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

कायप का मांक - २० 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २३/०२/२०१८          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 २३/०२/२०१८ 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.ल मणशेठ सोपान स ते - सभापती 
२. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ - उपसभापती 
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

६. मा.मंगला अशोक कदम 

७. मा.बनसोडे राजू व नाथ 
     
 या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
      उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
वषय .५) खेळाडू द क योजनेतील रेशनकाड ह  अट िशिथल करणेबाबत – मा.मंगला   

कदम, मा.सिचन भोसले यांचा ताव. 
वषय .६) आंतररा ीय डा अ यास दौरा आयो जत करणेबाबत – मा.बाळासाहेब 

ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव. 
वषय .७) पुणे ज हा पोटस कराटे असोिसएशन, िचंचवड पुणे – ३३ यांची म हला / 

मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणेकामी मागील वष चे दराने थेट प दतीने 
नेमणुक करणबेाबत – मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 

 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.िभमाबाई फुगे अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची दनांक २३/०२/२०१८ ची पा क सभा (कायप का .२०) ह  शु वार दनांक 
०९/०३/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 

                                         ( ल मणशेठ सोपान स ते ) 
                                    सभापती 

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

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

कायप का मांक - २० 
सभावृ ांत 

( दनांक २३/०२/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०९/०३/२०१८                                वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची दनांक २३/०२/२०१८ ची तहकूब सभा शु वार दनांक ०९/०३/२०१८ 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.ल मणशेठ सोपान स त े - सभापती 
२. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ - उपसभापती 
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

६. मा.मंगला अशोक कदम 

७. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 
     

       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार , हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
    दनांक ०९/०२/२०१८ व १२/०२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१९) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याच ेमा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------  
 

ठराव मांक – ९४     वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०९/०३/२०१८    वभाग - डा  
सुचक : मा.िभमाबाई फुगे    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे  

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३२/२०१८, द.०२/०२/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व पुणे ड ट अमे युअर अॅ वा टक 
असोिसएशन यां या मा यतेने व पंपर  िचंचवड वमींग असोिशएशन यांचे सहकायाने, माहे 
फे ुवार /माच २०१८ म ये, कै.अ णासाहेब मगर टेड यम जलतरण तलाव, नेह नगर पंपर  
१८ येथे महापौर चषक ज हा तर जलतरण पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .५,६९,०३०/- चे खचास अथवा य   येणा-या खचास मा यता देणेत 
येत आहे.  सदर खचातील, टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच र. .८०,०००/- हा खच 

थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था खच र. .३०,०००/- हा 
खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत 
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र. .४,५९,०३०/- हा खच डा वभागाच,े महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून 
खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मान िच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं ण 
प का व माण प े छपाई इ.कोटेशन नोट स िस  क न करणेस 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. 

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

 

ठराव मांक – ९५     वषय मांक - ०२ 
दनांक - ०९/०३/२०१८    वभाग - डा  
सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.सिचन भोसले  

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/५/का व/७/२०१८, द.०८/०२/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष  अंदाजप कात डा अनुदाने या 
लेखािशषावर र. .३०,००,०००/- तरतुद केली जात.े पंपर  िचंचवड म.न.पा. प रसरातील 
(ह तील) ख-या अथाने मानव हता या ीकोनातून काम करणा-या सव सं था/ मंडळे 
इ याद  मितमंद, अपंग, अंध, कु रोगी, मुकबधीर, वृ दा म, अनाथालय इ. सं थांना येक  
र. .३,००,०००/- पयत अनुदान वाटप केले जाते. सन २०१६-१७ या आिथक वषात वृ प ात 
िस द  देऊन अनुदान देणेकामी व हत नमु यात अज माग व यात आले होत.े यानुसार ८ 

सं थांनी अज केलेले होत.े सदर सव सं थांचे य  जागेवर मुळ कागदप ांची तपासणी 
केली असता डा धोरणानुसार यापैका फ  एक सं था अनुदान अदा करणेकामी पा  
झालेली साई सं कार सं था संभाजीनगर यांना सन २०१६-१७ या आिथक वषाचे अनुदान 
र. .२,९०,०००/- (अ र  र. .दोन लाख न वद हजार फ ) अदा करणेस 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. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – ९६     वषय मांक - ०३ 
दनांक - ०९/०३/२०१८    वभाग - डा  
सुचक : मा.मंगला कदम    अनुमोदक : मा.राज  गावडे  

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/४/का व/३६०/२०१८, द.०७/०२/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, आंतर शालेय ८ कला व िगयारोहण पधा 
२०१७-१८ आयो जत करणेस व यानुषंगाने, व ा याना ावयाचा खाऊ= ब कटे/केळ  खरेद , 
कला व िगयारोहण पधा पु तका  छपाई, िच कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ाँ फ़ज, 

