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पपरी चचवड महानगरपािलका 
फ े ीय कयालय,िनगडी ४४ 
जा. .फ ेका/सभा/७/कािव/५३/२०१५ 
दनांक:-    ३१  / ०३  /२०१५ 

ित,  
मा..................................... 
सद य/सद या, फ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

िनगडी, पुणे ४११०४४ 
 
   िवषय:- फ भाग सिमतीच ेसभापती िनवडीबाबत 
महोदय/महोदया, 
 
 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ अ (४) नुसार पपरी चचवड 
महानगरपािलके या फ भाग सिमती या सभापती पदाच ेिनवडीबाबतचे प रप क सोबत 
पाठिवले आह.े 
 मा.कळावे. 
 

आपला िव ासू, 
 

सही/- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
फ भाग सिमती 
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फ  मा.सद यांकरीता    पपरी चचवड महानगरपािलका 
फ े ीय कयालय,िनगडी ४४ 
जा. .फ ेका/सभा/७/कािव/५३/२०१५ 
दनांक:-    ३१    /   ०३   /२०१५ 

 
   िवषय:- फ भाग सिमतीचे सभापती िनवडीबाबत 
प रप क, 
 
        महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ अ (४) नुसार पपरी चचवड 
महानगरपािलके या फ भाग सिमती या सभापती पदासाठी नामिनदशन प  दाखल 
कर याचा काय म खालील माणे ठरिवला आहे. 
 
नामिनदशनप ाचे वाटप          दनांक  ०४ /०४ /२०१५ ते   ०६  /०४ /२०१५ 
     सकाळी ११.०० वा. ते दुपारी ३.०० वाजेपयत व 
     दनांक     ०७  /०४ /२०१५ रोजी  
     सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० वाजेपयत 
     (सभाशाखा, फ े ीय कायालय) 
 
नामिनदशनप ाची ि वकृती   दनांक    ०७/०४ /२०१५ रोजी 
     दुपारी ३.०० ते ५.०० वाजे पयत 
     ( े ीय अिधकारी, फ े ीय कायालय) 
 
सभापती पदासाठी िनवडणूक दनांक   १०/०४ /२०१५ 
     दुपारी ०४.४० ते ०५.४० वा. 

( पपरी चचवड महानगरपािलका शासक य   
इमारतीतील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 
सभागृह, पपरी – १८) 

टप -   द. ०५/०४/२०१५ रोजी र ववार अस याने सदर दवशी नाम नदशन प ांचे वाटप 
होणार नाह  
          सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
फ भाग सिमती 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
फ े ीय कयालय,िनगडी ४४ 
जा. .फ ेका/सभा/७/कािव/५३/२०१५ 
दनांक:-    ३१    /  ०३    /२०१५ 

ित, 
मा..................................... 
 
सद य/सद या, फ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

िनगडी, पुणे ४११०४४ 
 

िवषय:- पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची िवशेष       
           सभा  शु वार दनांक  १०  / ०४ /२०१५  रोजी  आयोिजत  
           केलेबाबत 
 

महोदय/महोदया, 
पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमती या सभापती पदाच े

िनवडीची  िवशेष सभा शु वार दनांक १०/०४/२०१५ रोजी दुपारी ०४.४० वाजता  
पपरी चचवड महानगरपािलका शासक य इमारतीतील महापौर मधुकरराव रामचं  

पवळे सभागृह, पपरी – १८ येथे आयोिजत करणेत आली आह.े सोबत सभेची कायपि का 
जोडली आह.े सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 
 

आपला िव ासू, 
 

सही/- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
फ भाग सिमती 

 
 

 
 



4 
 

 पपरी चचवड महानगरपािलका 
फ भाग सिमती 

कायपि का मांक १ 
सभापती िनवडीची सभा 

दनांक:-   १०/०४/२०१५          वेळ. दुपारी  ४.४० वाजता 
…………………………………………………………………………………... 

पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमती या सभापतीचे िनवडीची 
िवशेष सभा शु वार दनांक १० / ०४ /२०१५ रोजी दुपारी ४.४० वाजता “ पपरी 
चचवड महानगरपािलका शासक य इमारतीतील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 

सभागृह, पपरी - १८” येथे आयोिजत करणेत आली आहे. सदर सभेत खालील माणे 
कामकाज होईल. 
 
िवषय .१  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २९ अ (४) चे तरतुदी नुसार  

       फ भाग सिमती सभापत ची िनवड करणे. 
 
िवषय .२  फ भाग सिमतीचे सभेचा दवस व वेळ िन ीत करणे. 
 
 
          सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
फ भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
फ े ीय कयालय,िनगडी ४४ 
जा. .फ ेका/सभा/७/कािव/ ५३  /२०१५ 
दनांक:-      ३१  /   ०३  /२०१५ 


