
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -18 

                           उदयान वभाग 
 
                     
                     
                             शु पञक . 01  

                   
वषय - लँड केप आ कटेक नेमणेबाबत.( जा हर कटन ) 
            
         

      उपरो  लँड केप आ कटेक नेमणेबाबत.( जा हर कटन ) 2013-14 चा 
िन वदा वकृती कालावधी द. 30/06/2014 अखेर दुपार  3.00 वाजेपयत 
वाढ वणेत आला आहे. 
      तसेच सदर िन वदा अट /शत म ये कोणतेह  बदल करणेत आले नाह त. 
 
 
                                                                                             

                                                                                         सह /- 
                                      अित.आयु  
                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

                                       पंपर -18 

 

जा हरात मांक- 89                                 

उदयान/13/का व/ 145 /14 

द. 24/6/2014 

 
  



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -18 

                             उदयान वभाग 
 

                    लँड केप आ कटेक नेमणेबाबत. 
                        जा हर कटन 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील शहर सुशोिभकरणातंगत 350 कर ेञावर 
157 उदयाने वकिसत केलेली असून 16 एकर ेञावर 12 उदयानांची कामे चालू आहेत. 
याचबरोबर 41 ठकाणी र ते सुशोिभकरण व वाहतूक बेटे वकासाची कामे झालेली आहेत. पंपर  
िचंचवड वाढते शहर अस याने याम ये सात याने वाढ होत आहे. तर  अशा कार या कामासाठ  
लँड केप आ कटेक नेमणुक करावयाचे आहेत. 
        तर  या ेञातील महापािलकेत काम क  इ छ णा-यांनी यांचेकड ल 1) मनु यबळ व 
शै णक पाञता 2) यापुव  केले या कामाची याद  व स ा थती 3) चालू असलेली कामे 4) 
कामासाठ  आकरणते येणार  फ , यांचे संपुण तपिशलासह ताव/सादर करण (Soft copy + 

Hard copy)  द. 19/05/2014 पय़त  मु य उदयान अिध क यांचे काय़ालय यशंवतराव 
च हाण गुलाब पु प उदयान नेह नगर हॉक  टेड य़म जवळ येथे कायालयीन वेळेत सादर 
करावेत. 
         सदर ा  तावातील यो य अशा लँड केप आ कटेकची िनवड करणेचे अिधकार 
मा.आयु  यांनी राखून ठेवलेले आहेत. 
 
 
 

                                                          सह /- 
                                                        अित.आयु  

                                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                         पंपर -18 

जा हरात  -  23 

.उदयान/13/का व/117/2014 

द. 09/05/2014  
 
 
 
                
 
 



                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -18 

                           उदयान वभाग 
 
                     
                     
                             शु पञक . 01  

                   
वषय - लँड केप आ कटेक नेमणेबाबत.( जा हर कटन ) 
            
         

      उपरो  लँड केप आ कटेक नेमणेबाबत.( जा हर कटन ) 2013-14 चा 
िन वदा वकृती कालावधी द. 30/06/2014 अखेर दुपार  3.00 वाजेपयत 
वाढ वणेत आला आहे. 
      तसेच सदर िन वदा अट /शत म ये कोणतेह  बदल करणेत आले नाह त. 
 
 
                                                                                             

                                                                                         सह /- 
                                      अित.आयु  
                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

                                       पंपर -18 

 

जा हरात मांक- 89                                 

उदयान/13/का व/ 145 /14 

द. 24/6/2014 

 
  




