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

कायप का मांक – १५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०४/०५/२०१६                                  वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक ०४/०५/२०१६ 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.ननवरे जत  बाबा 
३. मा.आसवाणी स वता धनराज 
४. मा.पवार संगीता शाम 
 
 

   या िशवाय मा.फंुदे – सहा.आयु , मा.जगताप – नगरसिचव, मा.दुरगुडे – सहा.आयु , 
मा.बडे – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
   
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आला. 
 
वषय .१) मनपा यावतीने महारा  रा य कशोर/ कशोर  खो-खो सराव िशबीर २०१६ 

आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत – मा.संगीता 
पवार, मा. जत  ननवरे यांचा ताव. 

---------- 
  दनांक २०/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १४ ) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 

ठराव मांक – ५७ वषय मांक – ०१ 
दनांक - ०४/०५/२०१६  

सुचक : मा.संगीता पवार अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 
संदभ : मा.संगीता पवार, मा. जत  ननवरे यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने द.२९ मे ते ६ जून २०१६ या काळात 
म.न.पा. डा बोिधनी येथे १२ कशोर व १२ कशोर  खेळाडू (२४ खेळाडू) यांचे समवेत २  
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मागदशक व २ यव थापक (एकूण ४ अिधकार ) एकूण सं या – २८ यांचे महारा  रा य 
कशोर व कशोर  खो-खो सराव िशबीर – २०१६ आयो जत करणेव व या िशबीरात २ कशोर 
कशोर  गटाची खो–खो ची मैदाने करण,े याच बरोबर िशबीर काळात एकूण ९ दवस 
िशबीरातील सवासाठ  सकाळचा चहा व ना ा, दुपारचे जेवण, दुपारचा चहा व ना ा व रा ीचे 
जेवण अशी भोजन यव था व सवासाठ  िनवास यव था करणेस व याकामी येणा-या 
र. .६०,०००/- (अ र  र. .साठ हजार फ  ) चे खचास अथवा य  येणा-या खचास 
मा यता देणे तसेच सकाळचा चहा व ना ा, दुपारचे जेवण, दुपारचा चहा व ना ा व रा ीचे 
जेवण ई कोटेशन नोट स िस द क न करणेस व बॅनर, बुके, करकोळ खच इ. डा 
वभागाचे थायी अ ीमधन मधून करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे  ि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. 
---------- 

 
 

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/२६१/२०१६ 

दनांक : ०५/०५/२०१६ 
              
 

      
                                                                                                      नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 


