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

कायप का मांक - ०६ 
सभावृ ांत 

 

दनांक – २६/०२/२०२१                                               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 २६/०२/२०२१ रोजी दुपार ३.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा. सद य सभागृहात उप थत होते.  
 

१. मा.उ म काश कदळे     -  सभापती 
२. मा.अ नी संतोष जाधव 
३. मा.अपणा िनलेश डोके 
४. मा.दशले रेखा राजेश 

 
     या िशवाय मा.खोत- उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे- डा 

अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------------- 

            

   उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेच े वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आल.े 
वषय .२) से टर २६ ािधकरण िनगड  येथील दोन लॉन टेिनस कोट चाल वणेस िमळणेबाबत-  
          मा.अ नी जाधव, मा.रेखा दशले यांचा ताव 
वषय .३) पंड त दनदयाळ उपा याय डा संकुल शिन मं दर पुणानगर येथील लॉनटेिनस  
          कोट चाल व यास देणेबाबत.- मा.अ नी जाधव, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
वषय .४) ओपन जम सा ह य खरेद  करणेबाबत.-मा.रेखा दशले, मा.अ नी जाधव यांचा  
          ताव. 
वषय .५) पुनावळे गावठाण यायामशाळा चाल वणेस देणेबाबत.-मा.रेखा दशले, मा.अ नी  
          जाधव यांचा ताव. 
वषय .६) से टर .२५ मधील सा व ीबाई फुले यायामशाळा रका या हॉलम ये सु   
          करणेबाबत.- मा.अ नी जाधव, मा.रेखा दशले यांचा ताव.  

---------------- 
अ) दनांक २८/१२/२०२०,०८/०१/२०२१ व २२/०१/२०२१ रोजी झाले या(कायप का मांक ०३)  

   चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
ब) दनांक ०८/०१/२०२१ व २२/०१/२०२१ रोजी झाले या(कायप का मांक ०४) चा सभावृ ांत  

   कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
क) दनांक २८/०१/२०२१ रोजी झाले या(कायप का मांक ०५) चा सभावृ ांत कायम करणेत  

   आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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ठराव मांक – २३  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २६/०२/२०२१  वभाग - डा 
सुचक – मा.रेखा दशले  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अित र  आयु (२) यांचे प  . डा/७अ/का व/२९७/२०२० द.२४/१२/२०२० 

        मा.अित र  आयु (२) यांनी िशफारस केले माणे -   

        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 आ 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/- 
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.च े सव जलतरण तलाव भाडे कराराने चाल व यास देणेकामीची ई-िन वदा 

या होईपयत देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

ठराव मांक – २४  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २६/०२/२०२१   

सुचक – मा.अ नी जाधव  अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
       Majoj Kusalkar Tennis Academy से टर नं.२४ चैत य ी.हौ.सोसायट  ािधकरण 
िनगड ,पुणे ४४ ह  लॉन टेिनस खेळाचे िश ण देणार  नामवंत सं था असून, या सं थेकड ल 
खेळाडंूनी A.I.T.A आ ण ज हा प रषद यांचेकड ल रा ीय व रा य तरावर ल पधम ये भाग 
घेऊन यश संपादन केले आहे. या सं थेस खेळाडंू या लॉन टेिनस खेळा या सरावासाठ  से टर  
२६, ािधकरण िनगड  येथील लॉन टेिनस मनपा या अट  शत नुसार भाडेत वावर दे याची या 
ठरावा वये वनंती आहे. या सं थेकडे A.I.T.A स ट फकेट कोस पूण केलेले िश क आहेत. 
तसेच फटनेस कोट व क स टंट यामुळे शहरातील खेळाडंूना लॉन टेिनसच यो य िश ण 
दे यात येईल. या सं थेकडून उ ो मुख खेळाडू घड व यासाठ  लॉन टेिनस लब वकसीत 
कर याची योजना आहे. तसेच खालील माणे सं थे या वतीने व ाथ  व नागर कांकडून शु क 
आकारले जाईल. 

