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

कायप का मांक - ९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २०/०१/२०१६                                  वेळ - दपार  ु २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक २०/०१/२०१६ 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.ओ हाळ शेखर अशोक 

३. मा.ननवरे जत  बाबा 
            ४. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 
  
  या िशवाय मा.फंुदे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.दरगुडे ु – 
सहा.आयु , मा.बडे - शासन 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 .१) जागितक सुयनम कार दना या िनिम ाने सूयनम कार महो सवाचे आयोजन 

करणेबाबत - मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
वषय .२) आंतरशालये कला व िगयारोहण पधा २०१६ आयो जत करणेबाबत -  

 
वषय .३) महापौर चषक रा य तर फुटबॉल पधा २०१५-१६ आयो जत करणेबाबत - 

 
---------- 

 

अ)  दनांक १६/१२/२०१५, २१/१२/२०१५ व ०६/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा 
   (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 

   केले. 
 

आ) दनांक ०६/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८) सभावृ ांत 

 कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

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

ठराव मांक – ४२ वषय मांक – ०१ 
दनांक - २०/०१/२०१६   

सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा. जत  ननवरे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव -  

      माग या वष  िचंचवड येथे सुयनम कार महो सव घे यात आला यात ११५० 
व ाथ  सहभागी झाले होते.  यात महापािलकेचे ६०० व खाजगी शाळेचे ५५० व ाथ  होते.  
या वष  र ववार दनांक १४ फे ुवार  २०१६ रोजी जागितक सुयनम कार दन आहे.  
आशा करण सोशल फ डेशन व पं.िचं.मनपा या संयु  व माने महो सवाचे आयोजन करणेस 
खालील माणे खच अपे त आहे. 
१) भोसर  प रसरात महापािलके या २० शाळेत सुयनम काराचे मह व  

याबाबतची एक ३० िमिनटांची फ म दाख वला जाईल. यासाठ   

एल.ई.ड ./ ोजे टर-१००० x २० = २००००/- ा सपोट - ५०० x २०  

= १०,०००/-, दोन य ंचे मानधन - ३०० x २ = ६००/- x २० = 

१२,०००/- असे एकूण र. .४२,०००/- - ४२,०००/- 
२) व ा यानी वेळाप क तयार करावे, व ा याचा सवागीण वकास 

   हावा यासाठ  सं कार म एकपा ी योग पालमकर गु जी सादर 

   करतील व व ा याना सुयनम कार िशक वले जातील. एका योगाच े

   जाणे-येणे सह मानधन ३००० x २० = ६०,०००/- - ६०,०००/- 
३) सुयनम काराचे डझाईन, ंट ंग मा हती प क - ५०,०००/- 
४) ले स ंट ंग - ५०,०००/- 
५) कमिशअल ले स जा हरात खच - ८८,०००/- 
६) टेज सजावट लाइट माईक -  ७५,०००/- 
७) ७५०० व ा याना चटई / मॅट - ६०,०००/- 
८) ७५०० व ा याना अ पोपहार - ७५,०००/- 
   (१०/- पयाचे ब कट ७५०० x १० = ७५,०००/-) 
 ------------- 
                                              एकूण खच  -  ५,००,०००/- 
 ------------- 
उपरो  माणे सुयनम कार महो सव आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३ वषय मांक – ०२ 

दनांक - २०/०१/२०१६ वभाग - डा  
सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.शेखर ओ हाळ 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७१/२०१६, द.२०/०१/२०१६ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने आंतरशालेय ८ कला व िगयारोहण पधा 
२०१६ आयो जत करणेस व यानुषंगाने व ा याना ावयाचा खाऊ/ ब कटे खरेद , कला 
पु तका छपाई, िच कला कागद खरेद , ले स बॅनर, ॉफ ज, िनमं णप का व माणप  
छपाई इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न खरेद  करणेस तसेच े ागृह भाडे, पी.एम.पी. 
एम.एल. बस भाडे कामी येणा-या अंदाजे खच र. .५,०९,५८०/- अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व सदरचा खच डा िनधी मधील वा षक पधा डा कला 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 
सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ४४ वषय मांक – ०३ 

दनांक - २०/०१/२०१६ वभाग - डा  
सुचक : मा. जत  ननवरे अनुमोदक : मा.शेखर ओ हाळ 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/७२/२०१६, द.२०/०१/२०१६ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा फुटबॉल असोिसएशन व 
वे टन इं डया फुटबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने व व.राजेश बहल पोटस अ ड सोशल ्
फ डेशन, संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८ यांचे सहकायाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल संत तुकारामनगर, पंपर  ४११ ०१८ येथ े माहे फे ुवार  २०१६ म ये महापौर चषक 
रा य तर फुटबॉल पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .२०,३०,०००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व ॉफ ज, 
स मानिच हे, पी. ह .सी. ले स बॅनर, नेट, बॉल, फ क , लॅग, डा सा ह 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, बेडिशटस,् चादर, बादली, मग इ.भाडे खच 
र. .४,९०,०००/- हा थाप य वभाग क े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून व व ुत 
पीकर, माईक, जनरेटर यव था खच र. .४,५०,०००/- हा व ुत वभाग क े ीय 

कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .१०,९०,०००/- हा डा 
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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. 
---------- 

 

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/३९/२०१६ 

दनांक : २०/०१/२०१६ 
 

                                                                                               
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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

 
 


