िपं परी िचं चवडमहानगरपािलका
फ े ीय कायालय, िनगडी
फ ेका/सभा/कािव/01/2019
िदनां क – 03/01/2019
ित,
मा.----------------------------------सद य,िपं परी िचं चवड महानगरपािलका
िनगडी – 411044

िवषय – िपं परी िचं चवड महानगरपािलके ची मा.फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िद.
07/01/2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता आयोिजत के लेबाबत.
महोदय / महोदया,
िपं परी िचं चवड महानगरपािलके ची मा. फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िदनां क
07/01/2019 रोजी सकाळी 11.30 वाजता फ े ीय कायालयातील "राजष शाह महाराज सभागृ हात"
आयोिजत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायपि का जोडली आहे. तरी आपण सभेस उपि थत रहावे, ही
िवनं ती.
आपली िव ासू ,
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव (सभाशाखा)
फ भाग सिमती
िपं परी िचं चवड महानगरिलका
त – 1. सं बं िधत शाखा मु ख / िवभाग मु ख----------------------- िवभाग
2. कायालयीन नोिटस बोड

कृ . मागे पहा
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िदनां क:- 07/01/2019

िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, िपं परी411018
मा. फ भाग सिमती
कायपि का मां क – 01
वेळ. सकाळी 11.30 वाजता

िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार िद. 07/01/2019 रोजी सकाळी 11.30
वाजता फ े ीय कायालयातील " राजष शाह महाराज सभागृ हात " आयोिजत करणेत आली आहे. सदर सभेस खालील
माणे कामकाज होईल.
िवषय मां क – 1. फ े ीय कायालया या काय े ात हॉकस झोनचे िनि त के ले या िठकाणास नेमणेत
आले या उपसिमती माफत य थळपाहणी क न हॉकस िठकाणे िनि त करणेत
आलेली आहेत. सदर िठकाणां ना मा. भाग सिमतीची मा यता घेणेत येऊन सदरचा िवषय
शहर फे रीवाला सिमतीकडे अं ितम मा यते कामी सादर करावयाचा अस याने मा यता
देणेबाबत िवचार करणे.
(सोबत हॉकस झोन िनि त के ले या िठकाणां ची भागिनहाय यादी.)
(िदनां क ७/१/२०१९ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे )
िवषय मां क - 2. कै . रमाबाई के शवराव ठाकरे सावजिनक वाचनालयाकरीता सन 2018 चे िदवाळी अं क
खरे दी करणेकामी येणा-या खचास काय र मा यता िमळणेबाबत.
िपं परी िचं चवड महानगरपािलके य फ े ीय कायालयां तगत कै. रमाबाई के शवराव ठाकरे
सावजिनक वाचनालयाकरीता सन 2018 चे िदवाळी अं क खरे दी के ली आहे. सं बं िधत
पु रवठा धारकाने िविहत मु दतीत एकु ण 103 िदवाळी अं कां चा पु रवठा चलन . 1 ते 3
अ वये के लेला आहे. एकु ण िदवाळी अं काची िकं मत र. . 16975/- असु न यावर 25%
सवलतीचे र. . 4243/- वजा जाता एकु ण िबल र. . 12732/- इतके सादर के ले आहे.
सदर िदवाळी अं क सु ि थतीत असु न िदवाळी अं कां ची न द िदवाळी अं क न द रिज टरला
घेणेत आलेली आहे. तरी सदर या र. . 12732/- या खचास काय र मा यता घेणे.
िवषय मां क - 3. सन 2018-2019 चे सु धारीत व सन 2019-2020 चे मु ळ अं दाजप क छपाईकामी येणा-या
खचासमा यता िमळणेबाबत.
फ े ीय कायालयाचे सन 2018-2019 चे सु धा रत व सन 2019-2020 चे मु ळ अं दाजप क
तयार क न मा. भाग सिमतीपु ढे सादर करावयाचे असले याकामी अं दाजे 120 पानां चे एक
या माणे 30 अं दाजप क पु तका या त ची छपाईसाठी दर मागिवणेकामी कोटेशन नोटीस
.1/2018-19 महानगरपािलका वेबसाईटवर व े ीय कायालयाचे नोटीस बोडवर िस द
करणेत आलेले आहे. सदरचे अं दाजप का या 30 ती छपाईकामी अं दाजे एकु न र. .35000/(जी.एस.टी.सह.) खच अपेि त आहे. तरी, सदर खचास मा. भाग सिमती सभेची मा याता घेण.े
िवषय मां क - 4. मा.सभापती यां चे परवानगीने येणारे ऐनवेळचे िवषय.
सही/शासन अिधकारी
तथा
सिचव (सभाशाखा)
फ े ीय कायालय
िपं परी िचं चवड महानगरिलका
िपं परी िचं चवडमहानगरपािलका
फ े ीय कायालय, िनगडी
फ ेका/सभा/कािव/01/2019
िदनां क – 03/01/2019
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