
 1 

   
 

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

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

दनांक – १३/०७/२०१८                    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 १३/०७/२०१८ 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.कांबळे अंबरनाथ चं कांत      - सभा य  

                २. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
                ३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

                ४. मा.अपणा िनलेश डोके 

                ५. मा.अ नी व म वाघमारे 

                ६. मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
 

या िशवाय मा.झगडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
 सुचक – मा.कंुदन गायकवाड                अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
 
                  सभा कामकाज चालू करतेवेळ  सभागृहात मा.सभापती उप थत नसलेने  मा.कांबळे  

           अंबरनाथ चं कांत यांनी सभेचे अ य थान वकारावे. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

------------ 
    (मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 

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

वषय .१) यवसायीक संघ थापन करणेबाबत - मा.कंुदन गायकवाड , मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 
---------- 

     
 

            दनांक २२/०६/२०१८ व २५/०६/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०४)  

               सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 
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ठराव मांक – १७  वषय मांक – ०१ 

दनांक – १३/०७/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.कंुदन गायकवाड  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२५/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

वषय – कु.नुपूर ल मण मोरे, िनगड  ,पुणे -४४ यांना आिथक सहा य अदा करणे बाबत.  
 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळेस करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------- 
 
ठराव मांक – १८ वषय मांक – ०२ 

दनांक – १३/०७/२०१८ वभाग - डा 
सुचक – मा.अपणा डोके                               अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२६/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

वषय – सौ. पाली गणेश तरवडे यांना आिथक सहा य अदा करणे बाबत.   
 

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

----------- 
 

ठराव मांक – १९ वषय मांक – ०३ 

दनांक – १३/०७/२०१८ वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे                            अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/१७५/२०१८ द.०४/०७/२०१८ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, कॅरम असोिसएशन ऑफ पुणे यां या मा यतेने व नव 
गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११०३३ यां या सहकायाने द. २९ ते ३१ जुलै २०१८ या 

काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर वरंगुळा 
क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे ४११०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१८-१९ (पु ष, 

म हला गट व जे  नाग रक गट ) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३,८२,९६०/-
(अ र  र. .ितन लाख याऐंशी हजार नऊशे साठ फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणे सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत े य कायालय, 

थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व उवर त र. .३,१२,९६०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 

पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार इ. 
िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी  सिमतीकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ व यात यावा. 

------------- 
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ठराव मांक – २०             वषय मांक – ०४ 

दनांक – १३/०७/२०१८          वभाग - डा 
सुचक – मा.अपणा डोके                                   अनुमोदक – मा.कंुदन गायकवाड 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/२२७/२०१८ द.०४/०७/२०१८ 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

       शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ आयो जत करणेस व पधकामी 
पी. ह . ले स बॅनर,पंच मानधन,पंच चहा अ पोपहार खच,नारळ,पूजा खच,स काराथ पु तके खरेद , 

टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन/िन वदा प तीने करणे, पधा आयोजन सभा 
उप थत डा िश क, मु या यापक, पाहुणे यांचा चहापान-अ पोपहार खच, पाहुणे स काराथ बुके 
खरेद , सा ह य भाडेपोट  खच,ना यगृह भाडे इतर खच इ.,सन २०१८-१९  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. .५०,०००/- असे एकूण येणा-या संभा य खच 
र. .२५,२५,१००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख पंचवीस हजार शंभर फ ) अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९  अनुषंगाने येणारा खच हा डा िनधी- 
वा षक पधा डा कला व डा कला सा ह य या २ लेखािशषावर केले या अनु मे येक  

र. .२०,००,०००/- माणे एकूण तरतूद र. . ४०,००,०००/- मधून खच  टाकणेस तसेच शासक य 
ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९  अनुषंगाने मंडप,बैठक यव था,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 यता देणेकामी मा. थायी  सिमतीकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 

-------------    

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

            ( कांबळे अंबरनाथ चं कांत ) 
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/४४५/२०१८ 

दनांक : १३/०७/२०१८ 

                                                                                       
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

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


