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                                                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर   - १८, नगरसिचव कायालय 

       मांक - नस/४/का व/ ८९९/२०१३ 

       दनांक – २७  / ०९ / २०१३. 
ित, 

 

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

 
 

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

                    सभा दनांक ०३/१०/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 

महोदय/महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 

गु वार दनांक ०३/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० 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. 
 
   

                     आपला व ास ू

 
 

त :- १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट सबोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा. डा सिमती 

कायप का मांक ९  
                                            

दनांक : ०३/१०/२०१३                वेळ : दपार  ु ४.०० वा 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक ०३/१०/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक ०४/०९/२०१३ व १३/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .७) 

    सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) दनांक १९/०९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .८) सभावृ ांत कायम  
    करण.े 

---------- 
वषय .१) मनपा ३१ वा वधापन दन २०१३  अनुषंगाने पधा संगी स मा.सद य, 

अिधकार  व कमचार  यांना कोटेशन नोट स िस द क न ब से खरेद , पंच 
मानधन, कॅ स (टोपी), चहा अ पोपहार खच, डा सा ह य खरेद , पधम ये 
वजयी झाले या स मा.सद य, अिधकार  व कमचार  याकर ता ॉफ ज, ब से 
खरेद , ट  शट, म हलांसाठ  वेट शट खरेद , पी. ह .सी. ले स बॅनर छपाई 
तसेच अंितम केट पध या दवशी उप थत अिधकार , पदािधकार  व 
नगरसद य, प कार व कमचार  यांना ावयाचे भोजन इ.कामी अंदाजे एकूण 
र. .२,८५,०००/- (अ र  र. .दोन लाख पं याऐंशी हजार फ )अथवा य  
येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ८९९ /२०१३ 

दनांक : २७/०९/२०१३ 
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