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जावक .-ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  १६ /२०१५               दनाक   २७  /०१/२०१५ 

 
मा. ी./ ीमती-------------------------------------------,                                 

भाग .--------------------------------------------,                                         
पपरी चचवड महानगरपािलका,                                           
पपरी – ४११ ०१८. 

 

िवषय : ब भाग सिमतीची मािसक सभा द.  ३०/०१/२०१५                                                         
रोजी आयोिजत केलेबाबत. 

महोदय/महोदया, 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार  द. 
३०/०१/२०१५ रोजी द.ु १२.०० वाजता ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली आहे. या प ासोबत सभेची कायपि का पाठिव यात येत आहे.  तरी तुत सभेस 
उपि थत रहावे, िह िवनंती 

कळावे, 

                           आपला िव ास ू 
         
          सही/- 

शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
ब भाग सिमती 

 

  त : सव संबंिधत शाखा मुख. 

 

  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका  

ब- े ीय कायालय, चंचवड, पुणे – ४११ ०३३. 

Email – bward@pcmcindia.gov.in Website – www.pcmcindia.gov.in 

दुर वनी मांक – ०२०-२७३५०१५३ 



C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\30 Jane. 2015 Word Document.docx 

 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती सभा 
कायपि का . ११ 

 

दनांक : ३०/०१/२०१५.                     वेळ : द.ु १२.०० वा. 

 

   पपरी  चचवड  महानगरपािलके या  ब  भाग  सिमतीची  मािसक  सभा शु वार  दनांक 
३०/०१/२०१५. रोजी द.ु १२.०० वा. ब े ीय कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोिजत 
केली आहे.  सभेत खालील माणे कामकाज होईल. 
 

अ) मागील कायपि का मांक १०, दनांक  १७/१२/२०१४ रोजीचा सभावृ ांत कायम करणे 
 
 
िवषय . १ भाग मांक ५१ बेल ठकानगर- गणेशनगर येथील िविवध र यास नामांकन करणेबाबत या  
                तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण.े. 
 
िवषय  .२ वाकडम ये नामफलक व दशादशक फलक लावणेकामी या  तावास मा यता  
                 देणेबाबत िवचार करणे. 
 
 िवषय .३  ब े ीय कायालयाच ेसन २०१४-२०१५ चे सुधारीत व सन २०१५-२०१६ चे मुळ  
                 अंदाजप कास मा यता देणेबाबत  िवचार करणे .(सोबत अंदाजप क  पु तक) 
 
िवषय . ४. मा.अ य  यांच ेमा यतेन ेयेणारे ऐनवेळच ेिवषय. 
 
 

सह /- 

शासन अ धकार  तथा 
स चव (सभाशाखा) 
ब भाग स मती 

 
.-ब /ेसभाशाखा/२/कािव/१६ /२०१५ 

दनाक –  २७/ ०१/२०१५ 


