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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      

                                                         जा. .इ ेका/४/कािव/११३३/२०१७ 
          दनांक-  २४/११ /२०१७  

ित, 
मा.---------------------------- 

          सद य/सद या 
           इ भाग सिमती 
    पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 

 
            िवषय- पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  
                            मािसक सभा  गु वार दनांक ७/१२/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वा.  
                               आयोिजत केलेबाबत. 
 
 
 

महोदय / महोदया, 
 

पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  

गु वार दनांक ७/१२/२०१७ रोजी दुपारी  २.०० वाजता इ ेञीय कायालयाचे        

“संत ाने वर महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस आपण 

उपि थत रहावे ही िवनंती. 

 

 

                                                                              आपला िव ास,ू        
       
 

             सह /- 
 शासन अिधकारी तथा  

                                                                सिचव (सभाशाखा) 
                                                                 इ भाग सिमती 
 

 
त-    १. सव संबंिधत शाखा मुख     

        २. कायालयीन नोटीस बोड 
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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक – ०५ 

 
 

 दनांक-  ०७/ १२/२०१७ रोजी                              वेळ- दुपारी   २.०० वाजता 
 
   

पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  गु वार 

दनांक ७/१२/२०१७ रोजी दुपारी २.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील  “संत ाने वर  

महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े  सभेत खालील कामकाज होईल. 

              अ) दनांक ०२/११/२०१७ रोजीची रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ४)  

                   सभावृ ांत कायम करण.े 

िवषय . १– इ े ीय कायालयाकडील िव ुत िवभागाम ये सन २०१७-१८ चे अंदाजप का    

                या तरतूदम ये अ थायी आ थापना या लेखािशषावर र. . ३,००,०००/-      

               इतक  तरतूद कर यात आलेली आह.े  इ े ीय िवभागात ५ (पाच) िश णाथ   

               वीजतं ी व तारतं ी या पदावर काम करीत आहेत. िश णाथ  यांचे िव ावेतन     

               हे माहे जुलै २०१७, ऑग ट २०१७, स टबर २०१७ या तीन मिह याचे  

                िव ावेतन देणे बाक  आह.े  

 

अ

.

. 

लेखा 

िशषकाचे 

नांव 

सन २०१७-१८ 

ची तरतूद 

आव यक 

तरतूद वाढ 

करावयाची 

र म 

आव यक 

तरतूद घट 

करावयाची 

र म 

सुधारीत तरतूद 

सन २०१७ 

२०१८ 

१ अ थायी 

अ थापना 

३,००,०००/- १,५०,०००/- ० ४,५०,०००/- 

२ थायी 

अ थापना 

३,७८,००,०००/- ० १५००००/- ३,७६५०,०००/- 
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सबब स या अ थायी अ थापना या लेखािशषावर असलेली र. .३,००,०००/- 

तरतूद कमी पडत असून येणारा तावीत खच ल ात घेता सन २०१७-१८ 

साठी सदरची तरतूद  र. . १,५०,०००/- कर यात यावी असे वाटत.े यासाठी 

इ े ीय िवभागा या थायी अ थापना लेखािशषावर  ३,७८,००,०००/- 

इतक  तरतूद आह.े सदर तरतूदीमधून एि ल २०१७ ते जुलै २०१७ अखेर 

झालेला खच २,४५,४१,६२९/- इतका आहे व उवरीत िश लक 

र. .१,३२,५८,३७१/- इतक  आह.े सबब थायी अ थापना या 

लेखािशषकाव न र. .१,५०,०००/- इतक  तरतूद अ थायी आ थापना लेखा 

िशषकावर वग करता येणे श य  आह.े महारा  अिधिनयम १९४९ कलम १०३ 

अ वये एका अथसंक पीय िशषकातून दुस-या अथसंक पीय िशषकाम ये वग 

करावया या र मा िनयमानुसार वग करता येत अस याने सदरचा िवषय 

मा यतेकामी ठेव यात येत आह.े  

िवषय . २- भाग मांक ७ भोसरी येथील स.न. १ मधील े क गॅलरीला कै.  समाजभूषण 

                  व ताद सदािशव रामभाऊ फुगे यांच नाव देणेकामी सदरचा िवषय मा. भाग    

                  सिमती पुढे मा यतेकामी ठेव यात यावा. 

   

मा.सभापती यांचे मा यतेन ेऐनवेळचे िवषय घेण.े         

      

          सही/- 
                                                                   शासन अिधकारी तथा  
                                                                    सिचव (सभाशाखा) 
                                                                     इ े ीय कायालय 
                                                                        भोसरी – ३९. 

पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
         इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९ 
         जा. .इ ेका/४/कािव/११३३/२०१७ 
   दनांक- २४/११ /२०१७  
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