
 1

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

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०२/१२/२०१५             वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक ०२/१२/२०१५ रोजी दुपार  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.ओ हाळ शेखर अशोक 

३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

  ५. मा.पवार संगीता शाम 
 
 या िशवाय मा.दुरगुडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे - 
शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

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

 
---------   

 

वषय .१) सां कृितक भवन गायकवाडव ती कवळे येथील  यायाम शाळेक रता यायाम 

          शाळा सा ह य खरेद  करणेबाबत – मा.शेखर ओ हाळ, मा.िनतीन लांडगे यांचा  

          ताव. 
 

वषय .२) महापौर चषक रा य तर य धनु व ा पधा २०१५ आयो जत करणेबाबत –  

           मा.िनतीन लांडगे, मा.शेखर ओ हाळ यांचा ताव. 
 

वषय .३) मितमंद व अपंग व ा यासाठ  पधा आयो जत करणेबाबत – मा.संगीता पवार,  

           मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
 

वषय .४) ज हा डा अिधकार , पुणे यांना पंपर  िचंचवड म.न.पा. डा वभागाचा 
           अित र  पदभार देणेबाबत – मा.शेखर ओ हाळ, मा.िनतीन लांडगे यांचा 
           ताव. 
 
 



 2

 

वषय .५) महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा आयो जत करणेबाबत – मा.िनतीन  

           लांडगे, मा.शेखर ओ हाळ यांचा ताव. 
            

---------- 
 

अ)  दनांक ०४/११/२०१५ व १८/११/२०१५ रोजी झाले या ( कायप का .४ ) चा  

 सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ)  दनांक १८/११/२०१५ रोजी झाले या ( कायप का .५ ) चा सभावृ ांत कायम  

 करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 

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

ठराव मांक – ३०      वषय मांक – ०१ 
दनांक - ०२/१२/२०१५      

सुचक : मा.शेखर ओ हाळ        अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.शेखर ओ हाळ, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  सां कृितक भवन गायकवाडव ती कवळे येथील यायाम शाळेकर ता खालील 
यायामशाळा सा ह य खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

१) १२ टेशन म ट जम, २) आरसे ४ X  ६ फुट – ३ नग,  ३) ेड िमल – १ नग,  

४) बच ेस बच – १ नग, ५) अडज टेबल बच – १ नग,  ६) वेट लेट – ५, १०, १५, 
२० केजी येक  ४ नग, ७) डंबे स - ५, १०, १५, २० केजी येक  ४ नग, ८) बारबेल 
बार – ४, ६ फुट येक  २ नग. 

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

 

ठराव मांक – ३१      वषय मांक – ०२ 

दनांक - ०२/१२/२०१५      

सुचक : मा. िनतीन लांडगे     अनुमोदक : मा. शेखर ओ हाळ    
संदभ : मा.िनतीन लांडगे, मा.शेखर ओ हाळ यांचा ताव – 

  म.न.पा. यावतीने, महारा  आचर  असो. यां या मा यतेने महापौर चषक रा य तर 
धनु व ा पधा २०१५ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .१२,००,०००/-      
( अ र  र. .बारा लाख फ  ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३२      वषय मांक – ०३ 

दनांक - ०२/१२/२०१५      

सुचक : मा.संगीता पवार     अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे    
संदभ : मा.संगीता पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  दनांक ३ डसबर जागितक अपंग दन व ८ डसबर मानिसक अपंग दना िनिम  
गतवष माणे साई सं कार सं था मितमंद मुलांची शाळा व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
यां या संयु  व माने होणा-या डा पधा याह  वष  आयो जत करणेत येत आहेत.  सदर 
पधा माहे डसबर म ये अपंग व ा यासाठ  आंतरशालेय पधा आयो जत करत आहोत. या 
पधसाठ  सोयीचे डांगण – वामी ववेकानंद डांगण महा मा फुलेनगर येथे आयो जत 

करणेस व यासाठ  तावात नमुद माणे येणारा अंदाजे खच र. .६,००,०००/- ( अ र  
र. .सहा लाख फ  ) चे खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे ि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 – ३३      वषय मांक – ०४ 

दनांक - ०२/१२/२०१५      

सुचक : मा.शेखर ओ हाळ     अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे    
संदभ : मा.शेखर ओ हाळ, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव – 

  ी.सुहास पाट ल, ज हा डा अिधकार , पुणे यांना पंपर  िचंचवड म.न.पा.चा डा 
वभागाचा अित र  पदभार देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ३४      वषय मांक – ०५ 

दनांक - ०२/१२/२०१५      

सुचक : मा.िनतीन लांडगे     अनुमोदक : मा.शेखर ओ हाळ    
संदभ : मा.िनतीन लांडगे, मा.शेखर ओ हाळ यांचा ताव – 

  मा.शरदचं जी पवार साहेब यां या वाढ दवसा िनिम  पंपर  िचंचवड मनपा यावतीने 
व महारा  रा य कब ड  असो., पुणे ज हा कब ड  असो. यां या मा यतेने भाग .५२ 
पुनावळे येथे न वन वकिसत होणारे मैदानावर महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा 
आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .३०,००,०००/- ( अ र  र. .तीस लाख 
फ  ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

           
 

( 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/८१०/२०१५ 

दनांक : ०३/१२/२०१५ 
 

                                                                                            
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
 

 
 


