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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४१०/२०१९ 

दनांक : ०७/०९/२०१९ 
 
 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व  

                   सां कृितक सिमतीची पा क सभा दनांक १३/०९/२०१९ रोजी 
                   आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक १३/०९/२०१९ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती.   

 मा.कळावे, 
 

      आपला व ासू,                           

                                                             
  (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती  

कायप का मांक – ०७ 
 

दनांक : १३/०९/२०१९                                          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 १३/०९/२०१९ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल.  

---------- 
 

         दनांक २३/८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .६) सभावृ ांत कायम 
करणे. 
 

 

वषय .१) म.न.पा. या भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई, 
देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात येत 

अस याने, अ प मुदतीची ई िन वदा नोट स .२/२०१५-१६, भोसर  जलतरण तलाव पाणी 
शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाजासाठ  ा  झाले या दुस-या वषाचे दरमहा र. .१,३४,७५०/-(अ र  र. .एक लाख 
चौतीस हजार सातशे प नास फ ) दरानुसार मे.सुिमत पो स अँ ड फटनेस 

इ वपम स, िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, 
साफसफाई, देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ द.१/१/२०१९ ते 

म.न.पा.चे सव जलतरण तलाव भाडे कराराने चाल व यास देणेकामीची ई-िन वदा या 
होईपयत देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करण े. 

         ( दनांक १३/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे )  
 

वषय .२) मनपाची भाग .१३ यमुनानगर येथील कै. बंदू माधव ठाकरे यायामशाळा 
यमुनानगर ह  ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम शाळेची मुदत द.२३/०३/२०१९ रोजी 
संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या 
तारखेपासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे .  

 
       ( दनांक १३/०९/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे )  

 
वषय .३) मनपाची भाग .२६ पंपळे िनलख येथील कै.बाबूराव भांडे इमारतीमधील पंपळे 

िनलख यायामशाळा ह  ओम साई फाऊंडेशन वनायक नगर पंपळे गुरव या सं थेस 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत 
द.०३/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
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र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण े.  

 
                    (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
 
वषय .४) मनपाची भाग  १७ येथील गु वय दादोजी क डदेव यायाममशाळाह  िशवश  

म हला बचत गट िचंचवड सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायाम शाळाची मुदत द.१०/०३/२०१९ रोजी संपु ात आ याने सं थेने द 
२९/०७/१९ चे प ा वये मागणी के या माण े यायामशाळेचा ठराव मंजूर झालेनंतर 
आदेशा या तारखेपासून 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 करणेबाबत वचार करण े. 

 
      (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
वषय .५) मनपाची राजमाता जजाऊ यायामशाळा काकडे पाक िचंचवड ह  येथील काकडे पाक 

िम  मंडळ िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळाची मुदत द.०२/११/२०१८ रोजी संपु ात आ याने सं थेने 
द.२२/०७/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माण े यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करण े.  

  
                  (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
वषय .६) भाग  १५ से टर .२७ अ िनगड  येथील वा.सावरकर यायामशाळा ािधकरणह  

कॅप टोन पोटस अँ ड फटनेस 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 आ याने 
सं थेने द १९/०७/१९ चे प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करण े.   

                    (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
 
वषय .७) मनपाची सुदशननगर म हला हे थ लब िचंचवड ह  यायामशाळा ीधरनगर युवा 

ित ाण या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०९/०८/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने सं थेने 
द.३०/०७/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करण े.  

                  (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
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वषय .८) मनपाची कवळे येथील रामभाऊ िभमाजी तरस यायामशाळा ह  ी बापदेव 

महाराज वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या सं थेस सेवाशु क 
त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.२४/०८/२०१९ रोजी संपु ात आ याने सं थेने द.०५/०८/२०१९ चे प ा वये 
मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या 
तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करणे .  

   (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
वषय .९)  मनपाचा भाग  १५,से टर २६ ािधकरण येथील छ पती िशवाजी महाराज 

यायामशाळा ह  नवनाथ िम  मंडळ आकुड  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२४/०८/२०१९ 
रोजी संपु ात येत अस याने द.०५/०८/२०१९ चे प ा वये पुढ ल मुदतवाढ 

िमळणेकामी मागणी के या माण े यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करण े. 

      (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 

 
वषय .१०) मनपाचा भाग  १० मधील सदािशव ब हरवडे डांगण शाहूनगर येथील 

यायामशाळा हनुमान पोटस अँकडमी िचखली या सं थेस सेवाशु क त वावर 
११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.०९/०८/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने सं थेने द.०८/०८/२०१९ चे 
प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल 
मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करण े. 

 

                  (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
 
वषय .११)  मनपाची सांगवी येथील सांगवी म हला यायामशाळा ह  मनोहर  म हला बचत 

गट सांगवी 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 आ याने 
सं थेन े द.०२/०८/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा 
ठराव  मंजूर  झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा  
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 र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत 

मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

                     (  दनांक १३/०९/२०१९ चे  सभेत  घेणेचे  िनणया माण े ) 
 
वषय .१२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत एकूण ०२ 

सावजिनक वाचनालये व ०२ पधा प र ा क े कायरत आहेत. सदरचे 

सावजिनक वाचनालयाक रता कथा, कादंब-या, ऐितहािसक संदभ ंथ, ऐितहािसक 

पु तके, नाटके, का य, कथा सं ह, आ मच र  आ ण इतर पु तके खरेद  
करणेत आली अस यान े झाले या खचाचे अवलोकन करणकेामी मा. थायी 
सिमतीकडे िशफारस करणबेाबत वचार करणे. 

 
वषय .१३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत चाल व या जाणा-

या ०२ सावजिनक वाचनालयांकर ता सन २०१८ या अिथक वषाकर ता 
वाचकां या आवड नुसार आरो य, मनोरंजन, पाकशा , योितषशा , 

अ या मक, पयटन, वनोद इ. वषयां या दवाळ  अंकांची खरेद  करणेत आली 
असून अस याने झाले या खचाचे अवलोकन करणकेामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणबेाबत वचार करणे.  

 
वषय .१४) मनपाची कै व ताद मुरलीधर माचु े यायामशाळा तालेरानगर िचंचवड ह  

भ  श  ित ाण िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हन े कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.२४/०८/२०१९ रोजी संपु ात 
येत अस याने द.०७/०८/२०१९ चे प ा वये पुढ ल मुदतवाढ िमळणेकामी 
मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ 
आदेशा या तारखेपासूनपुढे 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 करणेबाबत वचार करणे.  

 

                                                         
    (उ हास बबनराव जगताप) 

  नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४१०/२०१९ 

दनांक : ०७/०९/२०१९ चे लगत. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली 
आहेत. 


