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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/४/का व/२१६/२०१४ 

दनांक : २६/०२/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 

  वषय : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 

 सभा दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगापािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 

शु वार दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता 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. 
 

  आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त : १) सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - १०३ 
 

दनांक : ०७/०३/२०१४        वेळ : दपार  ु १२.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 
शु वार दनांक ०७/०३/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वाजता महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली आहे.  सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

वषय मांक १) मा. थायी सिमतीचे सभापती पदावर महारा  महानगरपािलका 
                           अिधिनयमाचे कलम २१ (१) नुसार नेमणूक करणे. 

  ( टप : मंुबई ांितक महानगरपािलका ( थायी सिमती, प रवहन  

      सिमती, भाग सिमती आ ण इतर सिम यांचे सभापती यांची  

      िनवडणूक घेणे) िनयम २००७ मधील िनयम .४ व िनयम २००८  

      अ वये “ वशेष बैठक या अ य थानी संबंिधत वभागीय आयु   

      कंवा यांचा ितिनधी असेल, जो अित र  आयु ां या कमी दजाचा  

      नसावा ” अशी तरतूद आहे.) 
 
                       

        
                                                                            नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग 

मांक : नस/४/का व/२१६/२०१४ 

दनांक : २६/०२/२०१४ 
 
 

टप : तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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