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

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

दनांक – २८/०२/२०२०                        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 २८/०२/२०२० 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.डोळस वकास ह र ं  
       ४.  मा.सागर बाळासाहेब गवळ   

 

     या िशवाय मा.खोत – 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 ये दाखल क न 
घेणेत आले. 

वषय .४) मनपा डा धोरणात खेळाडु द क योजनेतील अट  शत  म य े दु ती 
करणेबाबत- मा.अिभषेक बारण े, मा. वकास डोळस यांचा ताव. 

 

वषय .५) मनपा प रसरातील शालेय व महा व ालयीन व ाथ  खेळाडंूना सन २०१८-१९ या 
वषाची डा िश यवृ ी सन २०१९-२० या वषात अदा करणेस व याकामी येणा-
या खचास मा यता घेणेबाबत. – मा.सागर गवळ  , मा. वकास डोळस यांचा 

ताव. 
 

वषय .६) टेबल टेिनस सटर चाल व यास देणेबाबत. – मा. वकास डोळस , मा.अिभषेक 
बारण ेयांचा ताव. 

वषय .७) व वध भागात ओपन जम सा ह याचे ठकाणी नावाचे फलक बस वणेबाबत. – 
मा. वकास डोळस , मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

वषय .८) बॅडिमंटन कोट ज हा तर य आ ण यावर ल खेळाडंूना िमळणेबाबत. – मा. वकास 
डोळस, मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 

वषय .९) यायामशाळेम य ेबसवावयाचे इनडोअर सा ह या या वाढ व खचास मा यता देण े
व वाढ व सा ह य ्खरेद स मंजूर  देणेबाबत.- मा. वकास डोळस , मा.अिभषेक 
बारण ेयांचा ताव. 
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वषय .१०) से टर २६ येथील जम/(जागा) जमकर ता चालवण े देणेबाबत.- मा. वकास 
डोळस , मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 

वषय .११) १) से टर २५ व ठल मणी मं दरातील यायाम शाळा चालव यास 
दे याबाबत २) से टर २८ येथील कै.संजय काळे मैदानाजवळ ल लब हाऊस 
भाडयान े चालव यास देणेबाबत. ३) से टर २६ येथील जम/जागा जमकर ता 
चालवणेस देणेबाबत. – मा. वकास डोळस , मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव. 

वषय .१२) मनपाचे आ.ट .आय इमारत कासारवाड  येथील यायामशाळेबाबत. – मा. वकास 
डोळस , मा.अिभषेक बारणे यांचा ताव. 

वषय .१३) ओपन जम क न िमळणेबाबत. – मा. वकास डोळस , मा.अिभषेक बारणे 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 २८/०२/२०२० ( दुपार ३.०० वा.) ची पा क सभा शु वार दनांक १३/०३/२०२० रोजी 
दुपार ३.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
    

   सभापती – शिनवार दनांक १३/०३/२०२० रोजी दुपार ३.०० 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 - १५ 
                                           सभावृ ांत 

              ( दनांक २८/०२/२०२०  (द.ु३.००वा) ची तहकूब सभा ) 
 

 

दनांक – १३/०३/२०२०                        वेळ - दुपार ३.०० वा. 
 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२८/०२/२०२० ची तहकूब सभा शु वार दनांक १३/०३/२०२० 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  
 

 

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

---------- 
 
 
 

ठराव मांक – ८०      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १३/०३/२०२०      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ              अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११६/२०२० द.१०/०२/२०२० 

               मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०५ द.०८/०१/२०२० अ वये मा.अित र  
आयु  (२) यांचेकड ल आदेश . डा/०३/का व/५३/२०२० द.१५/०१/२०२० अ वये भाग 

.२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस 
द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 

द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह 
मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
दे यास मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत 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 – ८१      वषय मांक – ०२ 
दनांक – १३/०३/२०२०      वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस                     अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११७/२०२० द.१०/०२/२०२० 

               मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०४ द.०८/०१/२०२० अ वये मा.अित र  
आयु  (२) यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/५४/ २०२० द.१५/०१/२०२० अ वये 
भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव 

या सं थेस द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून 
देवून सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 

द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापस े यायामशाळा 
ह मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
दे यास मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत 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 – ८२      वषय मांक – ०३ 
दनांक – १३/०३/२०२०      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ                  अनुमोदक– मा. वकास डोळस 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/६१४/२०२० द.१५/०२/२०२० 

               मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुण े

१९  यां या सहकायाने सन २०१९-२० म ये ी वामी ववेकानंद डांगण, महा मा फुलेनगर, 
िचंचवड येथे मितमंद व द यांग व ा यासाठ  व वध कार या पधा २०१९-२० आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या र. .९,४१,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख ए केचाळ स हजार फ ) 
चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सहभागी शाळांना भेट व तू, मेड स खरेद  
,पी. ह.सी. ले स बॅनस व पधा काळात व ाथ  खेळाडू, पंच अ पोपहार व भोजन इ.खरेद  

कोटेशन नोट स िस द क न करणेस तसेच व ुत पीकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा 
व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य 
वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणे व पधा 
अनुषगंाने डा वभागाचा होणारा र. .७,७६,०००/- हा खच डा वभागाचे डा िनधी - 
म.न.पा.तफ आयो जत व वध डा पधा, खेळाडू व ा याना सकस आहार या लेखािशषातुन 
खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत 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 
----------  



 5 

            सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक – ८३      वषय मांक – ०४ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. अिभषेक बारणे                       अनुमोदक– मा. वकास डोळस 
संदभ – मा.अिभषेक बारण े, मा. वकास डोळस यांचा ताव 

    मा.अिभषेक बारण,े मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार मनपा डा धोरणात 
खेळाडू द क योजनेत खालील अट  शत चा समावेश करावा. 

१) खेळाडू मनपा शाळेत वेश घेतला अस यास मागील २ वष मनपा शाळेचा व ाथ   
   असावा. 
२) मनपा शाळेत गेली २ वषापासुन अस याचे संबंिधत मु या यापक यांची िशफारस  
   घे यात यावी हे प  ाहय धर यात यावे. 

वर ल माण ेअट  व शत  म ये दु ती क न मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.     

 

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

ठराव मांक – ८४      वषय मांक – ०५ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा.सागर गवळ                        अनुमोदक– मा. वकास डोळस 
संदभ – मा. सागर गवळ  , मा. वकास डोळस यांचा ताव  
              मा.सागर गवळ , मा. वकास डोळस यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील डा वभागा या वतीने दरवष  शालेय व महा व ालयीन व ाथ  खेळाडंूना 

डा िश यवृ ी अदा केली जाते. मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये डा 
वभाग डा धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये भाग १ ड िश यवृ ी मधील(१) पान मांक 
१४ मनपा प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी योजना शालेय व महा व ालयीन 
व ाथ  व संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून मनपा प रसरातील जा तीत जा त, 
रा य रा ीय व आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या ीने रा य तर खेळाडूस र. .३०००/- यात 
१०% वाढ क न र. .३३००/- तसेच असोिशएशन ऑफ इं डयन युिन हसिसट  तफ आयो जत 
आंतर व ापीठ(रा ीय) तरावर सहभागी झाले या व ाथ  खेळाडूस वा षक र. .३३००/- यात १०% 
वाढ क न र. .३३००/- व रा ीय शालेय पधात (नॅशनल कूल गेम/ कूल गेम फेडरेशन ऑफ 
इं डया) तफ आयो जत रा ीय शालेय डा पधत सहभागी झाले या व ाथ  खेळाडूस वा षक 
र. .५०००/- यात १०% वाढ क न र. .५५००/- या माण े डा िश यवृ ी अदा करणेकामी 
मा यता दलेली आहे. सन २०१८-१९ या सालाकर ता िश यवृ ी अदा करणेकामी वृ प ात ेसनोट 
िस द क न संबंिधत व ा याकडून द.२८/८/२०१९ ते ३०/९/२०१९ पयत अज माग वले होते. 
यानुसार १३५ अज ा  झाले होते. यापैक  १३ अज हे डा िश यवृ ी धोरणात बसत 

नस यामुळे अपा  कर यात आलेले आहेत. उवर त( माणप )े अज १) ६७ अज माणप े 
पडताळणी क न घेणेकामी ज हा डा अिधकार ,पुण े २) ३ अज माणप  े व ापीठ डा 
मंडळ,पुण े यांचेकडे पाठ वले होते. डा व युवक सेवा संचालनालय,पुण े ४९ यांनी प  
. युसे/ पंिचंमनपा माणप पड/१८-१९/का-४ द.२२/०३/२०१९ या अ वये सदर माणप  े ह  

