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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १२/११/२०१८                        वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 

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

पा ीक सभा सोमवार दनांक १२/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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.गोफणे अनुराधा दे वदास 

३. मा.संजय म हारराव वाबळे 
 

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

---------- 

       सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत 

नस याने मा.सभापती यांनी सोमवार दनांक २६/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वाजेपयत 

सभा तहकूब केली. 
                    

                      ( 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 - १३ 
सभावृ ांत 

( दनांक १२/११/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
दनांक – २६/११/२०१८                    वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक 
१२/११/२०१८ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २६/११/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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 ऊफ शैल  काश मोरे 

        ४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

        ५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

        ६. मा.अपणा िनलेश डोके 
 

    या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.राऊत – .सहा यक आयु , मा.पानसरे – डा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

       दनांक २६/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
               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/७३९/२०१८ 

दनांक : २६/११/२०१८ 

                                                                                       
                                                       (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.  


