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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
कायप का मांक – १२ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – ०८/१०/२०२१                        वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची पा क 
सभा शु वार दनांक ०८/१०/२०२१ रोजी दुपार ३.०० वाजता महापा लके या शासक य 
इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती यांचे 
दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै 
२०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग दारे) आयोिजत 
करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य मा.सभापती यांचे दालनात तर 
काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीन े(ि ह डओ कॉ फरि संग दारे) उपि थत होते. 
 

१. मा. उ म काश कदळे         – सभापती 
२. मा. अि वनी संतोष जाधव            
३. मा . शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे  
४. मा. दशले रेखा राजेश 

      या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.सुषमा शंदे  व मा. र जाक पानसरे 
डा अ धकार   हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 
 उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 
आलेले वषय घेणेत आले. 
    

   वषय .१ – पंपर  चंचवड महानगरपा लका यावसा यक कबडडीसंघ (म हला व पु ष)  धोरण 
मसूदा तयार करणे बाबत. मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले याचां ताव.   

  

 वषय .२ – पंपर  चंचवड संगीत अकादमी, नगडी यास भारतर न पं डत भीमसेन जोशी 
संगीत अकादमी असे नाव देणेस मा.महापा लकासभकेडे शफारस करण.े  

          मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले याचां ताव     
 

  वषय .३ - कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल, यमुनानगर येथे माहे- नो हबर/ डसबर २०२१ 
म ये संगीत महो सव काय म आयोिजत करणेस व याकामी येणा-या य  
खचास  मा यतादेणेकामी मा. थायी सभेकडे शफारस करणे बाबत.  

          मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले याचां ताव 
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 वषय .४ –  डा वभागाकडील वदयुत वषयक कामकाजासाठ  डा वदयुत असा वतं  
वभाग तयार क न आव यक अ धकार , कमचार  यांची नयु तीस 
मा यमाकामी मा. थायी स मतीसभेकडे शफारस करणे बाबत.   

           मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले याचां ताव 

                                ----------------------- 

सुचक – मा.शैलेश मोरे                                  अनुमोदक – मा.रेखा दशल े

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा,कला,सा ह य व सां कृ तक स मतीची शु वार 
द.०८/१०/२०२१ रोजीची दुपार  ३.०० वा. ची पा क सभा मंगळवार द.१२/१०/२०२१ रोजी दुपार  
३.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

                 सदरची सूचना सवानुमते मा य झाल .           

 मा. सभापती – मंगळवार द.१२/१०/२०२१ रोजी दु .३.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 

                                ( उ म काश कदळे ) 
      सभापती 

                                        डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
                                   पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                             पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

कायप का मांक – १२ ( द.०८/१०/२०२१ ची तहकूब सभा)  
सभावृ ांत 

 
दनांक – १२/१०/२०२१                        वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
    पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची पा क 
सभा द.०८/१०/२०२१ रोजीची तहकूब सभा मंगळवार दनांक १२/१०/२०२१ रोजी दुपार ३.०० वाजता 
महापा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, डा, कला, सा ह य 
व सां कृ तक स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग दारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  

स मा.सद य मा.सभापती यांचे दालनात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीन े (ि ह डओ 
कॉ फरि संग दारे) उपि थत होते. 
 

१. मा. . उ म काश कदळे         – सभापती 
२. मा. अि वनी संतोष जाधव            
३. मा . शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे  

४. मा. दशले रेखा राजेश 
५. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

      
  या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.सुषमा शंदे व मा.र जाक पानसरे डा 
अ धकार   हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

 

अ)  िदनांक १३/०८/२०२१, २७/०८/२०२१, १३/०९/२०२१ व १७/०९/२०२१ रोजी झाले ा    (कायपि का 

मांक ०९ चा सभावृ तांत ) कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

ब)  िदनांक १३/०९/२०२१  व १७/०९/२०२१ रोजी झाले ा (कायपि का मांक १० चा सभावृ तांत ) 

कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

क)   िदनांक २४/०९/२०२१  रोजी झाले ा (कायपि का मांक ११ चा सभावृ तांत ) कायम करणेत 

आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
                                       --------------------------------------- 
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ठराव मांक – ४९             िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – १२/१०/२०२१      
 सुचक :- मा.शैलेश मोरे             अनुमोदक : मा.रेखा दशले    
 संदभ – मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव.   
 

