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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०८/०९/२०१७                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 ०८/०९/२०१७ 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.फुगे िभमाबाई पोपट 

५. मा.अड.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 आल.े 
 
वषय .१)  वा हेकरवाड  यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत –  

           मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .२) नवमहारा  यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत – मा.िभमाबाई   

           फुग,े मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .३) कै.दशरथ नामदेव कापस,े यायामशाळा व यावर ल र  सभागृह सेवाशु क त वावर 

           चाल व यास देणेबाबत – मा.िभमाबाई फुग,े मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .४) महापौर चषक आंतररा ीय कु ती पधा २०१७-१८ आयो जत करणेबाबत –  

           मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुग ेयांचा ताव. 
वषय .५) खंवसरा पाट ल तािलमीतील मातीला खा  व मशागत देणेबाबत – मा.सिचन  

           भोसल,े मा.िभमाबाई फुग ेयांचा ताव. 
वषय .६) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव .४८ दनांक  

           २८/०८/२०१७ म ये दु ती करणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ 
कांबळे यांचा ताव. 

 
---------- 
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 दनांक २८/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .९) सभावृ ांत कायम 
करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------  
 

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

ठराव मांक – ५०      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०८/०९/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव - 
 िचंचवड मधील वा हेकरवाड  यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क त वावर व 
मनपा िनयमानुसार तीन वष कालावधीक रता गु देवनगर िम मंडळ, आकुड  या मडंळास 
चाल व यास दे यात यावी. गु देवनगर िम  मंडळ, आकुड  या मंडळाचा र ज टर नंबर महा 
१४९९/१३ हा आहे. गु देवनगर िम  मंडळाचे काम अितशय चांग या प दतीचे आहे. तर  सदरची 
यायामशाळा गु देवनगर िम  मंडळ, आकुड  यांना सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणते 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 – ५१      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०८/०९/२०१७      

सुचक : मा.िभमाबाई फुग े          अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 
संदभ : मा.िभमाबाई फुग,े मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ािनकेतन ाथिमक शाळेजवळ ल नवमहारा  
यायामशाळा “ मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर गाव ”  या सं थेस ११ म हने कराराने 
दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ५२      वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०८/०९/२०१७      

सुचक : मा.िभमाबाई फुग े          अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 
संदभ : मा.िभमाबाई फुग,े मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.दशरथ नामदेव कापस,े पंपर गाव यायामशाळा, 
यावर ल र  सभागृह “ मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर गाव ”  या सं थेस ११ म हने 
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कराराने दरमहा र. .२,०००/- सेवाशु क 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक – ५३      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०८/०९/२०१७      

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

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीन,े भारतीय कु ती संघटना यां या मा यतेने माहे 
ऑ टोबर २०१७ म ये मोशी येथे महापौर चषक आंतररा ीय कु ती पधा २०१७-१८ आयो जत 
करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – ५४      वषय माकं - ०५ 

दनांक - ०८/०९/२०१७      

सुचक : मा.सिचन भोसल े     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुग े 

संदभ : मा.सिचन भोसल,े मा.िभमाबाई फुगे  यांचा ताव - 
  खंवसरा पाट ल यायामशाळेम ये थेरगाव, वाकड तसेच मुळशी प रसरातील ४० ते ४५ 
पैलवान िनयिमत सराव कर त असतात.  सव पैलवान कु तीचा सराव याच माती या हौदात 
िनयिमतपणे करतात. यामुळे ह  माती सराव कर यासाठ  यो य तीची व आरो यदायक असणे 
आव यक आहे.  परंतु बरेच वषापासून या मातीला खा  िमळालेले नाह .  तसेच या हौदातील 
मातीची मशागत देखील कर यात आलेली नाह .  तर  लवकरात लवकर सदर तालीमीम ये 
मातीला खा  व मशागतीसाठ  र. .४५,०००/- (अ र  र. .पंचेचाळ स हजार फ ) कंवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणते यावा. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – ५५      वषय मांक – ०६ 

दनांक - ०८/०९/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव - 
  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभा ठराव मांक ४८, 
द.२८/०८/२०१७ म ये तर  सदरची यायामशाळा एक वरा सेवा संघ, िचंचवड यांना सेवाशु क 
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त वावर चाल व यास देणेस मा यता यानंतरचे        " देणेत येत आहे   ”   हे श द वगळून या ऐवजी 
 " देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. ” या माणे दु ती करणेस 
मा यता देणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सावनुमते 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/११२२/२०१७ 

दनांक : १४/०९/२०१७ 
 

            

                                              
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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