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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१८/२०२२ 

दनांक :१७/०१/२०२२ 
 

 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, मा. श ण  स मती   

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. श ण  स मतीची पा क  

सभा शु वार द.२१/०१/२०२२ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. श ण स मतीची पा क सभा शु वार, 
दनांक २१/०१/२०२२ रोजी द.ु २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील दुस-या 
मज यावर ल मा.सभापती श ण स मती यां या दालनात मा.अवर स चव महारा  शासन 
यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४, द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने 
(ि हडीओ कॉ फर सींग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची कायप का जोडल  
आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती. 
 मा.कळावे,    

आपला व वासू, 

                                                              
(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. श ण  स मती 
कायप का मांक – ५ 

 
 दनांक : १७/०१/२०२२             वेळ : दुपार  २.०० वा.  

         पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. श ण स मतीची पा क सभा शु वार, 
दनांक २१/०१/२०२२ रोजी द.ु २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील दुस-या 
मज यावर ल मा.सभापती श ण स मती यां या दालनात मा.अवर स चव महारा  शासन 
यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४, द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने 
(ि हडीओ कॉ फर सींग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  सभेत खाल ल कामकाज होईल. 

---------- 
 
दनांक ०६/०१/२०२२ व द.१०/०१/२०२२ रोजी झाले या ( कायप का मांक ०४) चा सभावृ ांत 
कायम 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/१८/२०२२ 
दनांक : १७/०१/२०२२ चे लगत. 

 

 


