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

कायप का मांक - ०३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २८/१२/२०२०                        वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

पा ीक सभा सोमवार दनांक २८/१२/२०२० 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.ड बू आसवानी( हरानंद)  

       ४.  मा.दशले रेखा राजेश 
 

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

---------- 

उप थत स ा.सद ांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत 
आले.    
वषय .१) बाल भवन म हला यायामशाळा खराळवाड  ह  उ मनगर िम मंडळ यांना चाल वणेस  

          देणेबाबत.- मा.रेखा दशले , मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 
वषय .२) भाग .३० मधील खेळाचे मैदान अिभनव गगन पोटस लब कासारवाड    

           यासं थेस कराराने देणेबाबत.- मा.रेखा दशले, मा. शैलेश मोरे यांचा ताव. 
वषय .३) मनपा या ५ जलतरण तलावांची खोली कमी करणेबाबत.- मा.रेखा दशले, मा. शैलेश  

          मोरे यांचा ताव. 
वषय .४) मनपा या ८ े ीय कायालयांतगत टेबल टेिनस सटर सु  करणेबाबत.- मा.रेखा  

           दशले, मा. शैलेश मोरे यांचा ताव. 
वषय .५) थेरगाव बोट लब यायामशाळा अ खल नाधुं ज प रषद संभाजीनगर यांना ११  

           म हने कराराने देणेबाबत.- मा. शैलेश मोरे, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
वषय .६) मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क सभेबाबत.- मा. शैलेश मोरे,  

          मा.रेखा दशले यांचा ताव.  

------------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक – मा. शैलेश मोरे          अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
सोमवार दनांक २८/१२/२०२० रोजी होणार  पा क सभा(कायप ीका .०३) दनांक ०८/०१/२०२१ 
रोजी दुपार  २.४५ वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 

 

सदर सुचना सवानुमते मा  झाली. 
---------- 

 
सभापती – शु वार िद.०८/०१/२०२१ रोजी दुपारी 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 - ०३ 
सभावृ ांत 

( दनांक २८/१२/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०८/०१/२०२१                        वेळ – दुपार  २.४५ वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

दनांक २८/०१/२०२१ रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक ०८/०१/२०२१ 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 
        

     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  २.१५ 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 - ०३ 
                                                               सभावृ ांत 

( दनांक २८/१२/२०२० व ०८/०१/२०२१ ची तहकूब सभा )  
 

दनांक – ११/०१/२०२१                              वेळ - दुपार  २.१५ वा. 
 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक ०८/०१/२०२१ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ११/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.१५ 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, मा.पानसरे – 
डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

  ---------- 
 
 

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

             रोजी दपुार  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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        िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - ४११ ०१८. 

मा. ीडा, कला, सािह  व सां ृ ितक सिमती 
कायपि का मांक - ०३ 

सभावृ ांत 
( िदनांक २८/१२/२०२०, ०८/०१/२०२१ व ११/०१/२०२१ ची तहकूब सभा )  

  
 िदनांक – २२/०१/२०२१                                                        वेळ - दुपारी २.३० वा. 
 
      िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा. ीडा,कला, सािह  व सां ृ ितक सिमतीची िदनांक 
११/०१/२०२१ ची तहकूब सभा शु वार िदनांक २२/०१/२०२१ रोजी दुपारी २.३० वाजता महापािलके ा शासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.  सभेस खालील 
स ा.सद  उप थत होते. 

१. मा.उ म काश कदळे - सभापती 
२. मा.तुषार रघुनाथ िहंग े
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 ास जगताप – नगरसिचव, मा.पानसरे – ीडा अिधकारी हे 
अिधकारी सभेस उप थत होते. 
 

अ)  िदनांक ११/१२/२०२० रोजी झाले ा सभेचा (कायपि का .०२) सभावृ ांत कायम करणेत    
आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

             सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – १०              िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – २२/०१/२०२१      
सुचक :- मा.रेखा दशले                  अनुमोदक : मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ाव. 
  बालभवन मिहला ायाम शाळा,खराळवाडी ही ायाम शाळा उ मनगर िम  मंडळ या सं थेस 
द.म.र. .२०००/-(अ री र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून सेवाशु  देऊन ११ मिहने कराराने चालिव ास देणेस 
मा ता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठिवणेत यावा. 

 

