
                                                                      पपरी चचवड महानगरपािलका, 
       ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
                  पपरी – ४११ ०१७ 
                 जा. .ड/१३/कािव/२८०/२०१६, 
                दनांक   ०३/१०/२०१६ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
  िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ८   
                          दनांक  ०७ /१०/२०१६ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१६ ची मािसक 
सभा ड े ीय कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  शु वार दनांक  ०७/१०/२०१६ 
रोजी  दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आहे. 

 
सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस 

आपली उपि थती ाथिनय आहे. 
 
 कळाव,े 

                                                                                आपला िव ासू, 
             सही/- 
  शासन अिधकारी तथा  

                                                                              सिचव, सभाशाखा 
                                                                      ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                 रहाटणी, पुण-े१७ 

सोबत - कायपि का :८ ,  
दनांक:- ०७/१०/२०१६ 

 



                         पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का .८ 
दनांक  ०७/१०/२०१६         वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  ऑ टोबर २०१६ ची 

मािसक सभा शु वार  दनांक ०७ /१०/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वा.  ड े ीय कायालयाचे  
“छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आहे.  सभेम ये खालील माणे कामकाज 

होईल.  
१)    मागील कायपि का मांक ७  माहे स टबर २०१६ ची मािसक सभा दनांक  ०२/०९/२०१६  
        रोजी या सभेचा  सभावृ ांत  कायम करणे. 
२)   भाग . ४५ म य ेभैरवनाथ मंदीरामाग ेमनपाची सावजिनक मुतारी असुन या मुतारीची         

  वि थत देखभाल व दु ती होत नस याने प रसरात दुगधी पसरत अस यामुळे तसेच        
  प रसरातील नागरीकांचे वत:चे घरगुती वापराकरीता शौचालयाची व था अस याने        
  सदर   सावजिनक मुतारी पाडणेबाबत  

३)   भाग .४४ अशोक िथएटर, भाग .४७ नढेनगर काळेवाडी, भाग . ४८  
  तापक रनगर,व भाग . ५६ वैदुव ती(Open Defecation Free)घोषीत करणेबाबत या     
   तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण े        

४)    मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय. 
         

                 सही/- 
                                                                                 शासन अिधकारी, तथा  

                     सिचव, सभाशाखा 
            ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
                   रहाटणी, पुण-े१७ 
 

जा. .ड/१३/कािव/२८१/२०१६ 
दनांक :   ०३ /१० /२०१६ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    पपरी चचवड महानगरपािलका, 
     ड ेि य कायालय, रहाटणी,  
                पुणे – ४११ ०१७ 
               जा. .ड/१३/कािव/२८२/२०१६, 
              दनांक :  १४ /१० / २०१६ 

ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
          िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ८ दनांक १८/१०/२०१६ 
         संदभ : १) या कायालयाकडील प  . ड/१३/कािव/२८०/२०१६ द.३/१०/२०१६ 
 
महोदय, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे ऑ टोबर २०१६ ची मािसक 
सभा या कायालयाकडील संद भय प  . १ अ वये  शु वार  दनांक  ०७/१०/२०१६ रोजी  दुपारी  
१२.०० वाजता ड ेि य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत कर यात 
आली होती. परंतु दनांक  ०७/१०/२०१६ रोजीची बैठक  होऊ शकली नाही.  

 
सदर बैठक मंगळवार दनांक १८/१०/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वा. ड े ीय 

कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत कर यात आली आहे. सभेम ये सोबत 
जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस आपली उपि थती ाथिनय आहे. 

 
 कळाव,े 
                                                                                 आपला िव ासू, 
                                                                                     सही/- 

                                                                             शासन अिधकारी तथा  
                                                                               सिचव, सभाशाखा 
                                                                         ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                  रहाटणी, पुण-े१७ 

सोबत - कायपि का : ८,  
दनांक:-  १८/१० /२०१६ 

 
 



                   पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                           कायपि का .८ 
दनांक  १८/१०/२०१६         वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  ऑ टोबर २०१६ ची 

मािसक सभा मंगळवार  दनांक १८ /१०/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वा.  ड े ीय कायालयाचे  
“छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आहे.  सभेम ये खालील माणे कामकाज 

होईल.  
१)   मागील कायपि का मांक ७  माहे स टबर २०१६ ची मािसक सभा दनांक  ०२/०९/२०१६  
        रोजी या सभेचा  सभावृ ांत  कायम करणे. 
२)   भाग . ४५ म य ेभैरवनाथ मंदीरामाग ेमनपाची सावजिनक मुतारी असुन या मुतारीची         

  वि थत देखभाल व दु ती होत नस याने प रसरात दुगधी पसरत अस यामुळे तसेच        
  प रसरातील नागरीकांचे वत:चे घरगुती वापराकरीता शौचालयाची व था अस याने        
  सदर   सावजिनक मुतारी पाडणेबाबत  

३)   भाग .४४ अशोक िथएटर, भाग .४७ नढेनगर काळेवाडी, भाग . ४८  
  तापक रनगर,व भाग . ५६ वैदुव ती(Open Defecation Free)घोषीत करणेबाबत या     
   तावास मा यता देणेबाबत िवचार करण े        

४)    मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय. 
         

                                                                                                 सही/- 
                                                                                 शासन अिधकारी, तथा  

                     सिचव, सभाशाखा 
            ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
                   रहाटणी, पुण-े१७ 
 

जा. .ड/१३/कािव/२८३/२०१६ 
दनांक : १४ /१० /२०१६ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


