स्थानिक बातमी
--------------------------------------------------------------------------------------------------पिंिंरी पिंिंवड महािगरिंानिके मार्फ त पिंिंरी पिंिंवड शहरािंे साांस्कृ नतक साांस्कृ नतक
आनि किा धोरिाांप्रमािे गतवर्षी प्रमािे यावर्षी देखीि किा व साांस्कृ नतक क्षेत्रातीि नवनवध
कायफक्रमािंे आयोजि करिेत येिार आहे. पिंिंरी पिंिंवड महािगरिंानिके च्या वतीिे यावर्षी
देखीि ददिाांक २१/०३/२०१७ ते २४/०३/२०१७ या कािावधीमध्ये नवनवध कायफक्रमाांिंे
आयोजि करिेत येिार आहे. यामध्ये िाटय अनििय कायफशाळा आयोनजत करुि िामाांदकत
व्यक्तींमार्फ त मागफदशफि होिार आहे. या मागफदशफिािंा िाि घेण्यासाठी इच्छु काांिा कायफशाळे त
सहिागी होिेकरीता नविामुल्य प्रवेश देिेत येिार आहे. नवनवध िाटय एकाांदककािंे आयोजि
करिे येिार असूि नवजेत्या एकाांदकके िंा िाटय प्रयोग आयोजि करिेत येिार आहे. या
कायफक्रमात सहिाग घेिेकामी स्थानिक किाकाराांिंा समावेश असिेल्या सांस्थाांिा आवाहि
करिेत येत आहे की, इच्छू क असिेल्या स्थानिक सांस्थाांिी त्याांिंे िाव, सांस्थेत समावेश
असिेल्या किाांकाराांच्या िावाांिंी यादी, कायफक्रमािंा सनवस्तर तिंनशि तसेिं इतर आवश्यक
असिा-या अिुांर्षांनगक बाबीसह पिं.पिं.मििंा िंे नियुक्त प्रानधकृ त अनधकारी याांिंेशी ददिाांक
१४/०३/२०१७ िंयंत सांिंकफ साधावा. प्रत्यक्ष कायफक्रमािंे वेळािंत्रक स्थानिक वतफमाििंत्रात
तसेिं

पिं.पिं.मििंाच्या

अनधकृ त

सांकेतस्थळावर

प्रनसध्द

करिेत

येईि.

सदर

वेळािंत्रकािुसारिं अजफ नस्वकृ ती व समावेश करुि घेतिा जािार आहे. उनशरा प्राप्त झािेल्या
अजाफिंा नविंार के िा जािार िाही.
अनधक माहीतीसाठी खािीि भ्रमिध्विीवर सांिंकफ साधावा.(स.१०.०० ते सायां ४.००)
(१) श्री देवेंद्र बोरावके , उिं-उनियांता (स्थािंत्य) मो.िां.९९२२५०१७९८
(२) सौ.नस्मता देशमुख, सांनगत नशक्षका मो.िां.९५५२५३२५६०
(३) श्री सुतार नविोद, सांनगत नशक्षक मो.िां.९८५००७५१७६

(स्वाक्षरीत /-)
सहशहर अनियांता (स्थािंत्य)
पिंिंरी पिंिंवड महािगरिंानिका
पिंिंरी - ४११०१८

कायाफियीि टटिंिी

ददिाांक - ०६/०३/२०१७

नवर्षय :- साांस्कृ नतक आनि किा धोरिाांतगफत सि २०१७-२०१८ मध्ये आयोनजत करावयाच्या
कायफक्रमाांबाबत.
मा.स.सादर,
मा.आयुक्त सो. याांिंेकडीि आदेश क्र.नवमुका/७/कानव/४४४/२०१६ ददिाांक २६/०९/२०१६
िुसार पिंिंरी पिंिंवड महािगरिंानिके मार्फ त पिंिंरी पिंिंवड शहरािंे साांस्कृ नतक साांस्कृ नतक आनि किा
धोरिाांप्रमािे सािाबादप्रमािे आयोजि करिेसांदिाफत सिा दद.०६/०३/२०१७ रोजी सकाळी ११-३०
वाजता कै .िारायि मेघाजी िोखांडे सिागृह,पिंिंरी येथे आयोनजत करण्यात आिी होती. सदर सिेस
खािीिप्रमािे म.ि.िंा. अनधकारी उिंनस्थत होते.
अ.क्र.
िाांव
िंदिाम
(१)
सौ.नस्मता देशमुख
सांनगत नशक्षका
(२)
श्री बोरावके देवेंद्र
उिं-उनियांता (स्थािंत्य)
(३)
श्री नविोद सुतार
सांनगत नशक्षक
(४)
डॉ.गोरे एस.एस.
िंशुवैदयकीय अनधकारी
सदर सिेमध्ये खािीि नवर्षयावर िंिंाफ झािी.

