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

कायप का मांक - ६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २७/०७/२०१८                               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 २७/०७/२०१८ 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.संजय बबन नेवाळे        -  सभापती 
       २. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत  

                ३. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

       ४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे  

                ५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

                ६. मा.संजय म हारराव वाबळे 

                ७. मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

 
  या िशवाय मा.झगडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.शेख – 

उपनगरसिचव, मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.जगताप – शासन अिधकार , 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 .३) िचंचवड येथील बळवंत िचंचवडे यायामशाळा सं कृती म हला बचतगटामाफत    
सेवाशु क त वावर ल देखभालीसाठ  मुदतवाढ देणेबाबत - मा.कंुदन गायकवाड 
मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

वषय .४) भाग .१३ मधील यमुनानगर येथील अ ह यादेवी होळकर यायामशाळेबाबत    

           - मा. अंबरनाथ कांबळे , मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
वषय .५) भाग .१३ मधील यमुनानगर बॅटिमंटन हॉल बाबत – मा. अंबरनाथ कांबळे,  

        मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
वषय .६) कासारवाड  म हला जम सेवाशु क त वावर देणेबाबत – मा. अंबरनाथ कांबळे , 
           मा.सुजाता पालांडे  यांचा ताव. 
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वषय .७) डॉ.हेडगेवार डा संकुल मधील बॅडिमंटन हॉल भाडेत वावर देणेबाबत – 

           मा.अंबरनाथ कांबळे , मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
वषय .८) भाग .१८ मधील दनकर गजाबा भोईर यायाम शाळा उ कष िम  मंडळ  
           या सामा जक सं थेला चाल व यास देणेबाबत – मा.सुजाता पालांडे,           

           मा. अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .९) पै.ध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान व मैदान प रसरातील हॉल, यायामशाळा 
           िशवराज मु ा ित ाण भोसर  या सं थेस सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास 

           देणेकामी मुदतवाढ देणे – मा.संजय वाबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
वषय .१०) कवळे येथील रामभाऊ िभमाजी तरस यायामशाळेस मुदतवाढ देणेबाबत –  

           मा. अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव  

---------- 
         

          दनांक १३/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०५) सभावृ ांत 
कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
ठराव मांक – २१  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २७/०७/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.कंुदन गायकवाड  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२५/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

वषय – कु.नुपूर ल मण मोरे, िनगड  ,पुणे -४४ यांना आिथक सहा य अदा करणे बाबत.  

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

----------- 
 
ठराव मांक – २२ वषय मांक – ०२ 

दनांक – २७/०७/२०१८ वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे                       अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२६/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

वषय – सौ. पाली गणेश तरवडे यांना आिथक सहा य अदा करणे बाबत.   

        वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे या वेळेस करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
 
ठराव मांक – २३  वषय मांक – ०३ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कंुदन गायकवाड  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.कंुदन गायकवाड, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 
       सं कृती म हला बचतगटामाफत सन २०१६ पासून बळवंत िचंचवडे यायामशाळेची 
सेवाशु क त वावर देखभाल होत असून या बचतगटास ३ वषासाठ  दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस कर यात 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 – २४  वषय मांक – ०४ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.कांबळे अंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

        भाग .१३ मधील यमुनानगर येथील अ ह यादेवी होळकर उ ानातील अ ह यादेवी 
होळकर यायामशाळा िस द वनायक िम  मंडळ यमुनानगर या सं थेस सेवाशु कावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात 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 – २५  वषय मांक – ०५ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.कांबळे अंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       भाग .१३ मधील यमुनानगर बॅटिमंटन हॉल ११ वषा या कराराने भागातील 
ांितवीर िम  मंडळ या सं थेस मनपाचे पंपळे गुरव,सागंवी या ठकाणचा बॅटिमंटन हॉल 

