
 

  
 

 

 

जावक क्र.-बक्षे/सभाशाखा/२/कावव/ ८५ /२०२१                                             दिनााा क   
२४/०८/२०२१ 

 

प्रति, 

मा. श्री./श्रीमती--------------------------------------,                                 
प्रभाग क्र.--------------------------------------------,                                         

वप परी चच चवड महानगरपालिका,                                           
वप परी – ४११ ०१८. 

 

 

ववषय : ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा दि. ७/९/२०२१               

             रोजी आयोजजत केिेबाबत. 

 

महोिय/महोिया, 
 

वप परी चच चवड महानगरपालिकेच्या ब प्रभाग सलमतीची मालसक सभा  म गळवार दि. ७/०९/२०२१  

रोजी सकाळी ११.३० वाजता ब क्षेत्रीय कायााियाच ेछत्रपती लशवाजी महाराज सभागहृामध्ये अवर सचचव 
महाराष्ट्र शासन, नगरववकास ववभाग या चकेडीि पत्र क्र.कोरोना २०२० /प्र.क्र./७६/नवव – १४, दिना क 
२८ जून, २०२१ च ेपत्रान्वये सुचचत केिेप्रमाणे ऑनिाईन पध्ितीने  जहहडीओ कॉन्फरन्सी गहिारे 
आयोजजत करणेत आिी आहे. या पत्रासोबत सभेची कायापत्रत्रका पाठववण्यात येत आहे.  तरी प्रस्ततु सभेस 
आपण ऑनिाईन पध्ितीने (Video Conferencing )  उपजस्ित रहावे, दह ववन ती. 
     कळाव,े 

 

आपिी ववश्वास ू

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 

 

  प्रत : सवा स ब चित शाखा प्रमुख. 

 

 

पप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका 
ब-के्षत्रिय कायाािय, एल्प्रो किं पनी पररसर, लििंक रोड, चचिंचवडगािंव, पणेु-३३.  

(नागरी व रशासकीय सेवेसाठी आयएसओ 9001:2008 रमाणपि राप्त सिंस्था) 
Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दरुध्वनी क्रमािंक – ०२०-२७३५०१५३ 

mailto:bward@pcmcindia.gov.in
http://www.pcmcindia.gov.in/


 

 

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी ४११ ०१८ 

ब प्रभाग सलमिी सभा 
कार्यपत्रिका क्र. ९ 

 

दिनािंक :  ०७/०९/२०२१                             वेळ : सकाळी ११.३०  वा. 
 

पपिंपरी  चचिंचवड  महानगरपालिकेच्र्ा  ब  प्रभाग  सलमिीची  मालसक  सभा  मिंगळवार  दिनािंक  

७/०९/२०२१ रोजी  सकाळी ११.३०  वाजिा  ब क्षेिीर् कार्ायिर्ाच ेछिपिी लिवाजी महाराज सभागहृामध्रे् 

ऑनिाईन पध्ितीने  जहहडीओ कॉन्फरन्सी गहिारे आर्ोजजि केिी आहे.  सभेि खािीिप्रमाणे 

कामकाज होईि. 

 

         

दिना क ३/०८/२०२१ रोजीचा (कायापत्रत्रका क्र.८) सभावतृ्ा त कायम करणे. 
 

 

पवषर् क्रमािंक १) मा.माधुरी कुिकणी र्ािंच ेदि.२५/०८/२०२१ च ेपिानुसार प्रभाग क्र.१७ रे्थीि  
              समथय कॉिनी िळवी नगर,चचिंचवड पुणे ३३ रे्थे नवीन पवरिंगुळा कें द्र बािंधनु  
              िर्ार झािे आहे, िरी ि ेजेष्ट्ठ नागरीका ना वापरण्यास िेण्यासाठी तयार आहे.   
              तरी त्या ववर गुळा कें द्रास माजी राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे अब्ििु किाम असे नाव  
              िेण्यास मान्यता िेणेबाबत ववचार करणे 

 

 

 
                            मा.सभापती या च ेमान्यतेने ऐनवेळच ेववषय घेणेत येतीि. 
 
 

 

 

प्रशासन अचिकारी तिा 
सचचव (सभाशाखा) 
ब प्रभाग सलमती 
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दिनाक –   २४/ ०८ /२०२१ 


