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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ७२९/२०१४ 

  दनांक :  २८/०८/२०१४ 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, डा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० 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 सिमती 

 

कायप का मांक - ०४ 
 

 

दनांक : ०३/०९/२०१४       वेळ : दपार  ु २.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी दपारु  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
       

 दनांक २०/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का माक ३)  

      सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने से टर २६, आकुड  येथे लॉन टेिनस  

      कोट .१ व २ कोट चाल वले जाते.  सदर कोटवर सरावासाठ  स या  

      मनपाकडून ऑन लाईन आर ण उपल ध क न दले जाते. ीम.िनवे दता  

      दलीप क छवा, राहणार - चैत य ी हौ.सोसायट , ए, से टर २४, िनगड ,  

      ािधकरण, पुणे ४४ या मनपा प रसरातील लॉन टेिनस खेळाडंूना िश ण  

      देऊन खेळाडंूचा वकास कर यास तयार आहेत. मनपाचा से टर २६ आकुड   

      येथील लॉन टेिनस कोट . १ व २ कोट िनवे दता दलीप क छवा  यां या  

      नांवे ५ वष भाडेकराराने मनपा िनयमानुसार भाडे आका न चाल व यास  

      देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे 
                     ( दनांक ०३/०९/२०१४ च ेसभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) सन २०११-१२ या आिथक वषात न दणीकृत सं था/मंडळे यांचेकडून ा  
झाले या अजापैक  पा  झाले या सं थांना १) साई सं कार सं था, आकुड , 
पुणे र. .२,२३,०२०/- २) पंपर  िचंचवड अपंग िम  मंडळ, पंपर , पुणे 
र. .१४,६०४/-, ३) ममता िश ण ट संचिलत मितमंद व ालय, 
िचखली, पुणे र. .८२,७९६/-, ४) व शांती सामा जक ित ान संचिलत 
ान दप बाला म, दघी, पुणे र. .२५,२२२/- ५) वामी ववेकानंद 
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लोकसेवा ित ान, िचखली, पुणे र. .२०,५३९/-, ६) शारदा म हला बाल 
वकास िश ण सारक मंडळ, पंपळेगुरव, पुणे र. .४९,९८४/-, ७) िश र 
तालुका युवा ित ान, िचखली, पुणे र. .१६,६७१/-  असे एकूण 
र. .४,३२,८३६/- (अ र  र. .चार लाख ब ीस हजार आठशे छ ीस फ ) 
अनुदान अदा करणेत आलेले असून याचे अवलोकन व काय र 
मा यतेसाठ  मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

 
                                                                   
                       

                                                                                         
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७२९/२०१४ 

दनांक : २८ /०८/२०१४ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


