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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ क्षेञीय कायाािय, भोसरी-३९.      

                                                         जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/२३/२०१९ 

       दिन ांक-२४/०१/२०१९ 
प्रलि, 

मा.---------------------------- 

          सिस्य/सिस्या 

           इ प्रभाग सलमिी 

    पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका                                                                                                            

भोसरी-३९. 

 

 

                  लवषय- पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची  

                            मालसक सभा  शुक्रवार दिनािंक ०१/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा.  

                               आयोलजि केिबेाबि. 

 

 

महोिय / महोिया, 

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  शुक्रवार 

दिनािंक ०१/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा. इ क्षेञीय कायााियाचे  “सतं 
ज्ञानेश्वर महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभेस आपण उपलस्िि 

रहावे ही लवनिंिी. 
 

                                                                          

    आपिा लवश्वास,ू        
       

 

         सही/- 

प्रशासन अलिकारी ििा  

                                                                सलचव (सभाशाखा) 

                                                                 इ प्रभाग सलमिी 

                        भोसरी, पुण-े३९   

 

प्रि-    १. सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख   

             मालसक सभचेे वेळी आपिे लवभागाशी सिंबिंिीि लवषयाबाबि     

             सलवस्िर टिपण/मालहिीसह उपलस्िि राहावे. 
          

 

                                                          
 

  



 -  - 

 

2 

2 

                                                                                                                                                                                               

 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

कायापलञका क्रमािंक – ११ 

  दिनािंक- ०१/०२/२०१९ रोजी                             वळे- सकाळी ११.०० वाजिा 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीची मालसक सभा शकु्रवार           

दिनािंक ०१/०२/२०१९  रोजी सकाळी ११.०० वा. वाजिा इ क्षञेीय कायााियािीि                 

“संत ज्ञानशे्वर  महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभिे खािीि कामकाज होईि. 

              अ) दिनािंक ०४/०१/२०१९ रोजी झािेल्या सभेचा (कायाक्रमपलिका १०)  

                  सभावृत्ािंि कायम करण.े   

विषय क्र. १- कोिेशन नोिीस क्र.२ सन २०१८-२०१९ पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेचे 

 श्री.भैरवनाि सावाजलनक वाचनािय, भोसरीकरीिा नव्याने पुस्िके/ग्रिंि खरेिी 

करणेकामी मा.प्रभाग सलमिीच्या मान्यिेकामी ठेवणेबाबि.  पपिंपरी पचिंचवड 

महानगरपालिकेच्या श्री.भरैवनाि सावाजलनक वाचनािय, भोसरी यािंना महाराष्ट्र 

शासनाचा “ब” िजाा प्राप्त असून तयािंना अनुिान प्राप्त होि असल्याने िरवषी पुस्िके/ग्रिंि 

खरेिी करण ेआवश्यक आह.े  वाचकािंच्या व सभासिािंच्या आवडीनुसार किा, कािंिब-

या, िलिििेख, ऐलिहालसक, लवनोिी, आरोग्य, काव्य, िार्माक लवषयाच्या पुस्िकािंची 

ककिं वा ग्रिंिािंची खरेिी करण्याि येिे. इ क्षेिीय कायााियामार्ा ि श्री.भैरवनाि 

सावाजलनक वाचनािय, भोसरीकरीिा सन २०१८-२०१९ या आर्िाक वषााकरीिा 

“पसु्िके व लनयिकालिके खरेिी”  या िखेालशषाावर सुिारीि िरिूि र.रु.३,००,०००/- 

इिकी रक्कम असून तयािून श्री.भैरवनाि सावाजलनक वाचनािय, भोसरीकरीिा ग्रिंि, 

पुस्िके, वतृ्पि े व लनयिकालिके खरेिी करण्याि येिाि. इ क्षिेीय कायााियामार्ा ि 

श्री.भैरवनाि सावाजलनक वाचनािय, भोसरीकरीिा कोिेशन नोिीस क्र.२ जा.क्र. 

भैसावा/७/ कालव/६२/२०१८, दिनािंक१२/१२/२०१८ अन्वये कोिेशन नोिीस म.न.पा. 

सिंकेिस्िळावर प्रलसध्ि करुन सोबिचे प्रपि “अ”  नुसार िरपिक मागलविे असिा ३ 

पुरवठािारकािंकडून कोिेशन प्राप्त झािे असून अनुजा एिंिरप्रायजेस, रहािणी, पुण े – 

१७ यािंनी १६.५० % सिु दििी आह.े तयानुसार अनुजा एिंिरप्रायजेस, रहािणी, पुण े– 

१७ यािंचेकडून अिी व शिीनुसार श्री.भरैवनाि सावाजलनक वाचनािय, भोसरी या 

शासन अनुिान प्राप्त वाचनाियाकरीिा ७०० पुस्िके/ग्रिंि खरेिी करणकेामी १६.५० 

% सुि दिल्याने तयािंचे िरपिक लस्वकारण्याि आिेिी आह.े सिरचा खचा “पसु्िके व 

लनयिकालिके खरेिी” या िेखालशषाािून करण्याि येणार आह.े िरी अनुजा 

एिंिरप्रायजेस, रहािणी, पुण े – १७. यािंचेकडून प्राप्त झािले्या िघतु्म िराप्रमाणे 

श्री.भैरवनाि सावाजलनक वाचनािय, भोसरीकरीिा ७०० पसु्िके/ग्रिंिािंच्या            

र.रु. १,२५,०००/- (अक्षरी र.रु.एक िाख पिंचवीस हजार र्क्त) च्या एकूण ककिं मिीवर  

१६.५० % सुि िऊेन यणेा-या ककिं मिीची पुस्िके खरेिी करावयाच्या खचाास मा.प्रभाग 

सलमिीची मान्यिा घेणेकामी सिरचा लवषय नलजकच्या मा.प्रभाग सलमिीपुढे 

मान्यिेकामी ठेवण्याि येि आह.े 
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विषय क्र. २- कोिेशन नोिीस क्र.३ सन २०१८-२०१९ पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेचे 

