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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

            मांक : नस/४/का व/११६/२०१४ 
       दनांक :  ३१ /०१/२०१४ 
 
ित, 

 

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

 

  वषय :- पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची सभा  

                 दनांक ०७/०२/२०१४ रोजी आयो जत केलेबाबत.  
 

महोदय / महोदया, 
  
 

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

दनांक ०७/०२/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० 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 रहावे ह  वनंती.
  

                         आपला व ासू, 
 

 
                                                        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  १८. 
मा. वधी सिमती सभा 

 

कायप का मांक – १७ 
 

दनांक : ०७/०२/२०१४                                              वेळ : दपार  ु १२.०० वा. 
 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक ०७/०२/२०१४ रोजी दपार  ु १२.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारती मधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 

वषय  .१)  मनपाचे भुगयो वभागाचे भाटनगर मै.शु.क  येथे न याने होणा-या पंपहाऊसम ये  

           पंपींग मिशनर  बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामीचे तुत एकूण  

           र. .८२,३५,०००/- (अ र  र. . याऐंशी लाख प तीस हजार फ ) चे पुवगणन  

           प कास सुधार त शासक य मा यता व या माणे काम करणेस मा यता 
 देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .२) औ ोिगक े ात असलेली मंद  वचारात घेता तसेच सन २०१३-१४ चे उ ोगधंदा, 
           यवसाय, साठा परवाना फ  िन त करताना सन २०१२-१३ चे दरात १०% वाढ   

           केलेली आहे. ह  बाब वचारात घेता सन २०१४-१५ साठ  कोणतीह  फ  वाढ न  

           करता सन २०१३-१४ चे दर कायम ठेव यात यावेत असे सुच वणेत आले आहे.   

           यानुसार सन २०१४-१५ या आिथक वषाकर ता तावासोबतच ेउ ोगधंदा परवाना  

           फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  प  - ब, व साठा परवाना फ   

           साठ  प  - क सादर केलेले अस याने यास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका  

           सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
 

 

    
     नगरसिचव 

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ११६ /२०१३ 

दनांक : ३१/०१/२०१३ 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े ( डॉके स) नगरसिचव 

      कायालयात  वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


