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                                                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर   - १८, नगरसिचव कायालय 

       मांक - नस/४/का व/ ८५७/२०१३ 

       दनांक – १३  / ०९ / २०१३. 
ित, 

 

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

 
 

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क  

                   सभा दनांक १९/०९/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक १९/०९/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० 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. 
 
   

                     आपला व ास ू

     
 
 

त :- १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट सबोड 
 
\\172.16.1.67\e\e drive\Nagersachiv1\ Krida 13-14\Agemda  8 Krida.doc 

 

 
 
 



 

 

2 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. डा सिमती 

 

कायप का मांक ८  
                                            

दनांक : १९/०९/२०१३                वेळ : दपार  ु ४.०० वा 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक १९/०९/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 
आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
 

वषय .१) िन वदा नोट स .१/२००७-०८ अ वये जलतरण तलाव पाणीशु द करण, 
प रसर व छता, देखभाल व यां क द तीु  कामाची ५ वषाची मुदत 

द.१६/०७/२०१३ रोजी संपु ात आ याने न याने िन वदा या पुण क न कामाचे 

आदेश देईपयत तीन म ह याचा कालावधी लागणार अस याने ४ या वषा या 
दरान े ५ या वषाचे पुढ ल ३ म हन े कालावधीसाठ  मुदतवाढ देणेस मा.आयु  

यांचेकड ल आदेश . डा/७/का व/६८६/२०१३, द.१२/०८/२०१३ अ वय ेमे.सुिमत 

पोटस †ò ड फटनेस इ वपमटस, िचंचवड, पुण े१९ व म.ेवरदाियनी एंटर ाईजेस 

िचंचवड, पुणे १९ यांना तावात नमुद केले या दरान े कालावधीकर ता या पुव  

केले या करारना यातील अट  व शत नसुार यांचे नावापुढे नमुद केले या ११ 
जलतरण तलावांचा आजुबाजुचा प रसर, डेक ए रया, कायालय पाय-या व छता, 
व छतागृहे, नानगृह इ. रोजचेरोज साफ सफाई व जलतरण तलाव पाणी 

शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व या यां क द तीु  कामाचे आदेश 

द यान े याकामी येणा-या खचास मा यता व सदर कामाची ई-िन वदा नोट स 

.१/२०१३-१४ ची कायवाह  करणेस शासक य मा यता देणेबाबत मा. थायी 
सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 

वषय .२) १) वैदव ती यायामशाळाु , पंपळे गुरव, २) बळवंत िचंचवडे यायामशाळा,  

           िचंचवड व ३) मुंजोबा चौक पंपळे सौदागर यायामशाळा या यायामशाळा  

           वगळता तावात नमुद उव रत २८ यायाम शाळांना द.०१ ए ल २०१३ ते  

           ३० नो हबर २०१३ अखेर सेवाशु क देऊन म.न.पा. यायामशाळा कराराने  

           चाल वणेस देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३) नाग रक व व ाथ  खेळाडू यांचे सोयीचे ीने जा तीत जा त सराव करता 

यावा हणून म.न.पा.चे लॉन टेिनस कोट, वॅश कोट व बॅडिमंटन हॉल या 
डा सु वधांची १ ऑ ट बर २०१३ पासून सा ा.सु ट  र ववार ऐवजी शु वार 

अशी करणेस व तशी द ती ऑनलाईन बुक ंग सेवेम ये क न घेणेस मा यता ु
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 

 
 
 

. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ८५७ /२०१३ 

दनांक : १९/०९/२०१३ 
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