
 1

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

कायप का मांक - १८ 
सभावृ ांत 

दनांक - २९/०१/२०१८                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा सोमवार दनांक २९/०१/२०१८ 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 त े - सभापती 
२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

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

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

---------- 
उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .१) यायामशाळा भाडेत वावर देणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे,  मा.िभमाबाई फुगे यांचा  

           ताव. 
वषय .२) शहरातील सवो कृ  खेळाडू, िश क, संघटक व डा िश क यांना ो साहनपर 

           पुर कार देणेबाबत – मा.िभमाबाई फुगे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
 

---------- 
   
          दनांक १२/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १७) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

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

ठराव मांक – ९२      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २९/०१/२०१८      

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

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

       कृ णानगर पोलीस वसाहत या ठकाणी असलेली यायामशाळा कृ णानगर लाईन बॉईज 
िम  मंडळास ११ म हने कराराने दरमहा र. .२,०००/- मनपाकडून घेऊन सेवाशु क त वावर  
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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 – ९३      वषय मांक - ०२ 
दनांक - २९/०१/२०१८      

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

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

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने क  सरकार व रा य सरकार या माणे 
वषातील सव कृ  खेळाडू, िश क, संघटक व डा िश क यांना पुर कार देतात या माणे 
पंपर  िचंचवड शहरातील सव कृ  खेळाडू, िश क, संघटक व डा िश क यांना पुर कार 
देणेत यावा.  यामुळे शहराम ये डा े ास ो साहन िमळेल व शहराम ये आंतररा ीय खेळाडू 
घड यास चालना िमळेल.  तर  पंपर  िचंचवड शहरातील सव कृ  खेळाडू, िश क, संघटक व 

डा िश क यांना पुर कार देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

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

                          ( ल मणशेठ सोपान स त े) 
                                        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/४८/२०१८ 

दनांक : २९/०१/२०१८ 
 
 

                                                                                                   
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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


