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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०८/१२/२०१७                   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 ०८/१२/२०१७ 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.बनसोडे राजू व नाथ 

७. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 
     
      या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , 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 .२) मा.महापौर चषक  ज हा तर बॉ संग पधा २०१७-१८ घेणेबाबत – मा.राजू  

                     बनसोडे,  मा.सिचन भोसले यांचा ताव. 
वषय .३) भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मृतीचषक रा ीय हॉक  पधा घेणेबाबत –  

                     मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव. 
वषय .४) राजे िशव छ पती यायामशाळा (उ ोगनगर) िचंचवड, येथील यायामशाळा  

                     चाल व यास िमळणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राजू बनसोडे यांचा 
           ताव. 
वषय .५) महापौर चषक रा य अ जं यपद हॉलीबॉल पधा २०१७-१८ (म हला व पु ष)  

           आयोजनाक रता पुना ड ट हॉलीबॉल असोिशएशन यांना पधा खच अदा  
           करणेबाबत.  

---------  
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ठराव मांक – ७४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०८/१२/२०१७      वभाग – डा 
सुचक : मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/१२१८/२०१७, द.०६/१२/२०१७ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११ ००२ यांनी १) 
कब ड  २) फुटबॉल ३) लॉन टेिनस ४) हॉलीबॉल ५) बॅडिमंटन या ५ डा पधा आिथक 
पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत या पधाना अनु मे र. .१८,७००/-, र. .२०,०००/-,  
र. .३०,०००/-, र. .२२,०००/- एकूण र. .१,३७,७००/- इतका खच असून याम ये मैदान/कोट, 

पंचाचे मानधन, शट स ् कंवा चडूचा खच, वजयी उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक 
फोटो ाफर उदघाटन व ब ीस समारंभ इ.चा समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटर 
ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन २०१७-१८  क रता म.न.पा. या 
वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य र. .१,३७,७००/- (अ र  र. .एक लाख 
सदतीस हजार सातशे फ ) अदा करणेस व सदरचा खच “ डा िनधी वा षक पधा डा 
कला ” या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेत 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 – ७५      वषय मांक - ०२ 
दनांक - ०८/१२/२०१७      

सुचक : मा.राजू बनसोडे      अनुमोदक : मा.सिचन भोसले 

संदभ : मा.राजू बनसोडे, मा.सिचन भोसले यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने दापोड  येथे माह जानेवार /फे ुवार  २०१८ 
म ये मा.महापौर चषक ज हा तर बॉ संग पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खचास 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 – ७६      वषय मांक - ०३ 
दनांक - ०८/१२/२०१७      

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा. राजू बनसोडे 

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा. राजू बनसोडे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने भारतर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मृतीचषक 
रा ीय हॉक  पधा मेजर यानचंद पॉिल ास हॉक  टे डयम येथे आयो जत करणेत यावी व  
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सदर पधचे आयोजन करणेकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे  
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

ठराव मांक – ७७      वषय मांक - ०४ 
दनांक - ०८/१२/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ     अनुमोदक : मा. राजू बनसोडे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा. राजू बनसोडे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या राजे िशव छ पती यायामशाळा (उ ोगनगर) 
िचंचवड, मनपा यायामशाळा ह  यायामशाळा उ ोगनगर – म हला वकास क , िचंचवड 
येथील राजे िशव छ पती यायामशाळा मनपा यायामशाळा क ला ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यात दे यात 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. 
---------- 

ठराव मांक – ७८      वषय मांक - ०५ 
दनांक - ०८/१२/२०१७      वभाग - डा 
सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/१२१८/२०१७, द.०६/१२/२०१७ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  हॉलीबॉल असोिसएशन, पुना 
ड ट हॉलीबॉल असोिसएशन यां या मा यतेने व ी.वाघे र हॉलीबॉल संघ, च-होली बु. 
ता.हवेली, पुणे ४१२ १०५ यां या सहकायाने द.२२/१२/२०१७ ते २५/१२/२०१७ या 
कालावधीत च-होली बु. येथे महापौर चषक रा य अ जं यपद हॉलीबॉल पधा २०१७-१८ 
(म हला व पु ष) आयो जत करणेस व याकामी येणारा खच र. .१९,७२,९२५/- (अ र  
र. .एकोणीस लाख बहा र हजार नऊशे पंचवीस फ ) िमळणेबाबत पुना ड ट हॉलीबॉल 
असोिसएशन यांची मागणी असली तर  मनपा डा धोरणानुसार पुना ड ट हॉलीबॉल 
असोिसएशन यांचे नावे करारनामा क न पधा खच र. .१०,००,०००/- (अ र  र. .दहा लाख 
फ ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

                       ( ल मणशेठ सोपान स ते ) 
                                        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/१३१५/२०१७ 

दनांक : १२/१२/२०१७ 
 

                                                                                            

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 
 

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