
                                                पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

                                              अ क्षेलिय कायाािय लनगडी, िुंणे-४४ 

                                              जा.क्र.अक्षेका/११/कालव/        /२०१५ 

                                              दिनाांक   ३० / ०३/२०१५ 

प्रलि, 

मा.श्री./श्रीमिी ------------------------ 

सिस्य/सिस्या अ प्रभाग सलमिी, 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

लनगडी- ४४ 

 

लवषय:- अ प्रभाग सलमिीिं ेसभािंिी लनवडीबाबि 

महोिय/महोिया, 

 

 महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयमािीि किम २९ अ (४) नुसार पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीच्या सभािंिी िंिािंे लनवडीबाबििंे िंररिंिक सोबि िंाठलविे आहे. 

 मा.कळावे. 

  

आिंिी लवश्वासू, 

 

 

प्रशासन  अलिकारी 

िथा सलिंव (सभा शाखा) 

अ प्रभाग सलमिी 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

फक्त मा.सिस्याांकरीिा             

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

                                              अ क्षेलिय कायाािय लनगडी, िुंणे-४४ 

                                              जा.क्र.अक्षेका/११/कालव/        /२०१५ 

                                              दिनाांक   ३० / ०३/२०१५ 

िंररिंिक  

 

 महाराष्ट्र महानगरिंालिका  अलिलनयम  किम २९ अ (४) नुसार पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीच्या सभािंिी िंिासाठी नामलनिशेन िंि िाखि करण्यािंा 

कायाक्रम खािीिप्रमाणे ठरलविा आह.े 

 

नामलनिशेनिंिािंे वाटिं दिनाांक ०४/०४/२०१५    ०६/०४/२०१५  

सकाळी ११.०० िे ििुंारी ३.००  वाजेिंयंि  व  

दिनाांक ०७/०४/२०१५ रोजी  

सकाळी ११.०० िे  ििुंारी २.०० वाजेिंयंि  

(सभा शाखा, अ क्षेिीय कायाािय) 

 

नामलनिशेनिंिािंी स्वीकृिी  दिनाांक ०७/०४/२०१५  

वेळ ििुंारी ३.००  ि ेििुंारी ५.०० वाजेिंयंि  

(क्षेिीय अलिकारी, अ क्षेिीय कायाािय) 

 

सभािंिी िंिासाठी लनवडणूक दिनाांक  १०/०४/२०१५ सकाळी   १०.३० िे ११.३० वा. 

(पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका प्रशासकीय इमारिीिीि 

महािंौर मिुकरराव रामिंांद्र िंवळे सभागृह, पिंिंरी- १८) 

 

     

 

 

 

प्रशासन  अलिकारी 

िथा सलिंव (सभा शाखा) 

अ प्रभाग सलमिी 

  

 

 

 



 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

                                              अ क्षेलिय कायाािय लनगडी, िुंणे-४४ 

                                              जा.क्र.अक्षेका/११/कालव/ ७९ /२०१५ 

                                              दिनाांक   ३० / ०३/२०१५ 

 

 

 

प्रलि, 

मा.श्री./श्रीमिी ------------------------ 

सिस्य/सिस्या अ क्षेिीय कायाािय सलमिी, 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

लनगडी-४४ 

 

 

लवषय:-पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीिंी लवशेष       

           सभा  शुक्रवार दिनाांक  १० / ०४ /२०१५  रोजी  आयोलजि  

           केिेबाबि 

महोिय/महोिया, 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीच्या सभािंिी िंिािंे लनवडीिंी  लवशेष सभा 

शुक्रवार दिनाांक १०/०४/२०१५ रोजी सकाळी १०.३० वाजिा  पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

प्रशासकीय इमारिीिीि महािंौर मिुकरराव रामिंांद्र िंवळे सभागृह,पिंिंरी – १८ येथे आयोलजि करणेि 

आिी आह.े सोबि सभेिंी कायािंलिका जोडिी आह.े सभेस आिंण उिंलस्थि रहावे ही लवनांिी. 

 

आिंिा लवश्वास,ू 

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

    अ प्रभाग सलमिी 



पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमिी 

कायािंलिका क्रमाांक १ 

सभािंिी लनवडीिंी सभा 

दिनाांक:-   १०/०४/२०१५          वेळ. सकाळी १०.३० वाजिा 

…………………………………………………………………………………... 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीच्या सभािंिीिंे लनवडीिंी लवशेष सभा 

शुक्रवार दिनाांक १० / ०४ /२०१५ रोजी सकाळी १०.३० वाजिा “पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

प्रशासकीय इमारिीिीि “महािंौर मिुकरराव रामिंांद्र िंवळे सभागृह, पिंिंरी - १८” येथे आयोलजि करणेि 

आिी आह.े सिर सभिे खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 

लवषय क्र.१  महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलिलनयमािीि किम २९ अ (४) िंे िरिुिी नुसार  

       अ प्रभाग सलमिी सभािंिींिंी लनवड करणे. 

 

लवषय क्र.२  अ प्रभाग सलमिीिंे सभेिंा दिवस व वेळ लनलिि करणे. 

 

 

   /- 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

   अ प्रभाग सलमिी 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

अ क्षेलिय कायाािय लनगडी, िंणु-४४ 

जा.क्र.अक्षेका/११/कालव/ ७९ /२०१५ 

दिनाांक   ३० / ०३/२०१५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ क्षिेीय कायाािय, लनगडी-४११०४४ 

 

  . अ                                                                              

                                                                   अ             . 
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  . .अ    /११/    / ८६/२०१५ 

       ०८/०४/२०१५ 


