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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २७/०९/२०१९                        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 २७/०९/२०१९ 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.नढे वनोद जयवंत 
       ४.  मा.िनलेश हरामण बारण े
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 

खालील माण ेसुचना मांडणेत आली 

  सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनुमोदक – मा. वनोद नढे 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक – २७/०९/२०१९ (द.ु३.०० वा) ची पा क सभा शु वार दनांक- ११/१०/२०१९ राजी 
द.ु२.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानमुते मा य झाली. 

---------- 

     सभापती -   शु वार दनांक ११/११/२०१९ रोजी दपुार  २.४५ वाजेपयत ह  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 - ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २७/०९/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ११/१०/२०१९                         वेळ – दुपार २.४५ वा. 
 
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 

२७/०९/२०१९ रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक ११/१०/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजता 

महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत 

करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
           १.  मा.तुषार रघुनाथ हंग े  - सभापती 
            २.  मा.नढे वनोद जयवंत 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत 

होते. 

---------- 

   सभापती -   आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने शु वार दनांक ०८/११/२०१९  

            रोजी दपुार  २.४५ वाजेपयत ह  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 - ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २७/०९/२०१९ व ११/१०/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०८/११/२०१९                        वेळ – दुपार २.४५ वा. 
 
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

दनांक ११/१०/२०१९ रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक ०८/११/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ 

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 हंग े  - सभापती 
            २.  मा.सागर बाळासाहेब गवळ  - सद य  
            ३.  मा.नढे वनोद जयवंत  - सद य 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत 

होते. 

---------- 

   सभापती -   आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने शु वार दनांक २२/११/२०१९  

            रोजी दपुार  २.४५ 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. 



 4

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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २७/०९/२०१९ ,११/१०/२०१९ व ०८/११/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २२/११/२०१९                               वेळ – दुपार २.४५ वा. 
 

 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक ०८/११/२०१९ रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक २२/११/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ 
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 हंग े  - सभापती 
            २.  मा. अिभषेक गो वंद बारण े
       ३.  मा. बाबासाहेब (बाबा) भुवन 
       ४.  मा. सागर बाळासाहेब गवळ   
 

       या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 

खालील माण ेसुचना मांडणेत आली 

  सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनमुोदक – मा.सागर गवळ  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची शु वार दनांक – २२/११/२०१९ (द.ु२.४५ वा) ची तहकूब सभा शिनवार दनांक- 
३०/११/२०१९ राजी द.ु३.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 

   सभापती -   शिनवार दनांक ३०/११/२०१९ रोजी दपुार  ३.४५ 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 - ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २७/०९/२०१९ ,११/१०/२०१९ , ०८/११/२०१९,२२/११/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

 दनांक – ३०/११/२०१९                      वेळ - दुपार ३.४५ वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२२/११/२०१९ ची तहकूब सभा शु वार दनांक ३०/११/२०१९ रोजी दुपार ३.४५ 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  

 

  या िशवाय मा.खोत – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस  

     उप थत होते.  
---------- 

 

       दनांक १३/९/२०१९ व १६/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .०७) सभावृ ांत कायम  
               करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ४९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ३०/११/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ                          अनुमोदक– मा.अिभषेक बारण े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६४४/२०१८, द.३१/१२/२०१८ 

वषय – मे.सुिमत पोटस ऍ ड फटनेस इ वपमटस,िचंचवड,पुण-े१९ यांना भोसर  जलतरण  

         तलाव,पाणी शु द करण,प रसर व छता,देखभाल व यां क दु ती कामकाज  
          मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५०   वषय मांक – ०२ 

दनांक – ३०/११/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.बाबासाहेब भुवन   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४८६/२०१९ द.०७/०९/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

                       मनपाची कै अ णासाहेब मगर जलतरण तलाव (तळ मजला) यायामशाळा नेह नगर पंपर  ह  
यू भारत वकास सोशल फ डशन नेह नगर पंपर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने 

कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०५/०६/२०१९ रोजी संपु ात येत 
अस याने  द.०७/०८/२०१९  चे   प ा वये  पुढ ल  मुदतवाढ  िमळणेकामी  मागणी  के या माणे  
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 यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासून पुढे ११ म हने 

कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत 
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 – ५१   वषय मांक – ०३ 
दनांक – ३०/११/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारण े   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४६८/२०१९ द.०७/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

                         मनपाची राजे िशव छ पती यायामशाळा उ ोगनगर िचंचवड ह  उ ोगनगर म हला वकास 
क   िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची 
मुदत द.०५/०६/२०१९ रोजी संपु ात येत  अस याने  द.१४/०८/२०१९  चे  प ा वये पुढ ल 
मुदतवाढ िमळणेकामी मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ 

आदेशा या तारखेपासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क 
त वावर चाल व यास देणेबाबत 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 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/५२७ /२०१९ 

दनांक : ३०/११/२०१९ 

                                                                                                                                  
(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. 


