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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१५८/२०२२ 

दनांक - ११/०२/२०२२ 
 
ित, 

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

  
    वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 

                    सभा दनांक १८/०२/२०२२ रोजी आयो जत केल ेबाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शु वार, 
दनांक.१८/०२/२०२२ रोजी स.११.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सोबत 

सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीन ेसहभागी हाव,े ह  वनंती. 
 
 

आपला व ास,ू 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

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 -४११०१८. 

मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक – २६३ 

 
दनांक-१८/०२/२०२२                                    वेळ द.ु११.०० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शु वार, दनांक 

१८/०२/२०२२ रोजी स.११.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जानेवार  २०२२ अ वय े ऑनलाईन प दतीन े ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत कर यात आली आहे. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

हड ओ कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती हे सभा संचिलत करणार आहेत. सभेत 

खालील कामकाज होईल.  
---------- 

 
वषय .१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ९५ अ वय े मा.आयु ांकडून आलेल े

महापािलकेचे सन २०२१-२२ चे सुधार त व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क “अ” व 

“क”  तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 

महापािलकेन ेनमुद केल या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे 

“प” अंदाजप क याच माण ेजे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन 

अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव वचारात घेऊन 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ९६ अ वय ेसन २०२१-२२ चे सुधार त व 

सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क “अ” “क” व “प” तसेच जे.एन.एन.य.ु आर.एम. 

क पांचे अंदाजप क तयार क न ते मा.महापािलका सभेकडे वकृतीसाठ  

पाठ वणेबाबत वचार करण.े 

 
        (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 

मांक - नस/३/का व/१५८/२०२२ 

दनांक – ११/०२/२०२२ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   

      ठेवणेत आल ेआहे. 


