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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                मांक : नस/४/का व/७५५/२०१८ 

                                                दनांक : ०७/१२/२०१८ 
 

 
 

ि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 १४/१२/२०१८ 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 १४/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० 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,                         

 
                                                      (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 - १४ 
 

दनांक : १४/१२/२०१८       वेळ : सकाळ  ११.३० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 

सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक १४/१२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.३० वा. 

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

       दनांक १२/११/२०१८ व २६/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 

१३) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

 

 वषय .१) काया य , पुना ड ट इंटरऑ फसेस पोटस असोिसएशन पुणे ४११००२ 

यांनी १) कब ड , २) फुटबॉल, ३) लॉन टेिनस, ४) बा केटबॉल, ५) कु ती 
या ५ डा पधा आिथक पुर कारासाठ  म.न.पा.स दले या आहेत. या 
पधाना अनु मे १) र. .१८,७००/-, २) र. .२०,०००/-, ३) र. .३०,०००/-,      

४) र. .२०,०००/-, ५) र. .१५,६००/-, एकूण र. .१,०४,३००/- इतका खच 
असून याम ये मैदान/कोट, पंचाचे मानधन, शट स ् कंवा चडूचा खच, 

वजयी उप वजयी संघांना वैय क ब से व चषक फोटो ाफर ई.चा 
समावेश आहे. यानुसार पुना ड ट इंटर ऑ फसेस पोटस 
असोिसएशन यां या व वध डा पधाना सन २०१८-१९ क रता 
म.न.पा. या वतीने आिथक पुर कार देणेकामी आिथक सहा य 
एकूण  र. .१,०४,३००/- अदा करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२) ी.नंदकुमार कचे र रोकडे, लॉन टेिनस िश क यांना पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेचे से टर . २५ (गणेश तलाव) येथील लॉनटेिनस ले 
कोट भाडे कराराने चाल व याचे ावयाचे झा यास म ह याचे एका कोटचे 
र. .५०००/- व दोन कोटचे र. .१०,०००/- भाडे आका न संबंधीत य  / 
सं था / मंडळे यां याकडून र. .२०,०००/- अनामत र कमेचा एफ.ड .आर. 



 3 

मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे घेऊन तावात नमुद 
अट  शत  नुसार व लॉनटेिनस कोट भाडे कराराने चाल व यास देणसे 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे. 

 
 

                                                  
                                                    (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                                                                                                  नगरसिचव 

                                                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                                                   पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७५५/२०१८ 

दनांक : ०७/१२/२०१८ चे लगत. 
 
 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे.  
 
 
 
 
 
 
 


