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        पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                              क ेञीय कायालय, भोसर -२६ 

                               जा. .क ेका/का व/ ६९/२०१६ 
                                द.  २९/ ४ /२०१६  

त, 
मा.---------------------------- 
सद य/सद या 
क भाग स मती, 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका. 
 
वषय- पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग  स मतीची  

       मा सक सभा  बधुवार दनांक ४/५ /२०१६ रोजी द.ु३.००   

       वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
महोदय / महोदया, 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा 
बधु वार दनांक ४/५/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे 
ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहात आयोिजत करणेत आल  आहेृ . सभेस 

आपण उपि थत रहावे ह  वनंती. 
 

     आपला व वास,ू 
 

 
 

शासन अ धकार  तथा 
                                                                          स चव (सभाशाखा) 
                                                                          क भाग स मती 
                                                                 पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 
 
त- १. सव संबं धत शाखा मखु      

      २. कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
क भाग स मती 

कायप ञका मांक-३ 
दनांक- ४/५/२०१६                            वेळ- दपार  ु ३.०० वाजता 

------------------------                                                  ---------------------------------- 
        पंपर चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा 
बधु वार दनांक  ४/५/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता क ेञीय कायालयातील 
ी.छञपती शवाजी महाराज सभागहात आयोिजत करणेतृ  आल  आहे. सभेत 

खाल ल माणे कामकाज होईल. 
अ) दनांक ०२/३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १४) 
   सभाव तांत कायम करणेृ . 
ब) दनांक ६/४/२०१६ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १) 
   सभाव तांत कायम करणेृ . 
( टप- जाग तक बँके या सहा याने प ंपर  च ंचवड महानगरपा लका SUTP 

अंतगत शहरात बीआरट एस कॉर डॉर वकसीत कर त आहे या अंतगत 
व वध Technical assistance studies साठ  जाग तक बँकेकडन ू GEF 

Grant मधन स लागार नेमणेत आले आहेतु . यापैक  Parking Policy & 

Master Plan  यासाठ  UMTC New Delhi यांची स लागार हणन ु
महानगरपा लकेमाफत नेमणक कर यात आल  आहेु .सदर स लागारांनी 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या व वध भागांचे सव ण व अ यास क न 
पा कग पॉ लसीचा मसदा तयार केला आहेु .सदर पा कग ् पॉल सी या 
मसदयाचे सादर करण सभा कामकाज संपलेनंतर करणेतु  येणार आहे.)  

                                                                                  
                                                                                

शासन अ धकार  तथा  

                                      स चव (सभाशाखा) 
                                        क भाग स मती 
                                                                पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 
.क ेका/का व/ ६९/२०१६ 
द. २९/४/२०१६ 