िनमं ण प का व माणप  छपाई इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस  क न खरेद  करणेस 
तसेच े ागृह भाडे,  पी.एम.पी.एम.एल.बस भाडे कामी येणा-या  अंदाजे खच र. .५,४९,३९२/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सदर खच डा िनधी मधील, वा षक  
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पधा, डा कला व डा कला सा ह य खरेद  या लेखािशषावर खच  टाकणेस, तसेच 

िच कला, लेझीम व िगयारोहण या पधा अनुषंगाने टेज, मंडप टेबल, खु या इ. खच 
थाप य वभाग, संबंिधत भाग व व ुत पीकर, माईक यव था खच व ुत वभाग, संबंिधत 

भागातून खच  टाकणेस 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. 

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

 

ठराव मांक – ९७     वषय मांक - ०४ 
दनांक - ०९/०३/२०१८    वभाग - डा  
सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे    अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/४अ/का व/३८/२०१८, द.०४/०२/२०१८ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पुना ड ट फुटबॉल असोिसएशन चे व 

वे टन इं डया फुटबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने व आरंभ सोशल फ डेशन, िचंचवड टेशन, 

पुणे सहकायाने, महापौर चषक रा य तर य फुटबॉल पधा २०१७-१८ या माहे फे ुवार /माच 
२०१८ या कालावधीत राजष  शाहू महाराज डांगण शाहूनगर, िचंचवड १९ येथे आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .२३,५०,५००/- चे खचास अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता देणेत येत आहे. सदर खचातील, टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच 
र. .६,०८,०००/- हा खच थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत पकर, माईक यव था 
खच र. .५,००,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस 
व उव रत र. .१२,४२,५००/- हा खच डा वभागाच,े महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ॉफ ज, स मान िच हे, मेड स खरेद , पी. ह .सी. ले स 
बॅनर, डा सा ह य खरेद , िनमं ण प का व माण प े छपाई इ. कोटेशन नोट स िस  

करणेस 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. 

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

 

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

ठराव मांक – ९८     वषय मांक - ०५ 
दनांक - ०९/०३/२०१८     

सुचक : मा.मंगला कदम    अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

संदभ : मा.मंगला कदम, मा.सिचन भोसले यांचा ताव - 
       खेळाडू द क योजनेसाठ  खेळाडंूना रेशनकाडची अट िशिथल क न शहरातील 
खेळाडंूचा ५ वषाचा बाँ ड घेऊन सदर खेळाडंूना या योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९९     वषय मांक - ०६ 
दनांक - ०९/०३/२०१८     

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव – 

       डा सिमती सद य व डा अिधकार  वग यांचा आंतररा ीय डा आ यास दौरा 
ऑिलं पक ाम अथे स – युरोप येथे आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १००     वषय मांक - ०७ 
दनांक - ०९/०३/२०१८     

सुचक : मा.राज  गावडे    अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव – 

        मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .३२, द.३०/०१/२०१८ अ वये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणेकामी पुणे 
ज हा पोटस ् कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ यांची १) वयोगट ५ ते १६, २) 
वयोगट १७ ते २६, ३) वयोगट २७ ते ४५ या तीन वयोगटातील म हला/मुलींना पुणे ज हा 
पोटस ्  कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ यांना व ती पातळ वर िश ण देणेकामी 

यापुव  महानगरपािलकेतफ नेमणुक करणेत आली होती.  व तीपातळ व न सदरचे िश ण 
सु  करणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे.  यामुळे तातड ने िश ण सु  करणे आव यक 
आहे. पुणे ज हा पोटस ्  कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ हे मागील वष या दरात 
काम करणेस तयार आहेत.  यामुळे मागीलवष याच दराने चालू वष  यांना काम देणे 
महानगरपािलके या आिथक हताचे आहे.  तसेच यांनी चांग या कारे काम केले आहे. 
यामुळे सन २०१७-१८ कर ता पुणे ज हा पोटस ्  कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ 

यांची म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणेकामी मागील वष चे दरात थेट प दतीने 
नेमणुक करणेस व सदरचे िश ण हे मागील वष याच अट  व शत नुसार व 
कायप दतीनुसार व आव यकतेनुसार व मा.आयु  सो. यांचे मा यतेने डा वभागामाफत 
राब वणेस व सदर योजने अंतगत होणा-या िश णाचा खच  नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेतील मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण या 
उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सदर कामी जर जीएसट  (व तु व सेवा 
कर) देय असेल तर यानुसार र कम यांना अित र  ( व हत दरा यित र ) 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. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 
 
 
 

                   ( ल मणशेठ सोपान स त े) 
                                      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/१००/२०१८ 

दनांक : १२/०३/२०१७ 

                                                                                                   

                                                      
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 
 

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


