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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २२/०९/२०१७                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 २२/०९/२०१७ 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.मंगला अशोक कदम 

७. मा.बनसोडे राजू व नाथ 
     
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे – 

डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

  
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आल.े 
 
वषय .१) तीय एिशयन रोलबॉल चॅ पयनिशप २०१६ बँकॉक, थायलंड कर ता कु.संजना 

ववेक फाळके हने वत: खच केलेली र कम यानंा अदा करणेबाबत.  

वषय .२) ७ वी एिशयन योगा पोटस ्  चॅ पयनिशप २०१७ िसंगापूर कर ता कु. ेया शंकर 
कंधारे हने वत: खच केलेली र कम यांना अदा करणेबाबत. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड मनपा ३५ वा वधापन दन २०१७ अनुषंगाने व वध डा पधा  
आयो जत करणसे व याकामी येणा-या खचास मा यता देणबेाबत. 

वषय .४) महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या खचास मा यता देणेबाबत  

वषय .५) शासक य ज हा तर शालेय रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशट आट २०१७ या ३ 
पधा आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

वषय .६) भाग .१८ िचंचवड येथील शाळेतील फेरबदल करणेबाबत – मा.राजू बनसोडे, 
मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
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वषय .७) कै.ध ड बा गणपत फुगे मैदान, दघीरोड, वरंगुळा क , यायामशाळा, संपुण 
डागंण सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत – मा.िभमाबाई फुग,े मा.राज  

गावडे यांचा ताव. 
 

---------- 
 
 दनांक ०८/०९/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१०) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------  
 

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

ठराव मांक – ५६      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २२/०९/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१७४/२०१७, द.१३/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  कु.संजना ववेक फाळके हची दनांक २१/११/२०१७ ते द.२५/११/२०१७ रोजी झाले या  
तीय एिशयन रोलबॉल चॅ पयनशीप २०१६ बँकॉक, थायलंड कर ता िनवड झाली अस यामुळे 

सदर पधसाठ  उप थत राहून झालेला खच र. .७५,०००/- या ७५% र. .५६,२५०/- (अ र  
र. .छ प न हजार दोनशे प नास फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणते 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 – ५७      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २२/०९/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुग े

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२०२/२०१७, द.१४/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  कु. ेया शंकर कंधारे, िनगड , पुणे ४४ हने ७ वी एिशयन योगा पोटस ्  चॅ पयनशीप 
२०१७ िसंगापूर या पधस जाऊन आ याने ितने या कामी पधा खच योगा फेडरेशन ऑफ 
इं डया या सं थेस र. .७०,०००/- वत: द याने मनपा िनयमानुसार र. .७०,०००/- या ७५% 
र. .५२,५००/- (अ र  र. .बाव न हजार पाचशे फ ) आिथक सहा य 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५८      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २२/०९/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/१०१५/२०१७, द.२२/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड मनपा ३५ वा वधापन दन २०१७ अनुषंगाने पधतील वजे या/उप 
वजे या खेळाडंूना ब ीस व पात ावयाचे वेट शट, ट  शट, शॉट, ॉफ ज, मानिच हे, कॅप, 
खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर, डा सा ह य खरेद , पधा संगी अिधकार , पाहुण,े 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  ॅक पँट, ट  शट, बॉल 

खरेद  इ.कामी तावात नमुद माणे र. .५,५५,५५०/- 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, शॉट, ॉफ ज, मानिच हे, कॅप, खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनर, डा सा ह य खरेद , 

केट पधत सहभागी (म हला व पु ष) खेळाडंूसाठ  ॅक पँट, ट  शट, बॉल इ.ची खरेद  
कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदरचा खच “ डा िनधी, मनपातफ आयो जत 
व वध डा पधा, डा कला सा ह य खरेद  ” या लेखािशषावर 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 – ५९      वषय मांक - ०४ 

दनांक - २२/०९/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३६९/२०१७, द.२२/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ज हा रोलबॉल असोिशएशन यां या 
मा यतेने पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिशएशन यां या संयु  व माने माहे ऑ टो./नो ह. 
२०१७ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल केट ंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक 
रा य तर रोलबॉल पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .५,००,०००/- 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणसे तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच र कम 
.५,००,०००/- मधील टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था खच, खेळाडू िनवास यव था खच 

एकूण र. .७४,०००/- हा थाप य वषयक खच थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- 
हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंधीत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  
टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .३,८६,०००/- हा डा वभागाचे “ महापौर 
चषक व वध डा पधा ” या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी 
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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 – ६०      वषय मांक - ०५ 

दनांक - २२/०९/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/१०१४/२०१७, द.२२/०९/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  मा. ज हा डा अिधकार  ,पुणे यांचे प  .. ज. .अ./शा. . प./सुफट/मैदान 
मागणी/२०१७-१८/का-४ द.२९ जुल ै २०१७ या प ानुसार, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वतीन,ेशासक य ज हा तर शालेय रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशल आट या ३ पधा आयो जत 

करणेस व पधकामी पी. ह . ले स बॅनर, पंच मानधन, पंच चहा अ पोपहार खच, नारळ, बुके, 
पूजा खच, टेशनर  खच, फ क , डा सा ह य खरेद  कोटेशन प तीने करणे, पाहुणे स काराथ 
बुके खरेद , आयोजनाचा खच र. .३५,२००/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व 
ज हा तर शालेय डा पधा २०१७-१८ अनुषंगाने येणारा खच हा डा िनधी - वा षक पधा 
डा कला तरतूद र. .२०,००,०००/- या लेखािशषातून खच  टाकणेस तसेच ज हा तर शालेय 

रोलबॉल, डॉजबॉल व िसकई माशल आट २०१७-१८ अनुषंगाने मंडप, बैठक यव था, मैदान तयार 
करणे, वनी/ व ुत यव था व प या या पा याची यव था करणे इ. व पाचा खच हा े ीय 

कायालयामाफत होणार आहे. यासाठ  य  येणारा खच संबंिधत वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय यां या अंदाजप कातुन खच  टाक यास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६१      वषय मांक - ०६ 

दनांक - २२/०९/२०१७      

सुचक : मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुग े

संदभ : मा.राजू बनसोडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव - 
  भाग .१८ िचंचवड येथील िनयो जत ६ यायामशाळा असून यातील तानाजीनगर, 
केशवनगर, मा णक कॉलनी, या ३ यायामशाळा बंद क न सदर यायामशाळेची जागेचा वापर 
अ य डा कारासाठ  कर यात यावा.  उदा. बॉ संग, टेबल-टेिनस, वेटिल टंग इ.बंद केले या 
यायामशाळेतील सा ह य भागातील अ य यायामशाळेम ये हलवावे हणजे या 
यायामशाळेतील सभासदांना याचा लाभ घेता येईल. वर ल माणे फेरबदल कर यास मा यता 
देणते येत आहे.  

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 



 5

 

ठराव मांक – ६२      वषय मांक - ०७ 

दनांक - २२/०९/२०१७      

सुचक : मा.िभमाबाई फुग े     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.िभमाबाई फुग,े मा.राज  गावडे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध डबा गणपत फुगे मैदान, दघीरोड, भाग 
.०७ म ये वरंगुळा क  यायामशाळा, संपुण डांगण “ स ा  पोटस ् फ डेशन ” या 

सं थेला ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर संपुण 
डांगण, यायामशाळा, वरंगुळा क  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 
सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

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

 
 
 

              ( 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/११५१/२०१७ 

दनांक : २५/०९/२०१७ 
 

           

                                           
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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