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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०८/०५/२०२०                                       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 ०८/०५/२०२० 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.तुषार रघुनाथ हंगे       -  सभापती 
२. मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

३. मा.बाबासाहेब(बाबा) भुवन 
४. मा.डोळस वकास ह र ं   
५. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

६. मा.राज ूिमसाळ 
७. मा.अपणा िनलेश डोके 
८. मा.नढे वनोद जयवंत 

 
  या िशवाय मा.जागडे – उप नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
            उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 

वषय .१)   - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या  
            सं थेस र. .२५,००,०००/- अनुदान अदा करणेबाबत.-  मा.सागर गवळ , मा.अिभषेक  

                       बारणे यांचा   ताव. 
---------- 

अ) दनांक १४/०२/२०२०( द.ु३.०० वा.), २८/०२/२०२०( द.ु३.०० वा.), १३/०३/२०२० ( द.ु४.०० वा.) 
रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले. 

 

आ) दनांक २८/०२/२०२०(द.ु३.०० वा.) ,१३/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१५ ) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

ठराव मांक – ९३   वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०८/०५/२०२०   

सुचक – मा.सागर गवळ    अनुमोदक – मा.अिभषेक बारणे 

              मा.सागर गवळ , मा.अिभषेक बारणे यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या ट ारे ह यरोग, कॅ सर, कडनी, 
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मदुचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी ासले या णांना तसेच 
नैसिगक आप ी पड तांना अथ सहा य केले जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ 
. .३९७/न व-२२ मं ालय,मुंबई ४०००३२ द.१८/१२/२००७ अ वये दरवष  २५,००,०००/- अनुदान 

देणेस मा यता देणेत आलेली आहे. सन २०२० - २०२१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक 
सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  यांना र. .२५,००,०००/-(अ र  र. .पंचवीस लाख फ ) अदा 
करणेकामी 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. 
 
 
 

                                                       ( तुषार रघुनाथ हंगे  ) 
                                                             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/१७२/२०२० 
दनांक : ०८/०५/२०२० 

 

                                                                                                                
                                                             ( अ ण ह रभाऊ जागडे )               

 उप नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  ४११ ०१८. 

 

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


