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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                मांक : नस/४/का व/५३७/२०१८ 

दनांक : १६/०८/२०१८ 
 
 

ि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 २४/०८/२०१८ 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 २४/०८/२०१८ 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 
रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 

 आपला व ास,ू                      

                                                            
                    (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 - ०८ 
 

दनांक : २४/०८/२०१८            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 २४/०८/२०१८ 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 १०/०८/२०१८ व १३/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का 
मांक ०७ ) सभावृ ांत कायम करण.े 

 

---------- 
 

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 करण.े 

  ( दनांक २४/०८/२०१८ 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 करण.े  

   ( दनांक २४/०८/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .३) ी.देवद  वसंत भारदे, िचखली ाने २६ या जागितक योगासन चॅ पयनशीप 

२०१८ अज टना या पधस जाऊन आ याने याने योगा फेडरेशन ऑफ इं डया 
या सं थेस र. .२,२०,०००/- वत: द याने म.न.पा.िनयमानुसार र. . 
१,००,०००/- (अ र  र. .एक लाख फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  
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वषय .४) डा धोरणात एिशयन डा पधत सवुण पदक वजे या खेळाडूस र. . 
२,००,०००/- आिथक  सहा य अदा करणेचे धोरण आहे. सदर प ा वय े

ी.चं कांत ीरंग पांगारे यांनी ७ वी एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ 
िसंगापूर येथे झाले या पधत सुवण पदक ा  के यामुळे यांना 
र. .२,००,०००/- आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

 

                                                   
                                                   (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                                                                                                नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५३७/२०१८ 

दनांक : १६/०८/२०१८ चे लगत. 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आल ेआहे.  


