
 1

 

                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                                         पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

       मांक : नस/४/का व/ ४४९ /२०१६ 

       दनांक :  २५/०८/२०१६ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

                      पा क सभा दनांक ०१/०९/२०१६ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
गु वार, दनांक ०१/०९/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० 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 रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 

                                                 आपला व ास,ू  

                                                                              
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २१ 

 
 

दनांक : ०१/०९/२०१६                                       वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा गु वार, 
दनांक ०१/०९/२०१६ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

--------- 
 

वषय .१) अ भाग सिमती सभा दनांक १३/०७/२०१६ ठराव मांक ३० नुसार आकुड  गाव 
भाग .१६ म ये न वन ले ाऊंड तयार करणेसाठ  कोठेह  शासक य रझ हशन 

नाह .  यामुळे वॉडात येणा-या दळवीनगर आकुड  पुलाजवळ ल जागेतून १८ मी. 
ड .पी.रोड असून याम ये दोन ते अड च एकर जागा ह  ाय हेट मालक ची असनू 
याचा स ह नंबर १७३ आहे.  या जागेत बेकायदा लाकडाची वखार असून ती 

जागा ३७/१ खाली रझ हशन टाकून आर त करणेस मा यता देणेबाबत 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करण.े 

 
          

                

                    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ४४९ /२०१६ 

दनांक : २५/०८/२०१६ चे लगत. 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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