
 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका, पिंिंरी – १८ 

 उद्यान लवभाग  

     लवषय – पिंिंन िंल्िागार (Irrigation consultant) नमेणबेाबत.... 

शधु्दीिंत्रक क्र. २ 

....................................................................................................................................... 

जालहर प्रकटन 

 

 उिंरोक्त पिंिंन िंल्िागार (Irrigation consultant) नमेणबेाबत लनलवदा प्रलिंध्द 

करणते आिी होती.िंदर लनलवदिें अल्िं प्रलतिंाद लमळािने ेशधु्दीिंत्रक क्र.२ िंाठी  लववकृती 

कािावधी दद.  ०५ /०४/२०१६ अखरे दिुंारी ३.०० वाजिेंयतं वाढलवणते आिा आह.े 

     तिंिें िंदर लनलवदिेंाठी लनयम अटी/शतीमध्य े कोणतहेी बदि करणते आििे ेनाहीत. 

 

 िंही/- 

अलत.आयकु्त 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी – १८ 

जालहरात क्र. -६९८ 

उद्यान/६/कालव/१४६/२०१६ 

ददनाांक     २१ / ३ /२०१६ 
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                 पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पपिंपरी १८ 

                    उद्यान पवभाग 

    लसिंचन सल्िागार (Irrigation consultant) नेमणेबाबत 

जाहहर प्रकटन 

      पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका हद्दीतीि शहर सुशोलभकरणािंतगगत ३६० एकर क्षेत्रावर १६१ 
उद्याने पवकलसत केिेिी असुन ८ एकर क्षेत्रावर १२ उद्यानािंची कामे चािु आहेत.याचबरोबर ४५ 
हिकाणी रस्ते सुशोलभकरण व वहातुक बेटे पवकासाची कामे झािेिी आहेत.पपिंपरी चचिंचवड वाढत े
शहर असिेने यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. पवकलसत झािेल्या उद्यानािंसािी तसेच रस्ते 
दभुाजक/वहातुक बेटे व वकृ्षारोपण यासािी कायमस्वरूपी पाण्याची ननयोजन करावयाच े
आहे.यासािी मुख्यत्वे अशुध्द पाणी(जि/ मैिाशुध्दीकरण कें द्राचे 
सािंडपाणी,पवहहर,तळे,बोअरवेि,नदी,इ.) आधनुनक पध्दतीने वापरणे व त्याचा एकत्रत्रत आराखडा 
करून त्याची अिंमिबजावणी करून घेणे याकामासािी लसिंचन सल्िागार (Irrigation consultant) 
नेमणुक करावयाची आहे. 
     तरी या क्षेत्रातीि महापालिकेत काम करू इच्छीणा-यािंनी त्यािंचकेडीि १) शैक्षणीक पात्रता व 
मनुष्यबळ २)यापुवी केिेल्या कामाची यादी व सद्यस्स्िती ३)चािु असिेिी कामे ४) या 
कामासािी आकारणेत येणारी फी याच ेसिंपुणग तपलशिासह प्रस्ताव/सादरीकरण (soft copy & hard 

copy) हद. १६/११/२०१५ पयतं मा.अनत.आयुक्त यािंच े कायागिय,मनपा भवन ४ िा मजिा पुणे 
मुिंबई रस्ता पपिंपरी १८ येिे कायागियीन वेळेत सादर करावे. तसेच garden@pcmcindia.gov.in  या 
मेिवर पािपवणेत यावे.सदर कामाबाबत कोणतीही माहहती आवश्यक असल्यास उदयान पवभागात 
श्री.गायकवाड डी.एन. उदयान अचधक्षक  मो. न. ९९२२५०१९२७ यािंचशेी सिंपकग  साधावा. 
   सदर प्राप्त प्रस्तावातीि योग्य अशा लसिंचन सल्िागार (Irrigation consultant) ननवड करणेचे 
अचधकार मा. आयुक्त यािंनी राखनु िेविेिे आहेत. 
 

                                                    सही/- 
   आयुक्त 

                                         पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
   पपिंपरी १८ 

 

जाहहरात क्रमािंक – ४२३ 

क्र.उद्यान/६/कापव/६९४/२०१५ 

हद. १५ /१०/२०१५ 
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