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

कायप का मांक - ०७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १३/०९/२०१९                        वेळ – दुपार ३.०० वा. 

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

पा ीक सभा शु वार दनांक १३/०९/२०१९ 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.तुषार रघुनाथ हंगे  - 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 १६/०९/२०१९  

            रोजी दुपर ४.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
                    

                      ( तुषार रघुनाथ हंग े) 
      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 - ०७ 
                                           सभावृ ांत 

                   ( दनांक १३/०९/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १६/०९/२०१९                        वेळ - दुपार ४.०० वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
१३/०९/२०१९ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक १६/०९/२०१९ रोजी दुपार ४.०० 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.तुषार रघुनाथ हंगे - सभापती 
२. मा.बाबासाहेब(बाबा) भुवन 

३. मा.डोळस वकास ह र ं  

४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

५. मा.राजू िमसाळ 

६. मा.अपणा िनलेश डोके 
 

 

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

---------- 
 

       दनांक २३/८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .०६) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ३५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १६/०९/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ                        अनुमोदक– मा.बाबासाहेब भुवन 

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

वषय – मे.सुिमत पोटस ऍ ड फटनेस इ वपमटस,िचंचवड,पुणे-१९ यांना भोसर  जलतरण  

         तलाव,पाणी शु द करण,प रसर व छता,देखभाल व यां क दु ती कामकाज  
         मुदतवाढ देणेबाबत. 

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

---------- 
 

ठराव मांक – ३६   वषय मांक – ०२ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११८/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 
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      मनपाची भाग .१३ यमुनानगर येथील कै. बंदू माधव ठाकरे यायामशाळा यमुनानगर ह  
ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायाम शाळेची मुदत द.२३/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास दे याचे मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने 
चाल व यास देणेस २) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा 
यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम पूण होईल. या 
कालावधीपयत मुदत देणेस मा यता देणेस तसेच मनपा प रसरात न याने डा सु वधा वकसीत 
होत असतात. अशा डा सु वधा वकिसत होणेपूव  डा वभागाचा अिभ ाय घेतला जात नाह . 

डा सु वधा न याने वकिसत हो या या ीने, तसेच डा सु वधाचे ठकाणी थाप य वषयक 
कामे तातड ने हो या या ीने डा वभागाक रता एक वतं  डा थाप य वभाग तयार क न 
याकर ता एक कायकार  अिभयंता थाप य िनयु  क न यांचेमाफत मनपा प रसरातील डा 

सु वधातील थाप य वषयक कामकाज क न घेणेस 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 – ३७  वषय मांक – ०३ 

दनांक – १६/०९/२०१९  वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास गवळ   अनुमोदक – मा.सागर गवळ   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११५/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

       मनपाची भाग .२६ पंपळे िनलख येथील कै.बाबूराव भांडे इमारतीमधील पंपळे िनलख 
यायामशाळा ह  ओम साई फाऊंडेशन वनायक नगर पंपळे गुरव या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ 
म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची मुदत द.०३/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत 
अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखे पासून पुढे ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास मा.आयु  यांची 
मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने 
चाल व यास देणेस २) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा 
यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम पूण होईल याकालावधीपयत 
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 

----------  
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ठराव मांक – ३८   वषय मांक – ०४ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४३४/२०१९ द.०८/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

       मनपाची भाग  १७ येथील गु वय दादोजी क डदेव यायाममशाळाह  िशवश  म हला बचत गट 
िचंचवड सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम शाळाची मुदत द.१०/०३/२०१९ 
रोजी संपु ात आ याने सं थेने द.२९/०७/१९ चे प ा वये मागणी के या माण े यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झालेनंतर आदेशा या तारखेपासून ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क 
त वावर चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा 
सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास २) सं थेस कराराने यायामशाळा 
चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम 
पूण होईल. याकालावधीपयत 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 – ३९   वषय मांक – ०५ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४३०/२०१९ द.०८/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

       मनपाची राजमाता जजाऊ यायामशाळा काकडे पाक िचंचवड ह  येथील काकडे पाक िम  मंडळ 
िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.०२/११/२०१८ रोजी संपु ात आ याने सं थेने द.२२/०७/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माण े

यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे 
कोण याह  सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास २) सं थेस 
कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल 
यापैक  जी या थम पूण होईल. याकालावधीपयत 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 –४०   वषय मांक – ०६ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४२१/२०१९ द.०८/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 
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       भाग  १५ से टर .२७ अ िनगड  येथील वा.सावरकर यायामशाळा ािधकरणह  कॅप टोन 
पोटस  अँ ड  फटनेस  या सं थेस  सेवाशु क  त वावर  ११  म हने  कराराने चा ल व यास  दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०५/०६/२०१९ रोजी संपु ात आ याने सं थेने द १९/०७/१९ चे प ा वये मागणी 
के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास दे याची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास 
२) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण  
मंजूर होईल यापैक  जी या थम पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी  

मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

---------- 
 

 

ठराव मांक – ४१   वषय मांक – ०७ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४४४/२०१९ द.०८/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

      मनपाची सुदशननगर म हला हे थ लब िचंचवड ह  यायामशाळा ीधरनगर युवा ित ाण या 
सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०९/०८/२०१९ 
रोजी संपु ात येत अस याने सं थेने द.३०/०७/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा 
ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
सेवाशु क त वावर चाल व यास दे याची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  
सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास २) सं थेस कराराने 
यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी 

या थम पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.   

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

---------- 
ठराव मांक – ४२   वषय मांक – ०८ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ   

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४४८/२०१९ द.१६/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

       मनपाची कवळे येथील रामभाऊ िभमाजी तरस यायामशाळा ह  ी बापदेव महाराज 

वंयरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२४/०८/२०१९ रोजी संपु ात आ याने सं थेने 
द.०५/०८/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर आदेशा या  
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तारखेपासूनपुढे ११ म हने करारान े दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास  देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा 
सेवाशु क न देता  यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास २) सं थेस कराराने यायामशाळा 
चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम 
पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

 

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

ठराव मांक – ४३    वषय मांक – ०९ 

दनांक – १६/०९/२०१९    वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४५१/२०१९ द.१६/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

      मनपाचा भाग  १५,से टर २६ ािधकरण येथील छ पती िशवाजी महाराज यायामशाळा 
ह  नवनाथ िम  मंडळ आकुड  या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळाची मुदत द.२४/०८/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने द.०५/०८/२०१९ चे 
प ा वये पुढ ल मुदतवाढ िमळणेकामी मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर   १) येथून पूढे कोण याह  
सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता  यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास २) सं थेस कराराने 
यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी 

या थम पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.   

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

---------- 
ठराव मांक – ४४    वषय मांक – १० 

दनांक – १६/०९/२०१९    वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४५२/२०१९ द.१६/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

मनपाचा भाग  १० मधील सदािशव ब हरवडे डांगण शाहूनगर येथील यायामशाळा हनुमान 
पोटस अँकडमी िचखली या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळाची मुदत द.०९/०८/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने सं थेने द.०८/०८/२०१९ चे 
प ा वये मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या 
तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा 
सेवाशु क  न  देता   यायामशाळा  कराराने  चाल व यास  दे यास  २)  सं थेस  कराराने यायामशाळा  
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चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर होईल यापैक  जी या थम 
पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

 

                                  -------- 
ठराव मांक – ४५   वषय मांक – ११ 
दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४४६/२०१९ द.१६/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

मनपाची सांगवी येथील सांगवी म हला यायामशाळा ह  मनोहर  म हला बचत गट सांगवी या 
सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.०५/०६/२०१९ रोजी संपु ात आ याने सं थेन े द.०२/०८/२०१९ चे प ा वये मागणी के या माणे 
यायामशाळेचा ठराव  मंजूर  झा यानंतर आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर   १) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता  यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास 
२) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण मंजूर 
होईल यापैक  जी या थम पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

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

 

ठराव मांक – ४६   वषय मांक – १२ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग – ह े ीय कायालय 

सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह ेका/सावा/ शा/का व/६८/२०१९ द.२८/८/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत एकूण ०२ सावजिनक वाचनालये 
व ०२ पधा प र ा क े कायरत आहेत. सदरचे सावजिनक वाचनालयाक रता कथा, कादंब-या, 
ऐितहािसक संदभ ंथ, ऐितहािसक पु तके, नाटके, का य, कथा सं ह, आ मच र  आ ण इतर पु तके 
खरेद  करणेत आली अस याने झाले या खचाचे अवलोकन करणेकामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

---------- 
 



 8 

 
 
ठराव मांक – ४७   वषय मांक – १३ 

दनांक – १६/०९/२०१९   वभाग – ह े ीय कायालय 

सुचक – मा. वकास डोळस   अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा. े ीय अिधकार  यांचे प  .ह ेका/सावा/ शा/का व/६७/२०१९ द.२८/८/२०१९ 

       मा. े ीय अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे – 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह े ीय कायालयांतगत चाल व या जाणा-या ०२ 
सावजिनक वाचनालयांकर ता सन २०१८ या अिथक वषाकर ता वाचकां या आवड नुसार आरो य, 

मनोरंजन, पाकशा , योितषशा , अ या मक, पयटन, वनोद इ. वषयां या दवाळ  अंकांची 
खरेद  करणेत आली अस याने झाले या खचाचे अवलोकन करणेकामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

 
  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

---------- 
 

 
 
ठराव मांक –४८    वषय मांक – १४ 

दनांक – १६/०९/२०१९    वभाग - डा 
सुचक – मा. वकास डोळस    अनुमोदक – मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/४५७/२०१९ द.०८/०८/२०१९ 

       मा. महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेवून – 

 मनपाची कै व ताद मुरलीधर माचु े यायामशाळा तालेरानगर िचंचवड ह  भ  श  
ित ाण िचंचवड या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हन े कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.२४/०८/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने द.०७/०८/२०१९ चे 
प ा वये पुढ ल मुदतवाढ िमळणेकामी मागणी के या माणे यायामशाळेचा ठराव मंजूर 
झा यानंतर पुढ ल मुदतवाढ आदेशा या तारखेपासूनपुढे ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर   
१) येथून पूढे कोण याह  सं थेस दरमहा सेवाशु क न देता यायामशाळा कराराने चाल व यास दे यास 
२) सं थेस कराराने यायामशाळा चाल व यास देताना ११ म हने अथवा यायामशाळेचे सुधा रत धोरण 
मंजूर होईल यापैक  जी या थम पूण होईल याकालावधीपयत मुदतवाढ देणेस तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष  रा ीय, रा य, ज हा तरावर ल व वध खेळां या महापौर 
चषक पधाचे आयोजन केले जाते. सदर पधा रा य व रा ीय तरावर आयो जत के या जात 
अस यामुळे पधसाठ  येणारे खेळाडू पुणे ज हया या व महारा ा या बाहेर ल असतात. या खेळाम ये 
पंपर  िचंचवड प रसरातील खेळाडंूचा अ य प समावेश असतो. यामुळे रा य व रा ीय तरावर ल 
पधावर होणारा खच हा पंपर  िचंचवड शहराबाहेर ल खेळाडंूवर होत असतो. सदरचा खच पंपर  

िचंचवड मनपा प रसरातील शालेय व ाथ , खेळाडंूवर हो या या ीने महापौर चषक शालेय व वध 
डा पधाचे आयोजन करणे आव यक आहे. अशा महापौर चषक शालेय डा पधा आयो जत 

के यास यावर होणारा खच मनपा प रसरातील खेळाडंूवर होईल. यामुळे मनपा प रसरातील खेळाडंू या 
ा व यात भर पड यास मदत होईल. सबब येथून पूढे महापौर चषक रा य, रा ीय व ज हा तर डा 
पधा या  ऐवजी  महापौर चषक शालेय व वध डा पधाचे आयोजन करणेस व डा धोरणानुसार  
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पधाना माजी महापौर यांची नावे देणेस व सदरचा खच महापौर चषक व वध डा पधा या 

लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
 

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

                                            ( तुषार रघुनाथ हंगे ) 
                                                                   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/४२६/२०१९ 

दनांक : १७/०९/२०१९ 

                                                                                                                                    
(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.   


