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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
            पंपर   - १८, नगरसिचव कायालय 

       मांक - नस/४/का व/ ११२३/२०१३ 

       दनांक –   २८  / ११ / 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 ०४/१२/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक ०४/१२/२०१३ 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 ासू  

 
 

त :- १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट सबोड 
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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक १३  
 

दनांक : ०४/१२/२०१३                                           वेळ : दपार  ु ४.०० वा. 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०४/१२/२०१३ 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) भाग .११ से.नं.२२ राजनगर मधील कै.मधुकर पवळे यायामशाळा जयभवानी  
                 त ण मंडळास चाल व यास देणेबाबत वचार करणे. 

                   ( दनांक ०४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
वषय .२) मनपा खेळाडू द क योजने अंतगत सन २०१३-१४ तील पा  ८३ खेळाडंूसाठ  

एथलॅ ट स, नेमबाजी, केट, बॉ संग, हॉक , लॉनटेिनस, बॅडिमंटन इ. खेळाकर ता 
डा सा ह य खरेद  व खेळाडू गणवेश, बॅग, पाईक व बुट, िश क कट इ. 

खरेद कामी र. .४३,४०,१८६/- खचास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व साई सं कार सं था यां या सहकायाने 

माहे डसबर २०१३ या काळात ी 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 कम पये ४,४५,९००/- चे खचास 
मा यता व सदर पधा अनुषंगाने व ुत, पकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा 
व ुत वभाग अ भाग व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य 
वभाग अ भाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणेस व उव रत खच 
र. .२,९५,९००/- हा खच डा िनधी वा षक पधा डा कला या लेखािशषातून 
खच  टाकणेस मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/११२३/२०१३ 

दनांक :  २८/११/२०१३ 
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