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सां कृितक आिण कला धोरण 
 

“ तावना” 
 

 संत ाने र, संत तुकाराम आिण महासाधू मोरया गोसावी या महान 

संतांचा धा मक, आ याि मक, सां कृितक आिण सामािजक वारसा 

लाभलेली, याच माणे थोर वातं य सेनानी ांितवीर चापेकर बंधंूची 

ही भूमी आह.े पवना, इं ायणी आिण मुळा या तीन न ांचे साि य 

लाभलेली आिण वाहन उ ोगात अ ग य रािहलेली अशी ही उ ोग 

नगरी आह.े  

 

 पपरी चचवड शहरात, भारत देशा या अनेक ांतातील नागरीक 

नोकरी आिण वसाया या िनिम ाने थाियक झालेले आहेत. िवशेषतः 

अनेक ांतातून थानांतरण क न थाियक झालेले ब भािषक, ब ांितय 

आिण महारा ातील मराठी भािषक असे सारे रिहवासी सण आिण 

उ सवा या मा यमातून आप या रा यातील पारंपा रक सं कृतीचे आिण 

कलांचे सादरीकरण आिण संवधन, आपआप या परीसरात गु या 

गो वदाने आिण एको याने करीत आलेले आहेत. ब भािषक आिण 

ब ांितय रिहवाशां या वा त ाने पपरी चचवड शहर ही एक 

भारताची “छोटी ितकृती” बनलेली आह.े   

 

 शहरातील अनेक कलावंतांना, यां या मधील कलागुणांची उपजत जाण 

आिण आवड असून सु ा ती जनता जनादनाला आिण रिसक े कांना 

पोहोचिव याचे भावी साधन पूव  उपल ध न हते. यामुळे यां या 

मधील सु  कला-गुणांना वाव िमळत न हता. 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेची थापना झा यानंतर कला 

आिण सं कृतीचा िवकासासाठी महानगरपािलके या िविवध 

उप मांमधून आिण खाजगी सं था या मा यमातून सां कृितक आिण 

कलािवषयक काय मांचे आयोजन कर यास सु वात झाली.  

 



 थमतः महानगरपािलके या वधापन दना या मा यमातून शहरातील 

कला, डा आिण सामािजक तरावर उ म काय केले या नामवंतांना 

पुर कार देवून गौरिव यास ारंभ कर यात आला. तसेच यािनिम ाने 

िविवध सां कृितक काय मांचे आयोजन कर यात आले. याच माणे 

िविवध सां कृितक आिण सामािजक उप मांचे िनयोजन कर यात आले.   

 

 सन 1998 पासून महानगरपािलकेने शा ीय गायन, वादन आिण नृ य 

यावर आधारीत वरसागर संगीत महो सवाचे आयोजन सु  कर यात 

आले. सलग चौदा वष या महो सवातून रा ीय आिण आंतररा ीय 

कलावंतांनी गायन, वादन आिण नृ यावर आधारीत वैिव यपूण 

काय मांचे सादरीकरण केले यामुळे शहराचे “सां कृितक गतीचे च ” 

गतीमान झाले आह.े थािनक आिण होतक  कलावंतांना या 

महो सवामधून आपली कला सादर कर याची संधी िमळा याने ते 

ो सािहत झाले आहेत. या महो सवाम ये मागील दहा वषापासून 

िव यात कलावंतांना महानगरपािलकेतफ वरसागर पुर कार देवून 

स मािनत कर यात येते. अ पावधीत लोकि य झालेला हा संगीत 

महो सव सां कृितक वाटचालीम ये शहराचा मान बदू ठरलेला आह.े  

 

 पपरी चचवड म.न.पा.ने िनगडी ािधकरण येथील म.न.पा. या 

इमारतीम ये  सन 2001म ये संगीत अकादमीची थापना केली. या 

अकादमीत शा ीय गायन, तबला, हाम िनयम, सुगम संगीत या 

िवषयांचे िव ा याना नाममा  शु कांम ये िश ण दले जाते. शहरातील 

िविवध भागातील िव ा याना ारंिभक ते िवशारद पूण पयतचे िश ण 

येथे दले जाते, याच माणे मािसक संगीत सभेचे संगीत अकादमीम ये 

आयोजन केले जाते.  

