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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२६२ /२०१५ 

दनांक :  १/०९/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा दनांक  
 ०७/०९/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा सोमवार दनांक 

०७/०९/२०१५ रोजी दुपार  १२.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 

च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत वशेष महापा लका  सभेची कायप का 

जोडल  आहे. सदर सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

 
    

               आपला व वास,ू                  
       

             
 

        नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (डी)  (एच) (आय)  अ वये ) 

 

कायप का मांक ४८ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा सोमवार दनांक ०७/०९/२०१५ 
रोजी दुपार १२.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात 
आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  
 सदर मा. वशेष महापा लका सभेत खाल ल वषयाचा वचार होईल.        
  
 

वषय मांक १)    संदभ- १) मा.रमा ओ हाळ, मा.अ नता तापक र मा. वमल  
                          काळे, मा. वनायक गायकवाड, मा. हरानंद आसवानी, मा.कैलासभाऊ  
                          थोपटे, मा.संपत पवार, मा.बाळासाहेब तरस, मा.शांताराम भालेकर,  
                          मा.धनंजय आ हाट, मा. साद शे ी यांचा ताव... 
        २) मा. थायी स मती सभा ठराव .१२३३० द.१.०९.२०१५    
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा क  शासना या “ माट सट ” योजनेक रता पुणे 
महानगरपा लकेसमवेत समावेश करणेत आला आहे. पुणे महानगरपा लका आ ण पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेचा एक त समावेश क न रा य शासनाने क  शासनाकडे शफारस केल  अस याने 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लका नकष पूण कर त असूनह  “ माट सट ” योजनेत समावेश झालेला 
नाह . तर  क  शासना या “ माट सट ” योजनेत पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा वतं पणे 
समावेश कर याक रता रा य शासनाकडे शफारस करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस कर यात येत आहे.                                                            

                                                             
                                         नगरस चव 

   पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/२६२/२०१५ 
दनांक : १/०९/२०१५ 
टप :- तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवले आहे.  


