
 1

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

कायप का मांक - ०२ 
सभावृ ांत 

दनांक – ११/१२/२०२०                                      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 ११/१२/२०२० रोजी दुपार ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माण ेस मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा. सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 

 
१. मा.उ म काश कदळे      -  सभापती 
२. मा.अ नी संतोष जाधव 
३. मा.अपणा िनलेश डोके 
४. मा.भालेकर वण महादेव 

 
     या िशवाय मा.खोत- उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.मंुढे- .िश णािधकार  

(मा यिमक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

        
     

   उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 

वषय .२) खेळाडू द क योजना २०१९-२० कर ता पा  खेळाडंूना योजनेचा लाभ देणेस व याकामी  
          येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत. 
वषय .३) पं.िचं.मनपा आ ण महेश काळे कूल ऑफ यु झक यां या संयु  व माने पंपर  िचंचवड  
          कूल ऑफ यु झक,िनगड  कलादान सु  करणेस व होणा-या खचास मा यता घेणेबाबत.-  
          मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
वषय .४) डॉ.हेडगेवार डा संकुल हे नाममा  भाडयाने देणेबाबत.- मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव  
          यांचा ताव. 
वषय .५) ८ े ीय कायालयानुसार ८ संगीत अकादमी सु  करण,ेमानधनावर संगीत िश क िनयु   
          करण ेव संगीत अकादमी क रता संगीत वा े खरेद करण ेव होणा-या खचास मा यता  
          देणेबाबत.- मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
वषय .६) डा वभागाकर ता मानधनावर १० डा िश क िनयु  करणेबाबत.-मा.अपणा डोके,  
           मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
वषय .७) द.२६ जानेवार  २०२१ रोजी कै.मधुकर पवळे डांगण,िनगड  येथे मनपा शालेय व ा याचा  
           देशभ पर गीतांचा काय म आयो जत करणेबाबत.- मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव  
           यांचा ताव. 
वषय .८) ओपन जम सा ह य बस वणेबाबत.- मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
 

---------- 
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अ) दनांक ०८/०५/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) चा सभावृ ांत कायम  
   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
आ) दनांक २३/१०/२०२० रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०१) चा सभावृ ांत  
   कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
-------- 

 
ठराव मांक – ०२  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ११/१२/२०२०  वभाग - डा 
सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/३/का व/३६३/२०२० द.०२/११/२०२० 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने ८२ यायामशाळा म.न.पा. प रसरात चाल व या 
जात असुन यापैक  ५० यायामशाळा दरमहा २०००/- सेवाशु क देऊन मनपा प रसरातील 
सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने कराराने चाल व यास दले या आहेत. यापैक  खालील 
३६ यायामशाळांची मुदत संपु ात येत अस याने संबधीत सं थांनी मुदतवाढ िमळणेकामी अज 
केलेला आहे. 

 
अ.  यायामशाळेचे नांव सं था/मंडळाचे नाव 
१ व ानगर रामनगर यायामशाळा इले हन डस ् पोटस  लब 
२ संभाजीनगर यायाम शाळा,िचंचवड साई शारदा म हला बचत गट िचंचवड 
३ कै.आकाश काळभोर या.शाळा आकुड  हंदु थान रलाएबल पोटस लब,आकुड  
४ बाहुबली यायाम शाळा,िनगड  साथी जी.ए.इनामदार पोटस अकादमी आकुड  
५ सा व बाई फुले म हला यायामशाळा ॉस फट टेिनस सटर अकादमी िनगड  
६ छ.िशवाजी महाराज जलतरण यायामशाळा नवनाथ िम  मंडळ आकुड  
७ कै.कैलास शंकरराव पांढारकर या.शाळा आकुड  ी.तुळजामाता म हला बचतगट आकुड  
८ कै.संजय काळे हे थ लब,िनगड  सं ाम पोटस लब से.नं.२८ ािधकरण 
९ वा.सावरकर यायामशाळा से.नं.२६ िनगड  कॅप टोन पोटस ऍ ड फटनेस से.२७ िनगड  
१० सुदशननगर म हला हे थ लब ीधर नगर युवा ित ान िचंचवड 
११ कवळे गावठाण यायामशाळा, कवळे ी.बापदेव महाराज सेवा सं था मया. कवळे 
१२ गु वय दादोजी क डदेव या.शा.राजष  शाहू 