 

 छ पती िशवाजी महाराज, छ पती शा  महाराज, महा मा योितबा 

फुले, सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अ णाभाऊ साठे 

यां या जयंती महो सवाचे आयोजन कर यात येते. या महो सवांम ये 

अनेक सां कृितक आिण बोधना मक तसेच िवचार मंथनाचे काय म 

आयोिजत कर यात येतात. तसेच जागितक मिहला दनािनिम  आिण 



मिहला बचत गटा या मा यमातून “पवनाथडी” ज ा आिण इतर  

वैिव यपूण काय मांचे आयोजन कर यात येते.  

 

 पपरी चचवड महानगरपािलकेने शहराचे सां कृितक आिण कला धोरण 

िनि त कर याकरीता, शहरातील गायन, वादन, िच पट, नृ य, का , 

ना , लोककला तसेच ह तकला, िश पकला, िच कला, कतनकला या 

े ातील कलावंत, जाणकार, त  तसेच अिभनेते, िनवेदक, ा याते 

याच माणे रांगोळी, मेहदी, पाककला, रंगभूषा, वेषभूषा े ातील 

कलावंत, िविवध सां कृितक सं थांचे सं थापक, कवी, सािहि यक अशा 

मा यवरांना दनांक 23.01.2013 रोजी बैठक स िनमंि त केले होते. या 

बैठक म ये यांनी आपली मनोगते  केली तसेच िलिखत व पात 

म.न.पा.स मािहती सादर केली. सदरची सव मािहती व यामधील मु े 

संकिलत कर यात येवून मह वां या मु ां या आधारे सां कृितक आिण 

कला धोरणाची मुलभूत त वे आिण काय णाली ठरिव यात आलेली आह.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सां कृितक आिण कला धोरणाची मुलभूत त व े
 

१) पपरी चचवड शहरातील नगरवािसयांना आिण रिसक े कांना वैिव यपूण 

सां कृितक काय मांचा आ वाद घेता यावा, यासाठी शहराम ये सां कृितक 

काय मांचे आिण कलामहो सवांचे आयोजन क न, िविवध कलां या 

मा यमातून, वणातून, सादरीकरणातून,  िश णातून आिण य  सहभागातून 

यां याम ये सां कृितक आिण कले बाबतची अिभ ची िनमाण क न ती समृ  

आिण संप  करणे. या सां कृितक आिण कलां या मा यमातून यां याम ये 

सामािजक सामंज य, समरसता आिण रा ीय एका मतेची भावना भारतीय 

संिवधाना या मूळ उ ानुसार वृ गत करणे हे या सां कृितक आिण कला 

धोरणाचे मुख उ ी  आह.े 

 

२) पपरी चचवड शहरातील सव समाज घटकांना सामावून घेताना आिण 

यां यामधील वैिव यपूण कलांना उ ेजन देताना सव े ातील कलावंत, जे 

आप या कलागुणांचा िवकास कर याचा य  करतील, तसेच िवधायक 

सां कृितक मु यांची जपणूक क न भारतीय संिवधानाने दले या अिभ  

वातं याशी बांधील रा न आप या शहराचे आिण देशाचे नांव उ वल कर यास 

क टब  राहतील, अशा कलावंतांना सवाथाने ो सािहत क न यां या 

िवकासासाठी सवतोपरी य  करणे. 