सहा.आयु  डा यांचे तरावर School Game Fedration of India या संकेत थळावर उपल ध 
असले या िनकालाव न छाणनी क न घेणेत यावे असे कळ वले होते. यानुसार संबंिधत 
संकेत थळाव न तपासणी केली असता ५० खेळाडू पा  आहेत. २ खेळाडंूचे खेलो इंड याचे माणप  
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आहेत. खेळाडंू या माणप ांची तपासणी क न एकूण १३५ अजातील माणप ांपैक  १२० व ाथ  
खेळाडंूचे अज मनपा या डा धोरणानुसार पा  ठर व यात आले आहे. या पधचे असून याचा 
तपिशल खालील माण े
 

पा /अपा  रा य तर आंतर व ापीठ रा ीय तर एकूण शेरा 
पा  ६७ ३ ५० १२० ----- 
अपा  ९ ० ४ १३ ---- 
िनणय राखून 
ठेव यात येत 
आहे 

० ० २ २ खेला इंडया (खालील 
दलेले आहे.) 

एकूण ७६ ३ ५६ १३५  
 

खेलो इंड या खेळले या २ खेळाडंूचे माणप ाबाबत डा व युवक सेवा संचालनालय,पुण ेयां याकडे फोन ारे 
वचारणा केली असता यांनी हया पधसाठ  संबंिधत वयोगटानुसार ऐ छ क खेळाडंूना िनवड चाचणी साठ  
बोलवून यातून संघ िनवडला जातो. यामुळे सदर खेळाडंूना डा िश यवृ ी देणेबाबतचे अिधकार आप या 
तरावर घे यात यावा असे कळ वले आहे. मनपा डा धोरणाम ये खेलो इं डया या पधचा समावेश नसून या 

२ खेळाडंूना िश यवृ ीचा लाभ देणेबाबत व र  पातळ वर िनणय घेण ेआव यक आहे. व उवर त १२० खेळाडंूना 
डा िश यवृ ीचा लाभ दे यास हरकत वाटत नाह . तर  सन २०१९-२० या आिथक वषाकर ता १२० व ाथ  

खेळाडंूना खालील माण ेइतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी लागणार आहे. यास मा यता देणेस सन २०१९-२० 
या आिथक वषाकर ता १२१ व ाथ  खेळाडंूना खालील माण ेइतक  िश यवृ ी र कम अदा करावी लागणार आहे. 
यास मा यता देणेस 

अ. . पधचा तर येक िश यवृ ी 
र. . 

एकूण खेळाडू एकूण िश यवृ ी र. . 

१ रा य तर ३३००/- ६७ २२११००/- 
२ आंतर व ापीठ ३३००/- ३ ९९००/- 
३ रा ीय ५५००/- ५० २७५०००/- 
  एकूण १२० ५०६०००/- 

 सन २०१८-१९ या आिथक वषाची डा िश यवृ ी ब से ह  सन २०१९-२० आिथक वषात देय असून सदर 
लेखा िशषावर र. .०६,७७,४००/- तरतूद िश लक असून या लेखािशषावर सदर डा िश यवृ ी बील 
र. .५,०६,०००/- खच  टाकता येण ेश य आहे. तर  मा.महापािलका सभा ठराव .४२१ द.१८/१/२०१४ अ वये 

डा वभाग डा धोरण मंजूर झाले असून सदर धोरणाम ये भाग १ ड िश यवृ ी मधील(१) पान मांक १४ 
मनपा प रसरातील व ाथ  खेळाडंूसाठ  शालेय डा िश यवृ ी योजना शालेय व महा व ालयीन व ाथ  व 
संघटनेमाफत खेळणा-या खेळाडंूना ो साहन िमळून मनपा प रसरातील जा तीत जा त रा य,रा ीय व 
आंतररा ीय खेळाडू तयार हो या या ीने िश यवृ ी अदा केली जाते. खेलो इं डयाचे खेळाडू यांना डा 
िश यवृ ी अदा कर याचे धोरण नस यामुळे याबाबत िनणय होईपयत याचा िनणय राखून ठेवणेस व सन 
२०१८-१९ या वषात १२० पा  व ाथ  खेळाडंूना एकूण डा िश यवृ ी र. .५,०६,०००/-(अ र  र. .पाच लाख 
सहा हजार फ ) अदा करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
---------- 
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ठराव मांक – ८५      वषय मांक – ०६ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                          अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
मुरलीधर माचु े यायामशाळा िचंचवड येथे टेबल टेिनस सटर आहे. व संत तुकारामनगर येथे सरदार व लभाई 
पटेल टेबल टेिनस सटर आहे. असे वर ल २ टेबल टेिनस सटर मनपाचे आहेत. पंपर  िचंचवड टेबल टेिनस 
असोिसएशन हे गेली ५ वष पंपर  िचंचवड शहराम ये टेबल टेिनस संदभात चांगले काम कर त आहे.   
मनपा या शाळेतील व ा याना मोफत िश ण देणार आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील न वन वकिसत झालेले 
वर ल २ टेबल टेिनस सटर खेळाचा वापर व सार हो या या ीने पंपर  िचंचवड टेबल टेिनस असोिसएशन 
यांना चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेत येत आहे.  