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

ठराव मांक – ११              िवषय मांक - ०२ 
िदनांक – २२/०१/२०२१      
सुचक :- मा.रेखा दशले                   अनुमोदक : मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ाव. 
  मनपा ा वतीने भाग .३० मधील आर ण .२२ खेळाचे मैदान चालिवले जाते. सदर मैदान स ा 
वापरात नाही. कासारवाडी प रसर हा चाळ वजा घरांचा आहे. सदर प रसरातील मुलांना खेळ ासाठी कोणतेही 
मैदान उपल  नाही. अिभनव गगन ोटस ब कासारवाडी यांनी शहरातील मुलांना खेळात ािव  
िमळिव ासाठी सदर मैदानाची मा.सौ.आशा तानाजी धायगुडे-शडगे यांचेकडे मागणी केलेली आहे. तरी मुलां ा 
सवागीण िवकासाकरता, भाग .३० मधील आर ण .२२ खेळाचे मैदान अिभनव गगन ोटस ब कासारवाडी 
या सं थेस मनपा ा दरानुसार सकाळी ६.०० ते ८.०० वा. व सायंकाळी ५.०० ते ७.००वा. या वेळेक रता ५ 
वषाक रता  कराराने देणेस मा ता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफार करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठिवणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 
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ठराव मांक – १२               िवषय मांक - ०३ 
िदनांक – २२/०१/२०२१      
सुचक :- मा.रेखा दशले                      अनुमोदक : मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ाव. 
      मनपा या वतीने एकूण १२ जलतरण तलाव चाल वले जातात, १२ जलतरण तलावापैक  ७ 
जलतरण तलावां या खोली(Deepth) कमी असून ५ जलतरण तालावां या खोली खालील माणे आहेत. 
अ. . े ीय कायालयाचे 

नांव 

जलतरण तलावाचे नांव      स या या खोलींचा 
            तपिशल 

   १      अ ी.छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, 
आकुड  

३.५० फुट x १६ फुट 

   २      अ राजष  शाहु महाराज जलतरण तलाव, 
मोहननगर िचंचवड 

३.५० फुट x १४ फुट 

   ३      ब कै.व ताद बाळासाहेब गावडे जलतरण तलाव, 
केशवनगर,िचंचवड 

३.५० फुट x १४ फुट 

   ४      इ भोसर  जलतरण तलाव,भोसर  ३.५० फुट x १४ फुट 
  ५      ग खंवसरा पाट ल जलतरण तलाव,थेरगाव ३.५० फुट x १४ फुट 

      वर ल ५ जलतरण तलावांची खोली जा त अस योन, उ हाळ  िसझनम ये सवच जलतरण तलावांवर 
पोहणारे डा ेमी,नगा रक, जलतरण खेळाडू यांची मोठया माणात गद  होत असलते. या गद म ये नवखे 
पोहणारे नाग रकांची जा त सं या असते. वर ल जा त जलतरण तलावांची खोली जा त अस याने सदर 
ठकाणी गद मुळे अपघात/ ज वत हानी होऊ नये या ीने वर ल ५ जलतरण तलावांची खोली कमी करणे 
आव यक आहे. तर  मनपा या आकुड , मोहननगर, िचंचवड ,भोसर , थेरगाव या ५ जलतरण तलावांची खोली 
(Deepth) कमी करणेस मा यता  देणेकामी  मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कामय होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
 

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

ठराव मांक – १३               िवषय मांक - ०४ 
िदनांक – २२/०१/२०२१      
सुचक :- मा.रेखा दशले                     अनुमोदक : मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.रेखा दशले, मा.शैलेश मोरे यांचा ाव. 
       मनपा या वतीने स या िचंचवड येथे टेबल टेिनस सटर कर यात आलेली आहे. मनपा प रसरात व वध 
ठकाणी टेबल टेिनस सटर सु  करणेस पंपर  िचंचवड टेबल टेिनस असोिसएशन यांनी मागणी केलेली आहे.  मनपा  
८  े ीय कायालयांतगत टेबल टेिनस सटर सु  के यास शहरात टेबल टेिनस खेळाडू  तयार हो यास मदत होईल. 
तर  मनपा या ८ े ीय कायालयांतगत टेबल टेिनस सटर सु  करणेस, तसेच फ े ीय कायालय अंतगत 
यमुनानगर जलतरण प रसरात टेबल टेिनस सटर सु  करणेस व याकामी आव यक सा ह य खरेद  करणेकामी 
येणा-या य  खचा शासक य मा यता देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती पाठ वणेत यावा. 

 

 सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 
----------  
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ठराव मांक – १४                  िवषय मांक - ०५ 
िदनांक – २२/०१/२०२१      
सुचक :- मा.शैलेश मोरे                   अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
संदभ – मा.शैलेश मोरे ,मा.रेखा दशले यांचा ाव. 
  िपंपरी िचंचवड शहरातील थेरगाव बोट ब ायामशाळा आ खल नाधंु ज प रषद संभाजीनगर, आकुड  ३५ 
यांना ११ मिहने सेवा शु  त ावर कराराने ायामशाळा र म पये २०००/-(अ री र. .दोन हजार फ ) 
महापािलकेकडून घेवून चालिवणेस देणेस मा ता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठिवणेत  यावा. 

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

ठराव मांक – १५            िवषय मांक - ०६ 
िदनांक – २२/०१/२०२१      
सुचक :- मा.शैलेश मोरे                     अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
संदभ – मा.शैलेश मोरे ,मा.रेखा दशले यांचा ाव. 
                  मा. ीडा,कला,सािह  व सां ृ ितक सिमती सभा संभा  मनपा पोट िनवडणूक आचारसंिहतेमुळे िदनांक 
१२/०२/२०२१ रोजी होणारी पाि क सभा ही िदनांक २८/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.००वा आयोिजत करणेस मा ता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत      यावी . 

सदर ठराव सवानुमते मा  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/४०/२०२१ 

दनांक : 01/02/2021 

                                                                                                                                     
( 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 


