
पंपर चंचवड महानगरपा लका 
       ‘फ’ े ीय कायालय, नगडी ४४ 
       जा. .फ ेका/१ /का व/६५१/२०१७ 
       दनांक:-  ४/८/२०१७ 

त, 
मा………………………………………………………….. 
सद य / सद या, फ भाग स मती 
पंपर चंचवड महानगरपा लका 
नगडी, पुणे ४११ ०४४ 
 

वषय – पंपर चंचवड महानगरपा लके या फ भाग स मतीची वशेष 
सभा व मा सक सभा बुधवार दनांक ९/८/२०१७ रोजी 
आयोिजत केलेबाबत 

 
महोदय/महोदया, 
 
 पंपर चंचवड महानगरपा लके या फ भाग स मती या सभापती पदाचे नवडीची 
वशेष सभा व मा सक सभा बुधवार दनांक ९/८/२०१७ रोजी दुपार २.४५ ते ३.०० वाजता 
पंपर चंचवड महानगरपा लका शासक य इमारतीतील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 
सभागृ ह, पंपर – १८ येथे आयोिजत करणेत आल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  
आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती. 
  
 

 
  आपला व वास,ू 
 
      सह /- 

                                                       शासन अ धकार   
तथा 

                                                       स चव (सभाशाखा) 
 फ भाग स मती 

 
 
 



 पंपर चंचवड महानगरपा लका,‘फ’ े ीय स मती 
 वशेष सभा 

                       सभापती नवडीची सभा 
 

दनांक – ९/८/२०१७      वेळ. दुपार २.४५ ते ३.०० वाजता 
 
   पंपर चंचवड महानगरपा लके या फ भाग स मती या सभापतीचे नवडीची वशेष 
सभा बुधवार दनांक ९/८/२०१७ रोजी दुपार २.४५ ते ३.०० वाजता ‘ पंपर चंचवड 
महानगरपा लका शासक य इमारतीतील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ ह , 
पंपर – १८ ’ येथे आयोिजत करणेत आल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे कामकाज 
होईल. 
 
वषय .१ महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम २९ अ (४) तरतुद  नुसार फ   
          भाग स मती सभापतीची नवड करणे. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    काय मप का . १ 
 
      भाग स मती सभापती नवडीनंतर नव नयु त फ भाग स मती सभापती यांचे 
अ य तेखाल  याच ठकाणी भाग स मती सभा आयोिजत कर यात आलेल  आहे. सदर 
सभेम ये खाल ल माणे कामकाज होईल 
 
वषय .१   फ भाग स मतीचे सभेचा दवस व वेळ नि चत करणे. 

 
 

          सह /- 
                                                       शासन अ धकार   

तथा 
                                                       स चव (सभाशाखा) 

 फ भाग स मती 
 

पंपर चंचवड महानगरपा लका 
फ े ीय कायालय, नगडी ४४ 
जा. . फ ेका/१/का व/६५१/२०१७ 
दनांक -  ४/०८/२०१७ 



 