महानगर पा लका काय े ात डा वकासा या उ द टासाठ  रा या या प ह या धोरणात 

सुच वले या महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील प रप क .जी.ई.एन.१०९८/ . .-

२१/९८ नवी-२४ मं ालय मु ंबई ४०००३२ द.९ माच १९९८ या शासन नणयानुसार खेळ व संघ द क 

घेणेस मंजुर  दलेल  आहे. यानुसार पंपर  चंचवड महानगर पा लके या वतीन े पंपर  चंचवड 
महानगरप लका यावसा यक कब डी संघ (म हला व पु ष) तयार करणे या अनुषंगाने धोरण 

मसुदा तयार करणे आव यक आहे. सबब महानगर पा लका काय े ात डा वकासा या 
उ द टासाठ  रा या या प ह या धोरणात सुच वले या महारा  शासन नगर वकास वभाग 

यांचेकडील प रप क .जी.ई.एन. १०९८/ . .-२१/९८ नवी-२४ मं ालय मु ंबई ४०००३२ द.९ माच १९९८ 

या शासन नणयानुसार खेळ व संघ द क घेणेस मंजुर  दलेल  आहे. यानुसार पंपर  चंचवड 
महानगर पा लके या वतीन े पंपर  चंचवड महानगरप लका यावसा यक कब डी संघ (म हला व 

पु ष) तयार करणे या अनुषंगाने धोरण मसुदा तयार करणेस  मा यता देणेत येत आहे.                   
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 

------------------- 
 
 
 
ठराव मांक – ५०             िवषय मांक - ०२ 
िदनांक – १२/१०/२०२१      
 सुचक :- मा.शैलेश मोरे             अनुमोदक : मा.रेखा दशले    
 संदभ – मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव.   
 
पपंर  चंचवड महानगरपा लके या वतीन े पंपर चंचवड संगीत अकादमी थापना द. 

८ जून २००१ रोजी आहे. ते हापासून सदर अकादमी म ये व धवत संगीत दे याच ेकाय चालू 
आहे.या संगीत अकादमीम ये आजपयत शेकडो वदया यानी लाभ घेतला आहे.संगीत े ात 
अनेक नामवंत कलाकार यांच ेसादर करण झाले आहे. पंपर चंचवड संगीत अकादमी यास 
भारतीय शा ीय संगीत े ात सम पत असलेले द गज शा ीय गायक भारतर न ्   प डत 
भीमसेन जोशी संगीत अकादमी असे नाव द यास पंपर  चचंवड संगीत अकादमी याचा सार 
चार हो यास आणखी मदत होईल. सबब पंपर  चंचवड संगीत अकादमी नगडी यास 

भारतर न पं डत भीमसेन जोशी संगीत अकादमी नगडी असे नाव दे यास मा यता देणेकामी  
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मा.महापा लका सभेकडे मा यता कामी शफारस करणेत येत आहे. सभा वृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता सदर ठराव मा.महापा लका सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

               सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला  
----------------------- 

 
ठराव मांक – ५१             िवषय मांक - ०३ 
िदनांक – १२/१०/२०२१      
 सुचक :- मा.शैलेश मोरे             अनुमोदक : मा.रेखा दशले    
 संदभ – मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव.   

 
 गेल  दड वष कोरोना तबंधामुळे नाग रक यां या घराबाहेर पडलेले नाह त. यामुळे ते 

संगीत े ापासून वं चत झालेल ेआहेत. माहे नो हबर / डसबर २०२१ म ये कै. बोधनकार ठाकरे डा 
संकुल,यमुनानगर,येथे संगीत महो सव  काय म आयोिजत के यास यमुनानगर प रसरातील 

नाग रकांना संगीत काय माचा लाभ घेता येईल. सबब, पंपर  चंचवड म.न.पा. या वतीन े

कै. बोधनकार ठाकरे डा संकुल,यमुनानगर,येथ ेमाहे नो हबर / डसबर २०२१ म ये संगीत महो सव  

काय म आयोिजत करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता म ळणेकामी  मा. थायी 
स मती सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

              सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला  
--------------------- 

 
 
ठराव मांक – ५२             िवषय मांक - ०४ 
िदनांक – १२/१०/२०२१      
 सुचक :- मा.शैलेश मोरे             अनुमोदक : मा.रेखा दशले    
 संदभ – मा.शैलेश मोरे व मा.रेखा दशले यांचा ताव.   

  
  मा.आयु त यांचेकडील आदेश . शा./२/का व/१३५/२०२१ द.१२/२/२०२१ अ वये डा 

वभागाकडील थाप य वषयक कामकाज उ यान थाप य वभागाकडे सोप व यास मा यता दलेल  

आहे. यानुसार डा वभागाकडील व युत वषयक कामकाज तातडीन े हो या या ट ने डा 

वभागासाठ  डा व युत वभाग तयार क न आव यक अ धकार  कमचार  यांची नयु ती करणे 

आव यक आहे.  

सबब, मा.आयु त यांचेकडील आदेश   . शा./२/का व/१३५/२०२१ द.१२/२/२०२१ अ वये 

डा वभागाकडील थाप य वषयक कामकाज उ यान थाप य वभागाकडे सोप व यास मा यता 

दले माणे, डा वभागाकडील व युत वषयक कामकाज तातडीन े हो यासाठ , डा व युतअसा 
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वतं  वभाग तयार क न आव यक अ धकार , कमचार  यांची नयु ती करणेस मा यतादेणेकामी 

मा. थायी स मती सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे. 

              सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला      
-------------------- 

  
          यानंतर  मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 

                                 
 
                             
                         
 

                             ( उ म काश कदळे ) 
   सभापती 

                             मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
                                   पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                             पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४८८/२०२१ 

दनांक :  २२/१०/२०२१ 

                                                                                  
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकड पुढ ल यो य या कायवाह साठ   
                 

 
 
 
 
 
 

 


