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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ७७६/२०१५ 

  दनांक :  ०६/११/२०१५ 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, 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 दनांक १८/११/२०१५ रोजी  

                   आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 

सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक १८/११/२०१५ रोजी दुपार  २.०० 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, 

 
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 – ५ 
 
 

दनांक : १८/११/२०१५         वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक १८/११/२०१५ रोजी दुपार २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या तावात नमुद ३० यायामशाळांकर ता 

स मा.नगरसद य/नगरसद या व डा पयवे क यांनी व अ नशमन 
वभागातील कमचा-यांचे यायामशाळांकर ता व वध कारच े यायामशाळा 
सा ह य खरेद  करणेकामी येणा-या र. .५८,८६,०६५/- (अ र  र. .अ ठाव न 
लाख शहाऐंशी हजार पास  फ ) अथवा य  येणा-या खचास शासक य 
मा यता व सदर यायामशाळा सा ह याची खरेद ची कायवाह  म यवत  भांडार 
वभागाकडून ई िन वदा नोट स िस द क न करणेस मा यता घेणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
                                                                                    

                                                            

                                             
              नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७७६/२०१५ 

दनांक : ०६/११/२०१५ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाच े वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


