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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक- नस/८/का व/८३८/२०१४ 

दनांक - १६/०४/२०१४ 
 

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

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक- २२/०४/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

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

२२/०४/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० 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,ू 
 
 

 
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- १११ 
दनांक- २२.०४.२०१४           वेळ- सकाळ  ११.०० वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 
२२/०४/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  
पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक-१) मनपाचे थािनक सं था कर वभागाकड ल आव यक मागणीनुसार मे.अमृत मु णालय, 
िचंचवड यांचेकडन ु ३,२०० नग ए कॉट पावती पु तके छपाईकामी र. . १,५८,४००/- (अ र  
र. .एक लाख अ ठाव न हजार चारशे) चे खचास मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर 
करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) मनपाचे डा वभागाकड ल आव यक मागणीनुसार मे.अमतृ मु णालय, िचंचवड यांचेकडन ु
५,००० नग वेश ितक टे छपाई कामी र. .१,०५,०००/- (अ र  र. . एक लाख पाच हजार) 
चे खचास मा यता िमळणेस व यांचेबरोबर करारनामा करणेस मा यता देणेबाबत वचार 
करणे. 

 

वषय मांक-३) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .२१/२०१३-१४ मधील अ. .४ अ वये, मंुबई पुणे 
र ता पंपर  चौक ते भ  श  चौक िनगड  कब टोन, फुटपाथ, र ता दभाजक इु .देखभाल 
व द ती करणेकामी मेु . ी.गणेश क शन (ल मण फे मल चौधर ) 
(िन.र. .४१,३४,४२५/- (अ र  र. .ए केचाळ स लाख चौतीस हजार चारशे पंचीवस) पे ा 
३८.३८ % कमी)  या ठेकेदाराकडनु   िन वदा मंजुर दराने  र. . २६,७५,०१४/- पयत काम 
क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे भाववाढ कलमानुसार 
मटेर यल या िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट 

दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु
यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-४) डॉ.गाडेकर योगेश अ., वै क य अिधकार , वाय.सी.एम.एच णालय यांना PGM-CET 2014 

पद यु र अ यास मासाठ  पाठ वणेबाबत मा यता देणेसाठ , तसेच महारा  नागर  सेवा 
(रजा) िनयम १९८१ मधील करण ५ िनयम ६३ नुसार सदर अ यास माकर ता ०२ वष 
असाधारण रजा व करण ३ िनयम.१६ मधील अखंड त रजेतील  ०१ वष अशी एकूण ०३ 
वषाची रजा कोण याह  कारचे अिथक फायदे (मािसक वेतन, भ े, रजा वेतन इ.) न देता 
सेवा अखंड त ठेवून मंजूर  कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
             नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८३८/२०१४ 

दनांक - १६/०४/२०१४ 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


