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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६७/२०२२ 

दनांक :१८/०२/२०२२ 
 

 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती   

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

                     वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक   

                स मतीची पा क सभा द.२५/०२/२०२२ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची 
पा क सभा शु वार, दनांक २५/०२/२०२२ रोजी दु . ३.०० वा. मा. अवर स चव महारा  शासन 
यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन 
प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग दारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. मा.सभापती, डा, 
कला, सा ह य व सां कृ तक स मती या महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 
मज यावर ल मा.सभापती डा, कला, सा ह य व सां कृ तक  स मती यांचे  दालनातून सभा 
संच लत करणार आहेत.सभेस आपण उपि थत रहावे, ह  वनंती  
                   मा.कळावे,    

 आपला व वास,ू                             
                                                                                                         

                                                                                 
      (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

कायप का मांक – ०६ 
 दनांक : २५/०२/२०२२             वेळ : दुपार  ३.०० वा.  

         पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची 
पा क सभा शु वार, दनांक २५/०२/२०२२ रोजी दु . ३.०० वा. मा. अवर स चव महारा  शासन 
यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन 
प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग दारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. मा.सभापती, डा, 
कला, सा ह य व सां कृ तक स मती या महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 
मज यावर ल मा.सभापती डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची यांच े दालनातून सभा 
संच लत करणार आहेत.सभेत खाल ल कामकाज होईल.  

 
---------- 

 
 

वषय:- पुना डी ट इंटरऑ फसेस पोटस असो सएशन यां या व वध डा पधाना सन 
२०२१-२२ कर ता म.न.पा. या वतीने आ थक पुर कार देणेकामी आ थक सहा य अदा 
करणेस मा. डा कला सा ह य व सां कृ तक स मती सभेमाफत मा. थायी स मती 
सभेची मा यता घेणेबाबत.... 

 
    ी.रमेश वपट, काया य , पुणे िज हा आंतर कचेर  डा संघटना, पुणे यांनी, “संघटनेची 
सवसाधारण सभा सोमवार द. ०४ ऑ टोबर २०२१ रोजी कले टर कचेर म ये घे यात आल . 
सभे या अ य थानी आदरणीय िज हा धकार  व संघटनेचे अ य  डॉ.राजेश देशमुख हे होते. 
यावेळेस संघटनेतफ २०२१-२२ या आथ क वषात घे यात येणा-या खेळां या आ थक पुर कारां 
संबंधी वचार व नमय होवून नणय घे यात आला. या सभेम य े आप या महानगरपा लकेस 
बॅड मंटन, कब डी, कॅरम (पु ष), लॉन टे नस हे चार खेळ आ थक पुर कारासाठ  दे यात आलेले 
आहेत. 

       खेळ व यासाठ  लागणारा खच खाल ल माणे :- 

अ.  खेळ कार येणार खच र कम पये 

१ बॅड मंटन              ५७,०००/- 
२ कब डी              १८,७००/- 
३ कॅरम (पु ष)    २५,०००/- 
४ लॉन टे नस           ३०,०००/- 

  एकूण र.  १,३०,७००/- 
  

           म.न.पा.ने वर ल खेळांची पुर कारासाठ ची र कम लवकरात लवकर मंजुर  देऊन अदा 
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करावी तसेच आप या महानगरपा लकेचे अनेक खेळाडू संघटने या व वध पधाम ये भाग घेत 
असून अनेक वेळा ते वजयी अथवा उप वजयी झालेले आहेत.”असे कळ वले आहे. 

      ी.रमेश वपट, काया य , पुणे िज हा आंतर कचेर  डा संघटना, पुणे यांनी, सन २०१९-२० 
या वषात पार पडले या पुणे िज हा आंतर कचेर  डा पधत आप या महानगरपा लकेती 
अ धकार  / कमचार  यांनी व वध डा पधत सहभाग न द वला होता. याच माणे सन 
२०२१-२२ या वषात होणा-या व वध डा पधसाठ  आ थक पुर कार देणा-यांची नावे सोबत 
दलेल  आहे असे कळ वले आहे. 

