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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २८/०९/२०१८               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 २८/०९/२०१८ 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.अपणा िनलेश डोके 

५. मा.संजय म हारराव वाबळे 
 

     या िशवाय मा.िचतळे – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 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 .२) पंपर  िचंचवड मनपा ३६ वा वधापन दन २०१८ अनुषंगाने व वध डा पधा आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा. थायी सिमती सभेची मा यता घेणेबाबत. 

वषय .३) भाग .३२ नवी सांगवी येथील बॅडिमंटन हॉलचे देखभालीसाठ  मुदतवाढ  

           िमळणेबाबत –  मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव.  

वषय .४) सभा आयोजनाबाबत- मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

अ) दनांक २४/०८/२०१८ व १४/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८)  

      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) दनांक १४/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०९) सभावृ ांत कायम 

      करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ४७  वषय मांक – ०१ 

दनांक – २८/०९/२०१८  वभाग – डा 
सुचक – मा.शैलेश मोरे                         अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

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

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपाची पोिलस वसाहत यायामशाळा, कृ णानगर,  िचखली ह  कै.गजानन हे े ित ाण, 

हे ेवाड  िचखली या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क  र. .२०००/- देऊन सेवाशु क 
त वावर चाल व यास देणेस 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. 
---------- 

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

 
ठराव मांक – ४८  वषय मांक – ०२ 

दनांक – २८/०९/२०१८   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                        अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

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

       पंपर  िचंचवड मनपा ३६ वा वधापन दन २०१८ अनुषंगाने व वध पधतील वजे या 
/उप वजे या खेळाडंूना ब स व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, ॉफ ज, मृतीिच हे, कॅप 
खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य खरेद , पधा संगी अिधकार , पाहुणे, कमचार  यांना 
चहापान व अ पोपहार, केट पध या दवशी उप थत अिधकार  व कमचार  यांना ावयाचे 
भोजन, केट पधत सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ट  शट, बॅट बॉल खरेद  इ.कामी 

तावात नमुद माणे अंदाजे र. .५,२३,७७६/- (अ र  र. .पाच लाख तेवीस हजार, सातशे 
शहा र फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व पधतील वजे या /उप वजे या 
खेळाडंूना ब स व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, ॉफ ज, मृतीिच हे, कॅप खरेद , 
पी. ह .सी. ले स बॅनर, डा सा ह य केट पधत सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ट  
शट, बॅट बॉल इ. ची खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदरचा खच डािनधी 
मनपातफ आयो जत व वध डा पधा डा, कला, सा ह य या लेखािशषावर खच  टाकणेस 
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 – ४९  वषय मांक – ०३ 

दनांक – २८/०९/२०१८   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                        अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

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

       भाग .३२ नवी सांगवी येथील बॅडिमंटन हॉल हा राज ी छ पती शाहू महाराज 
शै णक, सामा जक वै क य ित ान, नवी सांगवी, पुणे २७ यां याकडे सन २०१७ पासून भाडे  
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त वावर देखभाल करत असून यांस पाच वषाची मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
    

ठराव मांक – ५०  वषय मांक – ०४ 

दनांक – २८/०९/२०१८   

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                        अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
येक म ह याचे दुस-या व चौ या शु वार  दुपार  ३.०० वाजता आयो जत करणेत येणार  पा क 

सभा यापुढे येक म ह याचे दुस-या व चौ या शु वार  सकाळ  ११.३० वाजता आयो जत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
 

                                                  ( 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/६४६/२०१८ 

दनांक : २९/०९/२०१८ 
 

                                                                             
                                                     (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.  
 
 


