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

कायप का मांक - ८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०१/२०१६                                    वेळ - दपार  ु २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक ०६/०१/२०१६ रोजी दपार  ु 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.मासुळकर समीर मोरे र - सभापती 
२. मा.ननवरे जत  बाबा 
३. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
४. मा.पवार संगीता शाम 

  
 या िशवाय मा.दरगुडे ु – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.इंगळे, मा.कांबळे – 
कायकार  अिभयंता, मा.बडे, मा.बोदाडे - 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 आल.े 

 
वषय .४) ए म फटनेस (Xtrim Fitness) या सं थेमाफत व थ भारत अिभयानात  

           सहभागाबाबत - मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 
वषय .५) पुणे ज हा आंतरकचेर  व वध डा पधासाठ  मनपा कमचार  खेळाडंूना 
           डा गणवेश देणेबाबत - मा. जत  ननवरे, मा.संगीता पवार यांचा ताव. 
वषय .६) बो-हाडेवाड , मोशी येथे महापौर चषक हॉलीबॉल पधा आयो जत करणेबाबत -  

           मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 
वषय .७) महापौर चषक ज हा तर युिन. ॉसकं  पधा २०१६ आयो जत करणेबाबत -  

           मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव. 
---------- 

ठराव मांक – ३५ वषय मांक – ०१ 

दनांक - ०६/०१/२०१६ वभाग - डा    

सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.संगीता पवार  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७९५/२०१५, द.१६/१२/२०१५ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      काया य  ,पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांनी १) 
कॅरम(पु ष), २) कॅरम (म हला), ३) कब ड , ४) फुटबॉल ,५) लॉन टेिनस या ५ डा पधा 
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आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत या पधाना अनु म े र. .२२,७००/-, 
र. .१५,०००/-, र. .१४,७००/-, र. .२४,३००/- र. .२५,०००/- एकूण र. .१,०१,७००/- इतका खच 
असून याम ये हॉल भाडे, पंचाचे मानधन, वजयी उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक 
फोटो ाफर उदघाटन व ब ीस समारंभ ई.चा समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटर ऑ फसेस 
पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन २०१५-१६  क रता म.न.पा. या वतीने 

आिथक पुर कारदेणेकामी आिथक सहा य र. .र. .१,०१,७००/- अदा करणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक – ३६ वषय मांक – ०२ 

दनांक - ०६/०१/२०१६ वभाग - डा    

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.संगीता पवार  

संदभ : मा.अित. आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१७/२०१५, द.२१/१२/२०१५ 

 मा.अित. आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन -  

पंपर  िचंचवड महानगर पािलका व पंपर  िचंचवड शहर ज हा कु तीगीर संघ यां या संयु  
व माने व महारा  रा य कु तीगीर संघ यां या माहे जानेवार /फे ुवार  २०१६ म ये नवमहारा  
व ालय मैदान, पंपर  वाघेरे येथे महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१६ आयो जत करणेस 
याकामी येणा-या खच र. .३५,००,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ॉफ ज,स मानिच हे, पी. ह.सी. ले सबॅनस, डा साह य इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द 

क न करणेस व सदर खचातील मैदान तयार करणे, टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, गॅलर  
खच, गा ा, उशा, बेडिशट, चादर, बादली, मग इ.भाडे खच र. .१०,९०,०००/- हा थाप य वभाग, ड 
े ीय कायालय व व ुत, पकर, माईक, जनरेटर यव था खच र. .८,००,०००/- हा व ुत, 
वभाग, ड े ीय कायालय यांच े लेखािशषातून खच  टाकणेस, उव रत खच र. .१६,१०,०००/- 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 सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३७ वषय मांक – ०३ 

दनांक - ०६/०१/२०१६ वभाग - डा    

सुचक : मा.संगीता पवार अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे  

संदभ : मा.अित. आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७९८/२०१५, द.२८/१२/२०१५ 

 मा.अित. आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ज हा बु द बळ सकल यांचे मा यतेने पंपर  
िचंचवड महानगर चेस असोिसएशन, िचंचवड पुणे ३३ यांचे सहकायाने दनांक २० ते २१ फे ुवार  
२०१६ या काळात मनपाचे संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  पुणे २६ येथे महापौर 
चषक ज हा तर बु द बळ पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व ॉफ ज, मेड स, स मानिच हे, 
पी. ह .सी. ले स बॅनस, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील 
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टेज, मंडप, टेबल, खु या, मॅट/चटई यव था, टेबल १०० नग, खु या ४०० नग कर ता 
र. .५०,०००/- हा खच थाप य वभाग ई े ीय कायालय व व ुत पकर, माईक व जनरेटर 
यव था कर ता र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग ई े ीय कायालय यांचेकडून खच  
टाकणेस व उव रत र. .१,९१,९५०/- हा खच महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून 
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. 
---------- 

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 

ठराव मांक – ३८ वषय मांक – ०४ 

दनांक - ०६/०१/२०१६  

सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे  

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव - 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील कुपो षत मुले, खेळाडू, नाग रकांसाठ  व थ भारत 
अिभयान अंतगत ए म फटनेस (Xtrim Fitness) या सं थेचा ताव मागवून संयु र या 
अिभयान राब वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ३९ वषय मांक – ०५ 

दनांक - ०६/०१/२०१६  

सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.संगीता पवार 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.संगीता पवार यांचा ताव - 
       पुणे ज हा आंतर कचेर  डा पधातगत व वध डा पधाचे ( केट, हॉलीबॉल, 
अथलेट स, कब ड , कॅरम, टेबलटेिनस) आयोजन करणेत आलेले असून याम ये मनपा 
कमचार  संघ सहभागी होत आहे. सदर मनपा कमचार  खेळाडंूना पधत सहभागी हो यासाठ  

डा गणवेश ( ॅकसुट, शॉट, ट शट, पॅ ट, बुट, क टबॅग इ.) सा ह य तातड ने पुरवठा करणेस व 
याकामी येणारे खचास मा. थायी सिमतीची काय र मा यता घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४० वषय मांक – ०६ 

दनांक - ०६/०१/२०१६   

सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव -  

      बो-हाडेवाड  मोशी ( भाग .६) या ठकाणी महानगरपािलके या आर त जागेवर 
महापौर चषक हॉलीबॉल ( ज हा तर य ) पधाचे आयोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४१ वषय मांक – ०७ 

दनांक - ०६/०१/२०१६   

सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.अ ण बो-हाडे यांचा ताव -  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, नेह  युवा क  संगठण, पुणे ज हा 
अथले ट स असो.यां या मा यतेने माहे जाने./फे .ु २०१६ म ये महापौर चषक ज हा तर युिन. 
ॉसकं  पधा २०१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .५,००,०००/- अथवा 
य  येणा-या खचास 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. 

---------- 
 
 

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

           
 

( मासुळकर समीर मोरे र ) 
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/८/२०१६ 

दनांक : ०७/०१/२०१६ 
 

                                                                                               
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
 

 
 


