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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ९९८/२०१४ 

  दनांक :  १२/१२/२०१४ 
 

 

ित, 
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक १७/१२/२०१४ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक १७/१२/२०१४ 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 - ०८ 
 

दनांक : १७/१२/२०१४       वेळ : दपार  ु २.०० वा. 
 
 

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

दनांक १७/१२/२०१४ रोजी दपारु  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

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

सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१) महानगरपािलके या डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान 
.१८ माणे (आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक सहा य करणे 

याम ये नमुद केले माणे) कु.वै णवी आनंदराव आं े ह ची साऊथ कोर या 
येथे होणा-या द.१४/११/२०१४ ते १६/११/२०१४ या कालावधीम ये चौ या 
एिशयन योगा पोटस चॅ प् यनिशपकर ता िनवड झाली अस यामुळे सदर 
पधसाठ  उप थत राहणेकामी र. .७१,०००/- (अ र  र. .ए काह र हजार 

फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२) महानगरपािलके या डा धोरणातील भाग १ ड िश यवृ ी मधील ३ पान 
.१८ माणे (आंतररा ीय तरांवर ल खेळाडंूना आिथक सहा य करणे 

याम ये नमुद केले माणे) कु.सा ी गणेश महाले ह ची साऊथ कोर या येथे 
होणा-या द.१४/११/२०१४ ते १६/११/२०१४ या कालावधीम ये चौ या 
एिशयन योगा पोटस चॅ पयनिशपकर् ता िनवड झाली अस यामुळे सदर 
पधसाठ  उप थत राहणेकामी र. .७१,०००/- (अ र  र. .ए काह र हजार 

फ ) आिथक सहा य अदा करणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, 
पुणे १९ यां या सहकायाने माहे डसबर २०१४ म ये ी वामी ववेकानंद 

डांगण, महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथे अपंग तसेच मानिसक अपंग 
व ा यासाठ  व वध कार या पधा आयो जत करणेस व याकामी    

येणा-या र. .५,६२,९००/- चे खचास मा यता व सदर पधा अनुषंगाने 
व ुत पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, फ े ीय 
कायालय व टेज, मंडप, टेबल, खु या यव था खच थाप य वभाग फ 
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े ीय कायालय यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .४,१२,९००/- हा खच डा िनधी वा षक पधा डा कला या 
लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .४) डा वभागाकड ल ई िन वदा नोट स .१/३:२०१३-१४ भोसर  िनवास 
जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व 
यां क देखभाल द ती कामकाजासाठ  ा  झाले या लघु म ु दरानुसार म 
वकास म हला वयं रोजगार सेवा सहकार  सं था, पंपर , पुणे १७  यांना 
भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु दकरण, प रसर व छता, साफसफाई 
देखभाल व यां क देखभाल द ती कामकाज देणेकामी प ह या वषात ु
दरमहा र. .९८,९९९/- माणे १२ म ह यांक रता र. .११,८७,९८८/- इतका व 
दसु-या वषात दरमहा र. .१,०२,०००/- माणे १२ म ह यांक रता 
र. .१२,२४,०००/- इतका असा एकूण र. .२४,११,९८८/- ( अ र  र. .चोवीस 
लाख अकरा हजार नऊशे अ ठयाऐंशी फ  ) चे खचास व करारनामा क न 
२ वषाचे कामाचे आदेश देणेस 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/९९८/२०१४ 

दनांक : १२/१२/२०१४ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 

 


