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

कायप का मांक - ०४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २६/०७/२०१९                        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 २६/०७/२०१९ 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.तुषार रघुनाथ हंगे  - सभापती 

२. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

३. मा.अपणा िनलेश डोके 
 

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

---------- 

       सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत 

नस याने मा.सभापती यांनी शु वार दनांक ०९/०८/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ वाजेपयत 

सभा तहकूब केली. 
                    

                      ( तुषार रघुनाथ हंग े) 
      सभापती 

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

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

    कायप का मांक - ०४ 
                                           सभावृ ांत 

                   ( दनांक २६/०७/२०१९ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०९/०८/२०१९                        वेळ - सकाळ  ११.१५ वा. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा,कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
२६/०७/२०१९ ची तहकूब सभा शु वार दनांक ०९/०८/२०१९ रोजी सकाळ  ११.१५ 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.तुषार रघुनाथ हंगे - सभापती 
२. मा.अिभषेक गो वंद बारण े

३. मा.बाबासाहेब(बाबा) भुवन 

४. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
 

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

---------- 
 

       दनांक १२/७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .०३) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – १५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०९/०८/२०१९      वभाग - डा 
सुचक – मा.अिभषेक बारणे                       अनुमोदक–मा.बाबासाहेब भुवन 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६४४/२०१८, द.३१/१२/२०१८ 

वषय – मे.सुिमत पोटस ऍ ड फटनेस इ वपमटस,िचंचवड,पुणे-१९ यांना भोसर  जलतरण  

         तलाव,पाणी शु द करण,प रसर व छता,देखभाल व यां क दु ती कामकाज  
         मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – १६       वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०९/०८/२०१९          वभाग - डा 
सुचक – मा.सागर गवळ                          अनुमोदक–मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११८/२०१९, द.०६/०३/२०१९ 

  वषय – भाग .१३ कै. बंदू माधव ठाकरे यायामशाळा यमुनानगर ह  ांतीवीर िम  मंडळ  
         यमुनानगर या सं थेस ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेस   

         मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय .२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – १७       वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०९/०८/२०१९          वभाग - डा 
सुचक – मा.बाबासाहेब भुवन                               अनुमोदक–मा.अिभषेक बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११५/२०१९, द.०६/०३/२०१९ 

  वषय – भाग .२६ पंपळे िनलख येथील कै.बाबूराव भांडे इमारतीमधील पंपळे िनलख    

           यायामशाळा ह  ओम साई फाऊंडेशन वनायक नगर पंपळे गुरव या सं थेस ११   

           म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेस मुदतवाढ देणेबाबत. 
वषय .३ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

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

                                            ( तुषार रघुनाथ हंगे ) 
                                                                   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/३/का व/२७६/२०१९ 

दनांक : ०९/०८/२०१९ 

                                                                                            
(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.   


