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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 – १३/१२/२०१९                        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 १३/१२/२०१९ 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.तुषार रघुनाथ हंग े  - सभापती 
 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 

   सभापती -   सभा सु  करणेकामी आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने  

           सोमवार दनांक १६/१२/२०१९ रोजी दपुार  ३.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

           येत आहे. 
 

 

                    

                      ( तुषार रघुनाथ हंग े) 
      सभापती 

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

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
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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 १३/१२/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १६/१२/२०१९                        वेळ - दुपार ३.०० वा. 
 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

दनांक १३/१२/२०१९ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक १६/१२/२०१९ 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.तुषार रघुनाथ हंग े  - सभापती 

 
 या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  

  सभापती -    सभा सु  करणेकामी आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस यान े

            शु वार दनांक २७/१२/२०१९ रोजी दपुार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब  

            करणेत येत आहे. 
 

                    

                      ( तुषार रघुनाथ हंगे ) 
      सभापती 

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

                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
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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 १३/१२/२०१९ व १६/१२/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २७/१२/२०१९                           वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची दनांक १६/१२/२०१९ ची तहकूब सभा शु वार दनांक २७/१२/२०१९ रोजी दुपार  
२.४५ 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.तुषार रघुनाथ हंग े - सभापती 
२. मा.अिभषेक गो वंद बारण े
३. मा.डोळस वकास ह र ं  
४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
५. मा.राजू िमसाळ 

६. मा.िनलेश हरामण बारणे 
 
     या िशवाय मा. उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – डा अिधकार  हे 

अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

अ) दनांक २७/०९/२०१९, ११/१०/२०१९, ०८/११/२०१९, २२/११/२०१९ (द.ु२.४५) व 
३०/११/२०१९   ( द.ु३.४५ वा. ) रोजी झाले या सभेचा (कायप का .८) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक २२/११/२०१९( द.ु३.०० वा ) व ३०/११/२०१९ ( द.ु४.००वा ) रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का . ९) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ६०      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/१२/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े                      अनुमोदक– मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६४४/१८, द.३१/१२/२०१८ 

वषय – मे.सुिमत पोटस ऍ ड फटनेस इ वपमटस,िचंचवड,पुण-े१९ यांना भोसर जलतरण  

        तलाव,पाणी शु द करण,प रसर व छता,देखभाल व यां क दु ती कामकाज  
        मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१ माग ेघेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ६१      वषय मांक – ०२ 
दनांक – २७/१२/२०१९      वभाग – ह े ीय कायालय 
सुचक – मा.सागर गवळ                        अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  .ह ेका/सावा/ शा/का व/७२/२०१९  
       द.१९/११/२०१९ 

वषय – मनपाचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितक भवन सा.वाचनालय,संत  
              तुकारामनगर, पंपर  हे सोहम लाय र  यांना ११ म हन ेकालावधीसाठ     
              मुदतवाढ देणेबाबत.. 

वषय .२ वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ६२   वषय माकं – ०३ 
दनांक – २७/१२/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . डा/४/का व/५४०/२०१९ द.२५/११/२०१९ 

       मा.अित र  आयु (२) यांनी केले या िशफारशी माणे - 
       काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन,पुण े ४११ ००२ 
यांनी सन २०१९-२० म य े१) बॅडिमंटन २) फुटबॉल ३) लॉनटेिनस ४) हॉलीबॉल या ४ 

डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत. या ४ डा पधाना 
अनु म े १) र. .४७,०००/- २) र. .२०,०००/- ३) र. .३०,०००/- ४) र. .२२,०००/- 
एकुण र. .१,१९,०००/- इतका खच असुन याम य ेमैदान/कोट , पंचांचे मानधन, शट स 
कंवा चडूचा खच, वजयी व उप वजयी संघातील खेळाडंूना वैय क ब स,े 
चषक,फोटो ाफर ई. सव बाबींचा समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटरऑ फसेस 
पोटस असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन २०१९-२० कर ता म.न.पा. या 

वतीन ेआिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य र. .१,१९,०००/-(अ र  र. .एक लाख 
एकोणीस हजार फ ) अदा करणेस व सदरचा खच डािनधी – वा षक पधा डा 
कला 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 – ६३      वषय माकं – ०४ 
दनांक – २७/१२/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ                        अनुमोदक– मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/९/का व/४४३/२०१९, द.१९/११/२०१९ 
             वषय – पंपर  िचंचवड शहरातील वतमान तसेच भ व यात घो षत होणारे प ी  
              राजीव गांधी खेलर , अजुन व िशवछ पती पुर काराथ  खेळांडूचे यां या  
              िनवासाकडे जाणेकामी दशादशक फलक लावणेबाबत.. 
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वषय .४ माग ेघेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

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

                                            ( तुषार रघुनाथ हंग े) 
                                                            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/५८५/२०१९ 

दनांक : २७/१२/२०१९ 
 
 

                                                                                                                         
(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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


