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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०४/का व/४८१/२०१७ 
दनांक – १७/०२/२०१७ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा 

दनांक - २२/०२/२०१७ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक      

२२/०२/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 
   आपला व ास,ू 

                                                                                      
     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. थायी सिमती 

कायप का मांक – २६६ 
दनांक - २२/०२/२०१७                      वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा बुधवार, दनांक  
२२/०२/२०१७ रोजी दुपार ०२.३० 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 साव क िनवडणुक २०१७ कर ता िनवडणूक 

िनणय अिधकार  कायालये व मु य िनवडणूक कायालयांतील कामकाजासाठ  

आव यक LED TV Screen (size 40”) सा ह यखरेद कामी ऑनलाईन कोटेशन 

नो. .४१/२०१६-१७ अ वये लघु म िन वदाकार म.ेमोनाच टे नॉलॉजीस ा.िल. 
यांचेकडून आव यक एलईड  ट ह  सा ह य खरेद  करणेकामी एकूण 

र. .२,६९,५००/-(अ र  र. .दोन लाख एकोणस र हजार पाचशे फ ) या 
र कमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला असलेने याचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका साव क िनवडणूक २०१७ कर ता मतदाना या 

दवशी मतदारांना मतदार याद तील नाव, मतदान क  मांक, याद  भाग इ. 
मा हती ता काळ उपल ध क न देणेकामी मतदान क ा या इमारतीम ये 
भाडेत वावर लॅपटॉप ऑपरेटरसह उपल ध क न देणेकामी ई.िन. .३७/२०१६-१७ 
अ वये लघु म िन वदाकार म.ेसुिमत फॅिसिलट ज ा.िल.पुणे यांचेकडून मतदानाचे 
दवशी (१ दवसासाठ ) भाडेत वावर लॅपटॉप व ऑपरेटर पुर वणेसाठ  एकूण 
र. .७,६५,०००/- (अ र  र. .सात लाख पास  हजार फ ) दर वकृत क न, 

करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत केला असलेने याचे अवलोकन करण.े 
 
वषय .३) मनपा साव क िनवडणुक २०१७ चे कामकाजाकर ता िनवडणूक िनणय अिधकार  

यांचे कायालयांसाठ  कॅनन कंपनीचे कलर ंटर व टोनर सा ह य खरेद कामी 
ऑनलाईन कोटेशन नोट स .४६/२०१६-१७ अ वय ेलघु म कोटेशनधारक म.ेइंदु 
इ फोटेक सो युशन, पुण े- ३९ यांचे आव यक बाब .१ ते ५ कलर ंटर व टोनर 
(एकूण १९ नग) सा ह याचे र. .१,९५,४५५/- (अ र  र. .एक लाख पं या णव 
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हजार चारश ेपंचाव न फ ) या र कमेचे यांचे बरोबर करारनामा क न पुरवठा 
आदेश िनगत केला असलेने याचे अवलोकन करण.े 

 
 

                                                   
नगरसिचव 

                                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                    पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                                 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/०४/का व/४८१/२०१७  
दनांक - १७/०२/२०१७ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 


