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

कायप का मांक - ३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १२/०५/२०१७               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 १२/०५/२०१७ 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.ल मणशेठ सोपान स ते - सभापती 
२. मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ - उपसभापती 

  ३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

  ४. मा.गावडे राज  तानाजी 
  ५. मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
  ६. मा.बनसोडे राजू व नाथ 
  ७. मा.अॅड.भोसले सिचन सुरेश 
 
 या िशवाय मा.कदम – 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 सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आला. 

 
वषय .०२) व ानगर रामनगर यायामशाळा चाल व यास देणेबाबत – मा.अंबरनाथ कांबळे,  

            मा.सिचन भोसल ेयाचंा ताव. 
 
वषय .०३) गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा मानधन त वावर चाल व यास देणेबाबत –  

            मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव. 
 
वषय .०४) सां कृितक आ ण कला धोरणा अंतगत सन २०१७-१८ म ये आयो जत करावया या 
            काय मांबाबत – मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
 
 

---------- 
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अ) दनांक २८/०४/२०१७ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .२) सभावृ ांत 

कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

आ) दनांक १८/०१/२०१७, ०१/०२/२०१७, १५/०२/२०१७ व २८/०४/२०१७ रोजी 
झाले या वशेष सभेचा (कायप का .६) सभावृ ांत कायम करणते आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केल.े 

---------  
ठराव मांक – ०७      वषय मांक - ०१ 
दनांक - १२/०५/२०१७     वभाग - डा 
सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  . डा/७अ/का व/२५५/२०१७, द.२०/०४/२०१७ 

  मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  अित र  आयु  यांचेकड ल आदेश . डा/७अ/का व/२३५/२०१७, द.४/३/२०१७ 

अ वये म.ेवरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड १९ यांना  कासारवाड  जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर  व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाज, यांनी, यापूव  
केले या करारना या माण,े पु हा करारनामा क न  प ह या वषाचे मंजूर दराने दरमहा 
र. .९७,०२०/- या दराने दनांक ०९/०४/२०१६  ते दनांक ०८/०४/२०१७ या १ वष कालावधीचे 
कामाचे आदेश दे यात आला अस याने याचे अवलोकन करणेकामी 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.                                               
---------  

 
सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 

 
 

ठराव मांक – ०८      वषय मांक - ०२ 

दनांक - १२/०५/२०१७      

सुचक : मा.अंबरनाथ कांबळे     अनुमोदक : मा.सिचन भोसल े

संदभ : मा.अंबरनाथ कांबळे, मा.सिचन भोसले यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे व ानगर रामनगर, यायामशाळा भाग .१० ह  
यायामशाळा िशवसमथ िम  मंडळ, व ानगर रामनगर येथील मंडळाला ११ म हने कराराने 
दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 
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 – ०९      वषय मांक - ०३ 

दनांक - १२/०५/२०१७      

सुचक : मा.राज  गावडे     अनुमोदक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ 

संदभ : मा.राज  गावडे, मा.बाळासाहेब ओ हाळ यांचा ताव – 

  िशवश  म हला बचतगट २००६ पासून पंपर  िचंचवड म ये कायरत असून यांचे काय 
समाधानकारक आहे.  तर  भाग .१७ मधील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा िशवश  
म हला बचतगटास ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून घेऊन 
सेवाशु क त वावर चाल व यास देणेस 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.                                               
---------  

 
 

ठराव मांक – १०      वषय मांक - ०४ 

दनांक - १२/०५/२०१७      

सुचक : मा.बाळासाहेब ओ हाळ    अनुमोदक : मा.अंबरनाथ कांबळे 

संदभ : मा.बाळासाहेब ओ हाळ, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड शहराचे सां कृितक आ ण कला धोरण तयार करणेत आले असून सदर 
धोरणास मा.महापािलका सभेने ठराव .४२३ द.१८/०१/२०१४ अ वये मा यता दलेली आहे.  
यानुसार सन २०१७-१८ या आिथक वषात पपंर  िचंचवड शहराचे सां कृितक व कला 

धोरणाम ये अंतभाव अस या माणे उदा.आ दवासी सां कृितक महो सव, धनगर  ढोल व नृ य, 
सुगम संगीत पधा, नृ यावर आधार त काय म, कवी संमेलन, मराठ  राजभाषा दन, साय स डे 
व परंपरा महो सव, व ृ व पधा, म हला महो सव, व ान महो सव, नाटय अिभनय, नाटय 
पधा, एकांक का पधा, आंतर महा व ालयीन पधा / महो सव, आंतर शालेय पधा / 

महो सव सन २०१७-१८ या आिथक वषात व यापुढे दरवष  अंदाजप क य तरतुद चे मयादेत 
आयो जत करणेस व पंपर  िचंचवड साय स पाक येथे दर म ह या या प ह या शिनवार    
होणा-या व ानावर आधार त या यानानंतर एक शा ीय / सुगम संगीताचा काय म दर 
म ह याला पंपर  िचंचवड साय सपाक येथे आयो जत करणेस तसेच अ हरानी सा ह य संमेलन 
आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

          
 

( ल मणशेठ सोपान स ते ) 
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/८०५/२०१७ 

दनांक : १२/०५/२०१७ 
 
 
 

                                                                                                
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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