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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २३/०७/२०२१                                                                 वेळ – दुपार ३.०० वा. 

 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची पा क 
सभा शु वार दनांक २३/०७/२०२१ रोजी दुपार ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील 
तस-या मज यावर ल मा.सभापती, डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती यांचे दालनात 
मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व 
२८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  
होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य मा.सभापती यांचे दालनात तर काह  
स मा.सद य ऑनलाईन प दतीन े(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत होते.  
 

१. मा. उ म काश कदळे     -  सभापती 
२. मा. तुषार रघुनाथ हंगे  

३. मा. शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

४. मा. अपणा नलेश डोके 

५. मा. भालेकर वण महादेव 

६. मा. दशले रेखा राजेश 
 

     या शवाय मा.खोत - उप आयु त, मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.पानसरे- डा अ धकार  
हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

---------------- 

        उपि थत स मा.सद या या संमतीने खाल ल ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घे यात आले. 
 

वषय .२) भाग .१३, जे ठ नाग रक संघ यमुनानगर यांक रता कॅरम बोड व खु या खरेद  
करणेस शासक य मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा 

ताव.  
 

वषय .३) भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव प रसरात न याने टेबल टे नस सटर सु  
करणेस, याकामी लागणारे टेबल टे नसचे टेबल, रॅकेट, बॉल खरेद  करणेस शासक य 
मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव.  

 

वषय .४) भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव प रसरात न याने सु  करावयाचे टेबल टे नस 
सटर, पंपर  चंचवड टेबल टे नस असो सएशन, पंपर  कॉलनी पुणे ४११०१७ या सं थेस 
नाममा  भाडे दराने, ११ म हने क रता भाडे कराराने चाल व यास देणेस शासक य 
मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव.  
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वषय .५) भाग .२६, सा व ीबाई फुले उ यान वशालनगर, प ंपळे नलख येथील 

          कै.वामनराव जगताप वरंगुळा क  येथे न याने संगीत वग सु  करणेस शासक य 
मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव.  

 

वषय .६) भाग .२६, सा व ीबाई फुले उ यान वशालनगर, प ंपळे नलख येथील 

          कै.वामनराव जगताप वरंगुळा क  येथे न यान े सु  करावया या संगीत वगाक रता 
जा हरात स द क न मानधनावर संगीत श क नयु त करणेस शासक य मा यता 
घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

 

वषय .७) काय चाई ड फौडेशन या सं थेला से. .२६ ा धकरण नगडी येथील एरो बक सटर 
िज नॅ शअम हॉल देणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

 

वषय .८) भाग .११ येथील हे ेव ती ान योती सा व ीबाई फुले ाथ मक शाळेतील 
यायामशाळा हे ेव ती चखल  ह वीर  अ भम य ड सकल साने चौक चखल  या 
सं थेस चाल व यास देणे बाबत  - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

 

वषय .९) भाग .२६ वाकड  पपंळे नलख येथे न याने काया वीत झालेल  यायामशाळा 
कावेर नगर  ह कावेर नगर युवक म   मंडळ या सं थेस चाल व यास देणे बाबत  - 
मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

   

वषय .१०) भाग .६ सदगु नगर भोसर  येथील मनपाची यायमशाळा ह ी यो तबा 
वयरोजगार सेवा सहकार  सं था रधाकृ णनगी स.न. १९८ जु या पो ट ऑफ स समोर 

च पाणी रोड भोसर  पुणे ३९ या सं थेस चाल व यास देणे बाबत - मा. वण भालेकर, 
मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

  

वषय .११) भाग .१३, अ ह याबाई होळकर उ यान, यमुनानगर येथील हॉल म ये न याने 
रायफल शुट ंग श ण क  करणेस व या अनुषंगाने रायफल शुट ंग सा ह य खरेद  
करणेस शासक य मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा 

ताव. 
 

वषय .१२) भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव येथील कै.बाळासाहेब ठाकरे सभागृह, हॉल 
म ये न याने संगीत वग सु  करणेस व या अनुषंगाने संगीत वा ये, संगीत सा ह य 
खरेद  करणेस शासक य मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, मा.शैलेश मोरे यांचा 

ताव. 
 

वषय .१३) भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव येथील कै.बाळासाहेब ठाकरे सभागृ ह, हॉल 
म ये न याने सु  करावया या संगीत वगाक रता जा हरात स द क न मानधनावर 
संगीत श क नयु त करणेस शासक य मा यता घेणेबाबत - मा. वण भालेकर, 
मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

 

---------- 
अ) दनांक १२/०३/२०२१ व ०९/०७/२०२१ रोजी झाले या ( कायप का मांक ०७ ) चा सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
----------- 
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ठराव मांक – २९  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २३/०७/२०२१  वभाग- डा 
सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ - मा.महापा लका आयु त यांचे प  . डा/७/का व/३२३/२०२१, द.०२/०७/२०२१. 
      मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे -  
      ामसेवक, ामपंचायत, तुळापुर यांना ी छ पती संभाजी महाराज यांचे ब लदान दन 
(फा गुन अमावा या) समाधी ठकाणी, तुळापुर येथे मंडप यव था, लाईट यव था, प याचे पाणी, 
हारफुल ेइ.क रता अनुदान, आ थक सहा य अदा करणेकामी, “ ामपंचायत, तुळापुर यांना ी छ पती 
संभाजी महाराज यांच े ब लदान दन (फा गुन अमावा या) काय मासाठ  यावयाचे अनुदान” अस े

