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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/०३/२०२१ 
दनांक : ०१/०१/२०२१ 

 
 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य,मा. 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 द.०८/०१/२०२१  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 ०८/०१/२०२१ रोजी दु.३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आलेली 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 – ०४ 
 
 

 

        दनांक : ०८/०१/२०२१          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 ०८/०१/२०२१ 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)  म.न.पा. या भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, प रसर 
व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती कामकाजाची 

मुदत द.३१/१२/२०१८ रोजी संपु ात आ याने, अ प मुदतीची ई 
िन वदा नोट स .२/२०१५-१६, भोसर  जलतरण तलाव पाणी 
शु करण, प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल 

दु ती कामकाजासाठ  ा  झाले या दुस-या वषाचे दरमहा 
र. .१,३४,७५०/- दरानुसार मे. सुिमत पो स अँ ड फटनेस 

इ वपम स, िचंचवड यांना भोसर  जलतरण तलाव पाणी शु करण, 

प रसर व छता, साफसफाई देखभाल व यां क देखभाल दु ती 
कामकाज मुदतवाढ द.१/१/२०१९ ते म.न.पा.चे सव जलतरण तलाव 
भाडे कराराने चाल व यास देणेकामीची ई-िन वदा या होईपयत 
देणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेकामी वचार करणे. 

 
वषय .२) से टर नं ४ पाईनरोडमोशी येथील लॉनटेिनस हाड कोट 

CROSSFIT  TENNIS  STAR  ACDEMY ,  िनगड  ािधकरण 
यांना भाडे कराराने चाल व यास देवयाचे झा यास (स. ६.०० वा ते 
दु . १२.०० पयत व सायं ४.०० ते रा ी ९.०० वा. पयत) देता येणे 
श य आहे. म ह याचे एका कोटचे माहे र.  ५५००/- माणे व 
दोन कोटचे भाडे र.  ११,०००/- भाडे तसेच िनयमानुसार   G S 

T  भाडे आका न संबंधीत य  / सं था / मंडळे यां याकडून 
र.  २०,०००/- अनामत र कमेचा रा ीयकृत बँकेचा एफ ड  आर 
मा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे नावे घेऊन 
सोबतचे अट  शत  नुसार व लॉनटेिनस कोट भाडे कराराने 
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चाल व यास देणेकामी मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे 
ि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/०३/२०२१ 
दनांक : ०१/०१/२०२१ चे लगत. 

 


