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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                मांक : नस/४/का व/५००/०१८ 

दनांक : ०३/०८/२०१८ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व  

                सां कृितक सिमतीची पा क सभा दनांक १०/०८/२०१८ रोजी 
                आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक १०/०८/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत 
रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 

 आपला व ासू,                      

                                                                                                     
                    (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती  

कायप का मांक - ०७ 
 

दनांक : १०/०८/२०१८        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 १०/०८/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत 
खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

दनांक २७/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०६) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 
वषय .१) डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- 

आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. कु. नुपुर ल मण मोरे यांनी ७ वी 
एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण 
पदक ा  के यामुळे र.  २,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक १०/०८/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

वषय .२) डा धोरणात एिशयन डा पधत सुवण पदक वजे या खेळाडूस २,००,०००/- 
आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. सौ. पाली गणेश तरवडे यांनी ७ वी 
एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण 
पदक ा  के यामुळे र.  २,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक १०/०८/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व महारा  रा य रोलबॉल असोिसएशन 

यां या मा यतेन,े पंपर  िचंचवड शहर रोलबॉल असोिसएशन यां या सहकायाने सन 
२०१८ म ये बोधनकार ठाकरे मैदानावर ल के टंग रंग, यमुनानगर, िनगड  येथे 
महापौर चषक रा य तर रोलबॉल पधा २०१८-१९ आयो जत करणेस व याकामी 
येणा-या र. .७,०७,३४०/- अथवा य  येणा-या खचास मा यता व पधा 
अनुषंगाने एकूण खच र. .७,०७,३४०/- मधील टेज, टेबल, खु या यव था खच, 
खेळाडू  िनवास यव था अनुषंगाने करावयाचा खच एकूण र. .१,३२,२००/- हा 
थाप य वषयक खच, थाप य वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून 
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खच  टाकणेस व व ुत पकर व माईक, जनरेटर यव था खच र. .४०,०००/- 
हा व ुत वषयक खच, व ुत वभाग, संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखा 
िशषातून खच  टाकणेस व उव रत पधा अनुषंगाने येणारा खच र. .५,३५,१४०/- 
हा डा वभागाचे महापौर चषक व वध डा पधा या लेखािशषावर खच  
टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 
 

 

                                               
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                                                                                                नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५००/२०१८ 

दनांक : ०३/०८/२०१८ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे.  


