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                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                मांक : नस/४/का व/६९२/२०१८ 

                                                दनांक : १९/१०/२०१८ 
 

 
 

ि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 २६/१०/२०१८ 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 २६/१०/२०१८ 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.कळाव,े 
 

                                                      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 - १२ 
 

दनांक : २६/१०/२०१८       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 २६/१०/२०१८ 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 १२/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने ७९ यायामशाळा म.न.पा.प रसरात 

चाल व या जात असुन यापैक  ४८ यायामशाळा दरमहा र. .२,०००/- 
सेवाशु क त वावर मनपा प रसरातील सावजिनक सं था मंडळे यांना ११ म हने 
कराराने चाल व यास दले या आहेत. १६ यायामशाळांनी मुदतवाढ साठ  अज 
केलेला आहे यापैक  स थतीत मनपा या सेवाशु कावर ल १५ यायामशाळांची 
मुदत तावात तंभ ४ म ये नमूद केले माणे संपलेली असून सदर या सव 
यायामशाळा  संबधीत सं थे या ता यात आहेत. तावात नमूद केले या १५ 

यायामशाळांना ११ म हने कराराने दरमहा सवेाशु क र. .२,०००/- मनपा कडून 

देवून सेवाशु क त वावर चाल व यास आदेशा या तारखेपासून पुढ ल मुदतवाढ 

देणेस 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/६९२/२०१८ 

दनांक : १९/१०/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे.  


