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                                                                                     पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९.      
जा. .इ ेका/४/कािव/ ४५७  /२०२० 
दनांक - २४  /१२ /२०२० 

 
ित, 

मा.---------------------------- 
 
सद य/सद या 
इ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 
 

िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची   मािसक सभा    
शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी सकाळी   ११.०० वा.  
आयोिजत केलेबाबत. 

 
महोदय / महोदया, 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची मािसक सभा 

शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा इ िे य कायालयातील  “संत ाने र 

महाराज” सभागृहात अवर सिचव महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग यांचेकडील प  .कोरोना-

२०२०/ . .७६/निव-१४, द. ०९ स टबर २०२० अ वये सुिचत केले माणे ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 

कॉ फर स ग ारे) आयोिजत करणेत आली आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 

 

आपला िव ासू, 
सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
                    

त-     १. सव संबंिधत शाखा मुख     
२. कायालयीन नोटीस बोड 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक – १४ 
 
दनांक-   ०१/०१/२०२१ रोजी                       वेळ- सकाळी   ११.०० वाजता 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची मािसक सभा 

शु वार दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा वाजता इ िे य कायालयातील   “संत ाने र  
महाराज” सभागृहात ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ कॉ फर स ग ारे) आयोिजत करणेत आली आहे.  
सभेत खालील माणे कामकाज होईल.  
 
 

अ)  दनांक ०५/११/२०२० रोजी तहकुब करणेत आले या व दनांक २२/१२/२०२० रोजी घेणेत 
आले या माहे नो हबर २०२० चे मािसक सभेचा सभवृ ांत (कायपि का .१३) कायम करणे. 
    
 

 या िशवाय मा. सभापती यांचे परवानगीने सभा कामकाजात घेणेत येणारे ऐनवेळचे िवषय. 
 

सही/- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

         इ भाग सिमती 

 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 इ िे य कायालय, भोसरी-३९ 
 जा. .इ ेका/४/कािव/  ४५८  /२०२० 
 दनांक :   २४ /१२/२०२०  
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय, भोसरी-३९.      
जा. .इ ेका/४/कािव/         /२०२१ 
दनांक -       /०१ /२०२१ 

 
ित, 

मा.---------------------------- 
 
सद य/सद या 
इ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 
 
 

िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा    
शु वार दनांक ०५/०२/२०२१ रोजी सकाळी   ११.०० वा.  
आयोिजत केलेबाबत. 

 
 
महोदय / महोदया, 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची माहे जानेवारी २०२१ ची शु वार 

दनांक ०१/०१/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वा तहकुब करणेत आलेली मािसक सभा शु वार दनांक 

०५/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ िे य कायालयातील  “संत ाने र महाराज” 

सभागृहात आयोिजत करणेत आली आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 

 

 

आपला िव ासू, 
 
 
 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 

इ भाग सिमती 
 त-   सव संबंिधत शाखा मुख / कायालय नोटीस बोड    

9067498076 


