
                                                 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका.                                                  
पंपर ,पुणे१८. म यवत  भांडार वभाग, 

         मांक-मभां/८/का व/ १७६/२०१५      
                द-ं   २३/३/२०१५. 
 
 
  
             वषय- सन २०१५-१६ क रता कमचा-यांना रेनकोट व रेनसुट पावसाळी  

                   साधने खरेद  बाबत... 
प रप क    

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका गणवेश देय नयमावल  नुसार नयमीत 
वेतन ेणीत काम करणा-या गणवेश देय कमचा-यांना दर दोन वषानी पावसाळी साधनांचे 
वाटप करणेत येते. यानुसार कमचा-यांना सन २०१५-१६ या कालावधीत पावसाळी साधने 
देय आहेत. सदर कमचा-यांना पावसाळी सा ह य खरेद  करणेची कायवाह  भांडार 
वभागामाफत सु  करणेत आलेल  आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 
आ थापनेव रल कमचा-यांचे गणवेशाबाबतचे व नयम नुसार या कमचा-यांना पावसाळी 
रेनकोट व रेनसुट साधने देय आहेत. यानुसार शाखा मुख/ वभाग मुख यांनी आप या 
कडील नयमीत वेतन ेणीतील कमचा-यांची मा हती (तेर ज प कात) द.७/०४/२०१५ अखेर 
मुदतीत खाल ल माणे म यवत  भांडार वभागात पाठ वणेत यावी.   

अ. ं  कमचा-यांचे नाव पदनाम रेनकोट व रेनसुट 

साईज- M,L,XL,XXL.  
शेरा 

१ २ ३ ४  ५ 
 
  महानगरपा लके या आ थापनेव रल कमचा-यांचे गणवेशाबाबतचे व नयम म ये 
या पदनामांचा समावेश करणेत आलेला नाह  अशा कमचा-यांची मा हती पाठ वणेत येवु 

नये. या वभागांनी पावसाळी साधने दे याबाबत मा. आयु त सो. याची मा यता घेतल  
असेल अशा वभागांनी मा हती सोबत मा य तावाची स य त जोडुन पाठवावी. उ त 
मुदतीत मा हती ा त न झालेस व सदर कारणा तव कोण य़ाह  कमचा-यांस पावसाळी 
साधने न मळालेस यास म यवत  भांडार वभाग जबाबदार राहणार नाह  याची न द 
घेणेत यावी. तसेच सदर सा ह यांची अचुक मा हती आपले वभागामाफत वभाग मुखांचे 
वा र ने एक ीत क न पाठ व यात यावी. 

 
तेर जप क 

रेनसुट देय एकुण पु ष--- M, L, XL ,XXL, XXXL 

रेनकोट देय एकुण म हला— M, L, XL ,XXL, XXXL   सह /- 
सह आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 
पंपर- ४११०१८. 

त, 
  सव शाखा मुख/ वभाग मुख 

------------------------------ 
         सह /- 

भांडार अ धकार  

म यवत  भांडार वभाग 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर-१८ 