 

३) पपरी चचवड शहराम ये, स माननीय महापौर, सव स माननीय पदािधकारी, 

नगरसद य, नगरसद या, सां कृितक सं था यां या सहकायाने आिण सम वयाने 

शालेय िव ाथ , युवक, युवती आिण उपजत जाण असले या िविवध े ातील 

कलावंतांम ये जागृती करणे. अंध, अपंग, िवकलांग तसेच आ थक दृ ा दुबल 

असले या िव ा याचा याम ये समावेश क न यांना वेगवेग या कलांचे िमक 

िश ण दे यासाठी य  करणे. िवशेषतः शहरातील सां कृितक सं था, ये  

कलावंत, जाणकार आिण त ां या पुढाकाराने यां या कलांना उ ेजन दवूेन 

ासपीठ िनमाण करणे. या कलांम ये ामु याने गायन, वादन, ना , नृ य, 

का , िनवेदन, व ृ व, ह तकला, िश पकला, िच कला, लोककला इ. चा 

समावेश राहील.  

 

 



४) पपरी चचवड म.न.पा. या संगीत अकादमीशी संल  सां कृितक आिण 

कलेिवषयक धोरण आिण यामधील उप म भावीपणे राबिव यासाठी वतं  

िवभागाची िन मती करणे. या िवभागाचे कामकाज यथायो यरी या 

हो याकरीता सां कृितक आिण कला े ातील जाणकार, त  आिण अनुभवी 

तसेच शहरातील ये , जाणकार, त , अनुभवी कलावंतांची, सं था मुखां या 

सहकायाने आिण सम वयाने शहरात सां कृितक आिण कलेिवषयक अनेक उप म 

राबिवणे.   

 

५) पपरी चचवड शहरात संगीत महो सव, जयंती महो सव, बालना  महो सव, 

युवाना  महो सव, लावणी महो सव, सािह य संमेलन, कवी संमेलन, मुशायरा, 

हा य कवी संमेलन, लोक कला महो सव, औ ोिगक दशन इ. चे आयोजन 

करणे.  तसेच सां कृितक मं ालय, भारत सरकार आिण सां कृितक िवभाग, 

महारा  शासन यां या संयु  िव माने भारतात या सव रा यात या 

पारंपा रक सं कृतीचे दशन घडिवणा-या आिण रा ीय एका मतेवर आधारीत 

वैिव यपूण लोककला महो सवाचे खाजगी सं थे या सहकायाने आयोजन करणे, 

याच महो सवात भारता या िविवध रा यातील खा  सं कृतीचेही आयोजन 

करणे.  

 

६) पपरी चचवड शहरात सुमारे तीन हजार आसन मता असलेले भ  असे 

ब उ ेशीय े ागृह िनमाण करणे.  

 

७) पपरी चचवड शहरात असलेली े ागृह ेआिण ना  गृह ेयांचे दर, प रर ण, 

िविवध सुिवधा तसेच म.न.पा. या उ प  वाढीसाठी अनेक सां कृितक 

काय मांचे सात याने आयोजन कर या या दृ ीने य  करणे.  

 

८) भारत देशातील आिण महारा  रा यातील वैिव यपूण कलांम ये ामु याने 

गायन, वादन, नृ य, लोककला, िश पकला, ह तकला, िच कला, ना , 

िच पट, सािह य, का , मराठी लेखन तसेच बोलन प ती, वा य योग, 

भाषाशा , संतसािह य, ा यिव ा, फोटो ाफ , मिहलां या पाककला, 

वेषभूषा, ि म व िवकास, रांगोळी, मेहंदी इ. कला कारांसाठी आिण 

बालकांमधील उपजत कलागुणां या िवकासासाठी िवशेष य  करणे. याच 



माणे कलाकारांमधून नािव यपूण कलांची िन मती होताना या कलावंतांना 

ो सािहत क न यां या मधील या िवशेष कलागुणांचा िवकास करणे.    

 

९) पपरी चचवड शहरात महारा ातील सतांचे काय आिण यां या िवचारांचा 

अ यास कर यासाठी महारा  शासनास पैठण येथे अिभ ेत असलेले संतपीठ 

शासना या मदतीने एक मह वाचे क  हणुन िवकिसत करणे. 

