
 1 

      

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/  ६८२ /२०१४ 

  दनांक :  १४/०८/२०१४ 
 

 

ित, 
 

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

 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक २०/०८/२०१४ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २०/०८/२०१४ रोजी दपार  ु ४.१० 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 - ०३ 
 

दनांक : २०/०८/२०१४    वेळ : दपार  ु ४.१० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक २०/०८/२०१४ रोजी दपार  ु ४.१० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
 

अ) दनांक २१/०५/२०१४, ०४/०६/२०१४ व ०६/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा 
   ( कायप का मांक २१ ) सभावृ ांत कायम करण.े 

 

   ब) दनांक ०६/०८/२०१४ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का माक २)  

      सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 

वषय .१) मे.सुिमत पोटस अ ड फटनेस इ वपमट िचंचवड पुणे ् १९ यांना नेह नगर, 
थेरगाव, भोसर , िचंचवडगाव, मा.आयु  िनवास, पंपळे गुरव, यमुनानगर 
तलावाचे पाणी शु द करण, प रसर व छता, देखभाल व यां क द ती ु
कामकाज व मे.वरदाियनी ए टर ाईजेस िचंचवड पुणे १९ यांना िनगड  
ािधकरण, मोहननगर, सांगवी, कासारवाड  तलावाचे पाणी शु द करण, 

प रसर व छता, देखभाल व यां क द ती कामकाज दु .०१/१२/२०१३ ते 
ई-िन वदा नोट स .१/२०१३-१४ ची या पुण होईपयत यापूव  केले या 
करारना यातील अट  व शत नुसार तावात नमुद केले या गतवष या 
दराने मुदतवाढ देणेस मा यता देणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करण.े 

            ( दनांक २०/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) 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 ,  
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      ाि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 २०/०८/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .३) सन २०१३-१४ 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. .२,०२,०८२/- २) शारदा म हला बाल वकास िश ण सारक मंडळ,  

      पंपळेगुरव, पुणे र. .८८,३३३/- ३) माई बाल भवन, आदशनगर, मामुड गांव,  

      पुणे र. .५३,४५३/- या माणे एकूण र. .३,४३,८६८/- अनुदान अदा केले  

      अस याने याचे अवलोकन होऊन यास काय र 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/ ६८२ /२०१४ 

दनांक : १४/०८/२०१४ चे लगत. 
 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


