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

कायप का मांक – २१ 
सभावृ ांत 

 
दनांक : १८/०८/२०१६               वेळ : दुपार  २.०० वा. 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची पा क 
सभा गु वार दनांक १८/०८/२०१६ रोजी दुपार २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेत खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

१. मा.मासुळकर समीर मोरे र - सभापती 
२. मा.जावेद रमजान शेख 

३. मा.तानाजी व ठल खाडे 

४.  मा.अँड.िनतीन ाने र लांडगे  

५. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
 
  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 ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आला. 
 
वषय .२) द ली पितयाळा या ठकाणी टे डयमची पाहणी करणेकामी दौरा आयो जत करणेबाबत – 

           मा.िनतीन लांडगे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव. 
 

---------- 
ठराव मांक – ७५ वषय मांक – ०१ 
दनांक - १८/०८/२०१६ वभाग – डा वभाग 

सुचक : मा.तानाजी खाडे अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२०/२०१६, द.०६/०८/२०१६ 

       मा. महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, व पुणे ज हा रोलबॉल असोिसएशन यां या मा यतेने, 

पंपर  िचंचवड शहर रोल बॉल असोिसएशन तसेच बोधनकार वकास डा सं था, यमुनानगर यां या 
संयु  व माने माहे ऑग  / स टबर २०१६ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल के टंग रंग, 
यमुनानगर, िनगड  येथे महापौर चषक ज हा तर रोलबॉल पधा २०१६-१७ आयो जत करणेस व 
याकामी येणा-या र. .३,४८,५४४/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता देणेस तसेच पधा 

अनुषंगाने एकूण खच र. .३,४८,५४४/- मधील टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच, एकूण 
र. .६०,०००/- हा थाप य वषयक खच, थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखा िशषातून 

खच  टाकणेस  व  व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/-  हा व ुत वषयक 
खच, व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखा िशषातून खच  टाकणेस  व उव रत पधा 
अनुषंगाने येणारा खच र. .२,४८,५४४/- हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखा 
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िशषावर खच  टाकणेस 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. 
---------- 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला ऐनवेळचा वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक – ७६  वषय मांक – ०२ 

दनांक - १८/०८/२०१६   

सुचक : मा.िनतीन लांडगे  अनुमोदक : मा.तानाजी खाडे 
संदभ : मा.िनतीन लांडगे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव -  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे आ णासाहेब मगर टे डयम मोडकळ स आले आहे.  याची 
दु ती व काह  सुधारणा कर याची आव यकता आहे.  तसेच शहराम ये इतरह  काह  मैदाने व 
खेळां या सु वधा अिधक चांग या कारे उपल ध क न देणे गरजेचे आहे.  या ीने द ली येथील 
इं थ टे डयम तसेच पितयाळा येथील डासंकूल इ याद  िस द मैदानांची पाहणी क न याचा 
अ यास कर या या हेतूने द ली व पितयाळा येथे डा सिमती सद यांचा पाहणी दौरा 
महानगरपािलके यावतीने आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

 
 
 

                                               ( मासुळकर समीर मोरे र ) 
                                                               सभापती 
                                       मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
                                                

                            

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४३६/२०१६ 

दनांक : १८/०८/२०१६ चे लगत. 
 
 

                                                 
         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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