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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      

                                                         जा. .इ ेका/४/कािव११७०/२०१७ 
          दनांक- ३१/०८ /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 ७/९/२०१७ रोजी दुपारी ३.००वा.  
                               आयोिजत केलेबाबत. 
 
 

महोदय / महोदया, 
 

पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  

गु वार दनांक ०७/०९/२०१७ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयाचे        

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

उपि थत रहावे ही िवनंती. 

 

                                                                             आपला िव ास,ू        
       

 
           सही/- 

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 – ०२ 
 

  दनांक-  ०७/ ०९/२०१७ रोजी                      वेळ- दुपारी ३.०० वाजता 
   

पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा    
गु वार दनांक ०७/०९/२०१७ रोजी दुपारी ३.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील               
“संत ाने र  महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

 
              अ) दनांक ०१/२/२०१७ रोजीची रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ११)  
                   सभावृ ांत कायम करण.े 
       ब) दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १२)    
                     सभावृ ांत कायम करणे. 

क) दनांक ७/८/२०१७ रोजी झाले या सभापती िनवडीची िवशेष सभा  

                     (काय मपि का०१) सभावृ ांत कायम करणे. 
 
िवषय .१–   ठेकेदार प दतीन ेनाले व गटरसाफ करणे या लेखािशषामधून ठेकेदार प दतीने  
                   हाय संथ िनमूलन करणे या लेखा िशषावर तरतुद वग करणे बाबत... 

इ े ीय कायालयाकडील आरो य  िवभागाम ये सन २०१६ -२०१७ चे 
अंदाज प क य तरतुद म ये आरो य िवभागातील ठेकेदार प दतीन े नाले व 
गटरसाफ करणे या लेखाशीषावर तरतुद र.  २३,००,०००/- करणेत आलेली 
आह.े नाले सफाईची र.  १२,२३,५५७/- ची िनिवदा काढ यात आली. या 
लेखािशषावर र.  १०,७६,४४३/- िश लक आह.े तसेच ॉम वॉटर पावसाळी 
गटस साफसफाई करणे हे लेखािशषावर इ ेञीय आरो य िवभागाकडे  तरतुद 
कर यात आली नाही. यामुळे ॉम वॉटर पावसाळी गटस साफसफाई 
करणेयाची र. . ३,०१,८०६/- इत या रकमेची िनिवदा काढणेत आली आह.े 
या दो हीची एकुण र . १५,२५,३६३/- वजाजाता र. . ७,७४,६३७/- इतक  
र म िश लक राहत.े ठेकेदारप दतीने हाय संथ िनमूलन करण े या 
लेखािशषावर आज द. ३१/५/२०१६ रोजी र. . १०,०००/- इतक  तरतूद 
िश लक आह.े तसेच आ थक वष सन २०१५-१६ मधील मे. द कृपा 
वयंरोजगार सं था यांचे इं ायणी नदीपा ातील जलपण / हाय संथ काढण े

कामाचे उवरीत बील र . ३९३४८/- या आ थक वषात तरतूद िश लक 
नस यामुळे सदरचे बील चालू आ थक वषात अदा करणे आव यक आह.े 
यामुळे ठेकेदारी प दतीन ेनाले व गटर साफ करण ेया लेखािशषाव न सदरची 

र म वग करता येणे श य आह.े तरी ठेकेदार प दतीन ेनाले व गटरसाफ करण े
या लेखािशषामधून ठेकेदार प दतीने हाय संथ िनमूलन करणे या लेखािशषावर 
र . ३५,०००/- इतक  र म वग करता येणे श य आह.े 
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महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका 
अथसंक पीय िशषातून दुस-या अथसंक पीय िशषात वग करावया या रकमा 
िनयमानुसार वग करता येत अस याने  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/११७०/२०१७ 
    दनांक- ३१/०८ /२०१७  
 
 

            
 
 
 

           
                                   