उ ान बजलीनगर 
िशवश  म हला बचत गट िशवनगर  िचंचवड 

१३ ी.गणेश या.शा.मरळ उ ान पवनानगर शंभुराज ेमदानी खेळ वकास मंच िचंचवड गाव 
१४ कै.तानाजी गावडे या.शा.तानाजीनगर िचंचवड अजीत वयंरोजगार सेवा सह.सं था 
१५ राजमाता जजाऊ म हला या.शाळा काकडे पाक काकडे पाक िम  मंडळ,िचंचवड 
१६ कै.बळवंत िचंचवडे यायामशाळा,िचंचवड सं कृती म हला बचतगट,िचंचवड गाव 
१७ डॉ.हेडगेवार डा संकुल या.शा.मासुळकर कॉ. ी.िशवाजी िम  मंडळ, पंपर  
१८ खराळवाड  पु ष यायामशाळा खराळवाड  कामगार िम  मंडळ पंपर  
१९ कै.आ णासाहेब मगर तलाव या.शाळा पंपर  यु भारत वकास सोशल फांऊडेशन नेह नगर 
२० ी.भैरवनाथ यायामशाळा,भोसर  छ.िशवाजी म.त ण मंडळ भोसर  
२१ कै.बाबुराव भांडे पंपळे िनलख या.शाळा ओम साई फाऊंडेशन पंपळे गुरव 
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२२ शेवंताबाई साधु कािशद यायामशाळा पंपळे गुरव वामी समथ ववेकानंद िम  मंडळ 
२३ वैदुव ती यायामशाळा , पंपळे गुरव वैद ुसमाज बोधन मंडळ, पंपळे गुरव 
२४ मंुजाबा चौक यायामशाळा, पंपळे सौदागर गणेश िम  मंडळ पंपळे सौदागर 
२५ सखुबाई गवळ  उ ान म हला या.शा.भोसर  सं कृती म हला वयं रोजगार सं था,भोसर  
२६ पै.िशवराम डोळस यायामशाळा,भोसर  डोळस तालीम यायाम मंडळ भोसर  
२७ कै.कचदेव िसताराम ल ढे यायामशाळा भोसर   ल ढे तालीम िम  मंडळ भोसर  
२८ कै. बंदुमाधव ठाकरे या.शाळा यमुनानगर, िनगड ांतीवीर िम  मंडळ यमुनानगर 
२९ कै.िमनाताई ठाकरे म हला यायाम शाळा 

यमुनानगर 
कुल वामीनी महासंघ यमुनानगर िनगड  

३० कै.मधुकर पवळे या.शा.आणाभाऊ साठे 
डांगण यमुनानगर 

हनुमान पोटस ्अकॅडमी,मोरेव ती िचखली 

३१ सांगवी म हला यायामशाळा,सांगवी मनोहर  म हला बचत गट सांगवी 
३२ कै.मधुकर पवळे यायामशाळा, राजनगर ओम साईराम सेवा ित ाण यमुनानगर 
३३ कै.सदािशव ब हरवाडे या.शाळा शाहुनगर हनुमान पोटस ्अकॅडमी मोरे व ती िचखली 
३४ संत तुकारामनगर यायामशाळा वलल्भनगर 

 

हनुमान पोटस ्अकॅडमी मोरे व ती िचखली 

३५ साई शारदा म हला या.शाळा आय ट  आय 
कासारवाड  
 

अिभनव गगन पोटस ्कासारवाड  

३६ फुगेवाड  यायामशाळा, फुगेवाड  जय महारा  िम  मंडळ फुगेवाड  
       वर ल त यात नमुद केले या ३६ यायामशाळांची मदुत संपु ात येत अस यान ेसं था, 
मंडळ, बचत गट यांनी मागणी के या माण े३६ यायामशाळांना आदेशा या तारखेपासून ११ म हन े
कराराने दरमहा र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून सेवाशु क देऊन यांना 
चाल व यास देणेस मा यता दे यास तसेच 
अ. . यायामशाळेचे नाव सेवा शु क त वावर चाल व यास घेणा-या सं थेचे 

