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

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०९/०६/२०१७                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 ०९/०६/२०१७ 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 ते - 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.बनसोडे राजू व नाथ 
  ७. मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 
 
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 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 आला. 
 

वषय .०१) मनपाची व.द ा य मरळ उ ानातील यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत - 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राजू बनसोडे याचंा ताव. 

  
वषय .०२) खंवसरा पाट ल यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत - मा.सिचन भोसल,े 

मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
 
वषय .०३) मनपाची बाहुबली यायामशाळा, िनगड  ािधकरण ह  यायामशाळा चाल व यास 

            देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसल ेयांचा ताव. 
 
वषय .०४) मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण यायामशाळा स.े२६ आकुड  ह   

            चाल व यास देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव. 
 

----------- 



 2

 
दनांक २६/०५/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .४) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 
------------  

 
सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 
 

ठराव मांक – १७      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०९/०६/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.राजू बनसोडे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.राजू बनसोडे यांचा ताव - 
  मनपा यावतीने पवनानगर, िचंचवड येथे व.द ा य मरळ उ ान ह  यायामशाळा 
चाल वली जाते.  मनपाची व.द ा य मरळ उ ान यायामशाळा, पवनानगर िचंचवड ह  
यायामशाळा शंभूराजे मदानी खळे वकास मंच, पुणे ह  सं था ११ म हने कराराने दरमहा 
र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास घे यास इ छुक आहे.  तर  
मनपाची व.द ा य मरळ उ ान यायामशाळा, पवनानगर िचंचवड ह  यायामशाळा शंभूराजे 
मदानी खेळ वकास मंच िचंचवड, पुणे – ३३ या सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- 
मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १८      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०९/०६/२०१७      

सुचक : मा.सिचन भोसल े     अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.सिचन भोसल,े मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव - 
  खंवसरा पाट ल यायामशाळा थेरगाव ह  नाग रकांना यायामासाठ  उपल ध क न दे यात 
आलेली आहे.  परंतु याचा उपयोग नाग रकांना होत नसून िश क नस या कारणाने   ितथे 
कोणताह  खेळाडू येत नाह .  तर  सदर यायामशाळा आनंदपाक िम मंडळ, थेरगांव यांना ११ 
म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
मा यता देणेकामी  मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.                                               
---------  
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ठराव मांक – १९      वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०९/०६/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसल ेयांचा ताव – 

  मनपा यावतीने िनगड  ािधकरण येथील बाहूबली यायामशाळा ह  चाल वली जाते.  
सदरची यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ, वा हेकरवाड , िचंचवड पुणे ३३ या मंडळास ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास 
घे यास इ छुक आहे.  तर  मनपाची बाहुबली यायामशाळा िनसगर  िम मंडळ वा हेकरवाड , 
िचंचवड पुणे ३३ या मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून 
घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – २०      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०९/०६/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव – 

 मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, यायामशाळा स.े२६, ािधकरण, 
आकुड  ह  यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ, आकुड  गाव पुणे ४११ ०३५ ह  सं था ११ म हने 
कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास 
घे यास इ छुक आहे.  तर  मनपाची छ पती िशवाजी महाराज जलतरण तलाव, यायामशाळा 
से.२६, ािधकरण, आकुड  ह  यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ, आकुड  गाव पुण े४११ ०३५ या 
सं थेस ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २१      वषय मांक - ०५ 

दनांक - ०९/०६/२०१७      

सुचक : मा.सिचन भोसल े     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 
संदभ : मा.सिचन भोसल,े मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती कायप का माकं ५ ठराव माकं १४ 
दनाकं २६/०५/२०१७ म य ेमनपाचे जलतरण तलाव, लॉन टेिनस कोट, बॅडिमटंन हॉल ५ वष 
या पुढ ल “ भाडेकराराने चाल व यास देणसे व याकामी भाडे दर िन त कर याचे अिधकार 
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मा.अित र  आयु  / मा.सहा.आयु  यानंा ”  हा मजकूर वगळून या ऐवजी “ सेवाशु क 
त वावर ”  हा मजकूर समा व  करणसे मा यता देणते येत आहे. 

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

 
 

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

        

( ल मणशेठ सोपान स ते ) 
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/८७१/२०१७ 

दनांक : ०९/०६/२०१७ 
 
 

                                                        
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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