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िवषय :-  घरकज याजापोटी यादा कपात झालेली र म अदा करणे बाबत..  

    ी. मोमीन अ दुलह मीद अ दुलरौफ, किन  अिभयंता 
आदेश 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ड ेि य काय लयातंगत येणा-या थाप य िवभागात ी. 
मोमीन अ दुलह मीद अ दुलरौफ हे किन  अिभयंता या पदावर कामकाज करीत आहेत. यांना निवन 
घर खरेदीकामी घरकज र.  १,८७,०००/- मंजूर क न सदर कज ची वसुली माहे माहे फे ुवारी १९९५ 
पासून यांचे मािसक वेतनातुन दरमहा र.  ९७०/- या माणे १ ते एकुण १९१ व शेवटचा ह ा र.  
१७३०/- या माणे माहे िडसे २०१० अखेर वसुली केलेली आहे. मु लाची संपूण वसुली झालेनंतर 
याजाची वसुली यांचे मािसक वेतनातुन दरमहा र.  ३९२०/- या माणे १ ते ४८ व माहे ऑग ट ११ 

म ये र.  २१९०/- तसेच माहे स बर २०१५ म ये र.  ३९२६/- या माणे याजाची संपूण वसुली 
करणेत आलेली आहे. मा  घरकज याजापोटी घरदु ती या सदराखाली माहे ऑग ट ११ व स बर 
२०११ म ये र.  ३९२०/- या माणे दोन ह े र.  ७,८४०/- इतकी जादा याजाची र म कपात करणेत 
आलेली अस याने ी. मोमीन यांनी वाचले . १ चे अज वये घरदु ती सदराखाली जादा कपात 
केलेली र.  ७,८४०/- िमळणेकामी िवनंती केलेली आहे.  

लेखा िवभागाने सदरची जादा कपात केलेली र म ी. मोमीन अ दुलह मीद अ दुलरौफ, 
किन  अिभयंता यांना अदा करणेकामी वाचले . २ चे एन.ओ.सी अ वये इकडील काय लयास 
कळिवले आहे. यानुसार घरदु ती सदराखाली जादा कपात केलेली र.  ७,८४०/- (अ री र.  सात 
हजार आठशे चाळीस फ ) ी. मोमीन ए ए, किन  अिभयंता यांना अदा करणे आव यक आहे.  
  सबब, मी ेि य अिधकारी, ड ेि य काय लय, पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी 
पुणे १७ वाचले ३ व ४ अ वये मला दान करणेत आले या अिधकाराचा वापर क न लेखा 
िवभागाकडील एन.ओ.सी नुसार घरकज याजापोटी घरदु ती या सदराखाली माहे ऑग ट २०११ व 
स बर २०११ म ये र.  ३९२०/- या माणे दोन ह े र.  ७,८४०/- (अ री र.  सात हजार आठशे 
चाळीस फ ) ी. मोमीन अ दुलह मीद अ दुलरौफ, किन  अिभयंता यांना अदा करणेस या 
आदेशा वये मा यता देत आहे.  
                सही /- 

ेि य अिधकारी 
ड ेि य काय लय 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
रहाटणी, पुणे १७ 

ित, 
संबंिधत कमचारी 
 

त :- १) लेखा िवभाग 