नाव 
१ कै.सदािशव ब हरवाडे यायाम शाळा, शाहूनगर हनुमान पोटस अकॅडमी,मोरेव ती िचखली 
२ नव महारा  यायाम शाळा, पंपर  गाव मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर  गाव पुण े
३ कै.दशरथ कापसे यायाम शाळा, पंपर  गाव मै ी वयंरोजगार सेवा सं था, पंपर  गाव,पुण े
४ बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर,मोहननगर अ  वनायक म हला ित ान, मोहननगर,िचंचवड,पुण े
५ उ ोगनगर म हला यायाम शाळा,िचंचवड उ ोगनगर म हला वकास क , िचंचवड,पुण े
६ पोिलस वसाहत यायामशाळा,कृ णानगर,िचखली कै.गजानन हे े ित ान, हे ेवाड  िचखली 
        वर ल त यात नमुद केले या यायामशाळा या रकाना .३ म ये नमूद केले या सं थाना ११ 
म हने कराराने म.न.पा कडून दरमहा र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार फ ) सेवाशुलक् देऊन कराराने 
चाल व यास आदेशाचे तारखेपासून मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.    

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ०३  वषय मांक – ०२ 
दनांक – ११/१२/२०२०  वभाग - डा 
सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१३६/२०२० द.११/१२/२०२० 

        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
       मा. महापािलका सभा ठराव . १२०६ द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल आदेश 
. डा/७/का व/१८८/२०१२ द. ०४/०७/२०१२ अ वये, म.न.पा. प रसरातील व ाथ  खेळाडू क रता 

खेळाडू द क योजना राब वणे बाबत या धोरणास मा यता दली असून, सदर खेळाडू द क योजना द. 
०४/०७/२०१२ पासून राब वणे बाबत अंमलबजावणी करणेस मा यता दलेली आहे. खेळाडू द क योजना 
२०१९-२० (आठवी बॅच) अनुषंगाने वृ प ात जा हर िस द  देऊन द. १९/११/२०१९ ते द. १९/१२/२०१९ 
या कालावधीत अज माग वले असता एकूण ३३ अजापैक  म.न.पा डा धोरणानुसार ३० खेळाडू पा  व  
३ खेळाडू अपा  कर यास मा यता दली आहे. पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजनेचा २०१९ - २० चा लाभ 
२ वषाकर ता देणेस व याकामी येणा-या अंदाजे र. . ७५,१४,०००/- चे खचास व सदरचा खच खेळाडू 
द क योजना या लेखा िशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 
                                                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

 ठराव मांक – ०४  वषय मांक – ०३ 
दनांक – ११/१२/२०२०   

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 

पपरी चचवड महानगर पािलके या वतीने ,स या िनगडी, चचवड,संभाजीनगर ,संत तुकारामनगर येथे संगीत 
अकादमी चालिव या जातात.या संगीत अकादमी म य,ेशा ीय गायन,सुगम गायन ,तबलावादन हाम िनयम वादन इ.िवषय 
िशकिवले जातात.या संगीत अकादमी म ये िशि त झाले या िव ा याना अिखल भारतीय गांधव महािव ालय,मंुबई या 
अिधकृत सं थेमाफत परी ेस बसिवले जातात.संगीत अकादमी सु  झा यापासून अ ाप पयत अिखल भारतीय गांधव 
महािव ालय,मंुबई यां या ारंिभक ते िवशारद  या  परी ांम ये अंदाजे १५०० िव ाथ  उ ीण झालेले आहेत. पपरी 
चचवड शहराचा आता माट िसटी म ये समावेश झाला असून महापािलकेकडून नाग रकां या अपे ा वाढले या आहेत. 

