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

कायप का मांक - २० 
सभावृ ांत 

दनांक – ०८/०३/२०१९                वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा शु वार दनांक ०८/०३/२०१९ 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.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

                 ३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

         ४. मा.अपणा िनलेश डोके 

 
 या िशवाय मा.राऊत – .सहा.आयु  , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे 

अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

     

  उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले.  
 
 

वषय .२) मदनलाल िधं ा व हेडगेवार भवनातील बॅडिमंटन हॉल भाडे त वावर दे याबाबत – 
मा.शैलेश मोरे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

    वषय .३) मराठ  भाषा संवधन सिमती सद य नेमणूक – मा.अनुराधा गोफणे ,  

      मा.अपणा डोके यांचा ताव. 
वषय .४) से. .२५ िसंधूनगर, व ठल मणी मंद र गाडन ािधकरण िनगड  येथील मनपाची 

सा व ीबाई फुले यायामशाळा कराराने चाल वणेस देणेबाबत. – मा.शैलेश मोरे, 
मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

वषय .५) पंपर  िचंचवड शहरातील भोसर  येथील सखुबाई गवळ  येथील यायामशाळा 
चाल वणेस देणेबाबत.- मा.अनुराधा गोफणे,मा.अपणा डोके यांचा ताव. 

वषय .६) खेळाडू द क योजना २०१८-१९ कर ता पा  खेळाडंूना योजनेचा लाभ देणेस व 
याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत. 

    वषय .७) मनपाची भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे यायामशाळा चाल व यास  

                 देणेबाबत. 
    वषय .८) मनपाची भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा चाल वणेस देणेबाबत. 
 

    वषय .९) मनपाची भाग .३० येथील मनपाची फुगेवाड  यायामशाळा( िभकोबा देवकर   

                 सां कृितक भवन इमारत दुसरा मजला) चाल व यास देणेबाबत. 
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   वषय .१०) मनपाची िचंचवड येथील वग य द ा य मरळ उ ान पवनानगर ह  यायामशाळा  

         चाल वणेस देणेबाबत. 
   वषय .११) मनपाची भाग .१५ आकुड  गावठाण येथील कै.कैलास शंकरराव पांढारकर  
         यायामशाळा चाल वणेस देणेबाबत. 
   वषय .१२) मनपाची भाग .१३ िनगड  येथील कै.मधूकर पवळे यायामशाळा चाल वणेस  

         देणेबाबत. 
   वषय .१३) मनपाची भाग .१३ यमुनानगर येथील मीनाताई ठाकरे यायामशाळा चाल वणेस  

         देणेबाबत. 
   वषय .१४) मनपाची भाग .१४ काळभोरनगर येथील कै.आकाश काळभोर यायामशाळा   

                 चाल वणेस देणेबाबत. 
     वषय .१५) मनपाची भाग  १० येथील व ानगर रामनगर यायामशाळा           

                 चाल व यास देणेबाबत. 
   वषय .१६) मनपाची भाग  १७ िनगड  येथील बाहूबली यायामशाळा िनगड  चाल व यास   

                 देणेबाबत. 
   वषय .१७) ओपन जम सा ह याबाबत.- मा.अपणा डोके , मा.अनुराधा गोफण ेयांचा  

                 ताव.   
    

-------- 
अ) दनांक ०८/०२/२०१९, २२/०२/२०१९ (स.११.१५ वा.) व २५/०२/२०१९ (स.११.१५ वा.) रोजी 

झाले या सभेचा (कायप का .१८) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केले.   

आ) दनांक २२/०२/२०१९ (स.११.३० वा.) व २५/०२/२०१९ (स.११.३० वा.)  रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का .१९) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले  

----------   

ठराव मांक – ९७ वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा    

सुचक – मा.शैलेश मोरे अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/६४४/२०१८, द.३१/१२/२०१८ 

वषय – मे.सुिमत पोटस ऍ ड फटनेस इ वपमटस,िचंचवड,पुणे-१९ यांना भोसर  जलतरण  

           तलाव,पाणी शु द करण,प रसर व छता,देखभाल व यां क दु ती कामकाज 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

ठराव मांक – ९८ वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०८/०३/२०१९     

सुचक – मा.शैलेश मोरे अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
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 मा.मदनलाल िधं ा ािधकरण येथील बॅडिमंटन हॉल व हेडगेवार भवनातील बॅडिमंटन हॉल 
अ खल नाधनुंज प रषद प रषद या सं थेस भाडे त वावर तसेच डा धोरणानुसार स.८ ते १० व 
सं या. ७ ते ९  या वेळेत देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता  ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक – ९९ वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०८/०३/२०१९   

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

 संदभ – मा.अनुराधा गोफणे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव –  

   मा. डा,कला,सा ह य व सां कृितक सिमती ठराव .६३ दनांक १४/१२/२०१८ अ वये 
मराठ  भाषा संवधन सिमती गठ त कर यात आली आहे. सदर सिमती म ये २५ सद यांची नेमणूक 
कर यात आली असून ी. वण तुपे(सह शहर अिभयंता) ी.सदािशव संपती कांबळे 
(एम.ए.एम. फल,नेट, पी.एच.ड .)(Apear) ीम.सुिच ा ववेक फुलमामड कर, ीम.अनुराधा दे वदास 
गोफणे यांची सदर सिमतीम ये सद य हणून नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहत ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

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

ठराव मांक – १०० वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०८/०३/२०१९     

सुचक – मा.शैलेश मोरे अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.शैलेश मोरे, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
   से. .२५ िसंधूनगर, व ठल मणी मंदार गाडन ािधकरण िनगड  येथील मनपाची 
सा व ीबाई फुले यायामशाळा ह  ॉस  फट टेिनस टार अकॅडमी िनगड  या सं थेस ११ म हने 
कराराने र. .२०००/- सेवाशु क महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस देणेस मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता सदर 
ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०१ वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०८/०३/२०१९     

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.अनुराधा गोफणे, मा.अपणा डोके यांचा ताव. 
   भोसर  येथील सखुबाई गवळ  येथील यायामशाळा सां कृित म हला वयंरोजगार सं था 
भोसर  या सं थेस ११ म हने कराराने र. .२०००/- सेवाशु क महापािलकेकडून घेवून चाल वणेस 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी.  

