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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 - १६/०३/२०१६                                   वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक १६/०३/२०१६ रोजी दुपार  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.जावेद रमजान शेख 
३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४. मा.आसवाणी स वता धनराज 
 

   या िशवाय मा.फंुदे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजाम ये  

दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये शहर पातळ वर “ मराठ  भाषा वकास आ ण 

संवधन सिमती ”   गठ त करणेबाबत – मा.जावेद शेख, मा.समीर मासूळकर 
यांचा ताव. 

 
वषय .२) बो-हाडेवाड  येथे महापौर चषक रा य तर कब ड  पधा आयो जत करणेबाबत -   

           मा.जावेद शेख, मा.समीर मासूळकर यांचा ताव. 
 
वषय .३) महानगरपािलके या कला धोरणांतगत होणारे व वध कला वषयक सव उप म 

डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती माफत राब व याबाबत - मा.जावेद 
शेख, मा.समीर मासूळकर यांचा ताव. 

 
वषय .४) सन २०१५-१६ म ये मंजूर केलेली महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१६-

१७ म ये आयो जत करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत – 
मा.समीर मासूळकर, मा.स वता आसवाणी यांचा ताव. 

 
---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.जावेद शेख  अनुमोदक – मा.िनतीन लांडगे 
 
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक १६/०३/२०१६ ची पा क 
सभा बुधवार दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी दुपार  १.४५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
 
 
सभापती - बुधवार दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी दुपार  १.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत 

          येत आहे. 
 
 
 
 
                                             ( मासुळकर समीर मोरे र ) 

                                                           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 १६/०३/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - ०६/०४/२०१६                                  वेळ - दुपार  १.४५ वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची दनांक १६/०३/२०१६ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०६/०४/२०१६ रोजी दुपार  
१.४५ 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.ओ हाळ शेखर अशोक 
३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५. मा.संगीता पवार 
 

   या िशवाय मा.दुरगुडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.िनतीन लांडगे  अनुमोदक – मा.अ ण बो-हाडे 
 
 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची दनांक ०६/०४/२०१६ ची तहकूब 
सभा सोमवार दनांक ११/०४/२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
सभापती - सोमवार दनांक ११/०४/२०१६ रोजी सकाळ  ११.३० वा. पयत तहकूब करणेत 

         येत आहे. 
 
                                             ( मासुळकर समीर मोरे र ) 

                                                           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 १६/०३/२०१६ व ०६/०४/२०१६ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ११/०४/२०१६                                वेळ - सकाळ  ११.३० वा. 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची दनांक ०६/०४/२०१६ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ११/०४/२०१६ 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.मासुळकर समीर मोरे र   -   सभापती 
२. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
३. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

४. मा.आसवाणी स वता धनराज 

५. मा.संगीता पवार 
 

   या िशवाय मा.दुरगुडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बडे – शासन 
अिधकार , मा.पानसरे – डा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
दनांक ०२/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 

ठराव मांक – ५३ वषय मांक – ०१ 
दनांक - ११/०४/२०१६  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 

संदभ : मा.जावेद शेख, मा.समीर मासूळकर यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड शहर हे झपाटयाने वकिसत होत असून या शहराम ये मराठ  
भा षक नाग रकांिशवाय देशातील अ य भा षक नाग रक मोठया माणात थाियक होत 
आहेत. व वधतेत एकता जपत असतानाच येथील  मुळ मराठ  भाषा आ ण सं कृतीचे जतन  
आ ण संवधन हो या या ीने शहर पातळ वर “मराठ  भाषा वकास आ ण संवधन सिमती” 

गठ त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ५४ वषय मांक – ०२ 

दनांक - ११/०४/२०१६  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.समीर मासूळकर 

संदभ : मा.जावेद शेख, मा.समीर मासूळकर यांचा ताव - 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने बो-हाडेवाड  मोशी येथे महापौर चषक 
रा य तर कब ड  पधा आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – ५५ वषय मांक – ०३ 

दनांक - ११/०४/२०१६  

सुचक : मा.अ ण बो-हाडे अनुमोदक : मा.समीर मासूळकर 

संदभ : मा.जावेद शेख, मा.समीर मासूळकर यांचा ताव - 
 महानगरपािलके या कला धोरणाअंतगत होणारे व वध कला वषयक सव उप म 
हणजे नाटय पधा, एकां कका पधा, संगीत महो सव, िच पट महो सव, क व संमेलन, 

इ याद  उप म स या शासनामाफत थेट राब व यात येतात.  हे सव उप म तसेच कला 
वषयक सव पधा आ ण महो सव मनपा या डा, कला, सा ह य व सं कृती सिमती 
माफत राब व यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५६ वषय मांक – ०४ 

दनांक - ११/०४/२०१६  

सुचक : मा.समीर मासूळकर अनुमोदक : मा.जावेद शेख 
संदभ : मा.समीर मासूळकर, जावेद शेख यांचा ताव - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पंपर  िचंचवड शहर ज हा कु तीगीर 
संघ व महारा  रा य कु तीगीर प रषद पुणे यां या मा यतेने व सहकायाने माहे ए ल/मे 
२०१६ या काळात नवमहारा  व ालय मैदान, पंपर  वाघेरे येथे सन २०१५-१६ म ये मंजूर 
केलेली महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१६-१७ म ये आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या अंदाजे र. .३५,००,०००/- (अ र  र. .प तीस लाख फ ) चे खचास मा यता व 
मा.महापािलका सभा ठराव .७९७ द.२५/०१/२०१६ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७अ/का व/११८/२०१६, द.२१/०३/२०१६ अ वये सदर पधस मा. ाने र पांडुरंग 

लांडगे महापौर चषक रा य तर कु ती पधा २०१६-१७ असे नाव देणेस मा यता देणकामी 
मा. थायी सिमतीकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव  सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/ २०३ /२०१६ 

दनांक : १२/०४/२०१६ 

 

 
                                                                                                   नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
 

 