Category Beginner Advance 
Student 1000/- 2000/- 
PCMC School Student 100/- 200/- 
PCMC Employee 100/- 200/- 

   तर  Majoj Kusalkar Tennis Academy या सं थेस से टर नं २६ ािधकरण िनगड , येथील २ 
लॉन टेिनस कोट तीन वषाक रता मनपा या अट  शत नुसार भाडेत वावर देणेस मा यतादेणेकामी  
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मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहता 
सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
 
                                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ------------- 

 
ठराव मांक – २५  वषय मांक – ०३ 
दनांक – २६/०२/२०२१   

सुचक – मा.अ नी जाधव  अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शिनमंदर,पुणानगर येथे पंड त दनदयाळ 
उपा याय डा संकुल हे अ यावतपणे वकिसत करणेत आलेले आहे. या डा संकुलाम ये 
आधुिनक व उ म प दतीचा लॉन टेिनस कोट तयार करणेत आलेला आहे. या ठकाणी प रसरातील 
बरेचशे खेळाडू लॉन टेिनस खेळ यासाठ  येत असतात परंतु या खेळाडंूना मागदशन कर यासाठ  
िश क उपल ध नाह . यासाठ  पंपर  िचंचवड शहरातील ी.रमाकांत चौतमहल यांनी आंतररा ीय 

पातळ वर ल ऑल इंड या टेिनस असोिसएशन माफत दले जाणारे िश काचे िश ण पूण केलेले 
आहे. याच माणे यांनी मंुबई येथील िस द  सोसायट  येथे पाच वष व मंगलोर मधील कॅनरा 
टेिनस अकॅडमी येथे पाच वष खेळाडंूना लॉन टेिनसच िश ण दलेले आहे. ते पंपर  िचंचवड 
शहरात वा त याय अस याने यांनी पंड त दनदयाळ उपा याय डा संकुल येथील लॉन टेिनस 
कोट चाल वणेस िमळणेबाबत वनंती केली आहे. ी.रमाकांत चौतमहल यांचा लॉन टेिनस खेळाडंूना 
दलेला िश णाचा अनुभव वचारात घेता यांना पंड त दनदयाळ उपा याय डा संकुल,शिनमं दर 
, पूणानगर येथील लॉन टेिनस कोट चाल व यास द यास याचा महापािलका े ातील खेळाडंूना 
िन त फायदा होईल व येथील खेळाडू रा य व आंतररा ीय पातळ वर पोहोच यास मदत होईल. 
सबब पंड त दनदयाळ उपा याय डा संकुल, शिनमं दर,पुणानगर येथील लॉन टेिनस कोट 
मनपा या िनयम अट  व शत नुसार ी.रमकांत चौतमहल यांना चाल वणेस देणेकामी मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – २६  वषय मांक – ०४ 
दनांक – २६/०२/२०२१   

सुचक – मा.रेखा दशले  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.रेखा दशले, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
       भाग .३१ महा मा योितबा फुले उ डान पुल खाली, सांगवी फाटा व साई चौक 
वॉ कंग ॅक ,नवी सांगवी येथे आपेन जम सा ह य खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – २७  वषय मांक – ०५ 
दनांक – २६/०२/२०२१  

सुचक – मा.रेखा दशले  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.रेखा दशले, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
       पुनावळे गावठाण यायामशाळा ह  कत र  सेवा संघ कत र  नगर पुनावळे या सं थेस 
११ म हने सवा शु क त वावर कराराने र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून 
घेवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – २८  वषय मांक – ०६ 
दनांक – २६/०२/२०२१   

सुचक – मा.अ नी जाधव  अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
संदभ – मा.अ नी जाधव, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
       से टर क.२५ मधील सा व ीबाई फुले यायामशाळा येथील प ह या मज यावर ल 
रका या हॉलम ये म हलांसाठ  यायामशाळा सु  क न ती यायामशाळा ओम साई म हला 
मंडळ से टर नं.२८ िनगड  ४४ या सं थेस ११ म हने सेवा शु क त वावर कराराने र. .२०००/-
(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून घेवुन सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर 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/४२/२०२१                           

दनांक : ०१/०३/२०२१                                         (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.  


