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

कायप का मांक - ८ 
सभावृ ांत 

दनांक - ११/०८/२०१७                         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 ११/०८/२०१७ 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.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
  ६. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 
     
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता, मा.कदम – शासन अिधकार , 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 आले. 
 
वषय .५) ज हा तर य महापौर चषक कराटे पधा घेणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे,   

           मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .६) भोसर  येथील सहल क ामधील तलावाजवळ मनपा यायामशाळा चाल व यास 

           िमळणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .७) . .८ म ये संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, भोसर  येथील लॉन टेिनस कोट 

भाडेत वावर चाल व यास देणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .८) से.२६ िनगड -आकुड , ािधकरण लॉन टेिनस कोट भाडेत वावर चाल व यास 

           देणेबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन भोसले यांचा ताव. 
वषय .९) ताई वांडो खेळाम ये आंतररा ीय पातळ वर िनवड झा याने मनपा डा धोरणा अंतगत 

आिथक सहा य देणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड फे टवल आयोजनाबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.सिचन 

           भोसले यांचा ताव. 
---------- 

 
 दनांक १४/०७/२०१७ व २८/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .७) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------  
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ठराव मांक – ३४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ११/०८/२०१७      वभाग - डा    

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

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६९३/२०१७, द.३०/०६/२०१७ 

  वषय - महापौर चषक ज हा तर कॅरम पधा २०१७-१८ आयो जत करणेस व येणा-या  

              खचास अथवा य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणबेाबत. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ११/०८/२०१७      वभाग - डा    

सुचक : मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक : मा.सिचन भोसले 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१८८/२०१७, द.२७/०७/२०१७ 

 मा.अित.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 अ वये, म.न.पा. प रसरातील व ाथ  खेळाडू क रता 

खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता दली असून, सदर खेळाडू द क योजना 
द.०४/०७/२०१२ पासून राब वण े बाबत अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. खेळाडू द क 
योजना २०१६-१७ (पाचवी बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन द.२५/०८/२०१६ ते 

२०/०९/२०१६ या कालावधीत अज माग वले असता एकूण ८९ खेळाडंूचे अज ा  झाले आहेत. या 
अजावर डा अिधकार , खेळाडू द क योजना मुख व संबंिधत खेळाचे डा पयवे क यांनी तावात 
नमुद माणे एकूण ८९ अजापैक  ४७ खेळाडंूचे अज पा  क न खेळाडू द क योजना २०१६-१७ चा लाभ २ 
वषाकर ता देणेस व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या खचास र. .१,०२,५९,२००/- ( अ र  
र. .एक कोट , दोन लाख, एकोणसाठ हजार दोनशे फ ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना 
या  लेखा िशषावर खच  टाकणेस 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - ११/०८/२०१७      वभाग - डा    

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

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१८९/२०१७, द.२७/०७/२०१७ 

 मा.अित.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 धोरण व सदर आदेशातील अट .१० 
म ये खेळाडू द क योजने अंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ कंवा १ 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 २०१५-१६ व २०१६-१७ चे लाभाथ  ३१ खेळाडंू या 
ा व या बाबत संबंधीत डा पयवे क व डा अिधकार  यांनी तपासणी केली असता ३१ पैक  २१ 

खेळाडंूनी अज सादर केले आहेत यापैक  १२ खेळाडू पा  असा अहवाल डा वभागास दलेला आहे. 
तावात नमुद १२ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१७ – १८ चा लाभ १ वषाकर ता देणेस व 
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याकामी तावात नमुद माण ेयेणा-या र. .२३,०१,६००/- ( अ र  र. .तेवीस लाख, एक हजार, सहाशे 
फ  ) चे खचास व सदरचा खच खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ३७      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ११/०८/२०१७      वभाग – सावजिनक वाचनालय 

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

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  .सावा/२/का व/७२२/२०१७, द.०३/०८/२०१७ 

 मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सावजिनक वाचनालय वभागामाफत चाल व यात येणा-या 
सावजिनक वाचनालयांकर ता मे. हंदु थान काशन सं था यांचेकडुन सा ा हक ववेक सा ा हकांची पाच 
वषासाठ  थेट प दतीने खरेद  करणेस तसेच यासाठ  येणारा खच र. .२०,८००/- ( अ र  र. . वीस 
हजार आठशे फ ) चे खचास मा यता देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

 

ठराव मांक – ३८      वषय मांक - ०५ 

दनांक - ११/०८/२०१७       

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा. अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ज हा तर य महापौर चषक कराटे पधा, भाग .१८ म ये 
मोरया गोसावी डांगण िचंचवडगाव या ठकाणी घे यात या यात.  सदर पधचे आयोजन-िनयोजन 
करणेकामी 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 वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ३९      वषय मांक - ०६ 

दनांक - ११/०८/२०१७       

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा. अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भोसर  येथील सहल क ामधील तलावाजवळ मनपा 
यायामशाळा आहे. ह  यायामशाळा Apple Fitness Club  भोसर  यांना ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र.र.२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावार चाल व यास देणेस 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 सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ४०      वषय मांक - ०७ 

दनांक - ११/०८/२०१७       

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा. अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागामाफत संत ाने र डा संकुल, इं ायणीनगर, 
भोसर  लॉन टेिनस कोट, िशवसा ा य ित ान, भोसर  या सं थेस ५ वषा या भाडेत वावर मनपा या 
अट  व शत नुसार चाल व यास देणेस 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – ४१      वषय मांक - ०८ 

दनांक - ११/०८/२०१७       

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

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

 से टर २५, िनगड -आकुड  ािधकरण लॉन टेिनस कोट भाडेत वावर मनपा िनयमानुसार पाच वष 
कालावधीक रता एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेस दे यात यावा.  एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या 
सं थेचा र ज टर नंबर महा १८५७/२०१२ हा आहे.  मनपा िनयमानुसार सदरची सं था भाडे दे यास 
तयार आहे.  एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेचे काम अितशय चांग या प दतीचे आहे.  तर  सदरचे 
लॉन टेिनस कोट एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेस भाडेत वावर देणेस 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – ४२      वषय मांक - ०९ 

दनांक - ११/०८/२०१७       

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 

संदभ : मा. अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव – 

 कु.न ता सुिनल तायडे, रा.संभाजीनगर, इ.९ वी, सुबोध मा यिमक व ालयाची व ाथ नीची 
ताई वांडो या खेळाम ये ५९ वजनी गटाम ये आंतररा ीय तरावर ३ र  जागितक ताई वांडो कॅडेट 
चॅ पयनिशप २०१७-१८ शाम इल शेख, इ ज  येथे द.२४ ते २७ ऑग  दर यान होणार आहे. या पधत 
कु.न ता सुिनल तायडे हची िनवड झालेली आहे. या अनुषंगाने कु.न ता सुिनल तायडे हस मनपा या 

डा धोरणानुसार र. .१,००,०००/- चे अथ सहा य देणेस 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 सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४३      वषय मांक - १० 

दनांक - ११/०८/२०१७       

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

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

 मा. थायी सिमती म ये दनांक १०/०८/२०१७ रोजी झाले या चचनुसार माहे ऑग  व स टबर 
२०१७ म ये पंपर  िचंचवड फे टवलचे आयोजन सां कृितक व कला धोरणा अतंगत करणसे मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

              ( 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/१०५७/२०१७ 

दनांक : ११/०८/२०१७ 
 
 
 

                                                           
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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