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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/२९८/२०१९ 
दनांक – १३/०२/२०१९ 

 
ित, 

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

 
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 

दनांक - १८/०२/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार,         

दनांक १८/०२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० 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. 

 
       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 -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक – १०३ 

 
दनांक -  १८/०२/२०१९                     वेळ – सकाळ  ११.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक  
१८/०२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

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

आलेले महापािलकेचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उवर त 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य 
सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव वचारात घेऊन महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ९६ अ वये सन २०१८-१९ चे सुधा रत व 
सन २०१९-२० 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/२९८/२०१९  
दनांक - १३/०२/२०१९ 
 
टप -  तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेटस)् नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
       ठेवणेत आलेल ेआहे. 