 भोसरी स्पिाा परीक्षा कें द्र भोसरीकरीिा नव्याने पुस्िके खरेिी करणेकामी मा.प्रभाग 

सलमिीच्या मान्यिेकामी ठेवणेबाबि. पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या भोसरी 

स्पिाा परीक्षा कें द्र, भोसरी येिीि लवद्यार्थयाांना MPSC, UPSC िसेच लवलवि स्पिाा 

परीक्षािंना उपयुक्त अशी व लवद्यार्थयाांनी मागणी केििेी १०७ पुस्िके खरेिी करणेि 

येिे. पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या विीने प्रशासकीय व कायााियीन 

कामकाजाच्या सोईच्या िषृ्टीने प्रशासनाकडीि जा.क्र. प्रशा/०२/कालव/७१७/२०१७ 

दिनािंक २९/०९/ २०१७ अन्वये सावाजलनक वाचनािये व प्रेक्षागृह े यािंचे कामकाज 

स्वििंिपणे न ठेविा भौगोलिक क्षेिानुसार भोसरी यिेीि श्री.भरैवनाि सावाजलनक 

वाचनािय व भोसरी स्पिाा परीक्षा कें द्र इ क्षेिीय अलिका-यािंच्या लनयिंिणाखािी 

िणेेबाबिचा आिशे लनगाि करण्याि आिा आह.े तयानुसार इ क्षेिीय कायाािया मार्ा ि 

सावाजलनक वाचनाियाकरीिा सन २०१८-२०१९ या आर्िाक वषााकरीिा “पसु्िके व 

लनयिकालिके खरेिी”  या िेखालशषाावर सुिारीि िरिूि र.रु.३,००,०००/- इिकी 

रक्कम असून तयािून श्री.भैरवनाि सावाजलनक वाचनािय व भोसरी स्पिाा परीक्षा कें द्र 

करीिा ग्रिंि, पुस्िके, वतृ्पिे व लनयिकालिके खरेिी करण्याि येिाि. इ क्षिेीय 

कायााियामार्ा ि भोसरी स्पिाा परीक्षा कें द्र भोसरीकरीिा कोिेशन नोिीस क्र.३ जा.क्र. 

इक्षेका/ भोस्पपकें /कालव/ ६४/२०१८, दिनािंक १२/१२/२०१८ अन्वय ेकोिेशन नोिीस 

म.न.पा. सिंकेिस्िळावर प्रलसध्ि करुन सोबिचे प्रपि “अ”  नुसार िरपिक मागलवि े

असिा ३ परुवठािारकािंकडून कोिेशन प्राप्त झाि ेअसून अनुजा एिंिरप्रायजेस, रहािणी, 

पुणे – १७ यािंनी १७ % सुि दििी आह.े तयानुसार अनुजा एिंिरप्रायजेस, रहािणी, पुण े

– १७ यािंचेकडून अिी व शिीनुसार भोसरी स्पिाा परीक्षा कें द्र, भोसरी करीिा १०७ 

पुस्िके खरेिी करणेकामी १७ % सुि दिल्याने तयािंचे िरपिक लस्वकारण्याि आििेे 

आह.े सिरचा खचा “पसु्िके व लनयिकालिके खरेिी”   या िखेालशषाािून करण्याि 

येणार आह े. िरी अनुजा एिंिरप्रायजेस, रहािणी, पुणे – १७. यािंचेकडून प्राप्त झािले्या 

िघतु्म िराप्रमाणे भोसरी स्पिाा परीक्षा कें द्र, भोसरी करीिा १०७ पुस्िकािंच्या      

र.रु ४७,५००/- ( अक्षरी र.रु.सत्ेचाळीस हजार पाचशे र्क्त) च्या एकूण ककिं मिीवर  

१७ % सुि िऊेन येणा-या ककिं मिीची पुस्िके खरेिी करावयाच्या खचाास मा.प्रभाग 

सलमिीची मान्यिा घेणेकामी सिरचा लवषय नलजकच्या मा.प्रभाग सलमिीपुढे 

मान्यिेकामी ठेवण्याि येि आह.े 

 

मा.सभापिी यािंचे मान्यिेने ऐनवेळचे लवषय घेणे.       

 

 

                सही/- 

     प्रशासन अलिकारी ििा  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका                                                           सलचव (सभाशाखा) 

इ क्षञेीय कायाािय, भोसरी-३९                    इ प्रभाग सलमिी 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/ २३/२०१९                                                    भोसरी, पुण-े३९   

दिनाांक-  २४/०१/२०१९  

 


