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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३३/२०१८ 

दनांक : ०२/०६/२०१८ 
 
 
 

ि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 ०८/०६/२०१८ 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 ०८/०६/२०१८ 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 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, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती  

कायप का मांक - ०३ 
 

दनांक : ०८/०६/२०१८        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 ०८/०६/२०१८ 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 २५/०५/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .०२) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 
वषय .१) म.न.पा.च े तावात नमुद एकूण १२ जलतरण तलाव ( भोसर  तलाव वगळता ) पाणी 

शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाजाची मुदत द.३१/१२/२०१७ रोजी  संप याने व सदर कामाची ई-िन वदा या 
कायवाह  चालू अस याने एकूण १२ जलतरण तलावाच ेकामाची मुदत द.०१/०१/२०१८ ते 

ई िन वदा या पूण होई पयत मे.वरदाियनी ए टर ायजेस, िचंचवड, पुणे १९ यांना १० 

जलतरण तलाव व मे.सुिमत पोटस अँड फटनेस इ वपमट िचंचवड, पुणे १९ यांना २ 

जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क 

देखभाल दु ती कामकाज मुदतवाढ देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

( दनांक ०८/०६/२०१८ या 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. कु. ेया शंकर कंधारे, िनगड , पुणे ४४ ह ने ७ 

वी एिशयन योगा पोटस चॅ पयनशीप २०१७ िसंगापूर येथ ेझाले या पधत सुवण पदक 

ा  के यामुळे ितला र. .२,००,०००/- (अ र  र. .दोन लाख फ ) आिथक सहा य 

अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत 

वचार करणे.  

( दनांक ०८/०६/२०१८ या सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
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वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने, हॉक  महारा  यां या मा यतेने व डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर मेमो रयल हॉक  टूनामट किमट , पुणे यां या सहकायाने महापौर चषक 

रा य तर य हॉक  पधा २०१८ च ेआयोजन माहे मे/जून २०१८ म ये म.न.पा. या मेजर 

यानचंद पॉली ास हॉक  टेड यम, नेह नगर येथ ेआयो जत करणेस व याकामी हॉक  

महारा  यांनी र. .११,९६,९००/- च े अंदाजप कात मागणी केले पैक  म.न.पा. डा 
धोरणानुसार हॉक  महारा  यांच े नावे करारनामा क न पधा खच र.  १०,००,०००/- 
(अ र  र. .दहा लाख फ ) अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०८/०६/२०१८ या सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
  
  
 

                                                               
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३३/२०१८ 

दनांक : ०२/०६/२०१८ चे लगत. 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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