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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०३/०२/२०१६                                     वेळ - दपार  ु २.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा बुधवार दनांक ०३/०२/२०१६ रोजी दपार  ु 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.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५. मा.पवार संगीता शाम 
  
  या िशवाय मा.बडे - शासन अिधकार , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पानसरे - 

डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट या सं थेस अनुदान 

देणेबाबत -  

वषय .२) महापौर चषक रा य तर बॉ संग पधा २०१५-१६ आयो जत करणेबाबत - 
           मा.संगीता पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव. 
वषय .३) मराठ  राजभाषा दन साजरा करणेबाबत - मा.अ ण बो-हाडे, मा.िनतीन लांडगे 

           यांचा ताव. 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा. जत  ननवरे                       अनुमोदक - मा.अ ण बो-हाडे 
 

      मु ड येथील समु ाम ये पुणे येथील अबेदा इनामदार महा व ालयातील १४ व ाथ  / 
व ाथ नींचा बुडून  मृ यू झालेला अस याने यांना सभेम ये दांजली अपण करणेत यावी. 

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

 

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केली ू ) 

---------- 
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       दनांक २०/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०९) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 

ठराव मांक – ४५   वषय मांक – ०१ 
दनांक - ०३/०२/२०१६   वभाग - डा 
सुचक : मा.अ ण बो-हाडे   अनुमोदक : मा. जत  ननवरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/कॅश/का व/७७/२०१६, द.०१/०२/२०१६ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -        

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे 
दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदचे आजारू , दधर आजारु , गंभीर अपघात त आ ण दधर आजारांनीु  

ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पड तांना मदत हणून महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-
या र. .२५,००,०००/- या अनुदान रकमेतून अथसहा य केले जाते. शासन िनणय .पीसीसी 
३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई ४०००३२ द.१८/१२/२००७ अ वये या टला दरवष  
२५ लाख एवढे अनुदान दे यास मा यता दलेली आहे. मा.महापौर तथा अ य़  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर , पुणे ४११०१८ यांनी द.१२/१/२०१६ चे 
प ा वये सन २०१५-२०१६ या आिथक वषातील र. .२५,००,०००/- टला िमळणेकामी मागणी केलेली 
आहे.   सन २०१५-१६ या आिथक वषात पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल 

ट या सं थेस र. .२५ लाख अनुदान देणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेमाफत 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.  

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

ठराव मांक – ४६    वषय मांक – ०२ 

दनांक - ०३/०२/२०१६  

सुचक : मा.संगीता पवार    अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.संगीता पवार, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव -    

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, महारा  बॉ संग असोिसएशन यांचे मा यतेने व 
पंपर  िचंचवड शहर बॉ संग असोिसएशन यां या सहकायाने माहे माच २०१६ म ये कै. बोधनकार 
केशव ठाकरे डा संकुल यमुनानगर, िनगड , पुणे ४४ येथे महापौर चषक रा य तर बॉ संग पधा 
२०१५-१६ आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खच र. .९,२३,५५०/- चे खचास मा यता तसेच 
टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था, गॅलर  खच र. .८०,०००/- हा थाप य वभाग संबंिधत भाग व 
व ुत पीकर, माईक यव था खच र. .५०,०००/- हा व ुत वभाग संबंिधत भाग यांचे 
लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच र. .७,९३,५५०/- हा डा वभागाचे महापौर चषक 
व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  टाकणेस व माणप े, िनमं णप का, पी. ह .सी. ले स, 
बॅनस, मेड स, ॉफ ज, मानिच हे, टो या, डा सा ह य, लो हज व हेड गाड इ.खरेद  कोटेशन 
नोट स िस द क न करणेस 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. 
---------- 
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ठराव मांक – ४७    वषय मांक – ०३ 

दनांक - ०३/०२/२०१६  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे    अनुमोदक : मा.िनतीन लांडगे 

संदभ : मा.अ ण बो-हाडे, मा.िनतीन लांडगे यांचा ताव -    

      दनांक २७ फे ुवार  २०१६ हा “ मराठ  राजभाषा दन ” साजरा कर यात यावा.  ये  
सा ह यक आ ण अ. भा. मराठ  सा ह य संमेलनाचे माजी अ य  डॉ.सदानंद मोरे यां या मुख 
उप थतीत समारंभाचे आयोजन करणेकामी  परेषा ठर व यासाठ  संबंिधतांची वर त दसर  बैठक ु
आयो जत क न कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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/ ७० /२०१६ 

दनांक : ०३/०२/२०१६ 
 
 
 

                                                                                                  
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
 

 
 


