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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

दनांक - १०/११/२०१७                   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 १०/११/२०१७ 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.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ  - उपसभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.गावडे राज  तानाजी 
४. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

५. मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६. मा.अड.भोसले सिचन सुरेश 

     
      या िशवाय मा.लोणकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.जगताप – 
शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  
( पंपर  िचंचवड शहरातील ी.मह  च हाण, यांनी मंगोिलया येथे झाले या जागितक शर रसौ व 
पधम ये ओपन वयोगटाम ये भाग घेऊन सुवणपदक िमळ वले आहे.  यामुळे  शहरा या 

नावलौक कत भर पडली असून शहरासाठ  ह  अिभमाना पद बाब अस याने यांचा मा. डा, कला, 
सा ह य व सां कृितक सिमती यावतीने स कार करणेत आला.) 
 

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

वषय .१)  फुगेवाड  यायामशाळा चाल व यास िमळणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई 
फुगे यांचा ताव. 

वषय .२)  ी.मह  च हाण यांना अनुदान देणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  गावडे यांचा 
ताव. 

वषय .३)  कै.दशरथ नामदेव कापसे यायामशाळेवर ल हॉल भाडे त वावर चाल व यास देणेबाबत – 
मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 

वषय .४)  वा.सावरकर यायामशाळा से.२७अ, िनगड  सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत 
- मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 

वषय .५)  मनपाची बाहुबली यायामशाळा, िनगड  ािधकरण सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेबाबत - मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 

वषय .६)  मनपाचे एकूण १२ जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफ सफाई 
देखभाल व यां क देखभाल दु तीचे कामास मुदतवाढ देणेबाबत. 

 



 2
 

 

वषय .७)  कु. ाची मोद गडकर , ह ला दोन वषाचा खेळाडू द क योजनेचा लाभ देणेबाबत. 
 

वषय .८)  महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा – २०१७ सांगवी येथे घेणेबाबत –     
मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.राज  गावडे यांचा ताव. 

वषय .९)  मानधनावर कु ती िश क नेमणूक करणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ 
कांबळे यांचा ताव. 

 

---------- 
 

 

  दनांक १३/१०/२०१७ व ३०/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------  

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

ठराव मांक – ६५      वषय मांक - ०१ 
दनांक - १०/११/२०१७      

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

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या फुगेवाड  यायामशाळा, फुगेवाड  (जु या दवाखाना इमारत) 
ह  यायामशाळा “ जय महारा  िम मंडळ ”  यांना ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- 
मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यात दे यास 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 – ६६      वषय मांक - ०२ 
दनांक - १०/११/२०१७      

सुचक : मा.िभमाबाई फुगे     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  गावडे यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड शहरातील ी.मह  च हाण, रा.जुनी सांगवी, पुणे – ३३ या खेळाडूने मंगोिलया 
येथे झाले या जागितक शर रसौ व पधत ओपन गटाम ये भाग घेऊन या पधत सुवणपदक 
िमळ वले असून आप या शहरा या नावलौक कात वाढ केलेली असून सदरची बाब शहराला 
अिभमाना पद अस यामुळे ी.मह  च हाण यांना र. .२,९९,९९९/- (अ र  र. .दोन लाख, न या णव 
हजार नऊशे न या णव फ ) अनुदान 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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ठराव मांक – ६७      वषय मांक - ०३ 
दनांक - १०/११/२०१७      

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

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.िभमाबाई फुगे ताव - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.दशरथ नामदेव कापसे यायामशाळेवर ल हॉल दनेस डा स 
फॅ टर  या सामा जक सं थेला ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,५००/- भाडे 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 – ६८      वषय मांक - ०४ 
दनांक - १०/११/२०१७      

सुचक : मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  गावडे यांचा ताव - 
       से टर २७ अ, िनगड  ािधकरण मधील वातं यवीर सावरकर यायामशाळा ह  दरमहा 
र. .२,०००/- सेवाशु क त वावर व मनपा िनयमानुसार पाच वष कालावधीकर ता CAPSTONE SPORTS 

