
 1 
 
                                                            
                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                                                                मांक : नस/४/का व/ ३३९ /२०१५ 
                                    दनांक : २४/०४/२०१५ 

 
 
 

ित,  
 

मा....................................... 
सद य, वधी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक ०२/०५/२०१५ रोजी आयो जत  

        केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा 

शिनवार दनांक ०२/०५/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 

 
 

 
 

Administrator
Note



 2 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – १७ 
 
 

दनांक : ०२/०५/२०१५         वेळ : दुपार ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शिनवार 

दनांक ०२/०५/२०१५ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सभेत खालील कामकाज होईल. 

----------  

 
 

अ) दनांक ०५/१२/२०१४ व १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८) 
सभावृ ांत कायम करणे.  

( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
   ब) दनांक १९/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) सभावृ ांत कायम  

करणे.  
( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 
   क) दनांक ०२/०१/२०१५, १६/०१/२०१५ व ०६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा           

      ( कायप का . १० ) सभावृ ांत कायम करणे.  
 ( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
   ड) दनांक १६/०१/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत कायम  

करणे.  
( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 
   इ) दनांक ३१/०१/२०१५ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत  

   कायम करणे.  
 ( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 
फ) दनांक ०६/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १३) सभावृ ांत कायम  
   करणे.  
 ( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
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ग) दनांक २०/०२/२०१५, ०३/०३/२०१५ (स.१०.४५ व द.ु२.०० वा), २०/०३/२०१५ व 

   २६/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) सभावृ ांत कायम करणे. 
   ( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 
   ह) दनांक २०/०३/२०१५ व २६/०३/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) 
      सभावृ ांत कायम करणे.  
 ( दनांक ०२/०५/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

ई) दनांक ०४/०४/२०१५ व १७/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) 
   सभावृ ांत कायम करणे. 

 
 

 

      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३९/२०१५ 

दनांक : २४/०४/२०१५ चे लगत. 
 
 

 