करारा या धत वर चाल व यासाठ  मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
कर यात 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 – २६  वषय मांक – ०६ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.कांबळे अंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       कासारवाड  येथील शारदा म हला यायामशाळा अिभनव गगन पोटस ् 
लब,कासारवाड  या सं थेला २ वष कालावधीसाठ  दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून 

देऊन सेवाशु क्   त वावर चाल वणेस देणेकामी मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस कर यात 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 – २७  वषय मांक – ०७ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.कांबळे अंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       डॉ.हेगडेवार डा संकुल मधील बॅडिमंटन हॉल, मासुळकर कॉलनी येथील बॅडिमंटन 
हॉल अिभनव गगन पोटस ्    लब,कासारवाड  या सं थेला २ वष कालावधीसाठ  ितमहा 
र. .१२,८५०/- आका न ११ म हने कालावधीसाठ  भाडे कराराने भाडेत वावर चाल वणेस 
मा यता देणेकामी मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात 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 – २८  वषय मांक – ०८ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.कांबळे अंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       भाग .१८ मधील दनकर गजाबा भोईर यायाम शाळा महापािलके या वतीने उ कष 
िम  मंडळ या सामा जक सं थेला दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क 
त वावर चाल वणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
 
 
 



 5 

 
ठराव मांक – २९  वषय मांक – ०९ 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.संजय वाबळे  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.संजय वाबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       मा.आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/०६/का व/४०४/२०१४, दनांक ०३/११/२०१४ 
अ वये प.ैध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी भोसर  हे मैदान व मैदान 
प रसरातील हॉल व यायामशाळेसह िशवराज मु ा ित ाण भोसर  या सं थेस दनांक 
१९/१०/२०१३ ते दनांक १८/०९/२०१४ अखेर ११ म हने कालावधीसाठ  करारनामा क न 
चाल व यास दे यात आला होता.  सदर करारना याची मुदत द.१९/०९/२०१४ रोजी संपु ात 
आलेली आहे.  मनपाकडे पै.ध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी भोसर  हे 
मैदान व मैदान प रसरातील हॉल व यायामशाळेतील मैदान याचा ताबा घेणेकामी कमचार वग 
अपुरा अस यामुळे तसेच सुर ा कमचार  यांची मागणी क नह  यांचेकडून सुर ा कमचार  
उपल ध होत नाह त.  यामुळे पै.ध ड बा ऊफ गणपत फुगे पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी 
भोसर  हे मैदान व मैदान प रसरातील हॉल व यायामशाळेसह त याचा ता याची मुदत 
द.१८/०९/२०१४ रोजी संपु ात येऊन सदर तारखेपासून हॉल व मैदान देखभाल दु तीकामी 
िशवराज मु ा ित ाण भोसर   यां या ता यात आहे. तर  सबब पै.ध ड बा ऊफ गणपत फुगे 
पाट ल मैदान सॅड वक कॉलनी भोसर  हे मैदान व मैदान प रसरातील हॉल व यायामशाळेतील 
मैदान हे दनांक १९/०२/२०१४ पासून िशवराज मु ा ित ाण भोसर   या सं थेस देखभाल 
दु तीसह पुव चे सेवाशु क्  र कमेत वाढ न करता दरमहा र. .२५,०००/- सेवाशु क देऊन 
दनांक १८/०९/२०१४ पासून १० वष कालावधीक रता करारनामा क न सेवाशु क्   त वावर 
चाल व यास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात 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 – ३०  वषय मांक – १० 

दनांक – २७/०७/२०१८   

सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.कांबळे अंबरनाथ, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       कवळे येथील रामभाऊ िभमाजी तरस ह  यायामशाळा ी.बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर 

दरमहा र. .२०००/-मनपाकडून घेऊन चाल वणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

                                                ( संजय बबन नेवाळे ) 
       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/४८५/२०१८ 

दनांक : ३०/०७/२०१८ 
 

                                                                
                                                  (उ हास बबनराव जगताप)              

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


