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

कायप का मांक - ०४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ०८/०१/२०२१                        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 ०८/०१/२०२० 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.उ म काश कदळे  - सभापती 
       २.  मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

       ३.  मा.दशले रेखा राजेश 
 

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

---------- 

   सभापती -   आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने सोमवार दनांक ११/०१/२०२१  

            रोजी दुपर २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

                    

                      ( उ म काश कदळे ) 

      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 - ०४ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०८/०१/२०२१ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ११/०१/२०२१                        वेळ – दुपार  २.३० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

दनांक ०८/०१/२०२१ रोजीची तहकूब सभा सोमवार दनांक ११/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.३० 

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.उ म काश कदळे  - सभापती 
       २.  मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ  
 

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

सभेस उप थत होते. 

---------- 

 

   सभापती -   आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने शु वार दनांक २२/०१/२०२१  

            रोजी दुपर  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

                    

                      ( उ म काश कदळे ) 

      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 - ०४ 
                                                               सभावृ ांत 

( दनांक ०८/०१/२०२१ व ११/०१/२०२१ ची तहकूब सभा )  
 

दनांक – २२/०१/२०२१                                       वेळ - दुपार २.४५ वा. 
 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक ११/०१/२०२१ ची तहकूब सभा शु वार दनांक २२/०१/२०२१ 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.उ म काश कदळे - सभापती 
२. मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

४. मा.भालेकर वण महादेव 

५. मा.दशले रेखा राजेश  
      या िशवाय मा.खोत – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – 
डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

  ---------- 
 
ठराव मांक – १६  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २२/०१/२०२१  वभाग - डा 
सुचक – मा.तुषार हंगे  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.महापािलका अित.आयु (२) यांचे प  . डा/७अ/का व/२९७/२०२० द.२४/१२/२०२० 

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

       तलाव पाणी शु द करण,प रसर व छता, देखभाल व यां क दु ती कामकाज मुदतवाढ  
       देणेबाबत.. 
 
  वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

 

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

ठराव मांक – १७   वषय मांक – ०२ 
दनांक – २२/०१/२०२१   वभाग - डा 
सुचक – मा.रेखा दशले   अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१९३/२०२० द.३०/१२/२०२० 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

      से टर नं ४ पाईनरोड मोशी येथील लॉनटेिनस हाड कोट 
CROSSFIT  TENNIS  STAR   ACDEMY ,  िनगड  ािधकरण यांना भाडे कराराने चाल व यास 
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ावयाचे झा यास (स. ६.०० वा ते दु. १२.०० पयत व सायं ४.०० ते रा ी ९.०० वा. पयत) देता 
येणे श य आहे. म ह याचे एका कोटचे माहे र.  ५५००/- माणे व दोन कोटचे भाडे र.  
११,०००/- भाडे तसेच िनयमानुसार   G S T  भाडे आका न संबंधीत य  / सं था / मंडळे 
यां याकडून र.  २०,०००/- अनामत र कमेचा रा ीयकृत बँकेचा एफ ड  आर मा. आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे घेऊन सोबतचे अट  शत  नुसार व लॉनटेिनस कोट भाडे 
कराराने चाल व यास देणेकामी मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे ि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. 
 

                                            ( उ म काश कदळे) 

                                                                 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/४१/२०२१ 

         दनांक : ०१/०२/२०२१ 

                                                                                                                                    
( 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.तज 


