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                                                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर   - १८, नगरसिचव कायालय 

       मांक - नस/४/का व/ १०२६/२०१३ 

       दनांक –    ३१   / १० / २०१३. 
ित, 

 

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

 
 

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क  

                    सभा दनांक ०८/११/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

शु वार दनांक ०८/११/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० 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. 
 
   

                     आपला व ासू  

 
 
 

त :- १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट सबोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक ११  

दनांक : ०८/११/२०१३                                      वेळ : दपार  ु ४.०० वा 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 
शु वार दनांक ०८/११/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
     

वषय .१) डा वभागा या ७२ पानी डा धोरणा या एकूण १९० ती झेरॉ स  

काढणेकामी ती पान ०.५० पैसे माणे ०.५० पैस ेX ७२ पाने X १९० ती  
=  ६,८४०/- इतका खच अपे त आहे.  सदर ७२ पानी डा धोरणा या 
१९० ती बाहे न थेट प दतीने झेरॉ स काढन घेणेस व याकामी येणाू -या 
र. .६,८४०/- चे खचास व सदरचा खच डा वभागाचे थायी अ ीमधन 
र कमेतून खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

वषय .२) डा वभागाचे खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर सन २०१३-१४ कर ता 
           केलेली तरतूद र. .२०,००,०००/- कमी पडत अस याने डा वभागाचे  

           मनपा ह तील मोकळया जागेत येक वॉडात मैदाने तयार करणे या  

           लेखािशषावर सन २०१३-१४ कर ता केलेली तरतूद र. .१०,००,०००/- ह   

           खेळाडू द क योजना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता िमळणेकामी  
           मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०२६/२०१३ 

दनांक :  ३१/१०/२०१३ 
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