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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/५००/२०१४ 

दनांक : ११/०६/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 २०/०६/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  जून २०१४ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा शु वार दनांक २०/०६/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आलेली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.  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 (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक ३१ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून २०१४ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा शु वार दनांक २०/०६/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे.  

सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
 

(अ) मा.महापािलका वशेष सभा .२७ द.२४/०२/२०१४ व द.२८/०२/२०१४ चा  

     सभावृ ांत कायम करणे.  

---------- 
 

िनयु या 
 

वषय मांक :- १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ३० अ वये व पंपर   

                िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ. चे  

                संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये  

                िनदश के या माणे खालील ४ (चार) वशेष सिम या नेमणे :- 
 

(१)  वधी सिमती - 
 ( टप- वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 

(२)  म हला व बालक याण सिमती – 

 अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 
 ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या 
    करणे. 
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 (३) शहर सुधारणा सिमती 
     ( टप - शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या  

          आहेत.) 
  (४) डा सिमती 
  ( टप - डा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.) 
 
 

( टप - उपरो  .१ ते ४ माणे या वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे 
कलम ३१अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे 
करावया या आहेत.) 
 

---------- 
ो रे 

 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये) 
 

---------- 
 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक २) संदभ - १) मा.सदगु  कदम, मा.संिगता भ डवे यांचा ताव - 
                     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २०/०५/२०१४  

                        ठराव मांक ६८६१ नुसार. 
          वै णवी वनोद जगताप हने नॅशनल पॅरा ऑल पक पधत सहा 
सुवण, एक का य पदक िमळ वले असून ितची दनांक ६ ते १० ऑग  २०१४ या 
कालावधीत पॅसेडेना (कॅिलफोिनया अमे रका) येथील जागितक पॅराऑल पक पधसाठ  
िनवड झाली आहे.  सदर खेळाडू महापािलके या द क खेळाडू योजनेची सभासद असून 
सदर पधत भाग घेणेसाठ  येणारा खच यां या आवा या बाहेरचा अस याने वशेष बाब 
हणून यांस र. .दोन लाख न वद हजार  अथसहा य मंजूर करणेकामी मा.महापािलका 

सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

---------- 
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सिम यांचे अहवाल 

 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक ३)   दनांक २६/०३/२०१४ व ०९/०४/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

वषय मांक ४)  (अ) दनांक २०/०२/२०१४, २५/०२/२०१४, ०५/०३/२०१४ व 

                     १९/०३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
(ब) दनांक ०५/०३/२०१४ व १९/०३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम 

     करणे.  

---------- 
 

  
 

                                                                                                       
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५००/२०१४ 

दनांक : ११/०६/२०१४ 
 

 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