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



 4

ठराव मांक – १०२ वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा    

सुचक – मा.शैलेश मोरे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/२१५/२०१९ द.०७/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
  मा. महापािलका सभा ठराव . १२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२ द. ०४/०७/२०१२ म ये नमूद केले माणे मा.महापौर यां या 

अ य तेखाली द.०१/०३/२०१९ द.ु२.०० वा. झाले या सभेत खेळाडू द क योजना अनुषंगाने सन 
२०१८-१९ कर ता ा  झाले या ३४ अजापैक  मनपा डा धोरणानुसार २९ खेळाडंू पा  व ५ खेळाडू 
अपा  कर यास मा यता दली आहे.  पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेचा २०१८-१९ चा लाभ २ 
वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे  र. . ७३,४९,२००/- चे खचास व सदरचा खच खेळाडू 
द क योजना या लेखा िशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०३ वषय मांक – ०७ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा    

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११०/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
   मनपाची भाग  २१ येथील कै दशरथ कापसे यायाममशाळाह  मै ी वंयरोजगार सेवा 
सं था पंपर गाव सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०४ वषय मांक – ०८ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा       

सुचक – मा.शैलेश मोरे  अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१११/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
       मनपाची भाग  २१ येथील नवमहारा  यायाममशाळाह  मै ी वंयरोजगार सेवा 
सं था पंपर गाव सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत 
द.०१/०३/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
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यायामशाळा सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
 

ठराव मांक – १०५ वषय मांक – ०९ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा      

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११२/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
   मनपाची भाग  ३० येथील मनपाची फुगेवाड  यायाममशाळा (िभकोबा देवकर 

सां कृितंक भवन इमारत दुसरा मजला)ह  जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाड  या सं थेस सेवाशु क 
त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.०१/०३/२०१९ रोजी 
संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.०२/०३/२०१९ पासून पुढे११ 
म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

 
 
ठराव मांक – १०६ वषय मांक – १० 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा      

सुचक – मा.शैलेश मोरे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११४/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
   मनपाची िचंचवड येथील वग य द ा य मरळ उ ान पवनानगर ह  यायामशाळा 
शंभूराजे मदानी खेळ वकास मंच िचंचवडगाव या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२६/०२/२०१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.२७/०२/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १०७ वषय मांक – ११ 
दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा       

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११६/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 
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       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
   मनपाची भाग  १५ आकुड  गावठाण  येथील कै कैलास शंकरराव पांढारकर  
यायामशाळा  ह  ी तुळजामाता म हला बचत गट या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२२/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.२३/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव माकं – १०८ वषय मांक – १२ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा       

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११७/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
    मनपाची भाग  १३ िनगड  येथील कै मधूकर पवळे यायामशाळा राजनगर ह  

ओम साई ित ाण या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम 
शाळाची मुदत द.२३/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.२४/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा 
शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.  

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

ठराव मांक – १०९ वषय मांक – १३ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा       

सुचक – मा.शैलेश मोरे  अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/११९/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
        मनपाची भाग  १३ यमुनानगर येथील मीनाताई ठाकरे यायामशाळा यमुनानगर ह  
कुल वामीनी महासंघ यमुनानगर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायाम शाळाची मुदत द.२३/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर द.२४/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक – ११० वषय मांक – १४ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा       

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे अनुमोदक – मा.अपणा डोके 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२०/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
        मनपाची भाग  १४ काळभोरनगर येथील कै आकाश काळभोर यायामशाळा ह  

ह दु थान रलायबल पोटस लब या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास 
दले या यायाम शाळाची मुदत द.०६/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव 
मंजूर झा यानंतर द.०७/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – १११ वषय मांक – १५ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा       

सुचक – मा.अपणा डोके अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२१/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
        मनपाची भाग  १० येथील व ानगर रामनगर यायामशाळा ह  इले हन डस 

पोटस लब या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायाम 
शाळाची मुदत द.१०/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.११/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा 
शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.  

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

ठराव मांक – ११२ वषय मांक – १६ 

दनांक – ०८/०३/२०१९ वभाग – डा      

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/१२२/२०१९ द.०६/०३/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे.- 
        मनपाची भाग  १७ िनगड  येथील बाहूबली यायामशाळा िनगड  ह  साथी जी 
ए  इनामदार पोटस लब काळभोरनगर या सं थेस सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायाम शाळाची मुदत द.०६/०३/१९ रोजी संपु ात येत अस याने 
यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.०७/०३/२०१९ पासून पुढे११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवा शु क त वावर चाल व यास देणेबाबत मा यता 
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देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.  

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

  
ठराव मांक – ११३ वषय मांक – १७ 

दनांक – ०८/०३/२०१९   

सुचक – मा.अपणा डोके अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

 संदभ – मा.अपणा डोके , मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव –  

   ओपन जमचे सा ह य खरेद  के यानंतर यांचे वाटप करताना डा सिमतीचे सव सद य 
यांची मागणी ल ात घेवून ाधा याने यांना ओपन जमचे सा ह य यां या भागात देणेकामी 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत 
यावी. 
       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/१५१/२०१९ 

दनांक : ०८/०३/२०१९ 
 

                                                           
(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. 
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