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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                  पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

                                  मांक : नस/४/का व/ ४०२ /२०१६ 

                                  दनांक : २९/०७/२०१६ 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची  

         पा क सभा दनांक ०५/०८/२०१६ रोजी आयो जत  

         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, 

दनांक ०५/०८/२०१६ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 मा.कळाव,े 
 

आपला व ास,ू 

                                                                                                 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त – १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

      २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती सभा 

कायप का मांक – २२ 

दनांक – ०५/०८/२०१६           वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार, 
दनांक ०५/०८/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
   दनांक १५/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) सभावृ ांत कायम 
करण.े  

--------- 

वषय .१) मा.अ भाग सिमती सभा दनांक १५/०६/२०१६ ठराव मांक २१ नुसार अ े ीय 
काय े ातील मैदान,े सभागृहे नाग रकांना, सं थांना भाडे त वावर ता पुर या 
वापराकर ता म.न.पा.माफत दले जात असतात.  मनपातील मा.नगरसद यांना 
व वध काय मांकर ता सदरची मैदान,े सभागृहांची अनेक वेळा आव यकता असते.  
परंतु म.न.पा. शासनामाफत सदरची मैदान,े सभागृहे सं थांना अथवा नाग रकांना 
पर पर दे यात येत अस यामुळे थािनक नगरसद य याबाबत अनिभ  असतात 
व यांना यांचे काय मांचे िनयोजन करताना अडचणी येतात.  मनपाचे नुकसान 
न होता तसेच मा.नगरसद य यांना यां या काय माचे सुिनयोजन करता यावे 
याक रता मनपा शासनाकडे सदरची मैदान,े सभागृहे भाडे त वावर मागणी   
करणा-या नाग रकांना अथवा सं थेस थािनक नगरसद य यांचे प  आणणे 
बंधनकारक करणेस व सदर प ािशवाय मैदान,े सभागृहे भाडेत वावर न देणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

                                                                                      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  – १८. नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/१०/का व/४०२/२०१६ 

दनांक :  २९/०७/२०१६ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

   ठेवणेत आले आहे. 
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