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

कायप का मांक - १९ 
सभावृ ांत 

दनांक – २२/०२/२०१९                वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा शु वार दनांक २२/०२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वाजता महापािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती.  सभेस खालील स मा.सद य उप थत होत.े 
 

१.  मा.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 
                 २. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

                 ३. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

                 ४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

         ५. मा. गोफणे अनुराधा दे वदास 

 
 या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
     

  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले.  
 
 

वषय .५) मनपा डा बोिधनी व ालयाक रता मानधनावर डा मागदशक िनयु  करणेस 
मा यता घेणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .६) पंपर  िचंचवड शहरातील ेमलोक पाक यायामशाळा चाल वणेस देणेबाबत.- 
मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

वषय .७) से. .२५ िसंधूनगर, व ठल मणी मंद र गाडन ािधकरण िनगड  येथील मनपाची 
सा व ीबाई फुले यायामशाळा चाल वणेस देणेबाबत. – मा.सुजाता पालांडे, 
मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .८) ओपनजीम सा ह य व इनडोअर जीम सा ह य खरेद  करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे 
मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

वषय .९)  मोरया गोसावी टेड यम येथील बु द बळ िश ण क  चाल व यास देणेबाबत. – 
मा.अंबरनाथ कांबळे , मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

  वषय .१०) मोरया गोसावी डांगण येथे बॉ सींग िश ण क  चालव यास दे याबाबत.-     

                मा.अंबरनाथ कांबळे, मा. सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
    वषय .११) कै.मुरलीधर माचु े यायामशाळा िचंचवड येथील वर ल बाजूस असणा-या हॉल म ये        

टेबल टेिनस सटर सु  करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे , मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा 
ताव. 
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  वषय .१२) डा वभागा या डा सु वधांवर सुर ा र क िमळणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे , 
मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 

 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.सुजाता पालांडे     अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२२/०२/२०१८ ( सकाळ  ११.३० वा.) ची पा क सभा सोमवार दनांक २५/०२/२०१९ रोजी सकाळ  
११.३० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

सभापती - सोमवार दनांक २५/०२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

     येत आहे. 
 
 
 

( संजय बबन नेवाळे ) 
सभापती 

मा. डा, कला, सा ह य  

व सां कृितक सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

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

कायप का मांक - १९ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/०२/२०१९ ( सकाळ  ११.३० वा.) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २५/०२/२०१९                 वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२२/०२/२०१९ ( सकाळ  ११.३० वा.)  ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २५/०२/२०१९ रोजी सकाळ  
११.३० 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५. मा.अपणा िनलेश डोके 
  

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.राऊत – .सहा.आयु  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

ठराव मांक – ८५ वषय मांक – ०१ 

दनांक – २५/०२/२०१९ वभाग – डा    

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/४/का व/६३/२०१९ द.६/२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

  शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ म ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
ज हा डा प रषद,पुणे व ६ खेळां या संबंिधत डा संघटना यांचे संयु  व माने तावात नमूद 
६ नवीन खेळां या पधापैक  १) र बी = र. .३,४,१४/-,२) आटयापाटया= र. .१७,३४६/-, ३) 
टेिन वाईट= र. .१०,५१४/- व ४) सेपक टकरा =र. . २,७५०/- या ४ खेळ पधा झा या असून 
याकामी आलेला एकूण र. .३४,०२४/-(अ र  र. .चौितस हजार चोवीस फ ) सदर खचास काय र 
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 – ८६      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २५/०२/२०१९  वभाग – डा    

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/८१/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  
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        मनपाची भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  यायामशाळा 
अ वनायक म हला ित ाण मोहननगर,िचंचवड सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायामशाळाची मुदत द.१०/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर द.११/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-
(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

  
 ठराव मांक – ८७      वषय मांक – ०३ 

दनांक – २५/०२/२०१९  वभाग – डा    

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे  अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१०३/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपाची भाग .१७ येथील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा ह  िशवश  म हला 
बचत गट िचंचवड यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची 
मुदत द.१०/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.११/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार 
फ ) मनपाकडून देवून 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 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

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

  
 ठराव मांक – ८८      वषय मांक – ०४  

दनांक – २५/०२/२०१९  वभाग – डा    

सुचक – मा.सुजाता पालांडे  अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/८२/२०१९ द.१४/०२/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

        मनपाची भाग .९ येथील राळवाड  पु ष यायामशाळा ह कामगारनगर िम  मंडळ 
कामगारनगर यांना सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची 
मुदत द.२८/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.०१/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार 
फ ) मनपाकडून देवून 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 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 
 
ठराव मांक – ८९ वषय मांक – ०५ 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने उ मनगर, पंपर -१८ येथे डा बोिधनी व ालय 
चाल वली जाते. डा बोिधनी व ालयात डा िश णाबरोबर इय ा ५ वी ते १० वी पयत 
अ यापन काय चालते. डा बोिधनी व ालयात ऍथेिलट स,खो-खो,कब ड , 
बॉ संग,सॉ टबॉल इ.खेळांचा िनयिमत सराव घेतला जातो. या व ालयात उ हाळयाम ये 
उ हाळ  डा िश ण िशबीर आयो जत केले जात.े सदर व ालयातून अनेक रा य व रा ीय 
खेळाडू तयार झालेले आहेत. सन २०१८-१९ म ये डा बोिधनील व ालयातील शालेय 
व ाथ  यांनी, व वध डा पधत सहभाग घेतला होता. यामधून एकूण १०२ व ाथ  खेळाडू 
वभाग तर शालेय डा पधत, १८ व ाथ  खेळाडू रा य तर शालेय डा पधत , ३ 
व ाथ  खेळाडू रा ीय तर शालेय डा पधत चमकले आहेत. सन २०१८-१९ म ये डा 
बोिधनी व ालयास रा ीय तरावर १ सुवण व १ का य पदक ा  झालेले आहे. डा 
बोिधनी व ालयात सन २०१८-१९ या वषात एकूण २६७ व ाथ  िश ण घेत असून यांना 
व वध खेळांचे वशेष मागदशन दे यासाठ  उ च डा कौश य असले या,त  डा 
मागदशकाची आव यकता आहे. परंतु सं या डा बोिधनी व ालयातील व ाथ  सं येचा 
वचार करता फ  ४ डा मागदशक आहेत. मनपा डा बोिधनी व ालयाकर ता 
खालील माणे खेळ िनहाय डा मागदशकांची आव यकता आहे. 
 

