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िपपरी िचचवड महानगरपािल का 

          ह े ीय कायालय, कासारवाडी- ३४ 
जा. .ह ेका/लेखा/कािव /१४२ /२०२० 
दनांक - १८ /०१/२०२० 

ित , 
 शासन अिधकारी तथा सिचव 
 ” ह”   े ीय कायालय 
 िपपरी चचवड महानगरपािलका 
 कासारवाडी - ३४ 
 
                          िवषय- सन २०१९-२० चे सुधारीत व सन २०२०-२१ चे मुळ अदंाजप काबाबत. 
 
महोदय, 
 

 ह े ीय कायालयाचे सन २०१९-२० चे सुधारीत व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २९ (अ) मधील कलम (७) चे पोटकलम (ब) नुसार मा. े ीय 

सिमती या िवशेष सभेत अवलोकनाथ ठेवणेत यावे.  ही िवनंती. 

  

    सही/- 
े ीय अिधकारी  

” ह”   े ीय कायालय 
िपपरी चचवड महानगरपािलका 

कासारवाडी - ३४ 
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िपपरी िचचवड महानगरपािल का 

          ह े ीय कायालय, कासारवाडी- ३४ 
जा. .ह े/कािव /१४३ /२०२० 
दनांक -   १८/०१/२०२० 

ित , 
 मा.-------------------------------------  
 ----------------------------------------- 
 सद य/सद या ह भाग सिमती 
 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 कासारवाडी-  ३४. 
 

                          िवषय – पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. ” ह”   भाग सिमतीची  
                                िवशषे सभा बधुवार दनाकं २२/०१/२०२० रोजी दपुारी १२.०० वा. 
                                आयोिजत केलबेाबत.. 
महोदय/महोदया, 
 

 िपपरी चचवड महानगरपािलके या मा ह भाग सिमतीची िवशषे सभा बुधवार दनाकं २२/०१/२०२० 

दपुारी १२.०० वाजता ह े ीय कायालयाचे पं.दीनदयाळ उपा याय सभागृहात आयोिजत करणते आली आह.े 

सोबत सभचेी कायपि का जोडली आह.े सदर सभेस उपि थत रहाणेस िवनतंी आह.े 

  
                      सही/- 

शासन अिधकारी तथा सिचव 
” ह”   े ीय कायालय 

िपपरी चचवड महानगरपािलका 
कासारवाडी - ३४ 
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- १८. 

मा.ह भाग सिमती 

 िवशषे सभा 
कायपि का माकं – ०९ 

 
 

दनाकं –   २२/०१/२०२०      वळे – दपुारी – १२.०० वा. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 िपपरी चचवड महानगरपािलके या ” ह”  भाग सिमतीची िवशेष सभा बधुवार दनाकं २२/०१/२०२० 

रोजी दपुारी १२.०० वाजता ” ह”   े ीय कायालयाच े“पं.दीनदयाळ उपा याय सभागहृात” आयोिजत करणते 

आली आह.े सदर सभसे खालील माण ेकामकाज होईल.  

िवषय .१) - ” ह” े ीय कायालयाकडील सन २०१९-२० चे सुधारीत व सन २०२०-२१ चे मुळ  
                    अंदाजप काचे अवलोकन करणेबाबत. 

---------- 
 

सही/- 
शासन अिधकारी तथा सिचव 

” ह”   े ीय कायालय 
िपपरी चचवड महानगरपािलका 

कासारवाडी - ३४ 
 

  जा. .ह ेका/कािव /१४३/२०२० 
  दनांक –   १८ /०१ /२०२० 

 

 

 


