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

कायप का मांक - ८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २४/०८/२०१८                               वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

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

पा क सभा शु वार दनांक २४/०८/२०१८ 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.संजय बबन नेवाळे        -  सभापती 
       २. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

       ३. मा.अपणा िनलेश डोके 

       ४. मा.अ नी व म वाघमारे 

       ५. मा. कंुदन अंबादास गायकवाड 

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

---------- 
सुचक – मा.अंबादास गायकवाड       अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफण े
 

मा. डा,कला,मा. डा,कलसा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक-२४/०८/२०१८ रोजी 
होणार  पा ीक सभा (कायप ीका .०८) शु वार दनांक-१४/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.३० वा. 
पयत तहकूब करणेत यावी. 

  सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
---------------- 

सभापती – सदरची सभा शु वार दनांक-१४/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत तहकूब 
करणेत येत आहे. 
                                                ( संजय बबन नेवाळे ) 

       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 - ८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २४/०८/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – १४/०९/२०१८               वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
दनांक २४/०८/२०१८ ची तहकूब सभा शु वार दनांक १४/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.३० 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.संजय बबन नेवाळे  - सभापती 

२. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३. मा.शैलेश  उफ शैल  काश मोरे 
४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५. मा.गोफण ेअनुराधा दे वदास 

६. मा.अपणा िनलेश डोके 

७. मा.अ नी व म वाघमारे 
 

     या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.तुप े – सह शहर अिभयंता, 
मा.राऊत – .सहा.आयु , मा.मुंढे – िश णािधकार , मा.पानसरे –  डा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
         

          दनांक १०/०८/२०१८ व १३/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
०७) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
ठराव मांक – ३६   वषय मांक – ०१ 
दनांक – १४/०९/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.कांबळे अंबरनाथ   अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२५/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

        डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- 
आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. कु. नुपुर ल मण मोरे यांनी ७ वी एिशयन 
योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  
के यामुळे र.  २,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी 
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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 – ३७  वषय मांक – ०२ 

दनांक – १४/०९/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.अनुराधा गोफण े                       अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४२६/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

        डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- 
आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. सौ. पाली गणेश तरवडे यांनी ७ वी एिशयन 
योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  
के यामुळे र.  २,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस 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 – ३८  वषय मांक – ०३ 

दनांक – १४/०९/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                       अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/४७२/२०१८ द.०७/०७/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       ी.देवद  वसंत भारदे, िचखली ाने २६ या जागितक योगासन चॅ पयनशीप २०१८ 
अज टना या पधस जाऊन आ याने याने योगा फेडरेशन ऑफ इं डया या सं थेस 
र. .२,२०,०००/- वत: द याने म.न.पा.िनयमानुसार र. . १,००,०००/- (अ र  र. .एक 
लाख फ ) आिथक सहा य अदा करणेस 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 – ३९  वषय मांक – ०४ 

दनांक – १४/०९/२०१८  वभाग - डा 
सुचक – मा.अंबरनाथ कांबळे                       अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . डा/७/का व/४५८/२०१८ द.२९/०६/२०१८ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस र. .२,००,०००/- 
आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. ी.चं कांत ीरंग पांगारे यांनी ७ वी 
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एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक 
ा  के यामुळे यांना र. .२,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस 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. 
----------- 

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

                                                 ( संजय बबन नेवाळे ) 
       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/६०६/२०१८ 

दनांक : १७/०९/२०१८ 
 

                                                                                                           
                                                  (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.  


