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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/३४०/२०२० 

दनांक : ०४/१२/२०२० 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य,मा. 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 द.११/१२/२०२०  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 ११/१२/२०२० रोजी दु.३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै 
२०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली 
आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी 
हावे, ह  वनंती.  
 मा.कळावे,    
 

 आपला व ास,ू                             
                                                                                                         

                                                                                                      
      (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 – ०२ 
 

 
 

        दनांक : ११/१२/२०२०          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 ११/१२/२०२० रोजी दुपार  ३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
ऑनलाईन प दतीने (VIDEO CONFERENCING) ारे आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

अ) दनांक ०८/०५/२०२० रोजी झाले या ( कायप का मांक १६ ) चा सभावृ ांत कायम 
करणे. 

आ) दनांक २३/१०/२०२० रोजी झाले या ( वशेष सभेचा) ( कायप का मांक ०१ ) चा    

       सभावृ ांत कायम करणे.        
  

 

                  ----------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ८२ यायामशाळा म.न.पा. प रसरात 

चाल व या जात असुन यापैक  ५० यायामशाळा दरमहा २०००/- सेवाशु क देऊन 

मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने चाल व यास 

दले या आहेत. यापैक  खालील ३६ यायामशाळांची मुदत संपु ात येत अस याने 
संबधीत सं थांनी मुदतवाढ िमळणेकामी अज केलेला आहे. 

 
अ.  यायामशाळेचे नांव सं था/मंडळाचे नाव 
१ व ानगर रामनगर यायामशाळा इले हन डस ् पोटस  लब 
२ संभाजीनगर यायाम शाळा,िचंचवड साई शारदा म हला बचत गट िचंचवड 
३ कै.आकाश काळभोर या.शाळा आकुड  हंदु थान रलाएबल पोटस लब,आकुड  
४ बाहुबली यायाम शाळा,िनगड  साथी जी.ए.इनामदार पोटस अकादमी  

आकुड  
५ सा व बाई फुले म हला यायामशाळा ॉस फट टेिनस सटर अकादमी िनगड  
६ छ.िशवाजी महाराज जलतरण यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ आकुड  
७ कै.कैलास शंकरराव पांढारकर या.शाळा  

आकुड  
ी.तुळजामाता म हला बचतगट आकुड  

८ कै.संजय काळे हे थ लब,िनगड  सं ाम पोटस लब से.नं.२८ ािधकरण 
 

९ वा.सावरकर यायामशाळा से.नं.२६ िनगड  कॅप टोन पोटस ऍ ड फटनेस से.२७  
िनगड  

१० सुदशननगर म हला हे थ लब ीधर नगर युवा ित ान िचंचवड 
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११ कवळे गावठाण यायामशाळा, कवळे ी.बापदेव महाराज सेवा सं था मया. कवळे 
१२ गु वय दादोजी क डदेव या.शा.राजष  शाहू 

उ ान बजलीनगर 
िशवश  म हला बचत गट िशवनगर   
िचंचवड 

१३ ी.गणेश या.शा.मरळ उ ान पवनानगर शंभुराज ेमदानी खेळ वकास मंच  
िचंचवडगाव 

१४ कै.तानाजी गावडे या.शा.तानाजीनगर  
िचंचवड 

अजीत वयंरोजगार सेवा सह.सं था 

१५ राजमाता जजाऊ म हला या.शाळा काकडे 
पाक 

काकडे पाक िम  मंडळ,िचंचवड 

१६ कै.बळवंत िचंचवडे यायामशाळा,िचंचवड सं कृती म हला बचतगट,िचंचवड गाव 
१७ डॉ.हेडगेवार डा संकुल या.शा.मासुळकर 

कॉ. 
ी.िशवाजी िम  मंडळ, पंपर  

१८ खराळवाड  पु ष यायामशाळा खराळवाड  कामगार िम  मंडळ पंपर  
१९ कै.आ णासाहेब मगर तलाव या.शाळा  

पंपर  
यु भारत वकास सोशल फांऊडेशन  

नेह नगर 
२० ी.भैरवनाथ यायामशाळा,भोसर  छ.िशवाजी म.त ण मंडळ भोसर  
२१ कै.बाबुराव भांडे पंपळे िनलख या.शाळा ओम साई फाऊंडेशन पंपळे गुरव 
२२ शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा 

 पंपळे गुरव 
वामी समथ ववेकानंद िम  मंडळ 

२३ वैदुव ती यायामशाळा , पंपळे गुरव वैद ुसमाज बोधन मंडळ, पंपळे गुरव 
२४ मंुजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर गणेश िम  मंडळ पंपळे सौदागर 
२५ सखुबाई गवळ  उ ान म हला या.शा.भोसर सं कृती म हला वयं रोजगार सं था,भोसर  
२६ पै.िशवराम डोळस यायामशाळा,भोसर  डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  
२७ कै.कचदेव िसताराम ल ढे यायामशाळा  

भोसर   
ल ढे तालीम िम  मंडळ भोसर  

२८ कै. बंदुमाधव ठाकरे या.शाळा यमुनानगर, 
िनगड  

ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर 

२९ कै.िमनाताई ठाकरे म हला यायाम शाळा 
यमुनानगर 

कुल वामीनी महासंघ यमुनानगर िनगड  

३० कै.मधुकर पवळे या.शा.आणाभाऊ साठे 
डांगण यमुनानगर 

हनुमान पोटस ्अकॅडमी,मोरेव ती िचखली 

३१ सांगवी म हला यायामशाळा,सांगवी मनोहर  म हला बचत गट सांगवी 
३२ कै.मधुकर पवळे यायामशाळा, राजनगर ओम साईराम सेवा ित ाण यमुनानगर 
३३ कै.सदािशव ब हरवाडे या.शाळा शाहुनगर हनुमान पोटस ्अकॅडमी मोरे व ती िचखली 
३४ संत तुकारामनगर यायामशाळा  

व लभनगर 
 

हनुमान पोटस ्अकॅडमी मोरे व ती िचखली 

३५ साई शारदा म हला या.शाळा आय ट  आय 
कासारवाड  
 

अिभनव गगन पोटस ्कासारवाड  

३६ फुगेवाड  यायामशाळा, फुगेवाड  जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाड  
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  वर ल त यात नमुद केले या ३६ यायामशाळांची मुदत संपु ात येत 

अस यान ेसं था, मंडळ, बचत गट यांनी मागणी के या माण े३६ यायामशाळांना 
आदेशा या तारखेपासून ११ म हन ेकरारान ेदरमहा र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार 
फ ) मनपाकडून सेवाशु क देऊन यांना चाल व यास देणेस मा यतेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणबेाबत वचार करण.े 

  
 

                                                                                                   
     (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३४०/२०२० 
दनांक : ०४/१२/२०२० चे लगत. 

 


