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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/५/का व/१३७/२०२० 
दनांक : २१/०५/२०२० 

 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा  

 दनांक  १/०६/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
 

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक 
१/०६/२०२० रोजी दुपार  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,                 

                                                                            
(उ हास बबनराव जगताप) 

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 (ड ) (एच) (आय) अ वये ) 
वशेष मा. महापािलका सभा   

कायप का मांक ४४ 

 
 

 पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक १/०६/२०२० 
रोजी द ुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर वशेष सभेत खालील वषयाचा वचार होईल. 
 
  

वषय मांक १) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार केलेले सन २०१९-२०    

चे सुधा रत व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजपञक “अ” व “क” तसेच क शासन 
पुर कृत योजनांसह महानगरपािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजपञक  “प”  वचारासाठ .  

   

                                                             

                                                              
     

     (उ हास बबनराव जगताप)                  
                                                            नगरसिचव 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/५/का व/१३७/२०२० 
दनांक : २१/०५/२०२० 

 
टप :- १) तुत कायपिञकेवर ल  वषयपञ (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत  
         आले आहे. 
      २) अथसंक प  “अ” व  “क” आ ण  “प”  म ये बदल घडवून आण यासंबंधीचे ताव  
         व सूचना सभा कामकाज िनयमांपैक  िनयम . १ (एल) व (एम) म ये िनदश  

         के या माणे ा यात. 


