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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

इ क्षेत्रीय कायाािय ,भोसरी-३९.    
जा.क्र.इक्षेका/ लववस/१५ /२०२१ 

दिनाांक -   २५  /०२ /२०२१ 

 

प्रलि, 

मा .----------------------------  

 

सिवय/सिवया 

इ प्रभाग सलमिी 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

भोसरी-३९. 

 

 

 

लवषय - पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी   मालसक सभा    

शकु्रवार दिनाांक ०५/०३/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा.  

आयोलजि केिबेाबि. 

 

 

महोिय   / महोिया, 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी माह े मािंा २०२१ िंी मालसक सभा 

शुक्रवार दिनाांक ०५/०३/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा इ क्षेलत्रय कायााियािीि  “सांि ज्ञानेश्वर महाराज” 

सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आहे . सभेस आिंण उिंलविि रहावे ही लवनांिी. 

 

आिंिा लवश्वासू, 
 

सही/- 

(नाना मोरे) 

प्रशासन अलिकारी ििा 

सलिंव  ) सभाशाखा( 

इ प्रभाग सलमिी 

                    

प्रि -     १ .सवा सांबांलिि शाखाप्रमुख     

२ .कायााियीन नोटीस बोडा 
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

कायािंलञका क्रमाांक – १७ 
 
दिनाांक -   ०५/०३/२०२१ रोजी                       वळे- सकाळी   ११.०० वाजिा 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी माह े मािंा २०२१ िंी मालसक सभा 

शुक्रवार दिनाांक ०५/०३/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा वाजिा इ क्षेलत्रय कायााियािीि   “सांि ज्ञानेश्वर  

महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह े .सभिे खािीि प्रमाण ेकामकाज होईि.  

 

अ)  दिनाांक ०५/०२/२०२१ रोजी िहकुब करणेि आिेल्या व दिनाांक १६/०२/२०२१ रोजी घेणेि 

आिेल्या माह े  फुब्रुवारी २०२१ िंे मालसक सभेिंा सभवतृ्ाांि (कायािंलत्रका क्र.१५) कायम करणे. 
 

ब)  दिनाांक १६/०२/२०२१ रोजी घेणेि आिेल्या अांिाजिंत्रकािंे सभेिंा सभवृत्ाांि (कायािंलत्रका क्र.१६) 

कायम करणे. 

    

लवषय क्र.१.-  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या श्री भैरवनाि सावाजलनक वािंनािय ,भोसरी करीिा 

 महाराष्ट्र शासनािंा “ब” िजाा  प्राप्त असुन तयाांना अनुिान प्राप्त होि असल्यान ेिर वषी िुंविके/ग्रांि ,खरेिी 

करणे आवश्यक आह े .वािंकाांच्या व सभासिाांच्या आवडीनुसार किा ,कािांब-या ,िलिि,ऐलिहालसक ,

लवनोिी ,आरोग्य ,काव्य ,िार्ममक ,लवषयाच्या २०७  िुंविकाांिंी  “इ” क्षेत्रीय कायाािया माफा ि श्री भैरवनाि 

सावाजलनक वािंनािय ,करीिा िुंविक  खरेिीकामी  कोटेशन नोटीस क्र .१ जा.क्र.भैसावा/कालव/०८/२१ ,

दि.२९/०१/२०२१ अन्वय ेप्रलसध्ि करून  िरिंत्रक मागलविे असिा खािीि ४ िुंरवठा िारकाांकडुन कोटेशन 

प्राप्त झाि ेअसून िे दिनाांक १०/०२/२०२१ रोजी सकाळी सिरिंी सवा कोटेशन उघडण्याि आिे असिा 

खािीि िर दिसून आि ेआहिे. 

  

अ.क्र. िुंरवठािारकािंे नाव शॉिं ऍक्ट 

िायसन्स 

िॅंन काडा जी.एस.टी .

रलज. 

आयकर 

ररटना 

दििेिी सुट  

१ करण बुक सर्महहस ,िुंणे ✔ ✔ ✔ ✔ ६ % 

२ कुणाि एजन्सी   ,िुंणे  ✔ ✔ ✔ ✔ ८ % 

३ कल्िंना बुक डीिसा,िुंणे ✔ ✔ ✔ ✔ १२ % 

४ शुभम सालहतय, िुंणे, ✔ ✔ ✔ ✔ १५ % 

  

 वररि िक्तयािंा लविंार करिा शुभम सालहतय ,अप्िंा बळवांि िंौक ,िुंणे ,याांनी १५ % सुट दिल्याने 

इक़डीि दिनाांक १२/०२/२०२१ रोजीच्या िंत्रान्वय ेअजून दकिी सुट िऊे शकिा असे कळलवि ेअसिा   शुभम 
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सालहतय ,अप्िंा बळवांि िंौक ,िुंणे  , याांनी िुंविकािं ेछालिंि दकमिीवर जाविीि जावि  २१   %   सुट िणे्यािं े

मान्य केिे  आह े.तयानुसार वरीि िक्तयािीि िुंरवठािारका िैंकी शुभम सालहतय ,अप्िंा बळवांि िंौक ,िुंणे ,

याांिंेकडुन जाविीि जावि  २१   %   सुट लमळाल्याने अटी व शिी नुसार श्री भैरवनाि सावाजलनक 

वािंनािय ,भोसरी या शासन अनुिान प्राप्त वािंनाियाकररिा २०७ िुंविके िेट िंध्ििीने खरेिी करणे कामी 

अांिाज े५६,००० /- इिका खरेिी खिंा अिेंलक्षि आह े .सिरिंा खिंा “ िुंविके व लनयिकालिके खरेिी ” या 

िेखालशषाािून अिा करण्याि येणार आहिे. 

  शुभम सालहतय ,अप्िंा बळवांि िंौक ,िुंणे ,याांिंेकडून प्राप्त झािले्या िघुत्म िराप्रमाण ेश्री भैरवनाि 

सावाजलनक वािंनािय ,भोसरी करीिा २०७  िुंविके िेट िंध्ििीने खरेिी करणे कामी अांिाजे ५६,००० /- 

अक्षरी र.रु .छिंन्न हजार फक्त (च्या  एकूण दकमिीवर २१   % सुट िवेून प्रतयक्ष येणा-या दकमिीिंी िुंविके 

खरेिीसाठी येणा-या खिंाास मान्यिा िणेेबाबि लविंार करणे.  

 

या लशवाय मा. सभािंिी याांिंे िंरवानगीने सभा कामकाजाि घेणेि येणारे ऐनवेळिंे लवषय. 

 

सही/- 

प्रशासन अलिकारी ििा 

सलिंव  ) सभाशाखा( 

         इ प्रभाग सलमिी 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

 इ क्षलेत्रय कायाािय ,भोसरी-३९ 

 जा.क्र.इक्षकेा/लववस/ १५ /२०२१ 
 दिनाांक :    २५ /०२/२०२१  

                                               