न याने लेखा शष करणेस व या लेखा शषावर सन २०२१-२२ पासून दरवष  र. .३,००,०००/- इतक  
तरतूद करणे या क रता उपयो गता माणप / व नयोग दाखला, खचा या पाव या सादर करणे व 
दरवष  मा यता  घेऊनच कायवाह  करणेकामी मा. थायी स मती माफत मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 

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

 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घे यात आले. 

 
ठराव मांक – ३०  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 
            पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .१३, जे ठ नाग रक संघ यमुनानगर यांना कॅरम बोड व 

खु याची आव यकता असून यांनी मा.सभापती, मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती यांचेकड े

वेळोवेळी मागणी केल  आहे. तर  भाग .१३, जे ठ नाग रक संघ यमुनानगर यांक रता ६ कॅरम बोड व २५ 

खु या खरेद  करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३१  वषय मांक – ०३ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .१३ यमुनानगर जलतरण तलाव प रसरात न याने टेबल 
टे नस सटर सु  कर याक रता जागा उपल ध आहे. सदर ठकाणी न याने टेबल टे नस सटर सु  
के यास डा ेमी, नाग रक यांना याचा लाभ घेता येईल तर  भाग .१३ यमुना नगर जलतरण 
तलाव प रसरात न याने टेबल टे नस सटर सु  करणेस याकामी लागणारे जागा उपल धतेनुसार 
आव यकते माणे टेबल टे नसचे टेबल, रॅकेट, टेबल टे नस बॉल खरेद  करणेस शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३२  वषय मांक – ०४ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव प रसरात न याने टेबल 

टे नस सटर सु  करणेक रता जागा उपल ध आहे, सदर ठकाणी न यान े टेबल टे नस सटर सु  कर याच े

नयोजन आहे. यमुनानगर जलतरण तलाव प रसरात न याने सु  करावयाचे टेबल टे नस सटर, हे ी चंदर 
थवानी, स चव, पंपर  चंचवड टेबल टे नस असो सएशन, स ह नं.२२४/५ ए /१ सुयोग रे सडे सी, बी वंग 

लॅट नं.१०, पंपर  कॉलनी, पुणे ४११०१८ या सं थेस नाममा  भाडे दराने, ११ म हने क रता, भाडे करारान े

चाल व यास देणेकामी यांनी मा.सभापती,मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती यांचेकड ेमागणी 
केल  आहे. तर  भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव प रसरात न याने सु  करावयाचे टेबल टे नस 

सटर, हे ी.चंदर थवानी, स चव, पंपर  चंचवड टेबल टे नस असो सएशन, स ह नं.२२४/५ ए /१ सुयोग 

रे सडे सी, बी वंग लॅट नं.१०, पंपर  कॉलनी, पुणे ४११०१८ या सं थेस नाममा  भाड ेदरान,े ११ म हन े

क रता, भाडे करारान ेचाल व यास देणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३३  वषय मांक – ०५ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

पपंर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .२६, सा व ीबाई फुल ेउ यान वशालनगर, पंपळे नलख 

येथील कै.वामनराव जगताप वरंगुळा क  येथ ेजागा उपल ध आहे. सदर वरंगुळा क  म ये न याने संगीत 

वग सु  के यास, या प रसरातील व याथ , संगीत ेमी, नाग रक यांना याचा लाभ घेता येईल. तर  भाग 

.२६, सा व ीबाई फुल ेउ यान वशालनगर, पंपळे नलख येथील कै.वामनराव जगताप वरंगुळा क  येथ े

न याने संगीत वग सु  करणेस, व या अनुषंगान ेसंगीत वा ये, संगीत सा ह य खरेद  करणेस शासक य 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३४  वषय मांक – ०६ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .२६, सा व ीबाई फुल ेउ यान वशालनगर, पंपळे नलख 

येथील कै.वामनराव जगताप वरंगुळा क  येथ ेन याने संगीत वग सु  कर याच े नयोजन आहे. तर  भाग 

.२६, सा व ीबाई फुल ेउ यान वशालनगर, पंपळे नलख येथील कै.वामनराव जगताप वरंगुळा क  येथ े

न याने सु  करावया या संगीत वगाक रता जा हरात स द क न मानधनावर संगीत श क नयु त 

करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३५  वषय मांक – ०७ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

कु. नेहा कासले या अबन हे थ या नावाने िजम चाल वत आहेत. यांनी म हलांक रता झुंबा 
लासेस व अरो बक साठ  से. .२६ येथील अरो बक सटर, िज नॅ शयम हॉलची मागणी केल  होती. 

