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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                मांक : नस/४/का व/९०/२०१९ 

                                                दनांक : १६/०२/२०१९ 
 

 
 

ि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 २२/०२/२०१९ 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 २२/०२/२०१९ 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 
रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े  
 

                                          आपला व ास 

                                                                                 
                                                      (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 – १९ 
 

दनांक : २२/०२/२०१९          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 २२/०२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
      

वषय .१) शासक य ज हा तर शालेय डा पधा २०१८-१९ म ये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, ज हा डा प रषद,पुणे व ६ खेळां या संबंिधत डा संघटना 
यांचे संयु  व माने तावात नमूद ६ नवीन खेळां या पधापैक  १) र बी = 
र. .३,४,१४/-,२) आटयापाटया= र. .१७,३४६/-, ३) टेिन वाईट= 
र. .१०,५१४/- व ४) सेपक टकरा =र. . २,७५०/- या ४ खेळ पधा झा या 
असून याकामी आलेला एकूण र. .३४,०२४/-(अ र  र. .चौितस हजार चोवीस 
फ ) सदर खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करण.े 

वषय .२) मनपाची भाग .१४ येथील बोधनकार ठाकरे फटनेस सटर ह  यायामशाळा 
अ वनायक म हला ित ाण मोहननगर,िचंचवड सेवाशु क त वावर ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.१०/०३/२०१९ रोजी 
संपु ात येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर 
द.११/०३/२०१९ पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-
(अ र  र. .दोन हजार फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
देणसे मा यता देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करण.े 

 
वषय .३) मनपाची भाग .१७ येथील गु वय दादोजी क डदेव यायामशाळा ह  िशवश  

म हला बचत गट िचंचवड यानंा सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.१०/०३/२०१९ रोजी संपु ात 
येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.११/०३/२०१९ पासून 
पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार 
फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणसे मा यता 
देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 
वषय .४) मनपाची भाग .९ येथील राळवाड  पु ष यायामशाळा ह कामगारनगर 

िम  मंडळ कामगारनगर यानंा सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने 
चाल व यास दले या यायामशाळाची मुदत द.२८/०२/२०१९ रोजी संपु ात 
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येत अस याने यायामशाळेचा ठराव मंजूर झा यानंतर द.०१/०३/२०१९ पासून 
पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क र. .२०००/-(अ र  र. .दोन हजार 
फ ) मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास देणसे मा यता 
देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

 
 

                                                      
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

                                                                                                                                       नगरसिचव 

                                                                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                                                         पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९०/२०१९ 

दनांक : १६/०२/२०१९ चे लगत. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचंी वषयप  े(डॉके स) नगरसिचव कायालयात  

            वाचणेसाठ  ठेवणेत आललेी आहेत. 


