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.मभां/५/कािव/२१४/२०२१                                                                दनांक –०८/०२/२०२१  
 

    िवषय :– मनपा या िविवध िवभागांना यां या आव यकते माणे झेरॉ स ती 
काढणेबाबत.. 

 संदभ -  कायादेश  .मभां/०५/कािव/२१३/२०२१, द.०८/०२/२०२१   
            
प रप क - 

     पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध िवभागां या कागदप ा या झेरॉ स ती काढणेकामी वत:चे 

झेरॉ स मशीनवर (मशीन,कागद,इंक,देखभाल दु ती व कमचारीसह) काढून देणेकामी संद भय आदेशा वये १ 

वष कालावधीक रता एज सी िनि त केली असुन यांना कायादेश दे यात आलेला आह.े यानुसार  संबंिधत 

एज सी ारे यांची झेरॉ स मशीन मनपा मु य  इमारत, दुसरा मजला, भुिम आिण जदगी िवभागाम य े

लाव यात आलेली आहे. 

  तरी सदर प रप का वये मनपा या सव िवभागांना कळिव यात  येत आहे क , यांना यां या 

िवभागा या कायालयीन कामकाजाक रता आव यक झेरॉ स ती आव यके माणे मनपा मु य  इमारत, दुसरा 

मजला, भुिम आिण जदगी िवभागात लाव यात आले या झेरॉकस मशीनव न िवनामु य काढून घे यात या ात. 

याकामी संबंिधत िवभागांनी यांना आव यक झेरॉ स त ची तपिशलासह / नावासह (A-4/िलगल साईज, 

यां या ती इ)  प ा ारे भांडार िवभागाकडे मागणी कर यात यावी व यावर भांडार अिधकारी कवा 

लेखािधकारी, भांडार िवभाग यांची िशफारस घेऊन झेरॉ स ती काढून घे यात या ात.  

(संबंिधत झेरॉ स मशीन ऑपरेटरचा संपक .९१५६५२०६४८) 

           सही/- 

                                                   उप आयु (भांडार) 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-४११ ०१८ 
थळ तीवर मा.उप आयु (भांडार) यांची वा री अस…े 

 

त – १)सव संबंिधत िवभाग 
२)सुर ा िवभाग - झेरॉ स ती काढून दे याचे कामकाज कायालयीन वेळेत तसेच आव यता भास यास 
कायालयीन वेळेपूव /वेळेनंतर कवा सुटटीचे दवशीही कामकाज करणेबाबत करारनामा अटी व शत म ये 
नमुद आह.े यानुसार संबंिधत क ाची चावी आव यकतेनुसार मे.रेवणिस द िस दानंद कालशे ी, 
अ लकोट, सोलापूर यांनी िनयु  केले या मशीन ऑपरेटरला उपल ध क न ावी. 
३) म.ेरेवणिस द िस दानंद कालशे ी, अ लकोट, सोलापूर 
 आपणा ारे िनयु  कर यात येणा-या मशीन ऑपरेटरची संपूण मािहती आव यक या 
कागदप ांसह सुर ा िवभागास दे यात यावी. 

 
 
 


