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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २६/१०/२०१८                        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 २६/१०/२०१८ 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 

२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४. मा.अपणा िनलेश डोके 

५. मा.अ नी व म वाघमारे 
 

     या िशवाय मा.िचतळे – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 

मा.पानसरे –  डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला. 
 

वषय .२) खेळाडू द क योजना २०१६-१७ मधील पा  खेळाडंूना योजनेचा लाभ देणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत.  

---------- 
 

      दनांक १२/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत कायम  
     करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 



 2 

ठराव मांक – ५६  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २६/१०/२०१८  वभाग – डा  

सुचक – मा.अनुराधा गोफण े                   अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/३/का व/३०९/२०१८ द.०६/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने ७९ यायामशाळा म.न.पा.प रसरात 

चाल व या जात असुन यापैक  ४८ यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क 

त वावर मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या आहेत. १६ यायामशाळानंी मुदतवाढ साठ  अज केलेला आहे यापकै  स थतीत 
मनपा या सेवाशु कावर ल १५ यायामशाळाचंी मुदत तावात तंभ ४ म ये नमूद 
केले माणे संपलेली असून सदर या सव यायामशाळा  संबधीत सं थे या ता यात आहेत. 

तावात नमूद केले या १५ यायामशाळांना ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२,०००/- मनपा कडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास आदेशा या तारखेपासून 
पुढ ल मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभकेडे ि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 य ेदाखल क न घेणते आलेला वषय घेणते आला. 
 

ठराव मांक – ५७  वषय मांक – ०२ 

दनांक – २६/१०/२०१८  वभाग – डा  

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                   अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/७/का व/६१८/२०१८ द.२०/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण-े 
        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 अ वये म.न.पा.प रसरातील व ाथ  खेळाडू 
क रता खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता दली असून, सदर खेळाडू द क 
योजना द.०४/०७/२०१२ पासून राब वणे बाबत अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. 
खेळाडू द क योजना २०१७-१८ (सहावी बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन 
द.२१/०८/२०१७ ते १५/०९/२०१७ या कालावधीत अज माग वले असता एकूण ५१ खेळाडंूचे अज 
ा  झाले आहेत. या अजावर मा.महापौर यां या अ य तेखालील द.२८/०९/२०१८ रोजी 

झाले या सभेत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने २०१७-१८ म ये ा  झाले या ५१ अजापैक  
म.न.पा. डा धोरणानुसार ४५ खेळाडू पा  व ६ खेळाडू अपा  कर यास मा यता दली आहे. 
खेळाडू द क योजना २०१७-१८ चा लाभ २ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे 
र. .९९,८६,०००/- चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना 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. 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

                                    ( संजय बबन नेवाळे ) 
        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/७०६/२०१८ 

दनांक : २६/१०/२०१८ 
 

                                                                                          
                                                     (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.  
 
 


