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पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - १८. नगरसिचव कायालय
मांक : नस/४/का व/ ९७२ /२०१४
दनांक : ०५/१२/२०१४
ित,
मा.......................................
सद य, म हला व बालक याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
वषय - पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण
सिमतीची पा

क सभा दनांक १०/१२/२०१४ रोजी आयो जत

केलेबाबत...
महोदय / महोदया,
पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची
पा

क सभा बुधवार

दनांक १०/१२/२०१४ रोजी दपार
३.०० वा. महानगरपािलके या
ु

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं
आली आहे .

पवळे सभागृहात आयो जत करणेत

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह

वनंती.
मा.कळावे,
आपला व ासू,

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. म हला व बालक याण सिमती
कायप का

मांक - ९

दनांक : १०/१२/२०१४

वेळ : दपार
- ३.०० वा.
ु

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा
सभा बुधवार दनांक १०/१२/२०१४ रोजी दपार
३.०० वा. महानगरपािलके या
ु
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

क

शासक य

पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.

सभेत खालील कामकाज होईल.
---------दनांक २६/११/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का

मांक ८) चा

सभावृ ांत कायम करणे.
---------वषय

.१) नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत
मोफत िशवणयं

वाटप या योजनेअंतगत सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये

सन २००९-१० व २०१०-११ मधील जुनी पोहोच पावती असणा-या अजदारांकडू न
िशवणयं

िमळणेकामी जाह र

कटना ारे अज माग वले असता सन २००९-१०

या आिथक वषाक रता ९० इतके अज
लाभािथना

ा

झाले.

ा

अजापैक ४८ पा

सन २००९ मधील जु या िशवणयं ाचे वाटप कर यात आले.

तसन सन २०१०-११ या आिथक वषाक रता २४५५ इतके अज
आहे त.
अपा

सन २०१०-११ मधील िशवणयं
झाले या अजदारांनी पु हा

वभागात

ा

ठरले आहे त.
आहे .

ठरले आहे त.

ठरतील असा अंदाज

तसेच सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ जा हर
ा

कटना ारे अज

झाले असून या अजाची तपासणी

चालू असून या अजापैक १२०० अजाची तपासणी केली आहे .
अज पा

ठरले आहे त.

हणजेच ७५ ट के अज पा

हणजेच दो ह

आिथक वषासाठ

या

याम ये ९००

हो याची श यता आहे .

हणजेच १४७३४ अजापैक अंदाजे एकूण ११०५० अज पा
आहे .

या

ठरले असून २० ट के इतके अज अपा

हणजेच २८०० अजापैक २२४० अज पा

माग वले असता १४७३४ अज

असे एकूण

झालेले आहे त.

अजापैक १४०० अजाची छाननी केली असता १२०० अज पा
हणजेच ८० ट के इतके अज पा

झाले

िमळणेकामी अज केले या ३४५

ूट पुतता क न दली आहे.

सन २०१०-११ मधील २८०० एवढे अज

ा

होतील असे मत

कमान एकूण १३२९० िशवणयं े

खरे द करावी लागणार असून अंदाजे कमान १३२९० िशवणयं ां या खरेद ची
मागणी

करणे

उिचत

वाटते.

या

िशवणयं ां या

खरे द कामी

गतवष या

कंमतीम ये झालेली वाढ व एल.बी.ट .कर इ. वचारात घेता एकूण मागील
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खरे द

कंमतीम ये अंदाजे २५ ट के दरवाढ

पये ६७००/-

वचारात घेता अंदाजे र कम

ती नग या दराने िशवणमशीन खरे द

यानुसार एकूण र. .८,९०,४३,०००/- (अ र
ेचाळ स हजार फ ) इतका खच अपे

करा या लागतील

र. .आठ कोट

त आहे.

न वद लाख

या योजनेसाठ सन २०१४-

१५ या व ीय वषात अंदाजप काम ये र. .१,२५,००,०००/- एवढ तरतूद वग
कर यात

आली

होती.

यामधून

िशवणयं

खरे द या

बलापोट

र. .९५,१०,०००/- एवढे खच पडले आहे त, आ ण २९,९०,०००/- एवढ र कम
िश लक आहे .

सदर िशवणयं

खरे द चा वचार करता सन २०१४-१५ सुधा रत

अंदाजप कात ४,६५,९०,०००/- एवढ तरतूद कर यात येणार आहे .
िशवणयं ांसाठ सन २०१५-१६

या अंदाजप कात आव यक तरतूद कर यात

येणार अस याने सदर या िशवणयं ांची खरे द

कर यात मा यता दे णेबाबत

वचार करणे.

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - १८. नगरसिचव कायालय
मांक : नस/४/का व/९७२/२०१४
दनांक : ०५/१२/२०१४ चे लगत.
टप -

तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप

वाचणेसाठ ठे वणेत आले आहे .

उव रत

(डॉकेट) नगरसिचव कायालयात

