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          इ भाग सिमती 
   पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९. 
 
  
            िवषय- पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  

 मािसक सभा बुधवार दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी  
  दुपारी ०३.०० वा. आयोिजत   केलेबाबत. 

 

महोदय / महोदया, 

 

 पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा  बुधवार दनांक 
०१/०३/२०१७ रोजी दुपारी ०३.०० वा. इ े ीय कायालयाचे “ संत ाने र महाराज” 

सभागृहात आयोजीत करणेत आली आहे. सभेस आपण उपि थत राहावे ही िवनंती. 
 

 

                                                                           आपला िव ासू,   

      

          सही/-                                                                           
शासन अिधकारी तथा  

                                                                     सिचव (सभाशाखा) 
                                                                          इ भाग सिमती 
त – 

१) सव संबंिधत शाखा मुख 
२) कायालयीन नोटीस बोड. 

 

 

  



 पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ भाग सिमती  

कायपिञका मांक – १२ 
 

 दनांक-  ०१/ ०३ /२०१७ रोजी              दुपारी - ०३.०० वाजता  
 

        पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
०१/०३/२०१७ रोजी द.ु ०३.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील “ संत ाने र महाराज” 

सभागृहात आयोजीत करणेत आली आहे. सभेत खालील माणे कामकाज होईल.  

अ) दनांक ०४/०१/२०१७ रोजी झाले या सभेचा  
काय मपिञका ०९ व १० सभावृतांत   
 कायम करणे.                       

वषय . १ - मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .जा. .इ /े०२/कािव/६७/१७,   

                     दनांक ०७/०२/२०१७   
          भाग . २९ इं ायणीनगर,व भाग . ३० च पाणी वसाहत हगणदारी मु     
          घोषीत करणेसंबंधी िवशेष े ीय सभेचे आयोजन करणेबाबत.  
 क शासनाने देशातील सव शहरामधील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले 
आरो य िमळणे याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना 
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न देणेच े येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासून 
व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम य ेराबिव याची  घोषणा केलेली आह.े तसेच 
महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५/ .२३/निव/३४, दनांक १५/५/२०१५ 
अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) राबिव याचे ठरवून दनांक 
२/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation Free) शहरे कर याचे उ  
िन ीत केलेले आहे.  तसेच मा.आयु  यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव/ ९६/ २०१६ 
दनांक १/४/२०१६ अ वय े दनांक २/१०/२०१७ पुव  ट या ट याने पंपरी चंचवड शहर 
हगणदारी मु  कर याचे उ  िन ीत केलेले आह.े या अनुषंगाने इ ेि य कायालय 
काय े ातील भाग . २९ इं ायणीनगर, व भाग . ३० च पाणी वसाहत  ह े दोन 
भाग  द. ३१/०३/२०१७ पूव  हगणदारी मु  (Open Defecation Free) घोषीत 
करणेस मा यतेकामी ठेव यात यावा. 

 मा.सभापती यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय घेणे. 
 

                                                         शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 
                                   इ ेञीय कायालय 

                    भोसरी – ३९.  
 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
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