
 1

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

कायप का मांक - १७ 
सभावृ ांत 

दनांक - १२/०१/२०१८                     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 १२/०१/२०१८ 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 त े - सभापती 
२. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ - उपसभापती 
३. मा.गावडे राज  तानाजी 
४. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

५. मा.मंगला अशोक कदम 

६. मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 
     
      या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे 
– डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .२) यायामशाळा भाडेत वावर देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ,  मा.राज  गावडे यांचा  

           ताव. 
वषय .३) यायामशाळा भाडेत वावर देणेबाबत –मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा 
           ताव. 
वषय .४) मनपाची डोळस तालीम यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत –  

           मा.बाळासाहेब ओ हाळ,  मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .५) यायामशाळा भाडेत वावर देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ,  मा.राज  गावडे  

           यांचा ताव. 
वषय .६) पंपळे िनखल यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ,   
           मा.राज  गावडे यांचा ताव. 
वषय .७) यायामशाळा भाडेत वावर देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ,  मा.राज  गावडे   

           यांचा ताव. 
 

  दनांक २२/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
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ठराव मांक – ८५      वषय मांक - ०१ 
दनांक - १२/०१/२०१८      वभाग - डा 
सुचक : मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/१०४२/२०१७, द.२७/१२/२०१७ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ड ट चेस असोिसएशन यांचे मा यतेने, 
पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिसएशन, िचंचवड, पुणे ३३ यांचे सहकायाने माहे फे ुवार  २०१८ म ये 
मनपाचे ी संत ाने र डासंकुल, इं ायणीनगर, भोसर  पुणे – २६ येथे महापौर चषक ज हा तर 
बु द बळ पधा २०१७-१८ आया जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३,१४,२००/- चे खचास अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता व ॉफ ज, मेड स, मानिच हे, पी. ह .सी. ले स बॅनस, माणप े, 
िनमं णप का, इ. खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल, 
खु या, मॅट/चटई यव था, टेबल ८० नग, खु या ४०० नग कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य 
वभाग संबंिधत े ीय कायालय, व व ुत, पकर, माईक व जनरेटर यव था कर ता र. .५०,०००/- 
हा खच, व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचेकडून खच  टाकणेस व उव रत र. .२,१४,२००/- 
हा खच महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषातून 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. 
---------- 

 

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

ठराव मांक – ८६      वषय मांक - ०२ 
दनांक - १२/०१/२०१८       

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

 पंपर  कॅ प मृणाल शेजार  पंपर  िचंचवड पो स फ डेशन यायामशाळा ह  जी.के.इंटर ाईजेस 
या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेस 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 – ८७      वषय मांक - ०३ 
दनांक - १२/०१/२०१८       

सुचक : मा. राज  गावडे     अनुमोदक : मा. बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा. राज  गावडे, मा. बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव – 

       नेह नगर आ णासाहेब मगर टे डयम मधील जलतरण तलावा या तळमज यावर ल 
यायामशाळा ह  यू भारत वकास सोशल फ डेशन या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- 
मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेकडे  
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ि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 – ८८       वषय मांक - ०४ 
दनांक - १२/०१/२०१८       

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ      अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

       मनपाची डोळस तालीम यायामशाळा ह  यायामशाळा  डोळस तालीम यायाम मंडळ 
भोसर  – ३९ या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दलेली आहे. 
सदर यायामशाळे या कराराची मुदत द.३१/१२/२०१३ रोजी संपु ात आलेली आहे.  सदर यायाम 
शाळा डोळस तालीम यायाम मंडळ, भोसर  ३९ या सं थे या ता यात आहे.  तर  मनपाची डोळस 
तालीम यायामशाळा ह  यायामशाळा  डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  – ३९ या सं थेस 
दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन यांना ११ म हने कराराने चाल व यास देणेस 
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. 
---------- 

ठराव मांक – ८९       वषय मांक - ०५ 
दनांक - १२/०१/२०१८       

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ      अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

       मासुळकर कॉलनी येथील यायामशाळा लोकमा य युवक िम  मंडळ या सं थेस ११ म हने 
कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 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. 
---------- 

ठराव मांक – ९०       वषय मांक - ०६ 
दनांक - १२/०१/२०१८        

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ      अनुमोदक : मा.राज  गावडे  

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

       पंपळे िनलख येथील पंपळे िनलख ह  यायामशाळा ओम साई फ डेशन या सं थेस ११ 
म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
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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ठराव मांक – ९१      वषय मांक - ०७ 
दनांक - १२/०१/२०१८       

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.राज  गावडे  

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

       सां कृितक भवन, महेशनगर पंपर  ह  यायामशाळा जय भारत िम  मंडळ या सं थेस ११ 
म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
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. 
---------- 

 
 

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

                          ( ल मणशेठ सोपान स त े) 
                                        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/२८/२०१८ 

दनांक : १६/०१/२०१८ 
 
 
 

                                                      
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 


