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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 – १४/०९/२०१८               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 १४/०९/२०१८ 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 

२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.शैलेश  उफ शैल  काश मोरे 
४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६. मा.अपणा िनलेश डोके 

७. मा.अ नी व म वाघमारे 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तुप े – सह शहर अिभयंता, 
मा.राऊत – .सहा.आयु , मा.मुंढे – .िश णािधकार , 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 .३) महापौर चषक रा य तर य खो-खो पधा आयो जत कर यास व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता घेणेबाबत – मा.अनुराधा गोफण,े मा.अ नी वाघमारे   
यांचा ताव. 

वषय .४) डांगणाबाबत. –  मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव  

वषय .५) महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता घेणेबाबत.- मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

वषय .६) यायामशाळेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे,  मा.अपणा डोके यांचा ताव 

 वषय .७) महापौर चषक रा य तर य हॉलीबॉल पधा आयो जत कर यास व याकामी    

येणा-या य  खचास मा यता घेणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे, मा.अपणा डोके 
यांचा ताव. 

---------- 
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ठराव मांक – ४०   वषय मांक – ०१ 
दनांक – १४/०९/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ   अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३६९/२०१८ द.०१/०९/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाची संत तुकाराम नगर यायामशाळा ह  हनुमान पोटस अँकडमी, िचखली या सं थेस 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेत आलेली असून या यायामशाळेची करारना याची मुदत 
द.१०/१०/२०१७ ते द.०९/०९/२०१८ रोजी संपु ात येत अस याने हनुमान पोटस अँकडमी, िचखली 
या सं थे या द.२१/०८/२०१८ या प ा वये मनपाचे डा धोरणानुसार न याने ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास आदेशा या 
तारखेपासून पुढ ल मुदतवाढ 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. 
----------- 

ठराव मांक – ४१  वषय मांक – ०२ 

दनांक – १४/०९/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफण े                       अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३३१/२०१८ द.०१/०९/२०१८ 

वषय – मनपाची पोिलस वसाहत यायामशाळा, कृ णानगर,  िचखली ह  कै.गजानन हे े ित ाण,  

        हे ेवाड  िचखली या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत. 
                  वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळेस करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४२  वषय मांक – ०३ 

दनांक – १४/०९/२०१८    

सुचक – मा.अनुराधा गोफण े                      अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 
संदभ – मा.अनुराधा गोफणे , मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने,महारा  रा य खो खो असो. पुणे ज हा खो 
खो असो. यां या मा यतेने िशवाजी उदय मंडळ िचंचवड येथे महापौर चषक रा य तर य खो-खो 
पधा आयो जत कर यास व याकामी येणा-या य  खचास 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. 
----------- 
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ठराव मांक – ४३  वषय मांक – ०४ 

दनांक – १४/०९/२०१८   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                       अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 
       भाग .२० मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा संकुल हे जागृती पोटस सोशल 
फाऊंडेशन, संत तुकारामनगर यानंा पंपर  िचंचवड मनपाकडून ११ म ह या या सेवाशु कावर 
देणेस 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 – ४४  वषय मांक – ०५ 

दनांक – १४/०९/२०१८   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                       अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने भाग .२० डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल,संत तुकारामनगर, पंपर -१८ येथे महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 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 – ४५  वषय मांक – ०६ 

दनांक – १४/०९/२०१८   

सुचक – मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अपणा डोके यांचा ताव – 

      भाग .५ म ये सखूबाई गवळ  उ ानातील यायामशाळा ह  म हलासंाठ  आहे ती 
यायामशाळा पु ष व म हला दो ह  वगासाठ  करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – ४६  वषय मांक – ०७ 

दनांक – १४/०९/२०१८   

सुचक – मा.सुजाता पालांडे                       अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अपणा डोके यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने,महारा  रा य हॉलीबॉल असो.पुणे ज हा 
हॉलीबॉल असो.यां या मा यतेने बडॅिमंटन गंगो ी पाक भोसर  येथे महापौर चषक रा य तर य 
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हॉलीबॉल पधा आयो जत कर यास व याकामी येणा-या य  खचास 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. 
-----------  

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

 
 
 

                                                 ( संजय बबन नेवाळे ) 
       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/६०७/२०१८ 

दनांक : १७/०९/२०१८ 
 

                                                                 
                                                  (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.  