सदर मागणीचा वचार क न महानगरपा लकेने डा स मतीत ठराव .८९ वषय .१० 
द.१३/०३/२०२० रोजी यांना से. .२६ येथील अरो बक सटर, िज नॅ शयम हॉल दे याचा वषय झाला 
होता. पण कु. नेहा कासले यांनी महानगरपा लकेचा भाडे करार केलेला नाह , दुर वनी, मेलवर तसेच 
त डी कळवूनह  काह च तसाद नस याने म.न.पा.चे नुकसान होत आहे. यामुळे काय चाई ड 
फ डेशन ह  सं था २०१६ पासून द यांग आ ण वशेष मुलांसाठ  कृती आ ण रहॅ ब लटेशन सटर 
चाल वत आहे. तर  सदर सं थते द यांग मुलांना व वध उप म थे र प वारे मु य वाहात 
आण याचे य न केले जातात. तर  सदरचा हॉल काय चाई ड फ डेशन या सं थेला दे यात यावा. 
सदरची काय चाई ड फ डेशन ह  सं था महानगरपा लकेने ठर वले या भाडे दरात हॉल भा यान े 
घे यास तयार आहे. तर  सदर सं थेस हॉल देणेकामी मा. थायी स मतीकडे शफारस कर यात येत 
आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठराव मा. थायी स मतीकडे पाठ व यात यावा. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३६  वषय मांक – ०८ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

भाग मांक ११ येथील हे ेव ती ान योती सा व ीबाई फुले ाथ मक शाळेतील 
यायामशाळा हे ेव ती चखल  ह वीर अ भम यू ड सकल साने चौक चखल   या सं थेस 
दरमहा र कम पये २०००/- म.न.पा कडून सेवाशु क देऊन ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर 
चाल व यास मा यता देणेकामी मा. थायी स मतीकडे शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी स मतीकडे पाठ व यात यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३७  वषय मांक – ०९ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

भाग  २६ वाकड पंपळे नलख येथे न याने काया वीत झालेल   यायामशाळा कावेर नगर 
ह  कावेर नगर युवक म  मंडळ या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क र. . २०००/- म.न.पा कडून 
देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी स मतीकडे शफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी स मतीकडे पाठ व यात 
यावा. 



 6

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३८  वषय मांक – १० 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

भाग .६ सदगु नगर भोसर  येथील मनपाची यायामशाळा ह ी. यो तबा वयंरोजगार 
सेवा सहकार  सं था राधाकृ णनगर स.न.१९८ जु या पो ट ऑफ स समोर च पाणी रोड, भोसर , पुणे 
३९ या सं थेस ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर र. .२०००/- (अ र  दोन हजार फ त) 
महापा लकेकडून देवून चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी स मतीकडे शफारस करणते 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी स मतीकडे पाठ व यात यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ३९  वषय मांक – ११ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .१३, अ ह याबाई होळकर उ यान, यमुनानगर येथ ेएक 

हॉल उपल ध आहे. सदर हॉल म ये न याने रायफल शुट ंग श ण क  सु  के यास, या प रसरातील 

व याथ , डा ेमी, नाग रक यांना याचा लाभ घेता येईल. तर  भाग .१३, अ ह याबाई होळकर 

उ यान, यमुनानगर येथील हॉल म ये न याने रायफल शुट ंग श ण क  करणेस व या अनुषंगान े

रायफल शुट ंग सा ह य खरेद  करणेस शासक य मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
 
 
ठराव मांक – ४०  वषय मांक – १२ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .१३, यमुनानगर जलतरण तलाव येथील कै.बाळासाहेब 

ठाकरे सभागृ ह हॉल म ये न याने संगीत वग सु  के यास, या प रसरातील व याथ , संगीत ेमी, नाग रक 

यांना याचा लाभ घेता येईल. तर  भाग .१३ यमुनानगर जलतरण तलाव येथील कै.बाळासाहेब ठाकरे 

सभागृह हॉल म ये न याने संगीत वग सु  करणेस व या अनषुंगान ेसंगीत वा ये, संगीत सा ह य खरेद  

करणेस शासक य मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४१  वषय मांक – १३ 
दनांक – २३/०७/२०२१   

सुचक – मा. वण भालेकर  अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा. वण भालेकर व मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, भाग .१३ यमुनानगर जलतरण तलाव येथील कै.बाळासाहेब 

ठाकरे सभागृह हॉल उपल ध आहे. सदर हॉल म ये न याने संगीत वग सु  कर याच े नयोजन आहे. तर  

भाग .१३ यमुनानगर जलतरण तलाव येथील कै.बाळासाहेब ठाकरे सभागृ ह हॉल म ये न याने सु  

करावया या संगीत वगाक रता जा हरात स ध क न मानधनावर संगीत श क नयु त करणेस 

शासक य मा यता दे यात येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमत े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 कृ तक स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३६५/२०२१                                                     

दनांक : २९/०७/२०२१  
 
 
                                                            

   
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकड पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  


