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

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

दनांक – २२/०६/२०१८             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 २२/०६/२०१८ 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 
                २. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

                ३. मा.अपणा िनलेश डोके 

                ४. मा.संजय म हारराव वाबळे 

                ५. मा.अ नी व म वाघमारे 

 
या िशवाय मा.शेख – उपनगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 

वषय .२) तानाजी गावडे यायामशाळा ११ म हने भाडेत वावर िमळणेबाबत – मा.अपणा 
डोके, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

 

वषय .३) मोकळ  जागा वापरणेस परवानगी िमळणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय 
वाबळे यांचा ताव. 

 

वषय .४) संत ाने र डा संकुल मधील बॅडिमंटन हॉल ११ म हने भाडे कराराने 
चाल व यास देणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 

 

वषय .५) भाग .५ गंगो ी पाक भोसर  दघी रोड मधील बॅडिमंटन हॉल चाल वणेस 
देणेबाबत – मा.संजय वाबळे, मा.अपणा डोके यांचा ताव. 

 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक २२/०६/२०१८ ( दपुार  ३.०० वा.) ची पा क सभा सोमवार दनांक २५/०६/२०१८ रोजी 
दुपार  २.३० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

सभापती - सोमवार दनांक २५/०६/२०१८ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  

         आहे. 
 
 
 

( संजय बबन नेवाळे ) 
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 - ४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/०६/२०१८ ( दपुार  ३.०० वा.) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २५/०६/२०१८             वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक २२/०६/२०१८ ( दपुार  ३.०० वा.)  ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २५/०६/२०१८ 
रोजी दुपार  २.३० 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.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.अपणा िनलेश डोके 

५. मा.संजय म हारराव वाबळे 

६. मा.अ नी व म वाघमारे 

७. मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
 

या िशवाय मा.िचतळे – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

ठराव मांक – १२  वषय मांक – ०१ 

दनांक – २५/०६/२०१८  वभाग – डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/४३५/२०१८, द.०५/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद केले माण,े डा धोरणतील अट 
.२३ म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ वषात रा य, रा ीय व 

आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या योजनेचा लाभ 
दला जाणार नाह  असे नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क योजना २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५, 

२०१५-१६ व २०१६-१७ चे लाभाथ  ४५ खेळाडंू या ा व याबाबत संबंधीत डा पयवे क व डा 
अिधकार  यांनी तपासणी केली असता १४ खेळाडू पा  व १७ अपा  असा अहवाल डा वभागाला 
दलेला आहे. तावात नमुद माणे १४ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१८–१९ चा लाभ १ 
वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या खचास र. .२४,८४,८००/- (अ र  र. .चो वस लाख,   
चौ-याऐंशी हजार, आठशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर  
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खच टाकणेस 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 – १३ वषय मांक – ०२ 

दनांक – २५/०६/२०१८     

सुचक – मा.अपणा डोके अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
       भाग .१८ िचंचवड येथील कै.तानाजी गावडे यायामशाळा अ जत वयंरोजगार सं था 
मनपाकडून कोणतेह  शु क न घेता चाल व यास तयार अस याने यापूव चे सव ठराव वखंड त क न 
सदरची यायामशाळा अ जत वयंरोजगार सं था यांना चाल वणेस देणेस मा यता देणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक – १४ वषय मांक – ०३ 

दनांक – २५/०६/२०१८     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव 

         भाग .१४ येथे मोहननगर प रसराम ये डा वभागा या वतीने विमंग टँक व लाँन 
टेिनसची मैदाने उभार यात आली आहे. या या लगत रकामी जागा आहे ती वापरात नाह . 
भागातील ब-याच खेळाडंूकडून म लखांब व दोरखंड खेळ यासाठ  जागेची मागणी होत आहे. तर  

सदरची मोकळ  जागा म लखांब व दोरखंडासाठ  उपल ध क न देणेस तसेच या खेळासाठ  लागणारे 
सा ह य उपल ध क न देणेस मा यता दे यात येत आहे.      

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

 

ठराव मांक – १५ वषय मांक – ०४ 

दनांक – २५/०६/२०१८     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.संजय वाबळे यांचा ताव 

      भाग .८ इं ायणीनगर येथील संत ाने र डा संकुल मधील बॅडिमंटन हॉल अथव 
वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  सं था पुणे ३९ यांना ११ म ह या या करारना याने ितमहा 

एका कोटच े भाडे र. .९,९००/- आका न या दरात १०% भाडेवाढ क न १ म ह याचे भाडे 
र. .१०,८९०/- इतके येत आहे. याम ये जीएसट  १८% माणे र. .१,९६०/- असे एक कोट ितमहा 
भाडे एकूण र. .१२,८५०/- आका न ४ कोट ितमहा भाडे र. .१२८५०/- x ४ कोट= र. .५१,४००/- 
असे भाडे आका न व अनामत र. .१,००,०००/- घेऊन अथव वयंरोजगार औ ोिगक सेवा सहकार  
सं था पुणे ३९ यांना ११ म हने भाडे आका न कराराने चाल वणेस देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी  
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सिमती सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

  
ठराव मांक – १६      वषय मांक – ०५ 

दनांक – २५/०६/२०१८     

सुचक – मा.संजय वाबळे      अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.संजय वाबळे मा.अपणा डोके यांचा ताव 

        भाग .५ गंगो ी पाक भोसर  दघी रोड येथे बॅडिमंटन कोट आहे. ते एम.ड . पोट 
यांना तीमहा र. .९,९००/- याम ये १०% भाडेवाढ र. .९९०/- असे एकूण र. .१०,८९०/- यावरती 
१८% जीएसट  र. .१,९६०/- असे एकूण एका कोटचे ितमहा भाडे एकूण र. .१२,८५०/- या माणे 
११ म ह या या भाडे करारानुसार चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

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

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

             ( 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/३८४/२०१८ 

दनांक : २८/०६/२०१८ 
 

                                                              
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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