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                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                          मांक : नस/३/का व/३०५/२०१९ 

                                       दनांक : ०१/०७/२०१९ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

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

                   सभा दनांक ०५/०७/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०५/०७/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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. 
 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. वधी सिमती  

 कायप का मांक – ०३ 
 

दनांक : ०५/०७/२०१९                    वेळ : स.११.३० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक ०५/०७/२०१९ 
रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 
सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

--------- 
 

दनांक ०३/०५/२०१९, व २१/०६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २३) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

--------- 

     वषय .१)  िनग़ड  भाग  १३ येथे आषाढ  वार  पालखी सोह यासाठ  आप ी यव थापन क  
थापन करणेसाठ , मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी आदेश दलेले 

आहेत. तथा प िनगड  भाग  १३ येथील मंडप यव थेचे काम यापुव च अंितम 
क न पूण झालेले अस याने, आता पालखी सोह यासाठ  करावयाचे मंडप यव थेचे 
काम दुस-या कामातून करणे आव यक आहे. तर  सदर िन वदा .२८/१२/२०१८-१९, 

िन वदा र कम पये ११,१७,८९६/- ठेकेदार मे.शालीमार मंडप डेकोरेटस यांना कामाचे 
आदेश दनांक ३०/१०/२०१८ रोजी देणेत आले असून, कामाची मुदत १२ म हने 
हणजेच दनांक २९/१०/२०१९ अखेरपयत आहे. सदर कामातुन भाग .१३ िनगड  

येथील आषाढ  वार  पालखी सोह य़ासाठ  आप ी यव थापन क  करणेकामी  मंडप 

यव था लागणार आहे. तर  भाग  १ िचखलीम ये सन २०१८-१९ साठ  सां कृतीक 
काय मासाठ  व मनपा काय मासाठ  मंडप यव था करावी या कामातून भाग  
१३ िनगड  येथे आषाढ  वार  पालखी सोह यासाठ  आप ी यव थापन क  
करणेसाठ  मडंप यव था करणेस मा यता देणेबाबत 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/३०५/२०१९ 

दनांक : ०१/०७/२०१९ चे लगत. 
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