 

१०)  मिहलांिवषयक सां कृितक दृ ीकोनाचा िवचार करताना ि यांमधील 

कलागुणांचा आिण यां या जीवनमु यांचा ाधा याने िवचार करणे मह वाचे 

आह.े सव कलािव कारांत ि या अ ेसर होत असून यां या मधील वैिव यपूण 

कलागुणांना ाधा य देवून यांचा सहभाग वाढिव यासाठी िवशेष य  करणे. 

 

११) पपरी िचचंवड शहरासाठी सां कृितक आिण कला धोरणा या मा यमातून 

िविवध उप म राबिव यासाठी म.न.पा. या अथसंक पीय अंदाजप कात 

वतं  लेखािशषाखाली िवशेष तरतूद करणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  ‘अ’ 

 

सां कृितक आिण कले या े ात िश ण आिण सहभाग घवे ू

इि छणा-या कलावंतांची पा ता आिण िनकष – 

 
१) िविवध कलांचे िश ण घेवू इि छणारे िव ाथ , युवक, युवती, मिहला, ये  

नागरीक, अंध, अपंग इ. हे पपरी चचवड शहराचे नागरीक असावेत. 

  

२) म.न.पा. या िविवध महो सवात, उप मात, शै िणक अ यास मात सहभागी 

होवू इि छणा-या कलाकारांना संगीत अकादमीकडे रीतसर अज क न सभासद 

हावे लागेल.  

 

३) प. च.म.न.पा. संगीत अकादमी, सां कृितक आिण कला िवभाग यां या 

मा यमातून िनि त कर यात येणा-या अटी, िनयम, िनकष इ. सव कलाकारांना 

लागू राहतील.  

 

४) शहरातील आ थक दृ ा दुबल (शासक य िनयमावलीनुसार पा ) अशा सव 

तरातील होतक  आिण गुणी कलावंतांना िविवध कलां या िश णासाठी िवशेष 

सवलत दे यात येईल.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  ब 

म.न.पा. संगीत अकादमी, सां कृितक आिण कला िवभाग यांचे 

व प आिण काय णाली-  
 

म.न.पा. संगीत अकादमी – 

१.१)  संगीत अकादमीचे िव तारीकरण करणे.  

 

१.२) शहरात स या पपरी, चचवड आिण िनगडी येथे गायन आिण वादन यांचे िश ण 

दले जाते. या ित र  म.न.पा. या अ, ब, क व ड भागात कमान एक ठकाणी 

गायन, वादन आिण नृ य या कलांसाठी शाखांची िन मती करणे.  

 

२) म.न.पा. संगीत अकादमी संल  सां कृितक आिण कलािवषयक िवभागाची िन मती 

करणे. हे काम यश वीरी या कर याकरीता संगीत िश क, कमचारी याच माणे 

िविवध कला े ातील त  कलावंतांना मानद स लागार हणून िनयु  करणे जेणे 

क न िविवध कलां िवषयक कामकाज अिधक भावीपणे करणे सुलभ होईल.  

 

३) संगीत अकादमी, सां कृितक आिण कला िवभागाम ये कला िश क, संगीत िश क, 

कमचारी यांची िनयु  करणे, उ लेखनीय कामिगरी करणा-या गुणवान संगीत 

िश कांना ो सािहत क न यां या चांग या कामांचा गौरव करणे, यांना पदो ती 

देणे. शासन तरावरील सव योजनांचा लाभ िमळिवणेकरीता िवशेष य  करणे.  

 

४) िविवध सां कृितक सं थां या सहकायाने आिण सम वयाने िविवध सां कृितक उप म 

राबिवणे. क  शासन, रा य शासना या योजनांचा, अनुदानांचा लाभ कलावंतांना 

िमळवून दे यासाठी िवशेष य  करणे. म.न.पा.चे िविवध कला े ातील िविवध 

महो सव, पधा, िशिबरे यांचे आयोजन करणे.  

