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                                                                     पपरी चचवड महानगरपािलका, 
       ड ेि य कायालय, रहाटणी,  
                  पुणे – ४११ ०१७ 
                  जा. .ड/१३/कािव/१५५ /२०१५  
                 दनांक २८/ १२/ २०१५ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
  िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . १२ 
                          दनांक   ०१/०१/२०१६  
महोदय, 

 
िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०१६ ची मािसक 

सभा ड ेि य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  शु वार  दनांक  
०१/०१/२०१६ रोजी  दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आहे. 

 
सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर 

सभेस आपली उपि थती ाथिनय आहे. 
 
 कळावे, 

                                                                                 आपला िव ासू, 
                                                                                         

                                                                                        सही/- 
                                                                             शासन अिधकारी तथा  
                                                                               सिचव, सभाशाखा 
                                                                         ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                   रहाटणी, पुण-े१७ 
सोबत - कायपि का : १२  
दनांक:-  ०१/०१/२०१६  
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                      पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                          कायपि का .१२ 
दनांक  ०१/०१/२०१६             वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  जानेवारी २०१६ ची 

मािसक सभा शु वार दनांक ०१/०१/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वा. रहाटणी येथील ड 
ेि य कायालयाचे  “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आहे.  सभेम ये 

खालील माणे कामकाज होईल.  
 

१) मागील कायपि का मांक १० माहे नो हबर ची दनांक ४/१२/२०१५ व  
कायपि का मांक ११ माहे िडसबर २०१५ ची दनांक ४/१२/२०१५ रोजी या 
सभाचें सभावृ ांत  कायम करणे. 
 

२) मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय.                                                                                                     
                                                                                
 

सही/- 
                                                                                               शासन अिधकारी, तथा 

                       सिचव, सभाशाखा 
          ड ेि य कायालय, रहाटणी, पुण-े१७ 

जा. .ड/१३/कािव/१५६/२०१५  
दनांक :    २८/१२/२०१५  
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                                      --- नोटीस --- 

 
       पपरी चचवड  महानगरपािलकेची ड भाग सिमतीची माहे  जानेवारी  
२०१६ (कायपि का .१२), शु वार दनांक ०१/०१/२०१६ रोजीची दुपारी 

१२.०० वा.ची बैठक,  मा. सद या  ड भाग सिमती ीमती सिवता धनराज 

आसवाणी यां या सासुबाई ीमती पावतीबाई नथुराम आसवाणी यांचे दु:खद 
िनधन झालेचे कारणा तव शु वार दनांक ०५/०२/२०१६ रोजी दुपारी ११.    

४५ वा. पयत तहकुब कर यात आली आहे.  
तरी सदर बाबतची स मा. सद यांनी न द घेऊन  महानगरपािलके या ड 

भाग कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  ठरले या दवशी व 
वेळी बैठक स हजर रहावे  ही  िवनंती. 
 

          सही/-   
शासन  अिधकारी तथा  

                                                                सिचव (सभाशाखा) 
                                                                 ड भाग सिमती 
 
पपरी  चचवड महानग रलका 

ड भाग सिमती कायालय 
मांक/ड/१३/कािव/ १५७ /१६ 

दनांक - ०१/०१/२०१६  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


