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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक: नस/१०/का व/०२/२०१७ 
दनांक : ०३/०१/२०१७ 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वशेष महापािलका सभा  

                                    दनांक ०९/०१/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वशेष महापािलका सभा सोमवार, दनांक 

०९/०१/२०१७ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 

च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत वशेष महापािलका  सभेची कायप का 

जोडली आहे. सदर सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.     

 
    

                            आपला व ासू,                    

     
     नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम  चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ड )  (एच) (आय)  अ वये ) 
कायप का मांक ६८ 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वशेष महापािलका सभा सोमवार, दनांक ०९/०१/२०१७ रोजी 
दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आलेली आहे.  

 सदर मा. वशेष महापािलका सभेत खालील वषयांचा वचार होईल.       
    

वषय मांक १) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/२५१६/२०१६  
        द.२२/१२/२०१६ 

   २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .१९७१७ द.२७.१२.२०१६ 
   ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२००३८ द.०३.०१.२०१७ 
      

                     िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१७-२०१८ चे वा षक 
अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेले आहे. िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मंुबई ाथिमक िश ण िनयम १९४९ 
चे कलम १५४ (२) अ वये दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे.  सन 
२०१६-२०१७ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या अंदाजे र कमा 
नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेने सादर केले या अंदाजप कावर शासन अिधकार  िश ण मंडळ 
यांचेशी चचा क न  सन २०१६-२०१७ चे सुधार त अंदाजप क र. . १२४,२२,५४,०००/- चे व सन २०१७-२०१८ चे 
मूळ अंदाजप क र. .१२५,६९,०४,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले असलेतर  िश ण मंडळाने सन २०१६-१७ चे 
सुधार त व सन २०१७-१८ चे मुळ अंदाजपञक सादर केले आहे. यानुसार मा.िश ण मंडळाने 
सुच व या माणे सन २०१६-१७ चे सुधार त अंदाजप क .१४८,६०,२४,०००/- व सन २०१७-१८ चे मुळ 
अंदाजप क .१५१,०५,२४,०००/- ची मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर अंमलबजावणी करणकेामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

                  
                                        नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/१०/का व/०२/२०१७ 

दनांक : ०३/०१/२०१७ 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवले आहे. 