      मा.सहा यक आयु त यांचेकडील आदेश . डा/४/का व/५४०/२०२० द. १५/०१/२०२० 
अ वयेकाया य  पुणे िज हा आंतर कचेर  डा संघटना, पुणे ४११००२ यांना १) बँड मंटन २) 
फुटबॉल,  ३) लॉनटे नस, ४) हॉल बॉल या पधसाठ  म.न.पा. या वतीने आ थक सहा य 
पुर कार   र.  १,१९,०००/- अदा केलेले आहे. या पधम ये म.न.पा अ धकार  व कमचार  
सहभागी होत असतात. 

 मा.महापा लका सभा ठराव .४२१ दनांक १८/१/२०१४ अ वये म.न.पा. डा धोरणास 
उपसुचनासह मा यता दलेल  आहे. सदर डा धोरणातील भाग-१ – ब  - व वध डा पधा 
पान मांक ११ अनु मांक (६) “ शासक य, नमशासक य  सहकार  सं था, 
औ यो गक  त ठानांमधील कमचा-यांसाठ  डा   पधाचे आयोजन करणे“ बाबतचे 
धोरणातदेशा या व रा या या वकासा या येम ये आरो य संप न मनु यबळ य  
/अ य र या प रणाम करत असतो. रा यातील येक नाग रक सु ढ हो यासाठ  य न 
करणे गरजेचे आहे. आबालवृ दनाग रकांम ये आरो य संप न जीवनाचे मह व बंब व यासाठ  
सवागीण वकास साध याकर ता डा पधा व खेळ यांचे मह व अन यसाधारण आहे. 
शासक य, नमशासक य वभाग, साखर कारखाने, सहकार  सं था, सूत गर या, महामंडळे 
औ यो गक त ठाने या ठकाणी कायरत कमचा-यांसाठ  व वध डा पधाचे आयोजन डा 
वभागामाफत कर यात यावे. कमचा-यांची शार र क तंदु ती व काय मता वाढ स लागून 
उ पादकता वाढ स लागेल. याकामी म.न.पा. प रसरातील कारखाने, कंप या, औ यो गक सं था 
यांनी ह  पधा खच कर यासाठ  ायोजक व ि वकारणे आव यक आहे. पधा अनुषंगाने यांचे 
अ धकार  व कमचार  यांचे सहकाय व सहभाग असणे आव यक आहे. असे नमुद केलेले आहे. 

 काया य ,पुना डी ट इंटरऑ फसेस पोटस असो सएशन पुणे ४११००२ यांनी  सन २०२१-
२२म ये १) बॅड मंटन २) कब डी ३) कॅरम पु ष ४) लॉनटे नस या ४ डा पधाना सन 
२०२१-२२ कर ता म.न.पा. या वतीने आ थक पुर कार देणे कामी आ थक सहा य र.  

१,३०,७००/- अदा करणेस व सदरचा खच डा नधी- वा षक पधा डा कला या 
लेखा शषावर खच  टाकणेस मा. डा कला सा ह य व सां कृ तक स मती सभेमाफत मा. 
थायी स मती सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 

सबब काया य ,पुना डी ट इंटरऑ फसेस पोटस असो सएशन पुणे ४११००२ यांनी सन 
२०२१-२२म ये १) बॅड मंटन २) कब डी ३) कॅरम पु ष ४) लॉनटे नस या ४ डा पधाना सन 
२०२१-२२ कर ता म.न.पा. या वतीने आ थक पुर कार देणे कामी आ थक सहा य र.  
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१,३०,७००/- अदा करणेस व सदरचा खच डा नधी-वा षक पधा डा कला या लेखा शषावर 
खच  टाकणेस मा यता देणेकामी  मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार 
करणे.   
 
 

                                                    
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/४/का व/६७/२०२२ 
दनांक : १८/०२/२०२२ चे लगत. 
टप – तुत कायप केवर ल वषयास वषयप  (डॉकेट) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ     
     ठेवणेत आले आहे. 
 


