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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

दनांक - २२/१२/२०१७                   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 २२/१२/२०१७ 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.ल मणशेठ सोपान स त े  - सभापती 
२. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ - उपसभापती 
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

४. मा.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

६. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 
     
      या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे – 

डा अिधकार  हे अिधकार  सभसे उप थत होते. 
---------- 

 
उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आल.े 
 

वषय .२) रामभाऊ िभमाजी तरस यायामशाळा, कवळे मुदतवाढ देणेबाबत – मा.बाळासाहेब 
ओ हाळ,  मा. िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .३) ी.मह  महादेव च हाण यांना आिथक सहा य अदा करणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 

वषय .४) बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास 

           देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ,  मा. िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .५) कै.तानाजी गावडे यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत – मा.राज  गावडे, 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .६) वातं यवीर सावरकर उ ान हॉल से टर २६ िनगड  हॉल भाडेत वावर चाल वणेस 

देणेबाबत – मा.राज  गावडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
---------  

 
अ) दनांक २४/११/२०१७ व ०८/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४)  

   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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आ) दनांक ०८/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत कायम करणेत  

   आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
---------- 

ठराव मांक – ७९      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २२/१२/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/कॅश/का व/१४१/२०१७, द.२७/११/२०१७ 

       मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे रोग, 

कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी ासले या 
णांना तसेच नैसिगक आप ी पड तांना मदत हणून महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-या 

र. .२५,००,०००/- (अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) या अनुदान रकमेतून अथसहा य केले जात.े शासन 
िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई ४०० ०३२ द.१८/१२/२००७ अ वये 
या टला दरवष  २५ लाख एवढे अनुदान देणेस मा यता दलेली आहे. तर  सन २०१७-१८ या आिथक 
वषात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट या सं थेस र. .२५ लाख 
अनुदान देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेकामी 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 – ८०      वषय मांक - ०२ 
दनांक - २२/१२/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
       कवळे गावठाण येथील रामभाऊ िभमाजी तरस ह  यायामशाळा ी.बापदेव महाराज 
वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था, मया दत या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल वणेस 

मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ८१      वषय मांक - ०३ 
दनांक - २२/१२/२०१७      

सुचक : मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक : मा. बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.िभमाबाई फुगे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
       ी.मह  महादेव च हाण, स.नं.१७, बी उष:काल सोसायट , सांगवी, पुणे – २७ यांनी 
द.२०/१२/२०१७ चे प ा वये Ulaanhaatar, Mangolia  येथे झाले या 9th World Bodybuilding & 

Physique Sports Championships 2017, पधत सुवणपदक ा  के यामुळे आिथक सहा य िमळणेची 
वनंती केलेली आहे. मा.महापािलका सभा ठराव मांक १०८३, द.१८/०२/२०११ अ वये रा कुल / 
एिशयन / ऑलं पक सहभागी झाले या खु या व र  गटातील खेळाडंूना डा िश यवृ ी अदा कर यात 
येईल तसेच     ” रा ीय व आंतररा ीय खेळाडंूना अथसहा य ” हे लेखािशष सन २०११-१२ या आिथक  
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वषापासून न याने सु  क न सदर लेखािशषावर तरतूद र. .१०,००,०००/- उपल ध क न देणेची िशफारस 
करणेत आली आहे.  याम ये प  अ -६ मधील अ. .३ तसेच आंतररा ीय पधा व अ. .४ पधा 
काराम ये SAF (सॅफ गेम) Winter Olympic या पधाचा समावेश करणेची दु ती क न या 

दु तीसह या माणे यास मा यता दे यात यावी अशी िशफारस करणेत आली आहे.  याम ये 
योगासन व मलखांब या खेळांचा समावेश करणेत यावा, रा ीय कंवा आंतररा ीय ंडा पधत या 
पधकांची िनवड होईल व जे पंपर   िचंचवड मनपामधील पाच वष र हवाशी असतील अशा पधकांचा व 

मनपा या डा बोिधनीतील व ा यापैक  याची पधत िनवड होईल अशा व ा याचा सव खच 
मनपातफ करणेची १ जून ते ३० जून व १ डसबर ते ३१ डसबर या म ह याम ये  िन या िन या 
रकमेचे वाटप करणेची दु ती क न यासह या माणे मा यता दलेली आहे.  या म ये Winter 

Olympic वगळून कायवाह  करावी असे धोरण आहे.  डा  धोरणात जागितक अ जं यपद पधत सुवण 
पदक वजे या खेळाडूस र. .३,००,०००/- आिथक सहा य अदा कर याचे धोरण आहे. ी.मह  महादेव 
च हाण, स.नं.१७, बी उष:काल सोसायट , सांगवी, पुणे – २७ यांनी द.२०/१२/२०१७ चे प ा वये 
Ulaanhaatar, Mangolia  येथे झाले या 9th World Bodybuilding & Physique Sports Championships 2017, 
पधत सुवणपदक ा  के याने यांना आिथक सहा य र. .२,९५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख 

पं या णव हजार फ ) अदा करणेस 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 – ८२      वषय मांक - ०४ 
दनांक - २२/१२/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
       भाग .१४ मधील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  यायामशाळा अ वनायक म हला 
ित ान या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन  सेवाशु क त वावर 

चाल व यास दे यास 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 – ८३      वषय मांक - ०५ 
दनांक - २२/१२/२०१७      

सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
 भाग .१८ मधील कै.तानाजी गावडे यायामशाळा ह  सरदार गावडे ित ान या सं थेस ११ 
म ह या या कायकालासाठ  चाल व यास दे याचा ठराव केला होता. परंतु सदर सं था ह  यायामशाळा 
चाल व यास घे यास तयार नाह .  तर  सदर यायामशाळा ह  कजर  म हला बचत गट या सं थेस 
र. .२,०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन ११ म ह या या कराराने चाल व यास दे यास 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 – ८४      वषय मांक - ०६ 
दनांक - २२/१२/२०१७      

सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा.राज  गावडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
       महानगरपािलकेचे वातं यवीर सावरकर उ ान हॉल, से टर २६, िनगड  हा टेिनस कोट 
जवळ ल हॉल हेरॉको फाऊंडेशन, आकुड  या सं थसे भाडेत वावर चाल व यास दे यास 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. 
---------- 

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

                          ( ल मणशेठ सोपान स त े) 
                                        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/१३४४/२०१७ 

दनांक : ३०/१२/२०१७ 
 

                                                                                                    
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 


