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

कायप का मांक - ०९ 
सभावृ ांत 

दनांक – २२/११/२०१९                        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 २२/११/२०१९ 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 हंगे  - सभापती 
            २.  मा.अिभषेक गो वंद बारण े
       ३.  मा.बाबासाहेब(बाबा) भुवन 
       ४.  मा.सागर बाळासाहेब गवळ   

 

     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 .६) महापौर चषक शालेय व वध डा पधा २०२० (Tee 20) या पधत ् हभागी 
होणारे मनपा शालेय व ा याना कट ( ट-शट, पॅ ट,बुट) देणेस मा यता 
देणेबाबत.- मा.अिभषेक बारण े, मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 

 

वषय .७)गंगो ी पाक फटनेस हॉल सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत. –  
मा.अिभषेक बारणे , मा.सागर गवळ  यांचा ताव. 

 

वषय .८) पंपर  िचंचवड मनपा प रसरात रहात असलेल ेखेलर  ्अजुन व िशवछ पती 
पुर काराथ  यांचे िनवासाकडे जाणेकामी दशादशक फलक बस वणेबाबत. – 
मा.अिभषेक बारणे , म.सागर गवळ  यांचा ताव. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 

सुचक - मा.अिभषेक बारणे      अनुमोदक - मा.सागर गवळ  
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची शु वार 
दनांक २२/११/२०१९ ( दुपार ३.०० वा.) ची पा क सभा शिनवार दनांक ३०/११/२०१९ रोजी दुपार 
४.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 
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   सभापती – शिनवार दनांक ३०/११/२०१९ रोजी दुपार ४.०० 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 - ०९ 
                                           सभावृ ांत 

              ( दनांक २२/११/२०१९ (द.ु३.००वा) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ३०/११/२०१९                        वेळ - दुपार ४.०० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२२/११/२०१९ ची तहकूब सभा शिनवार दनांक ३०/११/२०१९ रोजी दुपार ४.०० 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.सागर बाळासाहेब गवळ  
 

 

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

---------- 
 

ठराव मांक – ५२      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ३०/११/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ              अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४९५/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

               मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

                कु.अिधराज करण मगर रा.िनगड , ान े एिशयन कुमार चॅ पयनशीप २०१९ ब जंग, 

चीन या पधस जाऊन आ याने सदर पधसाठ  याने क ट खच, वमान वासभाडे, िनवासखच, 

हसा फ , इ याद साठ  वत:खच के यान े म.न.पा िनयमानुसार र. .१,२४,८५१/- या ७५% 
र. .९३,६३८/- (अ र  र. . या नव हजार सहाशे अडोतीस फ ) आिथक सहा य अदा करणेस 
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 – ५३      वषय मांक – ०२ 
दनांक – ३०/११/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.बाबासाहेब भुवन                       अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४९६/२०१९ द.१८/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –         

         कु.सुिमत राहूल मोरे रा. ािधकरण, ान ेएिशयन कुमार चॅ पयनशीप २०१९ ब जंग, चीन या 
पधस जाऊन आ याने सदर  पधसाठ   याने  क ट  खच,  वमान वासभाडे, िनवासखच, हसा  
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 फ , इ याद  साठ  वत:खच के यान े म.न.पा.िनयमानुसार र. .१,२४,८५१/- या ७५% 
र. .९३,६३८/- (अ र  र. . या नव हजार सहाशे अडोतीस फ ) आिथक सहा य अदा करणेस 
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 – ५४      वषय मांक – ०३ 
दनांक – ३०/११/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनुमोदक– मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/५५८/२०१९ द.१६/१०/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

            मनपाची संत तुकारामनगर येथील संत तुकारामनगर सां कृितक यायामशाळा ह 
हनुमान पोटस अकादमी िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने करारान े चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत  द.०२/१०/२०१९ रोजी संपृ ात आ याने यायामशाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देवून ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून 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 

---------- 
 
ठराव मांक – ५५      वषय मांक – ०४ 
दनांक – ३०/११/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.बाबासाहेब भुवन                       अनुमोदक– मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/५६६/२०१९ द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

            मनपाची पोलीस वसाहत यायामशाळा, कृ णानगर, िचखली ह कै.गजानन है े 
ित ाण, है ेवाड  िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत  द.३०/११/२०१९ रोजी संपृ ात आ याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देवून ११ म हने करारान े  दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून 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 वणते यावा.   

 
        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

---------- 
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ठराव मांक – ५६      वषय मांक – ०५ 
दनांक – ३०/११/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ                        अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा /३ / का व  / ४८० /२०१९ द.१६/११/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

            मनपाची अ णाभाऊ साठे भवनातील कै.मधूकर पवळे यायामशाळा ह हनुमान 

पोटस अकादमी, िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने करारान े चाल व यास 
दले या यायामशाळेची मुदत द.२५/०१/२०२० रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देवून ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- (अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून 
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 

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

 
ठराव मांक – ५७      वषय मांक – ०६ 
दनांक – ३०/११/२०१९      

सुचक – मा. अिभषेक बारणे                       अनुमोदक– मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.अिभषेक बारण े, मा.सागर गवळ  यांचा ताव 

   माहे जानेवार  २०२० म ये महापौर चषक शालेय व वध डा पधा २०२० Tee(  20) या 
पधत सहभागी होणारे मनपा शालेय व ा याना कट(अंदाजे ६००० व ाथ )(ट -शट,पँट, बुट) 

देणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभे कडे 
पाठ वणेत यावा.   

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

 

ठराव मांक – ५८      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ३०/११/२०१९      

सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनुमोदक– मा.सागर गवळ  
संदभ  – मा.अिभषेक बारण े, मा.सागर गवळ  यांचा ताव 
             ॉस फट टेिनस टार अकॅडमी,पुण े येथील नामवंत िश ण देणार  सं था आहे. गंगो ी 
पाक फटनेस हॉल हा ॉस फट  टेिनस टार अकॅडमी या सं थेस ११ म हने कराराने मनपा 
िनयमानुसार दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून 
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 

---------- 
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ठराव मांक – ५९      वषय मांक – ०८ 
दनांक – ३०/११/२०१९      

सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनुमोदक– मा.सागर गवळ  
संदभ  – मा.अिभषेक बारण े, मा.सागर गवळ  यांचा ताव 
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात खेलर , अजुन, िशवछ पती पुर काराथ  रहात आहेत. 
या पुर काराथ  यांची मा हती नाग रकांना हो या या ीने यां या िनवासाकडे जाणेकामी दशादशक 
फलक बस वण ेआव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात रहात असलेले व भ व यात 
घो षत होणारे खेलर , प ी, अजुन व िशवछ पती पुर काराथ  यांचे िनवासाकडे जाणेकामी दशादशक 
फलक बस वणेस व याकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणते यावा.  
               

              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/५२९/२०१९ 

दनांक :०२/१२/२०१९ 

                                                                                                                                          
(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. 