अ. . खेळ कार आव यक डा मागदशक 
सं या 

१ कब ड  ०१ 
२ खो खो ०१ 
३ ऍथेले ट स ०१ 
४ योगा ०१ 
५ हॉक  ०१ 

  
 तर  मनपा डा बोिधनी व ालयाकर ता कब ड ,खोखो,ऍथेले ट स,योगा,हॉक  या खेळासाठ  
यो य या मानधनावर येक  १ माणे एकूण ५ डा मागदशक यांची ६ म ह या कर ता 
िनयु ची कायवाह  मा यिमक िश ण वभागाकडून करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 
घेणेकामी 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 – ९० वषय मांक – ०६ 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव 

         पंपर  िचंचवड शहरातील ेमलोक पाक यायामशाळा िनसगर  िम  मंडळ यांना ११ 
म हने कराराने यायामशाळा र कम पये २०००/- महापािलकेडून घेवून चाल वणेस देणेस मा यता 
देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 

ठराव मांक – ९१ वषय मांक – ०७ 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.सुजाता पालांडे अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे ,मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
   मनपाची भोसर  सदगु नगर येथील मनपाची यायामशाळा योितबा वंयरोजगार सहकार  
सं था यांना ११ म हने कराराने र. .२०००/- सेवाशु क महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस देणेस 
मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. . सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ९२ वषय मांक – ०८ 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.सुजाता पालांडे अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे ,मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे डा वभागाकर ता सन २०१८-१९ कर ता अंदाजप क य 
तरतूद र. .१,१०,००,०००/- िश लक असून वाढ व िनधी र. .५०,००,०००/- िमळणार असून सदर 
लेखािशषातून ओपन जीम सा ह य वॉड .१८ म ये खरेद  क न बस वणेकामी र. .५०,००,०००/- 
पयत पंपर  व िचंचवड वधानसभा अंतगत एकूण ९ इनडोअर १.बाबूराव भांडे यायामशाळा, पंपळे 
िनलख २.शेवंताबाई काशीद यायामशाळा, पंपळे गुरव ३.वैदूव ती यायामशाळा, पंपळे गुरव 
४.सांगवी गावठाण म हला यायामशाळा ५.ध ड बा ढोरे यायामशाळा,सांगवी ६.रहाटणी गावठाण 
यायामशाळा भैरवनाथ मं दर ७.वा हेकरवाड  यायामशाळा ८. काळेवाड  यायामशाळा ९. छ.शाहू 
महाराज यायामशाळा, ेमलोक पाक,िचंचवड या यायामशाळांम ये अ यावत यायामशाळा सा ह य 
खरेद  करणेकामी र. .१,१०,००,०००/- पयत या खचास मंजूर  देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक – ९३ वषय मांक – ०९ 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
   पंपर  िचंचवड शहराम ये बु द बळ खेळाचा वकास हावा व सार हावा 
याकर ता मोरया गोसावी टे डअम येथील बु द बळ क  पंपर  िचंचवड महानगरचेस असो.या 
सं थेस नाममा  दरावर चाल व यासाठ  देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     

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

ठराव मांक – ९४ वषय मांक – १० 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड शहराम ये बॉ सींग खेळाचा वकास हावा व सार हावा याकर ता 
मोरया गोसावी डांगण येथील बॉ सींग क  भ  श  ित ान या सं थेस चाल व यासाठ  
देणेस मा यता देणेत येत आहे. . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.     

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

ठराव मांक – ९५ वषय मांक – ११ 
दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.सुजाता पालांडे अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अंबरनाथ कांबळे, यांचा ताव. 
   पंपर  िचंचवड शहराम ये टेबल टेिनस खेळाचा वकास हावा व सार हावा याकर ता 
कै.मुरलीधर माचु े यायामशाळा िचचंवड येथील वर ल बाजूस असणा-या हॉलम ये टेबल 
टेिनस सटर भ  श  ित ान िचंचवड या सं थेस नाममा  दरावर चाल व यासाठ  देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.     

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

ठराव मांक – ९६           वषय मांक – १२ 

दनांक – २५/०२/२०१९     

सुचक – मा.सुजाता पालांडे अनुमोदक – मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ – मा.सुजाता पालांडे, मा.अंबरनाथ कांबळे, यांचा ताव. 
   डा वभागा या डा सु वधांवर भागानुसार सदर ठकाणी सुर ा वभागामाफत 
सुर ा र क उपल ध क न देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.     

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

( संजय बबन नेवाळे ) 
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/१२०/२०१९ 

दनांक : २६/०२/२०१९ 
 

                                                                                               
(उ हास बबनराव जगताप) 

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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