(१) मििंा सावफनत्रक निवडिुका - २०१७ च्या निवडिुकामुळे सदरिंा उिंक्रम जािेवारी मध्ये
आयोनजत करिेत आिा िाही. अिंटरहायफ कारिामुळे सदरिंा उिंक्रमािंे आयोजि

मािंफ -

२०१७ िंे अखेरीस िंार िंाडिे नवर्षयी ठरिे.

(२) श्री बोरावके देवेंद्र याांिी के िेल्या सुिंिेिुसार सदर कायफक्रमािंे आयोजि मािंफ - २०१७ च्या
नतस-या आठवडयात करण्यािंे निनित करिेत आिे.

(३) गतवर्षी आयोनजत करिेत आिेल्या कायफक्रमानवर्षयी िंिंाफ करिेत आिी.
(४) यावेळी वेळेअिावी स्िंधाफत्मक कायफक्रमािंे आयोजि करिे शक्य िसिेिंे निनित झािे.
(५) िाटय अनििय कायफशाळा आयोनजत करुि िामाांदकत व्यक्तींमार्फ त मागफदशफि करिेिंे ठरिे. या
मागफदशफिािंा िाि घेण्यासाठी इच्छु काांिा कायफशाळे त नविामुल्य प्रवेश देिेिंे ठरिे.

(६) िाटय एकाांदककािंे आयोजि करिेिंे ठरिे. तसेिं नवजेत्या एकाांदकके िंा िाटय प्रयोग आयोजिािंे
ठरिे. या कायफक्रमात सहिाग घेिेकामी स्थानिक किाकाराांिंा समावेश असिेल्या सांस्थाांिा
निमांनत्रत करिेसाठी स्थानिक वतफमाििंत्रात बातमी देिेनवर्षयी ठरिे. सदर बातमीमध्ये सांस्थेिंे
िाव, सांस्थेत समावेश असिेल्या किाांकाराांच्या िावाांिंी यादी, खिंाफिंा तिंनशि तसेिं इतर
आवश्यक असिा-या अिुांर्षांनगक बाबीसह पिं.पिं.मििंा टठकािी सांिंकफ करिेनवर्षयी ठरिे.

(७) सदर कायफक्रमािंे आयोजिाकामी अांदाजे कामािंे वेळािंत्रक खािीिप्रमािे घेिे बाबत ठरिे.
ददिाांक
०८/०३/२०१७
०९/०३/२०१७
१७/०३/२०१७

२१/०३/२०१७
२४/०३/२०१७

वार
बुधवार
गुरुवार
शुक्रवार

ते -

तिंनशि
प्रशासकीय मान्यता घेिे.
वतफमाििंत्रात बातमी देऊि आवाहि करिे.
वतफमाििंत्रात बातमी देऊि कायफक्रमािंे
वेळािंत्रक प्रनसध्द करिे.
बातमीच्या प्रनतसादािुसार कायफक्रमासाठी
निवड करिे.
प्रत्यक्ष कायफक्रमािंे आयोजि करिे.

(८) सदर कायफक्रम आयोजि करिेकामी येिा-या खिंाफसाठी र.रु.४ िाख आगाऊ स्वरुिंात देिे. सदर
आगाऊ रकमेिंे समायोजि ददिाांक ३१ मािंफ २०१७ िंुवी करिे, असे निनित झािे.
वरीिप्रमािे सिेमध्ये झािेल्या िंिंेिंा इनतवृत्तात/ सिावृत्ताांत सोबत सादर आहे. कृ िंया स्वाक्षरी
व्हावी. तसेिं िंिंेच्या अिुर्षगाांिे स्थानिक वृत्तिंत्रात दयावयािंा बातमी मसुदा मान्यतेकामी सोबत सादर
करिेत आिा आहे. त्यावर मािनियाांिंी स्वाक्षरी व्हावी, ही नविांती.

