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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 – ०३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १०/१२/२०२१                         वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती    

पा क सभा गु वार दनांक १०/१२/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापा लके या शासक य 

इमारतीमधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृ हात  मा. उप स चव महारा  शासन 

नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये 

आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे स मा. सद य सभागृ हात उपि थत होते. 

 

१. मा. उ म काश कदळे     -  सभापती 

२. मा. सोनवणे शारदा हरेन    

३. मा. अि वनी संतोष जाधव     

४. मा. बाबर श मला राजू       

 

 या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. सुषमा शंदे - सहा, आयु त, मा.अ नता   

केदार    - . डा अ धकार   सभेस उपि थत होते. 

--------- 

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न  

  घेणेत आले. 

 
 वषय .१) भैरवनाथ त ठाण रामनगर रहाटणी या सं थेस म.न.पा.चे यायाम शाळा व ताल म
       सेवाशु क त वावर चाल वणेस मा यता देणे बाबत... 
 
  वषय .२)  भाडे कराराने तसेच सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दे यात आले या      

       डा सु वधांचा मळकत कर र द करणेस मा. डा, कला, सा ह य व  
       सां कृ तक स मती सभेमाफत, मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे बाबत... 
 

  वषय .३)  मे.सु मत पो स अँड फटनेस इि वपम स चंचवड यांना नेह नगर व    
      संभाजीनगर जलतरण जलतरण तलाव पाणी शु धीकरण,प रसर व छता  
      साफ सफाई व यां क देखभाल दु ती कामकाज मंजूर दरानुसार देणे बाबत...  

---------- 
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                     खाल ल माणे सुचना मांड यात आल 
सुचक – मा.अि वनी जाधव                       अनुमोदक – मा.श मला बाबर    
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती (कायप का 

.०३ ) शु वार दनांक १०/१२/२०२१ रोजीची  पा क सभा द.२३/१२/२०२१ रोजी दु .३.०० 

वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 

                    सदर सुचना सवानुमते मा य झाल   
---------- 

सभापती - द.२३/१२/२०२१ रोजी दु .३.०० वाजपेयत सभा तहकूब करणेत येत आहे.    
 
 

( उ म काश कदळे ) 
सभापती 

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

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

कायप का मांक – ०३ 
मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मती   

सभावृ ांत 
 

दनांक – २३/१२/२०२१                       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 गु वार दनांक २३/१२/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील 

दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृ हात   मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत 

आलेल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे स मा. सद य सभागृ हात उपि थत होते. 

 
१. मा. उ म काश कदळे     -  सभापती 

२. मा. सोनवणे शारदा हरेन    

३. मा. अि वनी संतोष जाधव    

४. मा. बाबर श मला राजू      

  या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. सुषमा शं दे -  सहा.आयु त, मा.अ नता 

केदार   – . डा अ धकार , मा.देव  बोरावके – उप अ भयंता, मा.राज  नगापु रे - पयवे क  

सभेस उपि थत होते. 

---------- 

१) दनांक २६/११/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०२) चा सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

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

ठराव मांक – ०३  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २३/१२/२०२१  वभाग – डा   
सुचक – मा.श मला बाबर     अनुमोदक – मा.अि वनी जाधव   
 
संदभ – मा. श मला बाबर व मा. अि वनी जाधव  यांचा ताव.  

 
भाग .२७ रहाटणी गावठाण यायाम शाळा व ताल म तलाठ  कायलया मागील  भैरवनाथ 

त ठाण रामनगर रहाटणी या सं थेस म.न.पा.चे डा धोरण भाग-२ व वध डा सु वधा मधील अट  

व शत नुसार दरमहा र. .२०००/-म.न.पा.कडून सेवाशु क देऊन ११ म हने कराराने यायाम शाळा व 
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ताल म आदेशाचे तारखेपासून सेवाशु क त वावर चाल वणेस दे या या मा यतेकामी  मा. थायी स मती 

सभेकडे शफारस करणेत येत आहे, 

                                          सदर ठराव सवानुमते मा या झाला 

--------- 
 
 
ठराव मांक – ०४  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २३/१२/२०२१  वभाग – डा   
सुचक – मा.श मला बाबर     अनुमोदक – मा.शारदा सोनवणे 
 
संदभ – मा. श मला बाबर व मा. शारदा सोनवणे यांचा ताव.  
            

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून बॅड मंटन हॉल, लॉन टे नस कोट, डा मैदाने भाडे 

कराराने चाल व यास दल  जातात. तसेच म.न.पा. यायामशाळा ११ म हने कराराने सेवाशु क त वावर  

चाल व यास दल  जातात. या भाडे कराराने तसेच सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दे यात 

आले या डा सु वधांना करसंकलन वभागाकडून मळकत कर आकारला जातो. सदर या मळकती 

म.न.पा. मालक या अस याने यांचा मळकतकर म.न.पा. कडून भरणे आव यक आहे. तर  भाडे 

कराराने तसेच सेवाशु क त वावर कराराने चाल व यास दे यात आले या डा सु वधांचा मळकत कर 

र द करणेक रता  मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा या झाला 
---------- 

 
 
ठराव मांक – ०५  वषय मांक – ०३ 
दनांक – २३/१२/२०२१  वभाग – डा   
सुचक – मा. श मला बाबर     अनुमोदक – मा.अि वनी जाधव  
 
संदभ – मा. श मला बाबर   व मा. अि वनी जाधव  यांचा ताव.  

 

मे.वरदा यनी ए टर ायजेस चंचवड यांना नेह नगर व संभाजीनगर जलतरण तलाव पाणी 

शु धीकरण, प रसर व छता साफसफाई व यां क देखभाल दु ती कामकाज सु  करणे कामी, 

करारनामा करणेकामी कळ वले असता, यांनी त डी या २ जलतरण तलावाची, थाप य वषयक कामे 

झा यानंतर करारनामा कर यात येईल असे सां गतले. थाप य वषयक कामे करकोळ आहेत.तर  

मे.सु मत पो स अँड फटनेस इि वपम स चंचवड यांना, मे.वरदा यनी ए टर ायजेस चंचवड यांचे 

न वदा मंजूर दरानुसार जानेवार  २०२२ ते ए ल २०२२ क रता नेह नगर व संभाजीनगर जलतरण 
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तलाव पाणी शु धीकरण, प रसर व छता साफसफाई व यां क देखभाल दु ती कामकाज देणेस, 

मा यताकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   

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 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/५६६/२०२१ 
दनांक - २४/१२/२०२१        
 
 

                                                       
                            (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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


