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

कायप का मांक - ९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २८/०८/२०१७                वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क 
सभा सोमवार दनांक २८/०८/२०१७ 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.गावडे राज  तानाजी 
५. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

६. मा.मंगला अशोक कदम 

  ७. मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
  ८. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

  ९. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 
     
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तुपे – सह शहर 
अिभयंता, मा.पाट ल – कायकार  अिभयंता, 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 .२) महापौर चषक वेटिल ट ंग पधा िचंचवड येथे घेणेबाबत –मा.अंबरनाथ कांबळे,  

           मा.मंगला कदम यांचा ताव. 
वषय .३) पुनावळे यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत – मा.बाळासाहेब  

          ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .४) कै.ध ड बा गणपत फुगे, वरंगुळाक  दघी रोड यायामशाळा सेवाशु क त वावर  

           चाल व यास देणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
वषय .५) कै.संजय काळे हे थ लब, िनगड , से.२८ सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत – 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
वषय .६) यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत – मा.सिचन भोसले, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 

---------- 
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 दनांक ११/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .८) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------  
ठराव मांक – ४४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २८/०८/२०१७     वभाग - डा    

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

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

 मा.अित.आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन यां या मा यतेने व 
नव गती िम मंडळ, इं दरानगर, िचंचवड, पुणे – ४११ ०३३ यां या सहकायाने द.२९ ते ३१ जूलै 
२०१७ या काळात सकाळ  ९.०० ते रा ी ८.०० या वेळेत पंपर  िचंचवड म.न.पा.चे कै.सौ.मिनषा 
भोईर वरंगुळा क , ेमलोक पाक, िचंचवड, पुणे – ४११ ०३३ येथे महापौर चषक ज हा तर कॅरम 
पधा २०१७-१८ (पु ष गट, म हला गट व जे  नाग रक गट) आयो जत करणेस व याकामी 
तावात नमुद माणे येणा-या अंदाजे र. .३,८२,९६०/- ( अ र  र. .तीन लाख, याऐंशी हजार, 

नऊशे साठ फ  ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणेस, 
सदर खचातील थाप य वषयक खच र. .५०,०००/- हा संबंिधत भाग थाप य वभाग व व ुत 
वषयक खच र. .२०,०००/- हा संबंिधत भाग व ुत वभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेत 
येईल व उव रत र. .३,१२,९६०/- हा खच डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या 
लेखािशषातून खच  टाकणेत येईल. तसेच ॉफ ज, स मानिच हे खरेद , पी. ह .सी. ले स, बॅनस, 
िनमं णप का व माणप े छपाई पंच व खेळाडू यांक रता चहा व अ पोपहार, इ.िन वदा प दतीने 
अथवा कोटेशन नोट स िस द क न करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणे बाबत मा.अित.आयु  यांची िशफारस असली तर  पुणे ज हा कॅरम असोिशएशन यांनी पधची 
तार ख व पधा मा यता द यानंतर पधा आयो जत करणेस 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. 
---------- 

 

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

 

ठराव मांक – ४५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २८/०८/२०१७       

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.मंगला कदम 

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.मंगला कदम यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील िचंचवड भाग मांक १८ या ठकाणी असले या 
मोरया गोसावी डांगण या मैदानावर महापौर चषक वेटिल ट ंग पधा माहे ऑ ट बर २०१७ म ये 
घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव माकं – ४६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २८/०८/२०१७       

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

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पुनावळे भाग .२५ मधील यायामशाळा गु देव 
िम मंडळाला ११ म हने कराराने दरमहा र. .२०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 
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 सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

ठराव मांक – ४७      वषय मांक - ०४ 

दनांक - २८/०८/२०१७       

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

संदभ : मा.िभमाबाई फुगे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.ध ड बा गणपत फुगे, वरंगुळा क , भाग .०७ 
मधील मनपाची दघी रोड यायामशाळा पठारे लांडगे तािलम यायाम मंडळ यांना ११ म हने कराराने 
दरमहा र. .२०००/- सेवाशु क मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर 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 सावनुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

ठराव मांक – ४८      वषय मांक - ०५ 

दनांक - २८/०८/२०१७       

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

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव - 
 से.२८, िनगड  मधील कै.संजय काळे हे थ लब ह  यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- 
सेवाशु क त वावर व मनपा िनयमानुसार पाच वष कालावधीकर ता एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या 
सं थेस चाल व या क रता दे यात यावी.  एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेचा र ज टर नंबर 
महा १८५७ / २०१२ हा आहे.  एक वरा सेवा संघ, िचंचवड या सं थेचे काम अितशय चांग या 
प दतीचे आहे.  तर  सदरची यायामशाळा एक वरा सेवा संघ, िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर 
चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४९      वषय मांक - ०६ 

दनांक - २८/०८/२०१७       

सुचक : मा.सिचन भोसले      अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.सिचन भोसले, मा.राज  गावडे यांचा ताव - 
 महानगरपािलके या ता यातील व स या सेवाशु क त वावर साई शारदा म हला बचतगट 
यांना चाल व यास दे यात आलेली यायामशाळा ितची मुदत ०१/११/२०१३ रोजी संपलेली आहे.  
सदरची यायामशाळा पु हा साई शारदा म हला बचतगट यांना ठरावाचे तारखेपासून पुढे ११ 
म ह यांसाठ  चाल व यास देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच साई ऍ वाम रन जलतरण तलाव, 
संभाजीनगर हा साई शारदा म हला बचतगट यांना सेवाशु क त ावर ११ म ह यांसाठ  चाल व यास 
दे यास 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/१०८४/२०१७ 

दनांक : २९/०८/२०१७ 
 

                                                          

 
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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