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

ठराव मांक – ८६      वषय मांक – ०७ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                          अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

डा वभागामाफत व वध व वध भाग ओपन जम सा ह य बस वणेत आले आहे.  सदर ओपन 
जम सा ह य या- या ठइकाणी बस वलेले आहे, या भागातील ४ नगरसद य व मा.सभापती, डा 
कला, सा ह य व सां कृितक सिमती यांचेशी सम वय साधून सदर ओपन जमला विश  नाव देऊन 
याचा फलक लावणे व सदर फलकावर मा.सभापती, डा कला, सा ह य व सां कृितक सिमती व 

संबंिधत ४ नगरसद य ( फलकावर  मा.सभापती, डा कला, सा ह य व सां कृितक सिमती व 
मा.नगरसद य याचे नाव देणे) यां या रणेतून- असे फलक थाप य उ ान वभाग यांचे माफत तयार 
क न संबंिधत ठकाणी बसवून देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

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

ठराव मांक – ८७      वषय मांक – ०८ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                          अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शहरात 
बरेच बॅडिमंटन कोट उपल ध आहेत. सदर बॅडिमंटन कोट ऑनलाईन बुक ंग ारे दले जातात. पुणे ज हा 
टमम ये असे काह  खेळाडू आहेत क  यांना बॅडिमंटन कोटची गरज आहे. यांना ऑनलाईन कोट िमळतेच असे 
नाह . आयट तील त ण हे कोट बुक ंग क न ठएवतात. स या खेळणा-या ज हा तर य खेळाडंूसाठ  यां या 
सोई या वेळेत ऑफलाईन कोट दे याची यव था करावी. सवात जा त गरज या खेळाडंूना आहे. आप या 
शहरातील खेळाडंूना कोट िमळा यामुळे ते रा य व रा ीय तरावर ा व य िमळवतील. तर  आप या शहरातील  
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      ज हा तर व यावर ल खेळाडंूना यां या सोईनुसार ऑफलाईन कोट बुक ंगची यव था करणेस मा यता    
      देणेत येत आहे.  

 

                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
                                                                         ---------- 
ठराव मांक – ८८           वषय मांक – ०९ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                              अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० कर ता व वध यायामशाळां कर ता एकूण ९ ठकाणी असले या 
यायामशाळांम ये अ यावत व पाचे इनडोअर सा ह य खरेद  करणेकामी र. . १,१०,००,०००/- या खचास 
मा. डा कला, सा ह य व सां कृितक सिमती मा.सद य ठराव .९२ दनांक २५/२/२०१९ अ वये 
मा यता घेणेत आली आहे. सदर कामी म यवत  भांडार वभागाने ई- िन वदा िस द केली असून याकामी 
सा ह याचे पेिस फकेशन म ये बदल झा यामुळे ९ ठकाणचे इनडोअर यायामशाळा सा ह य खरेद  
करणेकामी खचाम ये वाढ झालेली आहे. म यवत  भांडार वभागाचे ई िन वदेनुसार एकूण र. . 
१,२२,९२,३३५/- इतका खच येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे शासक य इमारतीकर ता 
अ यावत व पाचे र. . १३,६५,८१५/- चे इनडोअर सा ह य खरेद  करणेकामी डा वभागामाफत 
म यवत  भआंडार वभागाकडे मागणी कर यात आलेली अस याने सदर खचाचा वचार क न यापूव या 
र. . १,१०,००,०००/- या मंजूर असले या खचात वाढ क न र. .१,४०,००,०००/- चे खचास मा यता 
देणेकामी व ९ ठकाणचे इनडोअर सा ह य खरेद  कर याबरोबर मनपा शासक य इमारतीमधील 
यायामशाळे कर ता अ यावत व पाचे इनडोअर सा ह य खरेद  करणेकामी मा यता देणेत येत आहे.   

