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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/७४५/२०१७ 

  दनांक : २१/०४/२०१७ 
 

 

ि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 २८/०४/२०१७ 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 २८/०४/२०१७ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 मा.कळाव,े 

आपला व ास,ू 

 
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 – २ 
 

दनांक : २८/०४/२०१७         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 २८/०४/२०१७ रोजी दुपार २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
---------- 

 दनांक १५/०४/२०१७ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का .१) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

---------  
 
वषय .१)  औरंगाबाद महानगरपािलका आयो जत रा य तर २०-२० केट पधस पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका केट संघ पाठ वणेस व याकामी तावात नमुद माणे एकूण 
र. .७४,१००/- (अ र  र. .चौ-याह र हजार शंभर फ ) चे खचास व सदर पधा 
अनुषंगाने रोख व पात करावयाचे खचासाठ  ी.र जाक पानसरे,  डा अिधकार  
यां या नावे आगाऊ र. .७४,१००/- मंजूर करणेस व सदरचा खच डा िनधी, 
वा षक पधा, डा कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

 
वषय .२)  आगामी ज हा तर शालेय हॉक  पधा २०१७-१८ अनुषंगाने ४० व ाथ  खेळाडंूचे 

मेजर यानचंद हॉक  टेड यम नेह नगर, पंपर  १८ येथे द.०१/०५/२०१७ ते 
२८/०५/२०१७ या काळात उ हाळ  हॉक   िश ण िशबीर २०१७ आयो जत करणेस 
व याकामी तावात नमुद माणे येणा-या र. .५६,३९८/- अथवा य  येणा-या 
खचास मा यता व सदरचा खच, डा िनधी, डा िश ण िशबीर या लेखािशषावर 
खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणबेाबत 
वचार करणे.                                                                            

                                               

                                                                           
             नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७४५/२०१७ 

दनांक : २१/०४/२०१७ चे लगत. 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


