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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ५२६ /२०१५ 

  दनांक :  १०/०७/२०१५ 
 

 

ि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 १५/०७/२०१५ 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 १५/०७/२०१५ 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 – २० 
 

दनांक : १५/०७/२०१५         वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक १५/०७/२०१५ 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) डा वभागाचे कामकाजासाठ  २०० मी. नायलॉन होज पाईप कोटेशन 

मागवुन करारनामा न करता मे.मे ो इंड यल ोड टस,् भोसर  यांचेकडून 
र. .९,७७८/- (अ र  र. .नऊ हजार सातशे अ याह र फ ) खरेद  करणेत 
आलेला असलेने याचे अवलोकन करणेबाबत. 

 

वषय .२) मनपाचे डा वभागाकड ल ई-िन वदा नोट स .१/२-२०१३-२०१४ थेरगांव 
जलतरण तलाव पाणी शु द करण, प रसर व छता, साफसफाई, देखभाल व 
यां क देखभाल द ती कामासाठ  ा  झालेले फ ट लोए ट ठेकेदाराचे संत 
गाडगेबाबा महाराज वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत, पंपर  यांचे 
२ वषाचे लघु म दरानूसार १ या वषाचा दरमहा दर र. .१,०८,९००/- या 
दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा खच र. .१३,०६,८००/- तसेच दुस-या 
वषाचा दरमहा दर र. .१,१९,७९०/- या दराने १२ म हने कामासाठ  येणारा 
खच र कम पये १४,३७,४८०/- एकूण र. .२७,४४,२८०/- (अ र  
र. .स ावीस लाख च वेचाळ स हजार दोनशे ऐंशी फ ) चे कामकाज सेकंड 
लोए ट ठेकेदार म.ेवरदाियनी ए टर ाईजेस, िचंचवड, पुणे ३३ यांचेकडून 
करारनामा क न २ वषाचे कामाचे आदेश देणेकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेकामी 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/ ५२६ /२०१५ 

दनांक : १०/०७/२०१५ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


