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                                                   पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

                                                   ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव पुणे – ४११ ०३३ 

जा.क्र.ग/  ४  /कालव/०७ /२०१८  

दिनािंक  ०७ / ०२/ २०१८ 

प्रलि, 

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

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

 

 लवषय :- ग प्रभाग सलमिीची  लवशेष सभा कायापलत्रका क्र.८   दिनािंक   १२/०२/२०१८  

 

महोिय, 

 

लपपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची लवशेष सभा ग क्षेत्रीय कायााियाचे 

“   ग्रामिवैि बापजुी बवुा सभागहृ ”  येथे सोमवार दिनािंक  १२/०२/२०१८ रोजी सकाळी 

१०.३० वाजिा आयोलजि केिेिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े   सभेस आपण 

उपलथथि रहाव ेही लवनिंिी.    

 

               कळावे, 

                                                                                 आपिा लवश्वास,ू 

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 

 

 

 

 

 



2 

 

 

                                      पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

                                                   ग क्षेत्रीय कायाािय,थेरगाव                             

                                                          ग प्रभाग सलमिी, 

   लवशषे सभा 
                                                         कायापलत्रका क्र.  ८  

 

दिनािंक  १२/०२/२०१८          वेळ- सकाळी १०.३० वाजिा 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      पपिंपरी  पचिंचवड महानगरपालिका, ग प्रभाग सलमिीची  लवशेष सभा   सोमवार दिनािंक 

१२/०२/२०१८ रोजी  सकाळी १०.३० वाजिा थरेगाव येथीि ग क्षेत्रीय कायााियाच े “   

ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृह” येथे  आयोलजि केिेिी आह.े सभेमध्ये खािीिप्रमाणे कामकाज 

होईि.  

 

१) ग क्षेत्रीय कायााियाकडीि सन २०१७-१८ चे सुिारीि व सन २०१८-१९ चे मुळ अिंिाजपत्रक 

मा. प्रभाग सलमिीसमोर अविोकनाथा सािर करणे. 

 

  

                                                                                                प्रशासन अलिकारी िथा 

            सलचव (सभाशाखा) 

           ग प्रभाग सलमिी  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव -३३ 

गक्षेका /४/ कालव/ ७ /२०१८ 

दिनािंक :   ७ /०२/२०१८ 
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                                        पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

                                                   ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव पुणे – ४११ ०३३ 

जा.क्र.ग/  ४  /कालव/०८ /२०१८  

दिनािंक  ०८ / ०२/ २०१८ 

प्रलि, 

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

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

 

 लवषय :- ग प्रभाग सलमिीची  लवशेष सभा कायापलत्रका क्र.८   दिनािंक   १४/०२/२०१८  

 

महोिय, 

 

लपपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची लवशेष सभा ग क्षेत्रीय कायााियाचे 

“   ग्रामिवैि बापजुी बवुा सभागहृ ”  येथे बिुवार दिनािंक  १४/०२/२०१८ रोजी सकाळी 

११.०० वाजिा आयोलजि केिेिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े   सभेस आपण 

उपलथथि रहाव ेही लवनिंिी.    

 

               कळावे, 

                                                                                 आपिा लवश्वास,ू 

 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी 

 

 

 

प्रि – सवा सिंबिंलिि शाखाप्रमुख व शाखालिकारी 
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                                      पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका, 

                                                   ग क्षेत्रीय कायाािय,थेरगाव                             

                                                          ग प्रभाग सलमिी, 

   लवशषे सभा 
                                                         कायापलत्रका क्र.  ८  

 

दिनािंक  १४/०२/२०१८          वेळ- सकाळी ११.०० वाजिा 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      पपिंपरी  पचिंचवड महानगरपालिका, ग प्रभाग सलमिीची  लवशेष सभा   बुिवार दिनािंक 

१४/०२/२०१८ रोजी  सकाळी ११.०० वाजिा थरेगाव येथीि ग क्षेत्रीय कायााियाच े “   

ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृह” येथे  आयोलजि केिेिी आह.े सभेमध्ये खािीिप्रमाणे कामकाज 

होईि.  

 

१) ग क्षेत्रीय कायााियाकडीि सन २०१७-१८ चे सुिारीि व सन २०१८-१९ चे मुळ 

अिंिाजपत्रक मा. प्रभाग सलमिीसमोर अविोकनाथा सािर करणे. 

 

  

                                                                                                प्रशासन अलिकारी िथा 

            सलचव (सभाशाखा) 

           ग प्रभाग सलमिी  

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका 

ग क्षेत्रीय कायाािय, थेरगाव -३३ 

गक्षेका /४/ कालव/ ८ /२०१८ 

दिनािंक :   ८ /०२/२०१८ 

 

 

 

 

 

 


