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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

दनांक – १२/०७/२०१९                                               वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक १२/०७/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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 बारणे 

३. मा.डोळस वकास ह र ं  

४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ   

५. मा.राजू िमसाळ 

६. मा.नढे वनोद जयवंत 

७. मा.िनलेश हरामण बारणे   
 

  या िशवाय मा.राऊत – .सहा.आयु  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.च हाण – 
कायकार  अिभयंता, मा.पानसरे – डा अिधकार  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) मनपा कडून आिथक सहा य अदा करणेबाबत - मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा 
ताव. 

वषय .४) मनपा कडून आिथक सहा य अदा करणेबाबत – मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा  

           ताव. 
वषय .५) मनपा कडून आिथक सहा य अदा करणेबाबत - मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा 
           ताव. 
वषय .६) महापौरचषक ज हा तर कॅरम पधा २०१९-२० आयो जत करणेबाबत. 

 

वषय .७) खराळवाड  येथील मनपाची यायाम शाळा िगता म हला बचत गट चाल व यास देणेबाबत - 
           मा. वकास गवळ , मा.सागर गवळ  यांचा ताव.  

----------          

अ) दनांक २२/०३/२०१९,१२/०४/२०१९,२६/४/२०१९, व २८/६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
.२१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) दनांक २८/६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .०२) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
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ठराव मांक – ८   वषय मांक – ०१ 

दनांक – १२/०७/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                         अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६४४/२०१८, द.३१/१२/२०१८ 

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

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

               मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ९   वषय मांक – ०२ 

दनांक – १२/०७/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ    अनुमोदक – मा. वकास डोळस 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/२८६/२०१९ द.२९/०६/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व महारा  रा य रोलबॉल असोिसएशन यां या 
मा यतेने, पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन यां या सहकायाने सन २०१९-२० म ये बोधनकार 
ठाकरे मैदानावर ल के टंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१९-
२०  आयो जत करणेस व याकामी येणा-या र. .६,९७,२०८/- (अ र  र. .सहा लाख स या णव हजार 
दोनशे आठ फ ) अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच पधा अनुषंगाने एकूण खच 
र. .६,९७,२०८/- मधील टेज मागे पडदा, टेबल खु या यव था खच, खेळाडू  िनवास यव था 
अनुषंगाने करावयाचा खच एकूण र. .१,२२,६००/- 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. .५०,०००/- हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  

टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .५,२४,६०८/- हा डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस 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 – १०    वषय मांक – ०३ 

दनांक – १२/०७/२०१९   

सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा ताव - 
       कु.न ता सुिनल तायडे, रा.वंदना िनवास, ग ली नं.४, पाईन रोड शरदनगर, िचखली, पुणे १४ 
या खेळाडूची ताय वांदो या खेळाम ये ६८ वजनी गटाम ये १० वी एिशयन युिनअर यु गी आ ण ५ 
वी एिशयन युिनअर पुमसे ताय वां दो चॅ पयनशीप २०१९ अमान, जॉडन येथे द.१९ ते २२ जुलै 
२०१९ या दर यान होणार आहे. या पधत कु.न ता सुिनल तायडे हची िनवड झालेली आहे. या 
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अनुषंगाने कु.न ता सुिनल तायडे हस मनपा या डा धोरणांनुसार र. .१,००,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख फ ्) चे आिथक सहा य 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 – ११    वषय मांक – ०४ 

दनांक – १२/०७/२०१९   

सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा ताव - 
        कु.जीवन मुरलीधर लांडगे, रा.भोसर , पुणे या खेळाडूची ५३ वी एिशयन बॉड  ब ड ंग आ ण 
फटनेस चॅ पयनशीम २०१९ हब न चायना येथे द.२६ ते २९ जुलै २०१९ या दर यान होणार आहे.या 
पधत कु.जीवन मुरलीधर लांडगे हयाची िनवड झालेली आहे. या अनुषंगाने कु.जीवन मुरलीधर लांडगे 

यास मनपा या डा धोरणांनुसार र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) चे आिथक सहा य 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 – १२    वषय मांक – ०५ 

दनांक – १२/०७/२०१९   

सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा ताव - 
       कु.राजेश सुरेश इरले, रा. पंपळे गुरव, पुणे या खेळाडूची ५३ वी एिशयन बॉड  ब ड ंग आ ण 
फटनेस चॅ पयनशीम २०१९ हब न चायना येथे द.२६ ते २९ जुलै २०१९ या दर यान होणार आहे.या 
पधत कु.जीवन मुरलीधर लांडगे हयाची िनवड झालेली आहे. या अनुषंगाने कु.राजेश सुरेश इरले यास 

मनपा या डा धोरणांनुसार र. .१,००,०००/-(अ र  र. .एक लाख फ ) चे आिथक सहा य 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 – १३    वषय मांक – ०६ 

दनांक – १२/०७/२०१९   

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/२८०/२०१९  द.०६/०७/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, कॅरम असोिसएशन ऑफ पुणे यां या मा यतेने व नव 
गती िम  मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जुलै २०१९ या 

काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मनीषा भोईर वरंगुळा 
क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे ४११ ०३३ येथे महापौरचषक ज हा तर कॅरम पधा २०१९-२० (पु ष, 

म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. .४,९९,३४०/- 
(अ र  र. .चार लाख न या णव हजार तीनशे चाळ स फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 
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मा यता घेणेस, सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत े य कायालय, 

थाप य वभाग व व ुत वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत े य कायालय, व ुत वभाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल व उवर त र. .४,२९,३४०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , 

पी. ह .सी. ले स बॅनर, िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार इ. 
िन वदा प दतीने अथवा कोटेशन नोट स िस द क न 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 – १४    वषय मांक – ०७ 

दनांक – १२/०७/२०१९   

सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा. वकास डोळस, मा.सागर गवळ  यांचा ताव - 
        भाग .९ खराळवाड  येथील मनपाची यायाम शाळा िगता म हला बचत गट चाल व यास 
उ सुक असून, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरातील म हलां या आिथक स मीकरणासाठ  
मनपामाफत व वध योजना राब वत असते. या अनुषंगाने खराळवाड  येथील मनपाची यायाम शाळा 
िगता म हला बचत गटास चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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/३२३/२०१९ 

दनांक : १२/०७/२०१९ 
 

                                                                      
                                                         (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.  