 

 

 

 

 

 

  



प रिश  क 

पपरी चचवड शहरात िविवध सां कृितक महो सव, जयंती 

महो सव, िविवध संमेलन,े िविवध पधा, सराव िशिबरे, औ ोिगक 

दशन,े  तसेच कले िवषयक अनेक नवनवीन उप मांची िन मती 

क न यांचे आयोजन करण.े   
 

१) पपरी चचवड म.न.पा. या मा यमातून छ पती िशवाजी महाराज, छ पती 

शा  महाराज, महा मा योितबा फुले, सािव ीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर, अ णाभाऊ साठे या महान ने यां या जयंती िनिम ाने  सामािजक 

बोधनाचे, िवचार मंथनांचे िविवध सां कृितक काय मांचे आयोजन करणे. कवी 

संमेलन, प रसंवाद, व ृ व पधा, िनबंध पधा, ना  पधा, िच कला पधा 

आयोिजत करणे. महो सवाम ये सां कृितक काय मां या िवचार मंथनाचे आिण 

सामािजक बोधनां या काय माचे आयोजन करणे.  

 

२) वरसागर संगीत महो सवाचे आयोजन येक वषा या जानेवारी मिह या या 

दुस-या स ाहात शहरा या म यवत  ठकाणी करणे. दरवष  वतं  सिमती 

माफत दे यात येणा-या वरसागर पुर काराची र म प ास हजार रोख, 

मानप , शाल, ीफळ असे राहील. पुर कार िवजे या कलावंताची वाहतूक 

आिण िनवासाची व था केली जाईल. थािनक कलावंतांना तसेच संगीत 

अकादमीमधील िव ा याना एक वतं  दवस राखून ठेवणे.  महो सव सलग 

चार दवसांचा आयोिजत क न याम ये शा ीय संगीत, गायन, वादन, नृ य, 

सुगम संगीत आिण ब भािषक कलावंतांचा समावेश असावा असे िनयोजन 

करणे. 

 

३) पपरी चचवड महानगरपािलका, सां कृितक मं ालय, भारत सरकार आिण 

सां कृितक िवभाग, महारा  शासन यां या संयु  िव माने भारतात या सव 

रा यात या पारंपा रक सं कृतीचे दशन घडिवणा-या लोककला, ह तकला, 

िश पकला, िच कला अशा कार या कलांचे वषातून एकदा आयोजन करणे. या 

लोककलां या मा यमातून रा ीय एका मतेचे शहरवािसयांना दशन घडिवणे 

आिण सां कृितक कलांची देवाण – घेवाण करणे. 



४) सां कृितक मं ालय, भारत सरकार आिण सां कृितक िवभाग, महारा   शासन 

यां या संयु  िव माने भारतात या सव रा यात या खा  सं कृितचे आयोजन 

रा ीय एका मतेवर आधारीत लोककला महो सवांम ये करणे.  

 

५) पपरी चचवड शहरात वषातून एकदा ऑटो ल टर या सहकायाने आंतरा ीय 

तरावरील औ ोिगक दशन ( Industrial Exhibition ) शहरातील 

उ ोजकां या आिण औ ोिगक सं थां या सहकायाने आिण सम वयाने 

आयोिजत करणे. याच माणे े डाई या सहकायाने थाप य अिभयांि क  

िवषयक पु यात आयोिजत कर यात येणा-या Constro चे धत वर दशन 

आयोिजत करणे.   

 

६) पपरी चचवड शहरात बालना  महो सव, युवाना  महो सव, सािह य 

संमेलन, कवी संमेलन, मुशायरा, हा य कवी संमेलन ( मराठी व हदी ), 

महारा ातील लोककलांचा महो सव, लावणी महो सव, ह तकला, िश पकला, 

िच कला दशन, छायािच ांचे दशन, सराव िशिबरे, ा याने, पधा इ. चे 

आयोजन खाजगी सं था या मा यमातून करणे.  

