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    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती ( वशेष सभा) 

 कायप का मांक - १७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०८/०१/२०१९                                 वेळ – दुपार  १२.०० वा. 

 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची ( वशेष) सभा मंगळवार 
दनांक ०८/०१/२०१९ रोजी दुपार १२.०० 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.माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई  - सभापती 
   २. मा.पवार मिनषा मोद 

   ३. मा.उषा ऊफ माई मनोहर ढोरे 

            ४. मा.लांडगे राज  कसनराव    

   ५. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

            ६. मा.पवळे सुमनताई मधुकर    

            ७. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

    ८. मा.कदम िन कता अजुन 

   ९. अड.सिचन सुरेश भोसले 
   

       मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.व ते – शासन अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

         ---------- 
   

 

ठराव मांक - ७६           वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०८/०१/२०१९     वभाग – फ े ीय कायालय  

सुचक : मा.राज  लांडगे       अनुमोदक : मा.सागर गवळ  

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .फ ेका/ था/९९३/२०१९ द.२/१/२०१९ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म य,े “ जग ु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ 
” थापन करणेकामी मा.महापािलका सभा ठराव .६८४ द.१३/५/२०१५ अ वय े पा रत 
झाला आहे. संतपीठा या थापने या उप मातुन संत सा ह याचा वारसा पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील नागर कांना िमळावा या उ ेशाने समाजाला अ या मीक मागातुन चांगले 
वचार दे याचा य  राह ल. संतपीठा या मा यमातुन भ व यात सां दाय व अ या मक 
त व ानाचा सार होणार आहे. सव महान संतांचे वचार हे आज या पढ पयत पोहच वणे 
अ यंत गरजेचे आहे जेणेक न अशा उप माचा फायदा शहरातील वातावरण चांगले 
राह यासाठ  मदत होईल. या टाळगाव िचखली येथे संतपीठ होणार आहे, या गावास 
सां कृितक व अ या मक वारसा लाभलेला आहे. संतपीठा या मा यमातुन पंपर  िचंचवड 
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शहर हे सं कृती जपणारे शहर असा उ लेख, महारा ातूनच न हे तर देशभर होईल. पंपर  
िचंचवड प रसराम ये वारकर  व भागवत सां दायाला मानणारा खूप मोठा समाज आहे. संत 
वचार, सं कृती लोकांपयत पोहोच व यासाठ , संतपीठ कायरत करणेसाठ  कंपनी काय ा वये 
ना नफा त वावर कंपनी थापन करणेत येत आहे. या ीने या प रसरामधील मुलांना 
आ या मक व अधुिनक तं ानासह िश ण देऊन, याबरोबर संता या वा .मयाचा सार 

हो यासाठ  व तशी फेरबदल कर याची तरतुद, सी.बी.एस.सी. बोड या अ यास मातच 
अस याने या माणे अंतभावह  िन ीत करावयाचा आहे. याम ये सव सां दाय व 
अ या मक त व ानाचा अ यास याम ये करावा लागणार आहे. व यासाठ  सी.बी.एस.सी. 
बोडाची मा यता यावी लागणार आहे. या ठकाणी मुलांचे अशा कारे िश ण होणार आहे. क , 

याचा अ या मक पाया प का होईल व या मा यमातुन चांगले नागर क घड वणे श य 
होणार आहे. अ यास म ठर वताना याम ये अनुषंिगक व वध वषयांचा अंतभाव करावा 
लागणार आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य फ मु य कायालयामाफत, भाग 
.१ िचखली गट न.ं१६५३ पैक , आर ण .१/८९, मा यिमक शाळा, यावर शाळा व 

संतपीठासाठ  इमारत बांधणेसाठ  बांधकाम परवानगी घेतलेली आहे व याची िन वदा कायवाह  
सु  आहे. सदर कामाचा कालावधी ३० म ह यांचा असणार आहे. “ जग ु  संत तुकाराम 
महाराज संतपीठ ”, या नावाने कंपनी थापन करावी लागणार आहे. सदर कंपनीचे 
यव थापन चाल वणेसाठ , खालील माणे नेमणूक करणे आव यक आहे.  यांची नावे 
खालील माणे आहेत:- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       वर ल माण े “ जगदगु  संत तुकाराम महाराज संतपीठ ” ह  कंपनी, कंपनी कायदा 
२०१३ या कलम ८ अंतगत ना नफा त वावर थापन करणेसाठ , Ministory of corporate 

Affairs यांचे कायालयाकडे मा यता घेणेसाठ  अज क न, न दणी करणेस मा यता देणेकामी. 

अ. . नाव पदनाम कंपनीचे पदनाम 

१ ी. ावण हड कर आयु , पं.िचं.म.न.पा. पदिस  अ य  तथा 
संचालक 

२ ी. जत  कोळंबे 
मु य लेखा अिधकार , 

पं.िचं.म.न.पा. पदिस  संचालक 

३ ीम. यो ना िशंदे 
शासन अिधकार , ाथिमक िश ण 
वभाग, पं.िचं.म.न.पा. 

पदिस  सिचव तथा 
संचालक 

४ ी.पराग मंुढे 
.िश णािधकार , मा यिमक िश ण 
वभाग पं.िचं.म.न.पा. पदिस  सद य 

५ ी.चं कांत इंदलकर 
.कायदा स लागार, कायदा वभाग 
पं.िचं.म.न.पा.  पदिस  सद य 

६ डॉ. ी.सदानंद मोरे 
ा यापक व संत सा ह याचे गाढे 

अ यासक 
सद य 

७ ी.राजु ढोरे ह र भ  परायण सद य 

८ ी.तानाजी िशंदे सेवािनवृ  अित र  ज हािधकार  सद य 

९ ीम. वाती मुळे त  स लागार सद य 
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तसेच सदर कंपनी थापन करणेकर ता म.ेके.जे.एल.अँड असोिसए स तफ ी. ितज लुंकड 
या कंपनी से े टर  यांची नेमणूक केली आहे. यांचेमाफत कंपनी थापन करणेचे काम 
करणेत येणार आहे व या कंपनीम य े वर ल माणे संचालक व सद यांची नेमणूक करणेस 
मा यता देणेकामी, तसेच कंपनीचे यव थापन चाल वणेसाठ  संघटनेचा मसुदा (Memorandum 

of Association) मा य कर यास संचालकांस अिधकार दे यास मा यता देणेकामी कंपनी 
थापन कर यासाठ  स याचे संचालकांची व अिधकार  सद यांची भ व यात बदली होईल 

अथवा अ य कारण असेल यावेळ  न वन अिधकार   संचालकांची व अिधकार  सद यांची, 
Digital Signature Certificate (DSC) व Directors Identification Number (DIN) तयार क न 
यावे लागेल यास मा यता देणेकामी कंपनी थापन के यानंतर अ यास म िन ीत क न, 

संचालक मंडळामाफत सी.बी.एस.सी. बोडाची मा यता घे यास मा यता देणेकामी  

मा.महापािलका सभकेडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 अनुकुल – ०५       ितकुल - ०४ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 

   (माधुर  कुलकण  ऊफ मोनाताई) 
      सभापती 

      वधी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

      पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२१/२०१९ 

दनांक : ०८/०१/२०१९ 
 

                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

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


