
 1 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 
मांक:नस/४/का व/३९/२०२१ 
दनांक : २२/०१/२०२१ 
 

 
ित, 

 
मा....................................... 
सद य, मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
           वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व  
                 सां कृितक सिमतीची पा क सभा द.२८/०१/२०२१ रोजी  
                  आयो जत केलेबाबत... 
 
महोदय / महोदया, 
 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा  क सभा गु वार, दनांक २८/०१/२०२१ रोजी सकाळ  ११.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण 
उप थ त रहावे ह  वनंती.  
 मा.कळावे,    

 
 आपला व ासू,                            

                                                                                                      

                                                   
      (उ हास बबनराव जगताप) 

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, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती  

कायप का मांक – ०५ 
 

 
   दनांक :२८/०१/२०२१          वेळ : सकाळ  ११.०० वा.  

 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
पा  क सभा गु वार, दनांक २८/०१/२०२१ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

------------ 
 

वषय .०१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागांतगत ८ े ीय 
कायालया या अंतगत येणा-या सव डा सु वधे या ठकाणी 
नाग रकांना बसणेकामी प ब क लेस िसट ंग चेअस(बचस) खरेद  
करणेकामी बाजारातून ा  झाले या अंदाजे दरांनुसार तसेच डा 
वभागाकउून ा  झाले या बचेस या सं येनुसार एकूण ८०० नग 
प ल क लेस िसट ंग चेअस(बचेस) खरेद  करणेकामी अंजदो 
र. .१,६८,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  अडूस  लाख फ ) इतका 
खच येणार आहे. तर  सदरची खरेद  ह  म यवत  भांडार वभागाकडून 
जेम पोटल ारे खरेद  करणेकामी व सदरचा खच डा वभागाकड ल    
“ डा वभाग अंतगत ना व यपूण, सु वधा, उप म राब वणेबाबत” या 
तरतूद मधून करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .०२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागांतगत भवानी तालीम येथे 
मा.सभापती डा सिमती व मा.सभापती, थायी सिमती यांचे मागणी ारे 
अ यावत व पाचे कु तीचे मॅट बस वणे आव यक अस याने ा  
लघु म दरांनुसार सदरचे कु तीचे मॅट बस वणेकामी अंदाजे 
र. .५,७५,०००/-(अ र  र. .पाच लाख पंचहे र हजार फ ) इतका खच 
अपे  त आहे. तर  भवानी तालीम येथे अ यावत कु ती मॅट 
बस वणेकामी अंदाजे र. .५,७५,०००/-(अ र  र. .पाच लाख पंचहे र 
हजार फ ) या खचास व सदरची खरेद  ह  म यवत  भांडार 
वभागाकउून जेम पोटल ारे खरेद  करणेकामी तसेच सदरचा खच डा 
वभागाकड ल “ डा यायाम सा ह य खरेद ” या तरतूद मधून कर यास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .०३)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागाअंतगत मनपाचे आठ 
े ीय कायालयामधील व वध  ठकाणी मा.नगरसद य यांचे मागणीनुसार 

एकूण ११६ ठकाणी ओपन जमच े व ३६ ठकाणी इनडोअर जम 
सा ह य खरेद  क रता एकूण अंदाजे र. .२१.५०,००,०००/-(अ र  
र. .एकवीस कोट  प नास लाख फ ) इतका खच येणार आहे.      
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“ डा यायाम सा ह य खरेद ” या लेखािशषातून सदरचा खच करणेस 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 
करणे. 

---------- 

   

                                              
    (उ हास बबनराव जगताप) 

           नगरसिचव 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/३९/२०२१ 
दनांक : २२/०१/२०२१ चे लगत. 

 