 

७) महारा ाची लोकसं कृती, लोकसािह य, लोककला (लावणी, ग धळी, वासुदेव, 

डवरी, भाट, ब पी (रायर द), पोतराज, कडकल मी, मसणजोगी, कुरवंजी 

(कोरवंजी), नंदीवाले, संुबरान गाणारे धनगर, ड लवार, दरवेशी, ड बारी,  

ठाकरी गीत/नृ य,  कोळी गीत/नृ य, बालेनृ य इ.), लोकवा े (संुदरी, सनई, 

कलाट, पायपेटी, मृदंग, पखवाज, टाळ, झांज, िचपळी, डफ, ढोल, ताशा, 

नगारा, टमक , च डके, कडे, संबळ, हलगी, घुमके, करंडा, लेझीम, तुणतुणे, 

कोका, एकतारी, वीणा, झंगट, शंख, तुतारी( शग), िपपाणी, बासरी, पावा इ. ) 

ामीण जीवन सं कृती, िविवध शहरातील, गावांमधील, खे ा-पा ामधील 

भाषा शैलीचा अ यास संकिलत व जतन कर या या दृ ीने सां कृितक 

काय मांचे ( लोककला महो सव ) आयोजन करणे.  

 

८) पपरी चचवड शहरातील गायन, वादन व नृ य या कला कारात िनपूण 

असले या कलावंतांना ो सािहत कर यासाठी गायन, वादन व नृ याची वषातून 

एकदा म.न.पा. तसेच सां कृितक सं था आिण ायोजक यां या सहकायाने पधा 

आयोिजत करणे. या े ातील मा यवर व त  सिमतीमाफत पधचे प र ण 



क न िवजे या कलावंतांना ‘ उ कृ  गायक ’, ‘ उ कृ  वादक ’ , ‘ उ कृ  नतक ’ 

अशा पुर कारांनी स मािनत करणे.   

 

९)  पपरी चचवड शहरामधील महािव ालयीन िव ा याकरीता 

आंतरमहािव ालयीन “ ना  एकां कका पधा ” आयोिजत करणे. ही पधा 

म.न.पा. तसेच सां कृितक सं था आिण ायोजक यां या सहकायाने आिण 

सम वयाने वषातून एकदा शहरा या म यवत  ठकाणी आयोिजत करणे. ना  

े ातील मा यवर व त  सिमतीमाफत पधचे प र ण क न िवजे या 

कलावंतांना उ कृ  अिभनय, लेखन, संगीत आिण उ कृ  द दशन अशा 

पुर कारांनी स मािनत करणे. उ कृ  ना  एकां ककेस “ पपरी चचवड 

करंडक” देवून स मािनत करणे.    

 

१०)  पपरी चचवड शहराचा कला व सां कृितक े ाम ये झालेला िवकास व 

पपरी चचवड शहराची जडणघडण होताना म.न.पा.ने शहरासाठी 

राबिवले या सव उ लेखनीय िवकास योजनांसह शहराचे गौरव गीत दृक - ा  

मा यमा ारे तयार क न याकरीता थािनक मा यवर कव कडून गीत तयार 

करणेचे ताव मागिवणेत येतील. ा  झाले या गीतांचे नामवंत कव कडून 

परी ण कर यात येईल, यामधील एक उ कृ  गीत जाणकार आिण सु िस  

संगीतकाराकडून वरब  क न घेणेत येईल. तसेच मा यवर द दशकाकडून 

याची िच फत तयार करणेत येईल. शहराचा सां कृितक व कला मक एकोपा 

या गीताम ये दसेल. शहराचे कलावैभव आिण पपरी चचवड शहराची वतं  

कला मक ओळख जगासमोर येईल. वरील गीताम ये पुरातन वा तुंचा व निवन 

क पांचा समावेश राहील. हे गीत वेळोवेळी म.न.पा. या महो सवांम ये, 

उप मांम ये दाखिव यात येईल, जेणे क न या गीतातून महानगरपािलकेचे काय 

आिण शहराची ओळख सवाना होईल. 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  ड 

शहरातील े ागृह,े ना गृह,े सां कृितक हॉल, आिण त सम 

व पा या इमारत च े िव तारीकरण, प रर ण इ. बाबत तसेच 

िनयोिजत े ागृह,े सां कृितक हॉल, सं हालय, संतपीठ इ. िनमाण 

करणे बाबत. 
 

