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

कायप का मांक – १७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक : १५/०६/२०१६               वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक १५/०६/२०१६ 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.ओ हाळ शेखर अशोक   

३. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

४. मा.पवार संगीता शाम  
 

  या िशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.दुरगुडे 
- सहा यक आयु ,  मा.बडे – शासन अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार   हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
समा व  करणेत आला. 
 
वषय .१) मा. कृ णा शंकर उफ ता या कदम महापौर चषक ज हा तर मैदानी पधा  
          २०१६ - १७ आयो जत करणेबाबत.  

---------- 
         
          दनांक १८/०५/२०१६, २०/०५/२०१६ व ०१/०६/२०१६  रोजी झाले या सभेचा  

( कायप का मांक १६ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 

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

ठराव मांक – ५८ वषय मांक – ०१ 
दनांक - १५/०६/२०१६ वभाग – डा वभाग 

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.संगीता पवार 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/२८५/२०१६, द.१०/०६/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी  िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, व पुणे ज हा  एथेलेट स असोिसएशन यां या 
मा यतेने व पंपर  िचंचवड िसट  एथेलेट क असोिसएशन यां या सहकायाने ी संत ाने र डा 
संकुल इं ायणीनगर भोसर  पुणे येथ े  मा. कृ णा शंकर उफ ता या कदम महापौर चषक ज हा तर 
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मैदानी पधा २०१६ - १७ या माहे जून २०१६ म ये आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 
तावात नमुद माणे अंदाजे एकूण र. .७,६९,१६०/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास  

मा यता व सदर या खचातील थाप य वषयक खच र .. १,५०,०००/- हा थाप य वभाग, 

संबंिधत भाग व व ुत वषयक खच र. .५०,०००/- हा खच व ुत वभाग, संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र.र.५,६९,१६०/- डा वभागाचे “ महापौर चषक 
व वध डा पधा ” या लेखािशषावर खच  टाकणेस तसेच पधा अनुषंगाने मेड स, ॉफ ज, 

स मान िच हे, ले स बॅनर, फ क  कोटेशन नोट स िस  क न खरेद  करणेस व माणप े, 
िनमं ण प का ई. भांडार वभागाकडून क न घेणेस मा यता िमळणेकामी मा. थायी      
सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

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

 

                                             ( 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/३२/२०१६ 

दनांक : १५/०६/२०१६ 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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