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

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०९/०८/२०१९                                       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 ०९/०८/२०१९ 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.तुषार रघुनाथ हंगे - सभापती 
२. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

३. मा.बाबासाहेब(बाबा) भुवन 

४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
 
  या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु  , 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 .२)  मनपाचे उ ानात व मैदानात ओपन जीमचे सा ह य खरेद  करणेबाबत. 
वषय .३) मनपा प रसरातील डा सु वधा व सीमा िभंतीवर ीड  पट ंग करणेकामीचे खचास       

मा यता घेणेबाबत. – मा.सागर गवळ  ,मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 
  

---------- 
ठराव मांक – १८   वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०९/०८/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/३३४/२०१९, द.३१/०७/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

      शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१९-२० आयो जत करणेस, पंच मानधन,पंच चहा 
अ पोपहार खच,नारळ,पूजा खच,स काराथ पु तके/रोपे खरेद , टेशनर  खच, पधकामी पी. ह . ले स 
बॅनर,फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन/िन वदा प तीने करणे, पधा आयोजन सभा उप थत डा 
िश क, पदािधकार , पाहुणे यांचा चहापान-अ पोपहार खच, सा ह य भाडेपोट  खच, े ागृह भाडे इतर 
खच इ.,सन २०१९-२० म ये वभाग तर पधसाठ  म.न.पा. शाळेतील अंदाजे १५० व ाथ  खेळाडू व 
रा य पातळ वर ७५,रा ीय पातळ वर २५ शालेय खेळाडू, यांचे समवेत जाणारे डा िश क व 
यव थापक यांचे वास खच,दैिनक भ ा, वेश फ , औषध खच इ. अदा करणे कामी अंदाजे 
र. .१,००,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य खच र. .३०,४६,६६०/-(अ र  र. .तीस लाख शेहेचाळ स 
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हजार सहाशे साठ फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा पधा 
२०१९-२० अनुषंगाने येणारा खच हा तावात नमुद अ. .१ ते ३ हा डा िनधी- वा षक पधा डा 
कला, म.न.पा. तफ आयो जत व वध डा पधा या लेखािशषावर व अ. . ३ ते ७ हा खच 

डािनधी - डा कला सा ह य या  लेखािशषावर केले या एकूण तरतूद र. . ५०,००,०००/- मधून 
खच  टाकणेस तसेच शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१९-२० अनुषंगाने टेज,टेबल खु या, 
मैदान तयार करणे, वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा 
संबंिधत े ीय कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत 
े ीय कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 

येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 
 

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

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

 
 

ठराव मांक – १९     वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०९/०८/२०१९     वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ    अनुमोदक – बाबासाहेब भुवन 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/९/का व/३१८/२०१९, द.०८/०८/२०१९ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध उ ाने व मैदाने या ठकाणी ओपन जम सा ह य 
बस वणेकामी  स माननीय नगरसद य व  नगरसद या यांनी मागणी ञा ारे मागणी केलेली आहे. 
यां याकडून ा  झाले या मागणीप ानुसार, एकून ८५ उ ाने व मैदाने या ठकाणी ८ सेटचे ओपन 

जीमचे सा ह य खरेद  क न बस वणेकामी येणा-या अंदाजे र. .४,९९,२६,७०५/-(अ र  र. . चार 
कोट  न या णव लाख स वीस हजार सातशे पाच फ ) चे खचास कंवा य  येणा-या खचास डा 
वभागाकड ल “ डा यायाम सा ह य खरेद  ”या लेखािशषावर ल उपल ध तरतूद या मयादेत व 
िश लक तरतुद उपल ध झा यानंतर यामधून ओपन जमचे सा ह य म यवत  भांडार वभागाकडुन 

GEMपोटलवर िस द क न खरेद  करणेस येणा-या खचास मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.  

  

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

 
ठराव मांक – २०   वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०९/०८/२०१९   

सुचक – मा.सागर गवळ    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.सागर गवळ , मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव -  

       मनपा या ८ े ीय कायालयांतगत व वध डा सु वधा राब व या जातात. सदर डा 
सु वधा  व डा सु वधा सीमा िभंतीवर व वध खेळांचे बोधिच हे, अ शन छायािच े, ीड  पट ंग 
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म ये के यास डा सु वधांचा चार व सार हो यास मदत होईल. सबब मनपा प रसरातील 
े ीय कायालयांतगत संबंिधत थाप य वभागाकडून डा सु वधा व सीमा िभंतीवर व वध खेळांचे 
ीड  पट ंग क न घेणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 

सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

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/३/का व/२७७/२०१९ 

दनांक : ०९/०८/२०१९ 
 

                                                                      
                                                         (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.  