 

                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
                                                                         ---------- 
ठराव मांक – ८९      वषय मांक – १० 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                     अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  

               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण े यांनी ता वत केलेनुसार कु. नेहा कासले या अबन 
हे थ नावाने जम चाल वतात. यांची M.Sc. in Nutrtion and Diabetic  म ये ड ी झालेली असून 
यांनी झुंबा व अरो ब स म ये मा टर केलेले आहे. से टर २६ येथे टेिनस कोटा या मागील 

बाजूस असलेल े०२ छोटे हॉल यांना नाममा  ेभाडेदरान ेदेणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

ठराव मांक – ९०      वषय मांक – ११ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                                  अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांनी ता वत केलेनुसार  से.२५ व ठल रखुमाई मं दरातील 
दुस-या मज यावर ल  यायामशाळा खूप दवसापासून रकामी आहे. ती यायामशाळा साई ित ाण 
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णत साई सेवा सं था, ािधकरण यांना भाडे त वावर चाल व यास दे यास तसेच   से.२८ येिथल कै. 
संजय काळे मैदाना जवळ ल लब हाऊस बरेच दवसापासून बंद आहेत. करण केट लब यांचे 

केट नेट ॅ ट स याच मैदानात चालू आहे. तर  वर ल लब हाऊस यानंा भा याने चाल व यास देणेस 
तसेच कु. नेहा कासले यांना से टर २६ येथे टेिनस कोटा या मागे ०२ छोटे हॉल असलेने नाममा  
भाडयाने दे यास मा यता दे यात येत आहे. 
 

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

ठराव मांक – ९१      वषय मांक – १२ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                                  अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मालक ची यायामशाळा आयट आय इमारत कासारवाड  येथे आहे. सदर 
यायामशाळेतील यायाम सा ह य दोन वतं  खो याम ये ठेवणेत आलेले असून सदरची 
यायामशाळा खाजगी सं थेला सेवा शु क त वावर चाल व यास दे यात आलेचे समजते. परंतू 
सदर या दो ह  वतं  खो यात ठेवणेत आलेले यायाम सा ह यासह यायामशाळा ह  फ  
म हलांसाठ  चाल व यास देणेत आलेचे समजते. परंतू स थत सदरचे म हला यायामशाळेस 
म हलांचा अ यंत अ प ितसाद िमळत अस याचे दसून येते. यामुळे ह े य कायालयातील 
म हला कमचा-यांक रता सदर यायामशाळेपैक  म हला यायामशाळा सकाळ / सायंकाळचे वेळेत 
उपल ध क न ावी. तसेच मा याकडे ह े य कायालयाकड ल पु ष अिधकार / कमचार  यांनी 
स या अ त वास असले या यायामशाळांपैक  एक यायामशाळा यायामासाठ  उपल ध क न 
देणेबाबत मागणी केलेली आहे. यामुळे सदरचे दो ह  खो यात कायरत असले या यायामशाळेपकै  
आरो य वभागाचे बाजूस असललेी यायामशाळा ह  ह े य कायालयातील पु ष अिधकार / 
कमचार  यां या क रता अ यावत यायाम सा ह यासह चालू करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

 

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
 

                                                                         ---------- 
  
 

ठराव मांक – ९२      वषय मांक – १३ 
दनांक – १३/०३/२०२० 

सुचक – मा. वकास डोळस                             अनुमोदक– मा.अिभषेक बारणे 
संदभ –  मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण ेयांचा ताव  
               मा. वकास डोळस, मा.अिभषेक बारण े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या भाग .१५ मधील से टर नं.२४ व २५ येिथल नाग रकां या मागणीनुसार 
से टर नं.२४ मधील कबीर उ ान व से टर नं.२५ मधील सोमे र उ ान येथे भागातील 
नाग रकांक रता वर नमुद केले या ठकाणी ओपन जम तातड न ेबस वणेकामी मा यता देणेत 
येत आहे. 

                                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 
                                                                                   ---------- 
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    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/१५३/२०२० 
दनांक : १३/०३/२०२० 

                                                                                                                                          
(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. 


