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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

दनांक – २४/०१/२०२०                                    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 २४/०१/२०२० 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 हंगे       -  सभापती 
२. मा. अिभषेक गो वंद बारण े
३. मा. बाबासाहेब (बाबा) भुवन 
४. मा. डोळस वकास ह र ं  
५. मा. सागर बाळासाहेब गवळ  
६. मा. अपणा िनलेश डोके 
७. मा. नढे वनोद जयवंत 
८. मा. िनलेश हरामण बारण े

 
  या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 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 .३)  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .९ मधील  
           इमारत नाममा  दराने चालव यास देणेबाबत.- मा.सागर गवळ  , मा. वकास डोळस    

                     यांचा  ताव. 
वषय .४) इंटरनॅशनल लेवल कक बॉ सींग चँ पयन िशप, द ली येथे जाणेकामी आिथक  
           सहा य िमळणेबाबत. – मा.िनलेश बारण े, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 
वषय .५) मनपाची डोळस तालीम यायामशाळा ह  डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  यांना  
           चाल व यास दले या यायामशाळेस मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय .६) मनपाची भाग .१८ िचंचवडगाव येथील कै. दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह   
           चाल व यास दले या यायामशाळेस मुदतवाढ देणेबाबत. 

---------- 
ठराव मांक – ७१  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २४/०१/२०२०  वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ   अनुमोदक – मा. वकास डोळ 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१२/२०२० द.०४/०१/२०२० 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस र. .२,००,०००/- 
आिथक   सहा य  अदा  करणेचे धोरण आहे.  कु. ेया शंकर कंधारे,  िनगड , पुणे ४४ ह ने ९ वी एिशयन  
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योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१९ येसू (साऊथ कोर या) येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे 
तीला र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) आिथक सहा य अदा करणेस देणेस मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.    

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७२  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २४/०१/२०२०  वभाग - डा 
सुचक – मा.बाबा भुवन  अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३/२०२० द.०४/०१/२०२० 

        मा.महापािलका 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 माण,े डा धोरणतील अट .२३ म ये 

खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ वषात रा य, रा ीय व आंतर व ापीठ 
तरावर ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे 

नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क योजना २०१८-१९ चे लाभाथ  १४ खेळाडंूना यां या ा व या बाबत 
संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  यांनी तपासणी केली असता ८ खेळाडू पा  व ४ खेळाडू उवर त 
२ खेळाडूपैक  १ खेळाडूला नोकर  लागले कारणाने अज दाखल केलेला नाह  व दुसरा खेळाडूस दूर वनी ारे 
संपक केला असता याने ा व य नाह  हणून अज सादर करणार नाह  असे सांिगतले. असा अहवाल 

डा वभागाला दलेला आहे. ८ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१९ - २० चा लाभ १ वषाकर ता 
देणेस व याकामी येणा-या खचास र. .१९,७८,४००/- (अ र  र. .एकोणीस लाख अ याह र हजार 
चारशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच स या 
मनपा या वतीने महापौर चषक शालेय डा पधा २०२०-Teen20 चालू आहेत. या पधत मनपा शाळेची 
मुले वजयी झालेली आहेत. यांना खेळाडू द क योजने माण ेआहार भ ा मंजूर करणेकामी मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
सदर 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 – ७३   वषय मांक – ०३ 

दनांक – २४/०१/२०२०        

सुचक – मा.सागर गवळ    अनुमोदक – मा. वकास डोळस 
               मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वतीने भोसर  येथील पं.िचं.मनपाचे नवनगर वकास ािधकरण बा केट बॉल मैदान पेठ .०९ मधील 
इमारत बरेच दवस बंद अस याचे दसून येत आहे. महानगरपािलके या डा वभागा या वतीने 
मनपाकड ल सव यायामशाळा खाजगी सं थांना चालव यास दे याचा वचार असून भोसर  गावाम ये 
ऍपल फटनेस हे थ लब या नावाने सं था असून २०० ते २५० त ण व ाथ  तसेच ७० ते ८० म हला 
व ाथ  आहेत. तसेच जे  नागर क व मनपा शाळेतील व ाथ  यांना मोफत िश ण देणेत येते. 
या ठकाणी कुशल  िश क  व  ेनर  असून सव यायाम सा ह याची मा हती आहे. तर  भोसर  येथील  
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पं.िचं.मनपाचे नवनगर वकास  ािधकरण बा केट  बॉल  मैदान पेठ .०९ मधील इमारत यो य ती 
अनामत र कम भ न यायामशाळेसाठ  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. 

---------- 
 

ठराव मांक – ७४   वषय मांक – ०४ 

दनांक – २४/०१/२०२०        

सुचक – मा.िनलेश बारण े   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
  मा.िनलेश बारण े , मा.सागर गवळ  यांनी ता वत केलेनुसार द.९ ते १३ फे ुवार  २०२० 

याकाळात द ली येथे इंटरनॅशनल लेवल कक बॉ सींग चँ पयन िशप या पधा आयो जत के या असून 
सदर पधसाठ  मनपा प रसरात आयो जत के या असून सदर पधसाठ  मनपा प रसरातील १) सुरज एस 
रा े २) तेजल पवार या खेळाडंुची िनवड झाली आहे. या २ खेळाडंुना सदर पधस जाणेकामी येक  
र कम पये ४५,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.    

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

ठराव मांक – ७५  वषय मांक – ०५ 
दनांक – २४/०१/२०२०  वभाग - डा 
सुचक – मा.बाबा भुवन  अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४४/२०२० द.१८/०१/२०२० 

        मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव  २०९७ द.३१/०१/२०१८ अ वये मा आयु  यांचेकड ल 
आदेश मांक डा/०३/का व/२७२/२०१८ द.१०/०९/२०१८ अ वये डोळस तालीम यायामशाळा भोसर  
ह डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत द.०९/०८/२०१९ रोजी संपु ात आलेली आहे. डोळस तालीम यायाम मंडळ 

भोसर  द.१३/१२/२०१९ या मागणीनुसार व भार  डा पयवे क ई े ीय कायालय यांचेकड ल 
अहवालनुसार डोळस तालीम यायामशाळा भोसर  ह डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  या सं थेस 
द.१०/०८/२०१९ पासून ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून यायामशाळा 
सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास मुदतवाढ 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. 
---------- 

 

ठराव मांक – ७६  वषय मांक – ०६ 
दनांक – २४/०१/२०२०  वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस  अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/०१/२०२० द.१८/०१/२०२० 

        मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव  ३०२१ द.०८/०८/२०१८ अ वये मा आयु  यांचेकड ल 
आदेश मांक डा/०३/का व/३९८/ २०१८ द.०३/११/२०१८ अ वये मनपाची भाग  १८ िचंचवडगाव 
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कै दनकर गजाबा भोईर यायामशाळा ह उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०२/१०/२०१९ रोजी 
संपु ात आलेली आहे.सं थेने द.११/११/२०१९ या प ा वये यायामशाळा पु हा सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास मुदतवाढ िमळ याबाबत मागणी केलेली आहे. यानुसार कै. दनकर गजाबा 
भोईर यायामशाळा ह  उ कष िम  मंडळ मा णक कॉलनी िचंचवड या सं थेस पुढ ल मुदतवाढ चा ठराव 

मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून ११ म हने कराराने 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणसे 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. 

---------- 
  
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                                                             ( तुषार रघुनाथ हंगे  ) 
                                                                  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/४६/२०२० 

दनांक : २४/०१/२०२० 
 

                                                                                                                         
                                                                 (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.  


