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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४१६/२०२१ 

दनांक :०३/०९/२०२१ 
 

 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती   

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

                     वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक   

                स मतीची पा क सभा द.१३/०९/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची 
पा क सभा सोमवार, दनांक १३/०९/२०२१ रोजी दु . ३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ 
द.०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 
आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण 
ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती.  
                   मा.कळावे,    

 आपला व वास,ू                             
                                                                                                         

        
      (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

कायप का मांक – १० 

 

 दनांक : १३/०९/२०२१             वेळ : दुपार  ३.०० वा.  

  

       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीची 

पा क सभा सोमवार, दनांक १३/०९/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, डा, कला, सा ह य व 

सां कृ तक स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन 

प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेत खाल ल 

कामकाज होईल.  

---------- 

वषय .१ - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची भाग  २० संत तुकारामनगर येथील 

राजमाता िजजाऊ सां कृतीक भवन पु ष यायामशाळा संत तुकारामनगर ह  

जयभारत म  मंडळ संत तुकारामनगर या सं थेस मा. थायी स मती सभा 

सद य ठराव .६९७७ द.११/०३/२०२० अ वये मा अ त र त आयु त (३) 

यांचेकडील आदेश . डा/३/का व/१८४/२०२० द.२९/१०/२०२० अ वये 

द.०७/०८/२०२० ते दनांक ०६/०६/२०२१ या कालावधी क रता ११ म हने कराराने 

सेवाशु क त वावर चाल व यास दे यात आल  होती. सदर यायामशाळेची 

कराराना याची मुदत द.०६/०६/२०२१ रोजी संपल  आहे.  जय भारत म  मंडळ 

संत तुकारामनगर यांची द.०९/०७/२०२१ ची मागणी व संबधंीत  डा पयवे क 

ह े ीय कायालय यां या कडील दनांक ११/०८/२०२१ या अहवालानुसार व 

मनपाचे डा धोरणानुसार भाग .२० संत तुकारामनगर येथील राजमाता 

िजजाऊ सां कृतीक भवन पु ष यायामशाळा संत तुकारामनगर ह  जय भारत 
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म  मंडळ संत तुकारामनगर या सं थेस आदेशा या तारखेपासून दरमहा २०००/- 

म.न.पा कडून देवून ११ म हने कराराने यायामशाळा सेवाशु क त वावर 

चाल व यास मुदतवाढ देणकेामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणे 

बाबत वचार करणे. 

 
 

        
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/४/का व/४१६/२०२१ 
दनांक : ०३/०९/२०२१ चे लगत. 
 
टप – तुत कायप केवर ल वषयास वषयप  (डॉकेट) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ     
     ठेवणेत आले आहे. 
 


