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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ १३ /२०१८ 

  दनांक : ०५/०१/२०१८ 
 

 

ि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 १२/०१/२०१८ 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 १२/०१/२०१८ 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 – १७ 
 

दनांक : १२/०१/२०१८                                           वळे : दुपार  ३.०० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा क सभा शु वार दनांक १२/०१/२०१८ 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 २२/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने व पुणे ड ट चेस असोिसएशन यांचे 
मा यतेने, पंपर  िचंचवड महानगर चेस असोिसएशन, िचंचवड, पुणे ३३ यांचे 
सहकायाने माहे फे ुवार  २०१८ म ये मनपाचे ी संत ाने र डासंकुल, 
इं ायणीनगर, भोसर  पुणे – २६ येथे महापौर चषक ज हा तर बु द बळ पधा 
२०१७-१८ आया जत करणेस व याकामी येणा-या र. .३,१४,२००/- चे खचास अथवा 

य  येणा-या खचास मा यता घेणे व ॉफ ज, मेड स, मानिच हे, 
पी. ह .सी. ले स बॅनस, माणप े, िनमं णप का, इ. खरेद  कोटेशन नोट स 
िस द क न करणेस व सदर खचातील टेज, मंडप, टेबल, खु या, मॅट/चटई 
यव था, टेबल ८० नग, खु या ४०० नग कर ता र. .५०,०००/- हा खच थाप य 
वभाग संबंिधत े ीय कायालय, व व ुत, पकर, माईक व जनरेटर यव था 
कर ता र. .५०,०००/- हा खच, व ुत वभाग संबंिधत े ीय कायालय यांचेकडून 
खच  टाकणेस व उव रत र. .२,१४,२००/- हा खच महापौर चषक व वध डा पधा 
या लेखािशषातून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

---------  

                                                                                  
             नगरसिचव 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१३/२०१८ 

दनांक : ०५/०१/२०१८ चे लगत. 
 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


