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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २८/०६/२०१९                           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 २८/०६/२०१९ 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 बारण े

                ३. मा.बाबासाहेब (बाबा) भुवन 

       ४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ   

                ५. मा.अपणा िनलेश डोके 

 
  या िशवाय मा.राऊत – .सहा.आयु  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – 

डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

        
     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम य ेदाखल 
क न घेणेत आल.े 
 

वषय .४) डा वभाग, सांकृितक धोरण, संिगत अकॅडमीचे कामकाजाबाबत.- मा.अिभषेक 
बारणे, मा.सागर गवळ  याचंा ताव. 

वषय .५) महापौर चषक ५९ वी रा ीय बॉड  ब ड ंग पधा आयो जत करणेबाबत. –  

           मा.बाबासाहेब भुवन - मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 
वषय .६) भाग .५ गवळ नगर येथील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ाना शेजार ल म हला  
          जम मै ी- वयंरोजगार या सं थेस सेवाशु क त वावर िमळणेबाबत. –          

          मा. सागर गवळ , मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 
---------- 

         

          दनांक १४/०६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०१) सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक – २  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २८/०६/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ   अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/३०३/२०१९ द.०१/०६/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा.महापािलका सभा ठराव . ४२१ द. १८/१/२०१४ अ वय,े डा वभागाचे डा 
धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये भाग-१ ड िश यवृ ी मधील (१) पान मांक १४ 
म.न.पा. प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी योजना शालेय व 
महा व ालयीन व ाथ  व संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून म.न.पा. 
प रसरातील जा तीत जा त रा य, रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या ीन े

िश यवृ ी अदा केली जाते. सन २०१७ -१८ या वषात १४४ पा  व ाथ  खेळाडंूना एकूण डा 
िश यवृ ी र.  ६,२२,६००/- (अ र  र.  – सहा लाख बा वीस हजार सहाशे फ  ) अदा करणेस 
व याकामी येणा-या खचास व सदरचा खच डा िश यवृ ी ब से 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. 
---------- 

ठराव मांक – ३  वषय मांक – ०२ 

दनांक – २८/०६/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े  अनुमोदक – मा.बाबासाहेब भुवन 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४१५/२०१९ द.११/०६/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  डा धोरणात जागितक डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस र. .२,९९,०००/- 
व रौ यपदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. 
कु.अिभ ृत वजयकुमार देवकर ान े Special Olympics world game 2019 अबुधाबी, दुबई येथे 
झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे याला र.  २,९९,०००/-(अ र  र. .दोन लाख 
न या णव हजार फ ) 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 – ४  वषय मांक – ०३ 

दनाकं – २८/०६/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ   अनुमोदक – मा.बाबासाहेब भुवन 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/३९५/२०१९ द.१०/०६/२०१९ 
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      डा धोरणात जागितक डा पधत रौ यपदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- 
आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. सदर प ा वये कु.कॅिमला सुयनारायण पटनायक ह न े

Special Olympics world game 2019अब ु धाबी, दुबई येथे झाले या पधत रौ य पदक ा  
के यामुळे तीला र.  २,००,०००/-(अ र  र. .दोन लाख फ ) 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. 
---------- 

 

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

 
ठराव मांक – ५  वषय मांक – ०४ 

दनांक – २८/०६/२०१९   

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

संदभ – मा.अिभषेक बारण,े मा.सागर गवळ  यांचा ताव - 
       मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती या अंतगत डा वभाग, सां कृितक 
धोरणांसबंिधत बाबी, संगीत अकॅडमीचे कामकाज चालते. सदर कामकाज वेगवेगळया 
वभागांमाफत कर यात येत अस याने याकामात सम वय दसून येत नाह . आ ण पयायाने 
सदर वषयांबाबत काह ह  कामकाज होत नाह . तर  वर ल सव वभाग / कामकाज 
मा.सहा यक आयु ( डा वभाग) यांचेकडे सोप व यास तसेच मा.सहा यक आयु ( डा) 
यांचेकड ल इतर वभागाचा अित र  पदभार कमी कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

ठराव मांक – ६  वषय मांक – ०५ 

दनाकं – २८/०६/२०१९   

सुचक – मा.बाबासाहेब भुवन  अनुमोदक – मा.अिभषेक बारण े

संदभ – मा.बाबासाहेब भुवन , मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने इं डअन बॉड  ब ड ंग ए ड फटनेस 
फेडरेशन,महारा  बॉड  ब डस असोिसएशन यांचे मा यतेने व पंपर  िचंचवड अमे युअर बॉड  
ब ड ंग असोिसएशन यांचे सहकायाने दनांक २८ ते २९ जून २०१९ या काळात ा.रामकृ ण 
मोरे े ागृह,िचंचवड येथे महापौर चषक ५९ वी रा ीय बॉड  ब ड ंग (व र ) पधा – २०१९-
२० आयो जत करणेस व याकामी तावात नमूद माणे येणा-या अंदाजे एकूण 
र. .३२,९०,२००/-(अ र  र. .ब ीस लाख न वद हजार दोनशे फ ) चे खचास अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. व पधा अनुषंगाने येणारा खच डा वभागाचे 
महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेत व वेळ अपूरा अस याने 
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पधा अनुषंगाने मेड स, ॉफ ज, मानिच हे, ले स, बॅनर, िनमं ण प का, माणप  इ. 
कोटेशन नोट स िस द क न खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

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

  

ठराव माकं – ७  वषय मांक – ०६ 

दनांक – २८/०६/२०१९   

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

संदभ – मा.सागर गवळ  , मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव –  

       भाग .५ गवळ नगर येथील कै.सखुबाई गबाजी गवळ  उ ानाशेजार ल म हला जम 
मै ी – वयंरोजगार या सं थेस सेवाशु क या त वावर देणेसाठ  मा यता देणसे 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. 
---------- 

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/३०१/२०१९ 

दनांक : २९/०६/२०१९ 
 

                                                                                                         
                                                    (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.  


