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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/  २३९  /२०१५ 

  दनांक :  १३/०३/२०१५ 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, डा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक १८/०३/२०१५ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक १८/०३/२०१५ रोजी दपार  ु २.०० 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, 
 
 

 
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 सिमती 

कायप का मांक - १३ 
 

दनांक : १८/०३/२०१५         वेळ : दपार  ु २.०० वा. 
 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक १८/०३/२०१५ रोजी दपारु  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
   
 

अ) दनांक १८/०२/२०१५ व ०४/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .११) 
चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 
आ) दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२) चा सभावृ ांत 

कायम करणे. 
 

---------- 
 
वषय .१) ी रमेश वपट ,काया य  ,पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे 

           ४११००२ यांनी  प  .पी.ड .आय.ओ.एस.आर./खेळ/३१/२०१४ द.११/२/२०१५ 
अ वये  पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस असोिसएशन यांना यां या खालील 
पधाना आिथक  पुर कार िमळणेस व सदर र. .१,०१,३००/-चा धनादेश लवकरात 

लवकर िमळणे कामी कळ वलेले आहे.. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

अ. . खेळ पधचे नाव आिथक पुर कार 
र. . 

१ कब ड  १४,७००/- 
२ कॅरम(पु ष), २२,३००/- 
३ कॅरम (म हला), १५,०००/- 
४ फुटबॉल २४,३००/- 
५ लॉन टेिनस २५,०००/- 
 एकूण र. . १,०१,३००/- 
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           पंपर  िचंचवड म.न.पा.ने सन २०१३-१४ म ये आदेश 
. डा/७/का व/१५८/२०१४ द.४/२/२०१४ अ वये  काया य  ,पुना ड ट 

इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ यांना फुटबॉल ,कॅरम 
(म हला),कॅरम(पु ष),जलतरण लॉन टेिनस या पधसाठ  म.न.पा. या वतीने 
आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य र. . ८८,१००/- अदा केलेले आहे.या 
पधम ये म.न.पा.अिधकार  व कमचार  सहभागी होत असतात.  

         तर  काया य  ,पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे 
४११००२ यांना १) कब ड ,२) कॅरम(पु ष), ३) कॅरम (म हला), ४) फुटबॉल,५) लॉन 
टेिनस या ५ डा पधाना सन २०१४-१५ क रता म.न.पा. या वतीने आिथक 
पुर कार देणेकामी ,आिथक सहा य र. .१,०१,३००/- ( अ र  र. .एक लाख एक 
हजार ितनशे फ  ) अदा करणेस व सदरचा खच , डा िनधी ,वा षक पधा डा 
कला या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

 

                                                                                         
             नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २३९ /२०१५ 

दनांक : १३/०३/२०१५ चे लगत. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


