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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 - १७/०२/२०१६                                   वेळ - दपार  ु २.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक १७/०२/२०१६ 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.जावेद रमजान शेख 
३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५. मा.आसवाणी स वता धनराज 

६. मा.पवार संगीता शाम 
  
  या िशवाय मा.फंुदे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.दरगुडे ु - 
सहा.आयु , मा.बडे - शासन अिधकार , मा.पानसरे - डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

---------- 
 

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .२) महापौर चषक ज हा तर हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१५-१६ आयो जत  

           करणेबाबत -  

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

वषय .४) मराठ  राजभाषा दन साजरा करणेबाबत - मा.अ ण बो-हाडे, मा.समीर मासुळकर यांचा  

           ताव.         

---------- 
  दनांक ०३/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ४८ वषय मांक – ०१ 

दनांक - १७/०२/२०१६ वभाग - डा वभाग 

सुचक : मा.िनतीन लांडगे अनुमोदक : मा.संगीता पवार 
संदभ : मा.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/३४/२०१६, द.१३/०१/२०१६ 

 मा.आयु  यांनी िशफारस केले माणे -             

      मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माणे मा.आयु  यांचेकड ल 
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द.२२/१०/२०१२ चे मा य तावानुसार खेळाडू द क योजने अंतगत खेळाडू िनवड व खेळाडंूना लाभ 
दे यासाठ  सिमती नेमलेली आहे. यानुसार डा वभागांतगत खेळाडू द क योजना २०१५-१६ (चौथी 
बॅच) चे अजावर िनणय घेणेकामी मा.सहा.आयु  ( डा) यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/५७४/२०१५, द.२७/१०/२०१५ नुसार डा अिधकार , खेळाडू द क योजना मुख 

व संबंिधत खेळाचे डा पयवे क यांनी तावात नमुद एकूण ५१ अजापैक  ३४ खेळाडंूचे अज पा  
क न खेळाडू द क योजना २०१५-१६ कर ता लाभ देणेस व याकामी येणा-या र. .८१,३२,४००/- चे 
खचास व सदरचा खच “खेळाडू द क योजना” 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. 
---------- 

 

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

ठराव मांक – ४९ वषय मांक – ०२ 

दनांक - १७/०२/२०१६ वभाग - डा वभाग 

सुचक : मा.िनतीन लांडगे अनुमोदक : मा.अ ण बो-हाडे 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३६/२०१६, द.१५/०२/२०१६ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -                           

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा हॉलीबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने 
व जय गणेश युवा फ डेशन, वनायकनगर, बो-हाडेवाड , मोशी, पुणे ४१२ १०५ यां या सहकायाने माहे 
माच २०१६ म ये वनायकनगर, बो-हाडेवाड , मोशी, पुणे ४१२ १०५  येथे महापौर चषक ज हा तर 
हॉलीबॉल (पािसंग) पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे एकूण 
र. .१०,२३,५००/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या खचातील थाप य 
वषयक खच र. .५,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच 
र. .१,००,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .४,२३,५००/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  
टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स  मानिच हे, माणप ,े िनमं णप का, ले स, बॅनस, 

डा सा ह य, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 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 – ५० वषय मांक – ०३ 

दनांक - १७/०२/२०१६ वभाग - डा वभाग 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.संगीता पवार 
संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७/का व/५५/२०१६, द.१५/०२/२०१६ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -                           

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा हॅ डबॉल असोिसएशन यांचे मा यतेने व 
पंपर  िचंचवड हॅ डबॉल असोिसएशन, आकुड , पुणे ३५, त ण िम  मंडळ णत सदभावना ित ान 
यांचे सहकायाने माहे माच २०१६ म ये या काळात मौलाना अबुल कलाम आझाद उद मा यिमक ू  
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व ालय मैदान व वसंतदादा पाट ल ाथिमक व ालय आकुड , पुणे ३५ येथे महापौर चषक 
ज हा तर हॅ डबॉल पधा २०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे एकूण 
र. .४,४०,००८/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदर या खचातील थाप य 
वषयक खच र. .१,००,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच 
र. .५०,०००/- हा व तु वभाग संबंिधत भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .२,९०,८०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  
टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने ॉफ ज, स  मानिच हे, माणप ,े िनमं णप का, ले स, बॅनस, 

डा सा ह य, इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस 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 – ५१ वषय मांक – ०४ 

दनांक - १७/०२/२०१६  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.समीर मासुळकर यांचा ताव -  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत दनांक २७ फे ुवार  २०१६ रोजी मराठ  राजभाषा दन 
व २८ फे ुवार  रोजी रा ीय व ान दना िनिम  या स ाहात व वध सां कृितक काय म, सां कृितक 
व कला धोरणांतगत पंपर  िचंचवड साय स पाक, िचंचवड येथे आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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/ १०३ /२०१६ 

दनांक : १८/०२/२०१६ 

                                                                                                
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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