शहराम ये सां कृितक चळवळ िनमाण हावी तसेच नाग रकांचा सहभाग वाढिवणे ही संक पना ज यासाठी कला, संगीत 
अकादमीचे कामकाजाचा िव तार कर याची गरज िनमाण झाली आहे. पपरी चचवड शहरात कला, संगीत अकादमीचे 
काम िनरंतर चालव यासाठी मा. महेश काळे, यात भारतीय शा ीय गायक यांनी दनांक १ िडसबर २०२० रोजी या 
ई-मेल ारे पपरी चचवड प रसरातील िव ाथ  व उदय मुख कलाकारांना ासपीठ िमळवून देणेसाठी महेश काळे कुल 
ऑफ युिझक व  म.न.पा. या संयु  िव माने संगीत अकादमी चालू करणे व सदर अकदमी िह इतरसांठी ेरणा ोत ठरेल 
असे कळिवले आहे.  
सदर तावात यांनी उ लेख केले या मुख बाबी खालील माणे आहेत.  
१) स ा या गत िपढीनू प अ यावत अ यास अंतभाव असलेला आ यास म. 
२) स या या िपढीनूसार व संगीत े ात होणा-या िविवध बदलास अनूस न राबिव याची शै िणक प त. 
३) अ यावत तं ानाचा वापरक न िश ण देणे उदा. िविवध संकेत थळावरील उपल ध असलेले यातनाम कलाकारांचे  
   मािहतीपट 
४) िव ा याना य-ु ुब ारे नामां कत कलाकारांची, यां या घर यांची, रागांची मािहती उदा. ना संगीत, अभंग,  
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   ठुमरी, र ब  संगीत इ. उपल ध होईल. 
५) िव ा याचे WHATS APP ुप तयार क न यावर संगीत िवषयक मािहती गोळा क न ती इतर िव ा याबरोबर आदान  
    – दान करणे.  
६) इंटरनेटवर िमळणा-या विन फत व लेख 
७) संगीत े ातील िवशेषत  ा यापकांना आमंि त क न िव ा याचे मागदशन करण.े 
८) संगीत कायशाळेचे आयोजन करणे.  
९) संगीत मै फल / महो सवाचे आयोजन करण.े 
१०) साऊंड इंिजिनअर गचे आज या संगीताम य ेअसलेला भाव आिण मह व 
११) िव ा याना चांगले िश ण िमळणेकामी संगीत िश कां या कामकाजाचे वेळोवेळी मु यमापन करण.े 
१२) िव ा या या अडचणी व यांचे येय ा ीसाठी यांचे आ यासाचे मु यमापन व मागदशन 
१३) िव ा याना अ यासासाठी पोषक वातावरण तयार करण.े  
१४) संगीत िव ालयातील अंतभाव व था उदा. वतं  रयाज क , तांि क दृ ा अ यावत संगीत वग, ंथालय, 

े ागृह, विनमु ण क , उपहारगृह, कलाकारांची राह याची व था, पयावरणपुरक वातावरण. 
 

संगीत अकादमीचे कामकाजाचे ाथिमक व प 
१) िव ा यासाठी िनयिमत संगीत वग भरिवण.े 
२) िश कांना िश ण देणे. 
३) िव ा याची  सावजिनक काय मा ारे वा षक तुती 
४) संगीत कायशाळा / आमंि त त ांचे तािसका वग 
५) ंथालय 
६) संगीत िवषयक जोड िश ण 
७) संगीत महो सव व मैफल 
८) साऊंड इंिजिनअर ग 
९) िश यवृ ी काय म 
१०) पयावरण संवधन 

ाथिमक ोत 
         सदर क पाचे अंमलबजावणी करतेवेळी महापािलकेचे ९ संगीत िश क व अि त वात असले या जागेचा वापर 
करता येईल. याच बरोबरीने संपूण संगीत अकादमी या कामकाजावर िनयं ण ठेवणेसाठी एका शासक य अिधका-याची व 
दोन जादा संगीत िश कांची िनयु  करणे. तसेच स याची संगीत अकादमी जागे या दु तीसाठी र. . ५.०० ल  ही 
खचाची मयादा राहील व ट या-ट याने अकादमीस यो य या सुिवधा म.न.पा. माफत िनमाण करणेत येतील. वरील 
बाब या बरोबर े ागृह, संगीत सभागृह, कायशाळेसाठी जागा व जािहरातीसाठी आव यक ोत या सवाचा िवचार 
वेळोवेळी करावा लागेल. सदर संगीत अकादमीत पिह या वष  ५०० िव ाथ , दुस-या वष  ७५० िव ाथ  व ितस-या वष  
१००० िव ाथ  यांचा समावेश िवचारात घेऊन शासक य व आव यक ोतांचे िनयोजन करावे लागेल. तसेच मा. महेश 
काळे यांनी अित रक ोताबाबत प  अ नुसार  व संगीत अकामदमी करीता म.न.पा. या शाळेतील िव ा यासाठी मोफत व 
म.न.पा. शाळे ित र  िव ा यासाठी र. . १०००/- अशी मािसक फ  महेश काळे संगीत अकादमी आकारेल. पपरी 
चचवड महानगरपािलका आिण महेश काळे कूल ऑफ युिझक यां या  संयु  िव माने पपरी चचवड संगीत अकादमी 

चालिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे व या बाबत यो य तो करारनामा 
मा.आयु  यांनी करावा व अकादमी चालिवणे बाबतचे पूण अिधकार मा.आयु  यांना रािहल. सबब, पपरी चचवड 
महानगरपािलका आिण महेश काळे कूल ऑफ युिझक यां या संयु  िव माने पपरी चचवड कूल ऑफ युिझक , 
िनगडी कलादालन येथे सु  करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा थायी सिमती माफत 
मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेकामी िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर 
ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ०५  वषय मांक – ०४ 
दनांक – ११/१२/२०२०   

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे भाग .९ मधील डॉ.हेडगेवार डा संकुल अजमेरा हे Be The 
Chang अमजमेरा हासुळकर कॉलनी, पंपर  या सं थेस ३० वषासाठ  नाममा  भाडयाने देणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

 

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

ठराव मांक – ०६  वषय मांक – ०५ 
दनांक – ११/१२/२०२०   

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने, स या पंपर  िचंचवड संगीत अकादमी, िनगड  व  िचंचवड, 
संभाजीनगर व संत तुकारामनगर येथे संगीत वग चाल वले जातात.म.न.पा.प रसरात जा तीत जा त संगीत 
ेमींना याचा  लाभ िमळ या या ीने म.न.पा. या ८ े ीय कायालयानुसार संगीत अकादमी सु  करणे 

आव यक आहे. म.न.पा. या वतीने ८ े ीय कायालायानुसार ८ संगीत अकादमी सु  करणे,तसेच या संगीत 
अकादमी क रता एकूण २४ संगीत िश क मानधनावर िनयु  करणेस व या क रता आव यक संगीत वा े 
खरेद  करणेस व याकामी येणा-या खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता सदर ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

 

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

ठराव मांक – ०७  वषय मांक – ०६ 
दनांक – ११/१२/२०२०   

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभाग आ थापनेवर एकूण ४० डा िश क मंजूर असून 
३० डा िश क भरलेली असून ,१० डा िश क पदे र  आहेत. स या ाथिमक शाळांवर डा िश क 
कमी पडत आहेत. सदर र  असलेली १० डा िश क पदे मानधनावर भरणे आव यक आहे. डा 
वभागाक रता, मानधनावर १० डा  िश क  िनयु  करणेस व याकामी येणा-या खचास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

 

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

  
ठराव मांक – ०८  वषय मांक – ०७ 
दनांक – ११/१२/२०२०   

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
              म.न.पा. डा वभाग, िश ण वभाग व मा यिमक िश ण वभाग यां या संयु  व माने द.२६ 
जानेवार  २०२१ रोजी, सकाळ  १०.०० वा. कै.मधुकर पवळे डांगण ,िनगड   येथे म.न.पा. शालेय व ा याचा 
देश भ पर गीतांचा काय म आयो जत कर याचे  िनयोजन आहे. द.२६ जानेवार  २०२१ रोजी, कै.मधुकर 
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पवळे डांगण ,िनगड   येथे  “म.न.पा.शालेय व ा याचा देशभ पर गीतांचा काय म” आयो जत करणेस 
व याकामी  येणा-या खचास मा यता व सदरचा, खच हा “इतर सां कृितक काय म” या लेखािशषावर खच  
टाकणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावा माण े
कायवाह  करणेत यावी.  

