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

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

दनांक – २५/०१/२०१९                 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 २५/०१/२०१९ 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 होत.े 
  

             १. मा.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 
   २. मा.शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे 

       ३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

       ४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
                   

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.राऊत – .सहा.आयु , मा.िशंदे – 
शासन अिधकार  ( ाथ.िश ण), मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा य.िश ण), 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 आले. 
 

वषय .६) मनपा बॅडिमंटन हॉल अनुषंगाने सुधा रत डा धोरणास मा यता घेणेबाबत.  

वषय .७) १९ फे ुवार  २०१९ रोजी ी.छ पती  िशवाजी महाराज यां या जयंती िनिम   

           मनपामाफत िशवस ाह साजरा करणेबाबत – मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा  

                      गोफणे यांचा ताव. 
वषय .८) मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर  गाव यांना पंपर  गावातील कै.दशरथ नामदेव 

कापसे यायामशाळा व यावर ल र  सभागृह तसेच व ािनकेतन ाथिमक 
व ालय जवळ ल यायामशाळा व यावर ल र  हॉल सेवाशु क त वावर 
मुदतवाढ देणेबाबत. – मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

---------- 
         दनांक ११/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ७५   वषय मांक – ०१ 
दनांक – २५/०१/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.शैलेश मोरे                         अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

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

              वषय – म.ेसुिमत पोटस ऍ ड फटनेस इ वपमटस, िचंचवड, पुणे यांना भोसर   
                      जलतरण तलाव, पाणी शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व यां क  
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                      दु ती कामकाज मुदतवाढ देणेस मा यता घेणेबाबत.          

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ७६   वषय मांक – ०२ 

दनांक – २५/०१/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे                        अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२१०/२०१९, द.०८/०१/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
               ी साई सं कार सं था, संभाजीनगर यांना सन २०१७-१८ या आिथक वषाच े अनुदान 

र. .२,९९,०००/- (अ र  र.  दोन लाख न या नव हजार फ ) अदा करणेस 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 – ७७   वषय मांक – ०३ 

दनांक – २५/०१/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे                        अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/६३/२०१९, द.१६/१/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        मनपाची अ णाभाऊ साठे भवनातील कै.मधूकर पवळे यायामशाळा ह हनुमान पोटस 
अँकॅडमी िचखली यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.२५/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क 
त वावर आदेशा या तारखेपासून मुदतवाढ 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. 
---------- 

ठराव मांक – ७८   वषय मांक – ०४ 

दनांक – २५/०१/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे                        अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/६४/२०१९, द.१६/१/२०१९ 

वषय - मनपाची सखूबाई गवळ  उ ान यायामशाळा ह  सं कृती म हला वयंरोजगार 

       सं था भोसर  यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास  

       देणेबाबत वषय .४ च े वषयप  मागे घेणेकामी मा.सहा यक आयु  ( डा  

       वभाग) यांचे वनंतीनुसार सदरचे वषयप  मागे घेणेकामी यांना अनुमती 
       दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७९   वषय मांक – ०५ 

दनांक – २५/०१/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा.शैलेश मोरे                         अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२१३/२०१९, द.०३/१/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       म.न.पा. डा धोरणानुसार कु.वै णवी वनोद जगताप ह  २१ वी कॉमनवे थ पधा 
२०१८ ऑ ेिलया या पधस जाऊन आ याने ितने क ट खच, वमान वासभाडे (पुणे त े द ली 
पयतच) इ याद  साठ  वत: द याने म.न.पा.िनयमानुसार र. .३३,१००/- या ७५% र. . 
२४,८२५/- (अ र  र. .चोवीस हजार आठशे पंचवीस फ ) कु.वै णवी वनोद जगताप, पंपर  १८ 
ह ला आिथक सहा य अदा करणेस 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. 
---------- 

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

 
ठराव मांक – ८०   वषय मांक – ०६ 

दनांक – २५/०१/२०१९   वभाग – डा  

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

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३८/२०१९, द.२३/०१/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       मनपा १५ बॅडिमटन हॉलचे २० कोट सराव, िश ण व पधसाठ  आर ण देणेकामी 
तसेच भ व यात होणारे मनपा बॅडिमंटन हॉल अनुषंगाने सुधा रत डाधोरणास सोबतचे प  
‘अ’ व ‘ब’ माणे मा यता देणेकामी मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. वधी 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ८१   वषय मांक – ०७ 

दनांक – २५/०१/२०१९   

सुचक – मा.सुजाता पालांडे                        अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव – 

       दनांक १९ फे ुवार  २०१९ रोजी छ पती िशवाजी महाराज जयंती मोठया उ साहाने 
संपूण रा यात साजर  केली जाते. पंपर  िचंचवड महापािलके या वतीने अनेक महापु षां या 
जयं या साज-या के या जातात. याच माणे ी.छ पती िशवाजी महाराज जयंती िनिम  
महापािलकेमाफत िशवस ाहाचे आयोजन करणेस व िशवस ाह सोहळयास येणा-या खचास 
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 – ८२   वषय मांक – ०८ 
दनांक – २५/०१/२०१९   

सुचक – मा. सुजाता पालांडे                        अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे , मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव – 

       मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर  गाव यांना पंपर  गावातील कै.दशरथ नामदेव 
कापसे यायामशाळा व यावर ल र  सभागृह तसेच व ािनकेतन ाथिमक व ालयाजवळ ल 
यायामशाळा मनपाचे िनयमानुसार ५ वष कालावधीसाठ  सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेकामी मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

                                         ( संजय बबन नेवाळे ) 
                                                           सभापती 
                                               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/ ४६ /२०१९ 

दनांक : २५/०१/२०१९ 
 
 

                                                                                                                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
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       (संदभ . डा/३/का व/३८/२०१९ द.२३/१/२०१९ वषय .६ चे लगत) 
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