१) पपरी चचवड शहरात ा. रामकृ ण मोरे े ागृह, चचवड, कै. अंकुशराव 

लांडगे ना गृह, भोसरी, आचाय अ े सभागृह, संततुकाराम नगर या मधील 

सुिवधा, परीर ण, नुतनीकरण, िव तारीकरण, कमचारी िनयु , िविवध 

काय मांचे आयोजन, दर इ. बाबत वेळोवेळी सुधारणा करणे.  

 

२) पपरी चचवड शहरात सुमारे तीन हजार आसन मता असलेले भ  असे 

ब उ ेशीय े ागृह िनमाण करणे. गायन, वादन, नृ य, अिभनय अशा कलां या 

सरावांसाठी शहरा या म यवत  ठकाणी ब उ ेशीय हॉलची िन मती करणे. 

याच माणे कलासंकुलाची िन मती क न याम ये नाटक, संगीत, नृ य, 

िच कला, िश पकला, छायािच कला, लोककला, आ दवासी लोककला, 

ह तकला इ. साठी िश ण, तांि क सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. 

 

३) पपरी चचवड शहराचे ऐितहािसक महा य, वा तु, ि  आिण यांचे काय 

जतन करताना, पपरी चचवड शहरा या िन मती पासूनची व िविवध े ात 

सव तरावर होत जाणा-या िवकासाची मािहती पपरी चचवड सं हालयाची 

(Pimpri Chinchwad Museum) िनयोिजत इंडि यल युिझयमम ये िन मती 

क न याम ये संकिलत करणे, जतन करणे आिण वृ गत करणे. सदरचे 

सं हालयाम ये पपरी चचवड शहराची झालेली जडणघडण म.न.पा.ने 

पुरिवले या मुलभूत सुिवधा उ ाने, क प, पयावरण, ेडसेपरेटर, उ ाणपूल, 

पयावरण इ. याच माणे शहरातील िथतयश उ ोग आिण यांचा झालेला 

कालब  िवकास अशा सव बाब चा अंतभाव असेल यामुळे पयटकांना, 

अ यागतांना आिण नागरीकांना या शहराची ओळख आिण मह व पटू शकेल.   

 



४) महारा  शासनाचे सां कृितक धोरणाम ये अंतभाव असणारी िनयोिजत 

िशव क ले मािलका योजने माणे म.न.पा.चे िनयोिजत फोट युिझयम ये 

क यां या ठकाणी इितहास िजवंत करणारी आभास सृ ी महारा  शासन व 

क  शासना या पुरात व िवभागा या मदतीने िनमाण करणेबाबत िवचार करणे.  

 

५) महारा  शासनास पैठण येथे अिभ ेत असलेले परंतु अजून न झालेले संतपीठ 

शासना या मदतीने पपरी चचवड शहरात िनमाण करणे. महारा ातील  

संताचे काय जतन करतांना सव धमातील व जातीतील मानवतावादाचा 

पुर कार करणा-या संता या आिण महा यां या िवचारांचे आिण कायाचे 

अ ययन आिण अ यास करणारे क  हणुन िवकिसत करणे. िश क अ य 

म.न.पा. व शासक य कमचारी तसेच सवसामा य िज ासू यां यासाठी तसेच 

िव ापीठ पातळीवरील संदभालय आिण िविवध संतां या िवचारांचा / कायाचा 

अ यास कर यासाठी एक मह वाचे क  हणुन कायरत राहील.  

