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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/८८ /२०२० 
दनांक : २०/०२/२०२० 

 
 
 

ि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 २८/०२/२०२० 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 २८/०२/२०२० 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 ा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 – १५ 
 

दनांक : २८/०२/२०२०                               वेळ : दुपार ३.०० वा. 
 
 

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

सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक २८/०२/२०२० रोजी दुपार ३.०० वा. 

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.    

   ---------- 
 

 

वषय .१) मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०५ द.०८/०१/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल आदेश . डा/०३/का व/५३/२०२० 

द.१५/०१/२०२० अ वये भाग .२१ येथील नवमहारा  यायामशाळा ह 

मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस द.०२/०३/२०१९ ते 

द.०१/०२/२०२० या कालावधीक रता र. .२०००/- मनपाकडून देवून 
सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या यायामशाळेची 
मुदत द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. भाग .२१ येथील 
नवमहारा  यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या 
सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा सेवाशु क 

र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यास 
मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२) मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव .६३०४ द.०८/०१/२०२० अ वये 
मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल आदेश मांक डा/०३/का व/५४/ 
२०२० द.१५/०१/२०२० अ वये भाग .२१ येथील कै.दशरथ कापसे 
यायामशाळा ह मै ी वयंरोजगार सेवा सं था पंपर गाव या सं थेस 
द.०२/०३/२०१९ ते द.०१/०२/२०२० या कालावधीक रता र. .२०००/- 
मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर ११ म हने कराराने चाल व यास दले या 
यायामशाळेची मुदत द.०२/०३/२०२० रोजी संपु ात येत आहे. भाग .२१ 
येथील कै.दशरथ कापस े यायामशाळा ह मै ी वंसरोजगार सेवा सं था 
पंपर गाव या सं थेस द.०३/०२/२०२० पासून पुढे ११ म हने कराराने दरमहा 
सेवाशु क र. .२०००/- मनपाकडून देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास 
दे यास मुदतवाढ देणसे मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .३)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने व साई सं कार सं था, िचंचवड, पुण े

१९  यां या सहकायाने सन २०१९-२० म ये ी वामी ववेकानंद डागंण, 
महा मा फुलेनगर, िचंचवड येथे मितमंद व द यांग व ा यासाठ  व वध 
कार या पधा २०१९-२० आयो जत करणेस व याकामी येणा-या 

र. .९,४१,०००/- (अ र  र. .नऊ लाख ए केचाळ स हजार फ ) चे खचास 
अथवा य  येणा-या खचास मा यता व सहभागी शाळांना भेट व तू, 

मेड स खरेद  ,पी. ह.सी. ले स बॅनस व पधा काळात व ाथ  खेळाडू, पंच 
अ पोपहार व भोजन इ.खरेद  कोटेशन नोट स िस द क न करणेस तसेच 
व ुत पीकर, माईक, जनरेटर यव था खच हा व ुत वभाग, संबंिधत े ीय 
कायालय व टेज, मंडप, टेबल खु या यव था खच हा थाप य वभाग, 

संबंिधत े ीय कायालय यांचे लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणे व 
पधा अनुषंगाने डा वभागाचा होणारा र. .७,७६,०००/- हा खच डा 
वभागाचे डा िनधी - म.न.पा.तफ आयो जत व वध डा पधा, खेळाडू 

व ा याना सकस आहार या लेखािशषातुन खच  टाकणेस मा यता देणेबाबत 
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/८८/२०२० 
दनांक : २०/०२/२०२० चे लगत. 

 
 

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

           ठेवणेत आले आहे. 


