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पपरी चचवड महानगरपािलका 

                                                         इ ेञीय कायालय, भोसरी-३९ 
                                                                 जा. .इ ेका/४/कािव/२०१ /२०१६ 
                                                                 द.   २५/०४/२०१६  
 

ित, 
मा.---------------------------- 

           सद य/सद या इ भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

भोसरी-३९.  
 
 

            िवषय- पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  
 िवशेष सभा शु वार दनांक  २९/ ०४ /२०१६ रोजी स.११.०० 
 वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

 
 
 

महोदय / महोदया, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची िवशेष सभा 

शु वार दनांक  २९/ ०४ /२०१६ रोजी स.११.००वाजता इ ेञीय कायालयाचे 

“संत ाने र महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेस 

आपण उपि थत रहावे ही िवनंती. 

 

 
 
                                                                          आपला िव ासू,   

      
       

            सह /-                                                                            
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 – १ 
िवशेष सभा 

 
  दनांक-  २९/ ०४ /२०१६ रोजी                   सकाळी ११.०० वाजता 
      
                पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची िवशेष सभा 

शु वार दनांक  २९/ ०४ /२०१६ रोजी स.११.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील   

“संत ाने र महाराज” सभागृहात आयोिजत करणेत आली आह.े सभेत 

खालील माणे कामकाज होईल. 

िवषय मांक-१- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .जा. .इ /े०२/कािव 

/४०१/२०१६, दनांक २५/०४/२०१६.   

 िवषय – भाग . ३२ सॅ डवीक कॉलनी व भाग . ३४ ग हाणेव ती 
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 देणेचे येय गाठ यासाठी        
दनांक २/१०/२०१४ पासून व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये 

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 आह.े  तसेच मा.आयु  यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव 
/ ९६/ २०१६ दनांक १/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पुव  ट या 
ट याने पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ  िन ीत केलेले आह.े 
या अनुषंगाने इ ेि य कायालय काय े ातील भाग . ३२ सॅ डिवक कॉलनी 

व भाग . ३४ ग हाणे व ती हे दोन भाग द. ३०/४/२०१६ पूव  हगणदारी 
मु  (Open Defecation Free) घोिषत करणेसंबंधी इ ेि य कायालयाची 
िवशेष ेि य सभेचे द. २९/४/२०१६ पूव  आयोजन करणे आव यक आह.े तरी 
या अनुषंगाने पुढील कायवाही करणेत यावी.  

------ 
                    सह /- 

                                                                        शासन अिधकारी तथा  
                                                                     सिचव (सभाशाखा) 
                                                                       इ भाग सिमती 

 
जा. .इ ेका/४/कािव/ २०१ /२०१६ 
द.  २५/०४/२०१६  

 