 

६) पपरी चचवड शहरातील गायन, वादन, नृ य आिण ना  या े ात िश ण 

घेणा-या होतक  आिण उ यो मुख कलाकारांना सरावासाठी म.न.पा.माफत 

बांधणेत आले या सां कृितक इमारती व उ ानांमधील िवरंगुळा क े नाममा  

शु काम ये उपल ध क न देणे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  इ  

योगा मक, दृ या मक आिण िच पट  
 

१) योगा मक कला कारांम ये नाटक, संगीत, नृ य आिण लोककलांचा समावेश 

तसेच दृ या मक कला कारात िच कला, िश पकला, छायािच कला, ह तकला 

यांचा समावेश असून िच पट हा वतं  कला कार आह.े या कला कारांम ये 

कलावंतांची अिभ ची ल ात घेता, यांना या कला कारांम ये ो सािहत करणे 

आिण सहकाय करणे.  

 

२) योगा मक, दृ या मक आिण िच पट या कला कारांसाठी रा य पुर कार ा  

वयोवृ  व ये  कलावंतांना शासक य अनुदान िमळवून दे यास य  करणे. हा 

कलावंत पपरी चचवड शहराचा नागरीक असावा आिण याचे शहरातील 

कमान वा त  पंधरा वषाचे असावे. 

 

३)  ना  आिण िच पट कला े ात पदापण करणा-या नवो दत आिण होतक  

कलावंतासाठी ायोिगक रंगभूमीसाठी सव सोय नी सुस  आिण सव सोय नी 

यु  अशा हॉलची िन मती करणे, ना  व िच पट े ातील त  आिण 

मा यवरांकडून यांना िश ण देणे. िशि त कलावंतांना ावसायीक 

रंगभूमीवर ना योग सादर कर यासाठी ो सािहत करणे. तसेच होतक  

नवो दत िच पट कलावंतांना शहरातील सां कृितक सं थां या आिण ये  

कलावंतां या मा यमातून नाटक आिण िच पटात भूिमका िमळवून दे यास य  

करणे. यांना शासक य अनुदानाचा लाभ िमळवून दे यास य  करणे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  प 

मिहलांिवषयक सां कृितक दृि कोन 
 

१) पपरी चचवड शहरातील मिहलांिवषयक सां कृितक दृि कोनाचा िवचार 

करताना यां या मधील सां कृितक कलागुणांचा आिण जीवनमु यांचा िवकास 

सांधताना यां यामधील सु गुणांना वाव िमळवून दे यासाठी सव 

कलािव कारात या अ ेसर राहतील. यासाठी म.न.पा. तरावर आिण 

सां कृितक / सामािजक सं थां या मा यमातून िवशेष य  करणे. 

 

२) गायन, वादन, नृ य, वेषभूषा, पाककला, रांगोळी, मेहंदी, ि म व िवकास, 

ना  कला, िच पट, ह तकला अशा सव कलांम ये मिहलांनी आप या कलांचा 

िवकास करताना यांचेसाठी वतं  िशिबरांचे, पधाचे िश ण वगाचे 

आयोजन क न यांना िशि त करणे. 

 

३) पपरी चचवड शहरात आयोिजत कर यात येणा-या िविवध सां कृितक 

महो सवाम ये यांना ो सािहत क न सहभाग वाढिवणे. यांना सव 

कलािव कारात सहभागी हो याकरीता सुसंधी उपल ध क न देणे. 

 

४) पपरी चचवड शहरातील मिहलांसाठी वषातून एकदा मिहला मेळा ाचे 

आयोजन क न याम ये िविवध सां कृितक काय मांचे, दशनांचे िविवध 

कलाकौश य कारां या सादरीकरणासाठी संमेलनाचे आयोजन करणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प रिश  फ 

सां कृितक आिण कला धोरणासाठी म.न.पा. अंदाजप कात आ थक 

तरतूद करण.े  
 

सां कृितक आिण कला धोरणाम ये नमूद बाब साठी म.न.पा. या अंदाजप कात 

सां कृितक आिण कलािनधीसाठी िवशेष तरतूद करणे. वषभरात या धोरणांतगत िविवध 

व पाचे सां कृितक महो सव, पधा, संमेलने इ. अनुषंगीक सव योजनांसाठी              

मा. आयु  यां या मागदशनाखाली आिण मा. महापािलका सभे या मा यतेने 

अंमलबजावणी कर यात येईल.  


