंच व खेळाडू िनवास यव था ठकाणी गा ा,उशा,बादली,मग,चादर ,बेडिशट 
इ.पुर वणे खच हा थाप य वभाग,संबंिधत े ीय कायालय व पधा ठकाणी व ुत 
पकर,माईक व जनरेटर यव था तसेच म हला व पु ष खेळाडू िनवास यव था ठकाणी 

लाईट यव था व टँड फॅन इ. यव था खच हा व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. .१९,९४,२००/- हा खच डा वभागाचे महापौर 
चषक व वध डा पधा लेखािशषातून खच  करणेस व होणा-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 वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६१  वषय मांक – ०४ 

दनांक – १४/१२/२०१८  वभाग – डा 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/४४९/२०१८, द.१३/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने आ ण महारा  रा य हॉिलबॉल असोिसएशन 
यांचे मा यतेने महापौर चषक ५० वी रा य अ जं यपद हॉलीबॉल पधा २०१८-१९(म हला व 
पु ष) ह  पधा भाग .२ िचखली येथे आयो जत करणेस व याकामी तावात नमूद माणे 
येणा-या र. .४२,३५,१००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर पधा 
अनुषंगाने ॉ फज,पंचांना व खेळाडंूना ावयाची मृतीिच हे,मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स 
बॅनर छपाई, डा सा ह य खरेद , माणप , िनमं ण प का छपाई इ. कोटेशन नोट स िस द 
क न करणेस, तसेच मैदान तयार करणे व टेज,टेबल,खु या,गॅलर  यव था खच, पंच व 
खेळाडू िनवास यव था ठकाणी गा ा, उशा, चादर , बेडिशट, बादली, मग इ. पुर वणे बाबतचा 
खच र. .७,५०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत े ीय कायालय व पधा ठकाणी व ुत 
पकर, माईक व जनरेटर यव था, तसेच म हला व पु ष खेळाडू िनवास यव था ठकाणी 

लाईट यव था व टँड फॅन इ. यव था खच र. .१,००,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत र. .३३,८५,१००/- हा खच डा 
वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  करणेस व होणा-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 वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ६२  वषय मांक – ०५ 

दनांक – १४/१२/२०१८  वभाग – डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                     अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/३४६/२०१८, द.१३/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुणे १९ 
यां या सहकायाने सन २०१८-१९ म ये ी. वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, 
िचंचवड येथे मितमंद व द यांग व ा यासाठ  व वध कार या पधा २०१८-१९ आयो जत 
करणेस व याकामी तावात नमूद माणे येणा-या र. .८,८१,३७०/- चे खचास अथवा य  
येणा-या खचास मा यता व सहभागी शाळांना भेट व त,ू मेड स खरेद , पी ह  सी 
ले सबॅनस इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील व ुत पकर, 

माईक जनरेटर यव था खच र. .५५,०००/- हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय व 
टेज मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .१,१०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत े ीय 

कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .७,१६,३७०/- हा खच डा 
वभागाचे डा िनधी मनपा तफ आयो जत व वध डा पधा,खेळाडू व ा याना सकर 
आहार या लेखािशषातून खच  करणेस व होणा-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 वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ६३   वषय मांक – ०६ 

दनांक – १४/१२/२०१८     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                        अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे , मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव –  

       मा. थायी सिमती सभा ठराव .१७१६४ दनांक ०६/०९/२०१६ अ वये मराठ  भाषा संवधन 
सिमती गठ त करणेस मा यता दलेली आहे. यानुसार खालील माणे सिमती गठ त करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

१. मा.संजय नेवाळे,  

सभापती डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती – सद य   

२. शासन अिधकार , ( ाथिमक िश ण वभाग) 
पंपर  िचंचवड मनपा           - पदिस द सद य व सद य सिचव 

३. सहा यक शासन अिधकार ,  

( ाथिमक िश ण वभाग)    - पदिस द सद य व सह सद य सिचव 

४. मा. ी.राजन लाखे         - सद य 

५. मा.डॉ.शहाबु न नुरमहंमद पठाण       - सद य 

६. मा. ी.धनंजय ऊफ धनाजी िभसे      - सद य 

७. डॉ.राजाभाऊ भैलुमे         - सद य 

८. ा.संजय पवार         - सद य 
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९. ा.गुलाबराव देशमुख         - सद य 

१०. ीम.अपणा मो हले          - सद य 

११. मा.डॉ.राज  कांक रया         - सद य 

१२. मा.डॉ.राज ी मराठे          - सद य 

१३. ीम. वनीता ऐनापुरे         - सद य 

१४. डॉ रजनी शेठ          - सद य 

१५. ी.राज अ हरराव          - सद य 

१६. मा.संभाजी बारणे          - सद य 

१७. डॉ. नेहल अ नहो ी     - सद य 

१८. मा. ा.तुकाराम पाट ल     - सद य 

१९. मा.झुंजार सावंत      - सद य 

२०. ीम.सुरेखा कुलकण , क.अिभयंता पयावरण  - सद य 

२१. ी.अ वनाश ह रचं  वाळंूज, दघी मनपा शाळा  - सद य 

२२. ी.संतोष सोपान उपा ये, व ािनकेतन शाळा  - सद य 

२३. मा.अंबरनाथ चं कांत कांबळे    - सद य 

२४. मा.सौ.सुजाता सुनील पालांडे    - सद य 

२५.मा.सौ.अपणा िनलेश डोके     - सद य 

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

ठराव मांक – ६४   वषय मांक – ०७ 

दनांक – १४/१२/२०१८    

सुचक – मा.सुजाता पालांडे                  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अपणा डोके यांचा ताव –  

        मनपा या वतीने िनगड  येथे पंपर  िचंचवड संगीत अकादमी चाल वली जाते सदर 
संगीत अकादमीम ये गायन, हम िनयम, तबला, सुगमसंगीत, यांचे िश ण दले जाते. या 
संगीत िश णा बरोबरच लािसकल डा स अंतगत भरतनाटयम, क थक डा स, िश ण 
वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – ६५   वषय मांक – ०८ 

दनांक – १४/१२/२०१८    

सुचक – मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव –   

       आम  रो ग लोड कॉलेज ऑफ िमिलटर  इं जिनअर ंग, सी.एम.ई., पुणे यां या 
प ानुसार ३७ या रा ीय रो ग पधा ह  द.१७ ते २२/१२/२०१८ या कालावधीत होत 
आहे. मा.आयु सो यांचे समवेत चचा झालेनुसार या पधासाठ  होणा-या अंदाजे 
र. .२,००,०००/-(अ र  र. .दोन लाख फ ) खचास 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. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---------- 

 
ठराव मांक – ६६   वषय मांक – ०९ 

दनांक – १४/१२/२०१८   वभाग – डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                     अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/९/का व/५२०/२०१८, द.१४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका स मानीय नगरसद य,नगरसद या यांनी एकूण ४५ 
मागणी प ा ारे ७६ ठकाणी ओपन जीमचे सा ह य खरेद  क न व वध ठकाणी बसवीणेस 
सांिगतले असून सदर ओपन जीमचे सा ह य म यवत  भांडार वभागाकडून ई िन वदा िस द 
क न खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

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

 
 

 ( संजय बबन नेवाळे ) 
                        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/७६५/२०१८ 

दनांक : १४/१२/२०१८ 
 

                                                                              
(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.  