& FITNESS  या सं थेस चाल व याक रता दे यात यावी.  CAPSTONE SPORTS & FITNESS ािधकरण या 
सं थेचा र ज टर नंबर महा २०१९/२०१६ द.०८/१२/२०१६ हा आहे.  CAPSTONE SPORTS & FITNESS 
ािधकरण या सं थेचे काम अितशय चांग या प दतीचे आहे.  तर  सदरची यायामशाळा CAPSTONE 

SPORTS & FITNESS ािधकरण यांना 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 – ६९      वषय मांक - ०५ 
दनांक - १०/११/२०१७      

सुचक : मा. िभमाबाई फुगे     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.िभमाबाई फुगे, मा.राज  गावडे यांचा ताव - 
       मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ५८९, द.०५/०७/२०१७ र  क न या ऐवजी 
मनपा या वतीने िनगड  ािधकरण येथील बाहूबली यायामशाळा ह  चाल वली जाते.  सदची 
यायामशाळा “ नवनाथ िम  मंडळ, ािधकरण, पुणे ३३.” या मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन चाल व यास घे यास इ छुक आहे.  तर  मनपाची बाहूबली 
यायामशाळा “ नवनाथ िम  मंडळ, ािधकरण, पुणे ३३.” या मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन 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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ठराव मांक – ७०      वषय मांक - ०६ 
दनांक - १०/११/२०१७      वभाग - डा 
सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.अित.आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/११२१/२०१७, द.३०/१०/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

  मनपा या एकूण १२ जलतरण तलाव (भोसर  तलाव वगळता) पाणी शु द करण, प रसस 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची मुदत तावात नमुद रकाना 
.७ म ये नमुद केले माणे संप याने सदर कामाची डा, अ प मुदतीची, ई-िन वदा नोट स 
.३/२०१७-२०१८ कायवाह  चालू अस याने १२ जलतरण तलावाचे कामाची मुदत तावात नमुद 

रकाना .७ म ये नमुद केले या तारखे या पुढ ल तारखेपासून ई-िन वदा या पुण होई पयत, 
मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड, पुणे १९ यांना १० जलतरण तलाव  व मे.सुिमत पोटस ्  अ ड 
फटनेस इ वपमट िचंचवड पुणे १९ यांना २ जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसस व छता, 
साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजास मुदतवाढ 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 – ७१      वषय मांक - ०७ 
दनांक - १०/११/२०१७           वभाग - डा 
सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा. महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१२४/२०१७, द.१६/१०/२०१७ 

  मा.महापािलका 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 माणे कु. ाची मोद गडकर , 

राहणार म होम रो हाउस नं.३, से टर ६, लॉट न.३३, मोशी, ािधकरण, पाईन िसट  जवळ ह ला 
खेळाडू द क योजनेचा दोन वषाचा लाभ देणेकामी येणा-या र. .१,६२,४००/- (अ र  र. .एक लाख 
बास  हजार चारशे फ ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदरचा खच सन 
२०१७-१८ खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर खच  टाक यास 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 – ७२      वषय मांक - ०८ 
दनांक - १०/११/२०१७      

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.राज  गावडे 

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.राज  गावडे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने तसेच इं डयन बॉड  ब ड ंग फेडरेशन यां या 
मा यतेने सांगवी येथे महापौर चषक रा य तर शर रसौ व पधा २०१७ 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ७३      वषय मांक - ०९ 
दनांक - १०/११/२०१७      

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

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

  द क योजनेतून रा य तर य कु ती िश क कु.संदेश केरभाऊ काकडे यांची कु ती िश क हणून 
ितमहा र. .२०,०००/- (अ र  र. .वीस हजार फ ) मानधनावर नेमणुक करणेस 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. 
---------- 

 
 
 
 

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

                        ( बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ ) 
                                    उपसभापती 

                                          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/१२५०/२०१७ 

दनांक : १५/११/२०१७ 
 

                                                                                            

 
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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