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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ११/०१/२०१९                   वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा शु वार दनांक ११/०१/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 
        २. मा.शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे 

       ३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

       ४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

                  ५. मा.अपणा िनलेश डोके 

   ६. मा.संजय म हारराव वाबळे 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.राऊत – .सहा.आयु , मा.पानसरे 
–  डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आल.े 

 

वषय .४) भाग .१७ मधील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा िशवश  म हला बचत   
गटास सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मुदतवाढ देणेबाबत – मा.शैलेश मोरे, 
मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव.  

वषय .५) मनपाचा पंपर  येथील कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल हा मै ी वयंरोजगार सेवा 
           सं थेस ५ वष भाडे कराराने चाल व यास देणेबाबत – मा.शैलेश मोरे, मा.सुजाता 
           पालांडे यांचा ताव. 
वषय .६) पंपर  िचंचवड शहरातील पुनावळे यायामशाळा CAPSTONE SPORTS & FITNESS यांना  

           ३ वष कराराने चाल व यास दे यास मा यता देणेबाबत - मा.शैल  मोरे, मा.सुजाता 
           पालांडे यांचा ताव. 

---------- 
 दनांक २८/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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ठराव मांक – ६९  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ११/०१/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.शैलेश मोरे                        अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/५८४/२०१८, द.२९/१०/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       ी.नंदकुमार कचे र रोकडे, लॉन टेिनस िश क यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
से टर . २५ येथील लॉनटेिनस ले कोट भाडे कराराने चाल व याचे ावयाचे झा यास 
म ह याचे एका कोटचे र. .५०००/- व दोन कोटचे र. .१०,०००/- भाडे आका न संबंधीत य  
/ सं था / मंडळे यां याकडून र. .२०,०००/- अनामत र कमेचा एफ.ड .आर. मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे घेऊन तावात नमुद अट  शत  नुसार व लॉनटेिनस कोट 

भाडे कराराने चाल व यास देणसे मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे ि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. 
---------- 

 
 
ठराव मांक – ७०  वषय मांक – ०२ 

दनांक – ११/०१/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे                        अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४९९/२०१८, द.२४/१२/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
       मनपाची राजमाता जजाऊ यायामशाळा काकडे पाक िचंचवड ह काकडे पाक िम  मंडळ 
िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम शाळाची मुदत 
द.०२/११/२०१८ रोजी संपु ात आ याने यांना आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ देणेकामी व  ११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 

देणेस तसेच १) िचंचवड भाग .१८ मधील तानाजी गावडे यायामशाळा अ जत वयंरोजगार 
सं थेस ११ म हने कराराने चाल वणेस देणेस तसेच २) संत तुकारामनगर मधील जजाऊ 
सां कृितक भवनमधील यायामशाळा हनुमान जम या सं थेस ११ म हने कराराने चाल वणेस 
देणेस तसेच  ३) सखुबाई गवळ  उ ानातील जम सं कृती म हला वयंरोजगार सं था या 
सं थेस ११ म हने कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
ि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. 
---------- 
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ठराव मांक – ७१  वषय मांक – ०३ 

दनांक – ११/०१/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे                        अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६४४/२०१८, द.३१/१२/२०१८ 

 वषय - मे.सुिमत पो स अँ ड फटनेस इ वपम स, िचंचवड पुणे १९ यांना भोसर  
जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई, देखभाल व 
यां क देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ देणे. 
वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

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

 
ठराव मांक – ७२  वषय मांक – ०४ 

दनांक – ११/०१/२०१९   

सुचक – मा.शैलेश मोरे                        अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव – 

       पं.िचं.मनपाची भाग .१७ मधील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा आदेश मांक 
डा/३/का व/१२२/२०१८, द.११/०४/२०१८ अ वये िशवश  म हला बचत गटास दनांक 

११/०४/२०१८ ते १०/०३/२०१९ पयत सेवाशु क त वावर चाल व यास दलेली असून सदर मुदत 
दनांक १०/०३/२०१९ रोजी संपत आहे. िशवश  म हला बचत गटाने यायाम शाळेचे केलेले 
उ कृ  यव थापन ल ात घेता गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा िशवश  म हला बचत 
गटास सेवाशु क त वावर चाल वणेस देणेकामी मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ७३  वषय मांक – ०५ 

दनांक – ११/०१/२०१९   

सुचक – मा.शैलेश मोरे                        अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       मनपाचा संत तुकारामनगर येथील सरदास व लभभाई पटेल बॅडिमंटन हॉल पंपर  १८ हा 
युिनट वेलफेअर अ ड सोशल फ डेशन या सं थेस दरमहा र. .१२,८५०/- जीएसट  सह भाडे 
आका न ५ वष भाडे कराराने चाल व यास दलेले आहे.  याच धत वर मनपाचा पंपर गाव येथील 
कािशबा िशंदे बॅडिमंटन हॉल पंपर  १८ हा मै ी वयंरोजगार सेवा सं था या सं थेस ५ वष  भाडे 
कराराने दरवष  १० ट के भाडेवाढ क न चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे ि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. 
---------- 
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ठराव मांक – ७४  वषय मांक – ०६ 
दनांक – ११/०१/२०१९   

सुचक – मा.शैलेश मोरे                        अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड शहरातील पुनावळे यायामशाळा CAPSTONE SPORTS & FITNESS यांना 
३ वष कराराने मनपाकडून र. .२,०००/- सेवाशु क घेऊन चाल व यास दे यास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे ि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. 
 
 
 

                                          ( 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/२७/२०१९ 

दनांक : ११/०१/२०१९ 
 

                                                                 

               
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.  
 


