
 
वाचले- मा.आयु  सो यांचा दनांक २८/७/२०१५  चा मा य ताव    
                                           
 

                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका.                                                                   
                                          पंपर ,पुणे१८.म यवत  भांडार वभाग 

                                          मांक-मभां/८/का व/६१८/२०१५. 
                                          दं-. ३/८/२०१५. 
 
  

वषय-  भंगार (िन पयोगी) सा ह याचा िललाव करणेबाबत.. 
 
आदेश, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व वध वभागाने जुने/भंगार/िन पयोगी भंगार 
सा ह य जमा करणेत आले आहे. सदर भंगार सा ह याचा एक तपणे व हेवाट लावणेसाठ  
जा हर िललाव करणे ता वत असुन, सदरचे सा ह य नेह नगर येथील गोडावुन ,गवळ माथा, 
कायशाळा, वाय.सी.एम णालय या ठकाणी जमा क न ठेव यात आलेले आहे. 
 तुत िललावाचे कामकाज िनयं ण चालन व िनणय घेणेकर ता खालील अिधका-यांची 
सिमती िनयु  कर यात येत आहे. 

िललाव सिमती सद य – 

१)   सह आयु -    अ य  

२) मु य लेखाप र क-  सद य  

३) मु य लेखापाल-     सद य 

४) भांडार अिधकार         सद य सिचव 

५) संबिधत वभागाचा वग -१ अिधकार  ( या या वभागातील भंगार 
सा ह य िललावचे कामाक रता मया दत)  

 तुत सिमतीची कायक ा ( या ी) 
 िनयु  सिमतीची कायक ा ( या ी) खालील माणे िन त करणेत येत आहे.  

१. तुत भंगार सा ह य य  पहाणी क न व  करणेबाबतचा िनणय   
  घेणे. 
२. ा  मु यांकनाचे फेर अवलोकन करण े

३. संपुण येचे चालन, िनय़ं ण अंितम  िनणय घेण.े  

            ४ भांडार अिधकार  (भांडार ) यांना तुत सिमतीचे सद य सिचव हणुन     

               कामकाज करावयाचे आहे. 
             ५. तुत सिमतीची नेमणुक आदेशा या तारखेपासुन ०१ वषाक रता ा  रा हल. 

सबब, मी आयु  पंपर  िचंचवड महानरगपािलका या आदेशा वये व रल माणे िललाव 
सिमतीची नेमणुक कर त असुन, भंगार िन पयोगी सा ह याचा िललाव संदभात सव 
िनणय घेणेचे अिधकार िनयु  सिमतीस देत आहे. तुतचे अिधकारम ये बदल करणे 
अथवा िनर त करणेचा ह क मी वत:कडे राखून ठेवीत आहे. 
 
 

 सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – ४११०१८ 

ती- 
   १.मा.सिमती अ य /सद य 

   २. संबिधत वभाग मुख 

त-  

    १.मा.आयु  क - मा हतीसाठ  सादर 

    २.संबिधत वभाग मुख- मा हती साठ  सादर 
 


