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

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २६/०५/२०१७               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 २६/०५/२०१७ 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.ल मणशेठ सोपान स ते - सभापती 
२. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ - उपसभापती 

  ३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

  ४. मा.गावडे राज  तानाजी 
  ५. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

  ६. मा.मंगला अशोक कदम 

  ७. मा.बनसोडे राजू व नाथ 
  ८. मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 
 
 या िशवाय मा.कदम – शासन अिधकार , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

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

 
वषय .०१) यमुनानगर जलतरण तलावाचे पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई, 

देखभाल व यां क देखभाल दु तीबाबत.  

वषय .०२) हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय 
न वन पु तक खरेद चे खचास काय र मा यता देणबेाबत. 

वषय .०३) छ पती शाहु यायामशाळा, ेमलोक पाक ह  यायामशाळा सेवाशु क त वावर  

            चाल व यास देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुग ेयांचा ताव. 
वषय .०४) मनपाचे जलतरण तलाव, लॉन टेिनस कोट, बॅडिमंटन हॉल ५ वष भाडेकराराने  

            चाल व यास देणेबाबत – मा.राज  गावडे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .०५) तानाजी गावडे यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे,  

            मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
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वषय .०६) संत तुकारामनगरमधील संत तुकाराम महाराज पुतळयामागील यायामशाळा सेवाशु क  
            त वावर िमळणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
 

----------- 
दनांक १२/०५/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .३) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

------------  
 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 

 

ठराव मांक – ११      वषय मांक - ०१ 
दनाकं - २६/०५/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/३३५/२०१७, द.२०/०५/२०१७ 

  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  मा.अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७अ/का व/३२१/२०१७, द.१५/०५/२०१७ 

अ वये म.ेवरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड १९ यांना  यमुनानगर जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर  व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज, यांनी, यापूव  
केले या करारना या माण,े पु हा करारनामा क न  प ह या वषाचे मंजूर दराने दरमहा 
र. .९७,०२०/- या दराने दनांक ०९/०४/२०१६  ते दनांक ०८/०४/२०१७ या १ वष कालावधीचे 
कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत 
यावा. 

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

ठराव मांक – १२      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २६/०५/२०१७      

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  .सावा/२/का व/५९५/२०१७, दनांक – २५/०५/२०१७ 

  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी 
भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय या दो ह  वाचनालयांना महारा  शासनाचा “ ब ” दजा ा  
असून यांना शासनाचे अनुदान िमळते.  शासनाचे अनुदान िमळणेक रता सदर सावजिनक 
वाचनालयाक रता पु तक खरेद  करणेकामी सावजिनक वाचनालयाकड ल कोटेशन .२ 
जा. .सावा/१/का व/५/२०१७, दनांक – ०६/०१/२०१७ अ वये िस द क न दरप क 
माग वणेत आले होते.  याम ये ा  झाले या से फ हे प प लकेशन यांचेकडून ा  झाले या 
लघु म दरा माणे हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय व ी भैरवनाथ सावजिनक 
वाचनालयाक रता पु तकाचे छा पल कंमतीवर २३% सुट देवून अंदाजे र. .१,५५,०००/- (अ र  



 3

र. .एक लाख पंचाव न हजार फ ) ची पु तके खरेद चे खचास काय र मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – १३      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २६/०५/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुग े

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुग ेयांचा ताव – 

  मनपाची छ पती शाहु यायामशाळा, ेमलोक पाक ह  यायामशाळा चं कांत िम  
मंडळ, दळवीनगर या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून 
घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – १४      वषय मांक - ०४ 

दनांक - २६/०५/२०१७      

सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.राज  गावडे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव – 

  मनपाचे जलतरण तलाव, लॉन टेिनस कोट, बॅडिमंटन हॉल, ५ वष भाडेकराराने 
चाल व यास देणेस व याकामी भाडे दर िन त कर याचे अिधकार मा.अित र  आयु  / 
मा.सहा. आयु , यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – १५      वषय मांक - ०५ 

दनांक - २६/०५/२०१७      

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची “ तानाजी गावडे ” यायामशाळा, भाग .१८ ह  
सरदास गावडे ित ान या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा 
कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.                                               
---------  
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ठराव मांक – १६      वषय मांक - ०६ 

दनांक - २६/०५/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 
संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव – 

  संत तुकारामनगर येथील संत तुकाराम महाराज पुतळया मागील महानगरपािलकेची 
यायामशाळा हनुमान पोटस ्  अॅकॅडमी, हनुमान हे थ लब, मोरे व ती, साई मं दरामागे िचखली 
पुणे ४१२ ४११ र ज टर न.ंमहारा  १९६१ / २०११ पुणे यांना सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

        

( ल मणशेठ सोपान स ते ) 
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/८३४/२०१७ 

दनांक : ३०/०५/२०१७ 
 

                                                        
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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