
वाचले :-      
 १.लेखा िवभागाकडील आदशे .लेखा/१/कािव/४३८/२०१३ िद.०८/०७/२०१३ 
 २.कायकारी अिभयंता (िव) यांचे प  .िव/मुका/३/५८६/२०१३ िद.३०/०८/२०१३ व     
    िव/मुका/३/६५४/१३ िद.३०/०९/२०१३. 
 ३.सहा  यक आयु  ( शासन) यांचेकडील प  . शा/२/कािव/३०/२०१३ िद.२३/१०/२०१३  
 ४.सहा  यक आयु  ( शासन) यांचेकडील प  . शा/२/कािव/३६/२०१३ िद.२५/१०/२०१३  
 ५.िद. ३१/१०/२०१३ रोजीचा मान्य स्ताव. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
लेखा िवभाग, पपरी १८ 

.लेखा/१अ/कािव/९३६/२०१३. 
िद. ०१/११/२०१३. 

 
िवषय :- आहरण व िवतरण अिधकारी िनि तीबाबत 

 
दु स्ती आदशे, 
 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या िविवध िवभागांना कायालयीन कामकाजासाठी उपरो  
वाचले .१ अन्वये आहरण व िवतरण अिधका यांची नेमणूक िद.०१/०८/२०१३ पासून केली आह.े 
कायकारी अिभयंता (िव)मु य कायालय यांनी वाचले .२ अन्वये व सहा.आयु  शासन यांनी वाचले 

.३ व ४ अन्वये आहरण व िवतरण अिधकारी बदल करणेकामी िवनंती केली आह.े 
 
        सबब, मी आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका कायालयीन कामकाजाचे सोयीसाठी आहरण व 
िवतरण अिधकारी िनि तीबाबत पूव चा आदशे .लेखा/१/कािव/४३८/२०१३ िद.०८/०७/२०१३ म ये 
खालील त  यातील रकाना . ४ म ये नमुद केले माणे बदल करणेस मान्यता दते आह.े 
 
िद.०८/०७/१३ 
चे आदशेातील 

अनु मांक 
 

िवभागाचे नाव िद.०८/०७/१३ चे 
आदशेातील िनि त केलेले 

आहरण व िवतरण अिधकारी 

या आदशेान्वये िनि त केलेले 
सुधािरत आहरण व िवतरण 

अिधकारी 

०१ ०२ ०३ ०४ 
 
 

२२ 

उ ान िव ुत 
 
 
िव ुत मुंबई पुणे रस्ता 

कायकारी अिभयंता (मु य)
 
 
कायकारी अिभयंता (मु य) 

कायकारी अिभयंता (उ ान 
िव ुत) 
 
कायकारी अिभयंता, ब भाग 
(िव ुत ) 

२३ पाणीपुरवठा / 
जलशु दीकरण से. . २३ 

कायकारी अिभयंता (मु य) कायकारी अिभयंता, 
पाणीपुरवठा/जलशु दीकरण क  
से. . २३ (िव ुत ) 

३३ जनता संपक व स्वागत क  सह.आयु  शासन अिधकारी, मािहती व 
जनसंपक िवभाग 

४८ नागरी सुिवधा क सहा. आयु शासन अिधकारी, मािहती व 
जनसंपक िवभाग 



िद.०८/०७/१३ 
चे आदशेातील 

अनु मांक 

िवभागाचे नाव िद.०८/०७/१३ चे 
आदशेातील िनि त केलेले 

आहरण व िवतरण अिधकारी 

या आदशेान्वये िनि त केलेले 
सुधािरत आहरण व िवतरण 

अिधकारी 
०१ ०२ ०३ ०४ 
११ स्थािनक संस्था कर िवभाग सहा.आयु  (एलबीटी) शासन अिधकारी  

(स्थािनक संस्था कर) 
 
सदर आदशेाची अंमलबजावणी िद.  ०१/११/२०१३ पासून राहील. 
 
 
 
                  सही/- 

        आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 पपरी ४११ ०१८ 
त :- 

१. लेखा िवभाग 
२. मु य लेखा पिर ण िवभाग 
३. शासन 
४. स्थािनक संस्था कर िवभाग 
५. िव ुत मु य कायालय 
६. उ ान िव ुत 
७. िव ुत मुंबई पुणे रस्ता 
८. पाणीपुरवठा / जलशु दीकरण क  .२३ (िव) 
९. जनता संपक व स्वागत क   
१०.नागरी सुिवधा क  
 
 

 
   मु यलेखापाल 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 पपरी ४११ ०१८ 
 

 


