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

कायप का मांक - २ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २८/०४/२०१७               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 २८/०४/२०१७ 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 
 
 या िशवाय मा.कडूसकर – सहा यक आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.दंडवते 
– सहा.आयु , मा.तुपे – सह शहर अिभयंता, मा.आवार  – शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), 
मा.कदम – शासन अिधकार  ( डा), मा.पानसरे – डा अिधकार , मा.समीर सुयवंशी – 
संगीत वशारद 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 .०३) २८ वी कशोर कशोर  रा ीय खो-खो पधा २०१७ पुव िश ण िशबीर आयो जत 

            करणेबाबत – मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
 

---------- 
 

 दनांक १५/०४/२०१७ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .०१) सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 
---------  
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ठराव मांक – ०४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २८/०४/२०१७     वभाग - डा  
सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.अित. आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/१४८/२०१७, द.०९/०३/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       औरंगाबाद महानगरपािलका आयो जत रा य तर २०-२० केट पधस पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका केट संघ पाठ वणेस व याकामी तावात नमुद माणे एकूण र. .७४,१००/- (अ र  
र. .चौ-याह र हजार शंभर फ ) चे खचास व सदर पधा अनुषंगाने रोख व पात करावयाचे खचासाठ  
ी.र जाक पानसरे,  डा अिधकार  यां या नावे आगाऊ र. .७४,१००/- मंजूर करणेस व सदरचा खच 
डा िनधी, वा षक पधा, डा कला 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 – ०५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २८/०४/२०१७     वभाग - डा  
सुचक : मा.िभमाबाई फुग े     अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.अित. आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/२२९/२०१७, द.१९/०४/२०१७ 

  मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        आगामी ज हा तर शालेय हॉक  पधा २०१७-१८ अनुषंगाने ४० व ाथ  खेळाडंूचे मेजर यानचंद 
हॉक  टेड यम नेह नगर, पंपर  १८ येथे द.०१/०५/२०१७ ते २८/०५/२०१७ या काळात उ हाळ  
हॉक   िश ण िशबीर २०१७ आयो जत करणेस व याकामी तावात नमुद माण े येणा-या 
र. .५६,३९८/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सदरचा खच, डा िनधी, डा िश ण िशबीर 
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. 
--------- 

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

ठराव मांक – ०६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २८/०४/२०१७      

सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव – 

  २८ वी कशोर – कशोर  रा ीय खो-खो पधा २०१७ पुव िश ण िशबीर, म.न.पा. डा 
बोिधनी मा य. व ालय, पंपर  १८ येथे दनांक १७ ते २३ मे २०१७ या काळात आयो जत 

करणेस व याकामी येणा-या र. .६९,८८३/- (अ र  र. .एकोणस र हजार आठशे याऐंशी फ ) 
चे खचास अथवा 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 सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

          
 

( 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/७७४/२०१७ 

दनांक : ०२/०५/२०१७ 
 
 
 

                                                                                                 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
 

Z:\e drive\Nagersachiv1\New Folder\Ele 17 sub committee sabhapati.doc 
 


