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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २१/१०/२०१५             वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 

पा क सभा बुधवार दनांक २१/१०/२०१५ रोजी दुपार  २.०० 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.मासुळकर समीर मोरे र - सभापती 

२. मा.जावेद रमजान शेख 

३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

४. मा.जग दश शे ट  

  ५. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

  ६. मा.आसवाणी स वता धनराज 

  ७. मा.पवार संगीता शाम 

 
 या िशवाय मा.फंुदे, – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.दुरगुडे – 
सहा.आयु , मा.उबाळे – शासन अिधकार  ( िश ण मंडळ), मा.बडे - शासन अिधकार , 
मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

दनांक ०७/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .२) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------   
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ठराव मांक – १४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २१/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जावेद शेख     अनुमोदक : मा.शेखर ओ हाळ 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०६/का व/२२१/२०१५, द.१५/०४/२०१५  

       वषय - म.न.पा.चा इं ायणीनगर से.नं.०१ भोसर  येथील बॅडिमंटन हॉल रा ीय 
ािमण 

              वकास क , पुणे ०६ यांना ११ म हने भाडे कराराने चाल व यास देणेबाबत.  
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

ठराव मांक – १५      वषय मांक - ०२ 

दनांक - २१/१०/२०१५     वभाग – डा  

सुचक : मा.जावेद शेख     अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६७१/२०१५, द.१५/०९/२०१५ 

       वषय - महापौर चषक डा पधस मा.माजी महापौर यांचे नाव देणेस मा यता  

              घेणेबाबत...  
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

ठराव मांक – १६      वषय मांक - ०३ 

दनांक - २१/१०/२०१५     वभाग - डा 
सुचक : मा.िनतीन लांडगे     अनुमोदक : मा.संगीता पवार 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/०६/का व/७६८/२०१५, द.१३/१०/२०१५. 
  मा.महापािलका आयु  यांची  िशफारस वचारात घेऊन - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका डा वभागाकड ल मैदाने, डांगणे व वध 
खेळासाठ  मोठया माणावर आर ण होत असतात. सलग आर ण अस यामुळे देखभाल व 
दु तीसाठ  तसेच मैदानावर पाणी मारणे इ याद  कामे करताना अडचणी िनमाण होतात.  

येक शु वार  मैदानाचे आर ण बंद ठेव यास मैदानाची देखभाल दु ती वेळचेवेळ  करणे 
श य होईल.  यासाठ  दर शु वार  नाग रकांसाठ  १) कै.अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर , 
२) मदनलाल  िधं ा मैदान, िनगड  व ३) मोरया गोसावी मैदान, िचंचवड या मैदानांचे 
आर ण बंद ठेव यास मा यता  िमळणेकामी मा.आयु  यांची मागणी असली तर  दर शु वार 
ऐवजी १) कै.आ णासाहेब मगर टे डयम – दर सोमवार , २) मदनलाल िधं ा मैदान, िनगड  
-  दर मंगळवार , ३) मोरया गोसावी मैदान, िचंचवड – दर बुधवार   असे मैदानासमोर नमुद 
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केले या दवशी आर ण बंद ठेव यास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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  - ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७४२/२०१५ 

दनांक : २३/१०/२०१५ 
 

                                                                                                 
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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