 

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

ठराव मांक – ०९  वषय मांक – ०८ 
दनांक – ११/१२/२०२०   

सुचक – मा.अपणा डोके  अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 
संदभ – मा.अपणा डोके, मा.अ नी जाधव यांचा ताव. 
              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात ७१ ठकाणी मे.बाबा ले वड आ ण मे.हनी फन एन 
ील कंपनी यांचेकडून ओपन जम सा ह य बस व यात आलेले आहे. मा.पदािधकार ,मा.नगरसद य यांनी 
यांचे भागात एकूण ३९ ठकाणी ओपन जम सा ह य ् बस वणेबाबत मागणी केलेली आहे. यामुळे 

मा.पदािधकार , मा.नगर सद य यांनी मागणी केले माण ेसोबत या याद माण े ३९ ठकाणी ओपन जम 
सा ह य बस वण ेआव यक आहे. महानगरपािलका प रसरात सोबत या याद माण े३९ ठकाणी मे.बाबा ले 
वड आ ण मे.हनी फन एन ी कंपनी यांचेकडून यापूव  खरेद  केले या दराने ओपन जम सा ह य बस वणेस 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावा माण ेकायवाह  

करणेत यावी.  
 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                                                             ( उ म काश कदळे  ) 
                                                                  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/३६५/२०२० 

दनांक : १५/१२/२०२० 
 

                                                                                                                             
                                                                 (उ हास बबनराव जगताप)              

 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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(  वषय मांक ०८ शी संल न ) 
अ. . वॉड 

मांक 
मागणी केले या 
नगरसद याचे नाव 

ठकाण  सं या यापूव  
बस वणेत 
आलेआहे 
काय? 

१ १८ अ नी गजानन िचंचवडे १.ल मीनगर येथील ऑ सीजन पाक १ नाह  
२. ां.हुता मा चापेकर वाचनालय उ ान १ नाह  

२ १८ राज  तानाजी गावडे सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
३ २९ सागर सुिनल आंगोळकर सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
४ ६ राज  कसनराव लांडगे सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
५ ७ संतोष ाने र ल ढे भोसर  सहल क  कै.सीताराम ल ढे  

उ ान 
१ नाह  

आद नाथ नगर येथील गाडन १ नाह  
६ ८ न ता योगेश ल ढे कै.पै.भगवान ता या ल ढे उ ान १ नाह  

पी.सी.एन. ट.ड .ए ाऊंड १ नाह  
७ ८ वलास हनुमंतराव 

म डगेर  
सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  

८ ८ सीमा सावळे से. .१३ सुजय रेिसडे सी शेजार ल मैदान १ नाह  
   से. .६ इ स पोज सोसा.शेजार ल मैदान १ नाह  
   से. .७ ीराम कॉलनी नाला पाक उ ान १ नाह  
९ ९ गीता सुशील मंचरकर सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
१० १६ ा महेश खानोलकर सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
११ २६ आरती सुरेश च धे वशालनगर येथील ड  पी रोडवर १ नाह  
१२ १२ पंकज द ा य भालेकर सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
१३ २५ मयुर पांडूरंग कलाटे सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
   चौधर  पाक काय लाईन येथील पदपथावर १ नाह  
१४ २५ राहुल तानाजी कलाटे सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
१५ १३ कमलताई अिनल घोलप से.नं.२२ येथील संजय हॉटेल या मागील  

गाडन 
१ नाह  

   आ णाभाऊ साठे वसाहत शेजार ल गाडन १ नाह  
   राहुलनगर पा या या टाक  शेजार ल गाडन १ नाह  
१६ १५ शैलजा अ वनाश मोरे रामबाग उ ान से टर नं.२७ १ नाह  
   माऊली उ ान से टर नं.२७ १ नाह  
   संत गजानन महाराज उ ान से टर नं.२७ १ नाह  
   सोमे र मं दर उ ान से टर नं.२५ १ नाह  
   ी. वामी समथ मं दर उ ान से टर नं.२६ १ नाह  
   संत कबीर उ ान से टर नं.२४ १ नाह  
   भाग .१५ राममंद र प रसरातील उ ान १ नाह  
१७ २० सुजाता सुिनल पालांडे/ 

सुल णा धर 
डॉ.ए.पी.जे.अ दुल कलाम उ ान १ नाह  
मामा पंपळे उ ान १ नाह  
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१८ २४ झामाबाई बारण े सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
१९ २६ ममता गायकवाड सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
२० १९ िशतल िशंदे सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
२१ १७ क णा िचंचवडे सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
२२ १८ अपणा डोके सद य यांचे सुचनेनुसार १ नाह  
२३  उ म कदळे सद य यांचे सुचनेनुसार  २  नाह  
    ३९  
                                                            
 
 

 ( उ म काश कदळे  ) 
                                                                  सभापती 

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


