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पंपर चंचवड महानगरपा लका 
                                फ े ीय कायालय, नगडी ४४ 
                            जा. .फ ेका/सभा/५/का व/३३२/२०१६ 
                              दनांक:-  ८/८/२०१६ 
त, 

मा......................................... 
 
सद य/सद या, फ भाग स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगडी,पुणे - ४११ ०४४ 
 
 
  वषय:- पंपर चंचवड महानगरपा लके या मा. फ भाग स मतीची 
     मा सक सभा शु वार द. १२/०८/२०१६ रोजी दुपार 
                 १२.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत... 
 
महोदय/महोदया, 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. फ भाग स मतीची मा सक सभा 
शु वार दनांक १२/०८/२०१६ रोजी दुपार  १२.०० वाजता “फ” े ीय कायालयातील 
"राजष  शाहु  महाराज सभागृ हात" आयोिजत करणेत आल आहे. तर  आपण सभेस 
उपि थत रहावे, ह  वनंती. 
             
                                               आपला व वासू, 
 
                                                  सह /- 
                                               शासन अ धकार  
              स चव (सभाशाखा) 
                                               फ भाग स मती 
 
त – संबं धत शाखा मुख/  वभाग मुख --------------------- वभाग 
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पंपर चंचवड महानगरपा लका 
  फ भाग स मती 

                           कायप का मांक ६ 
दनांक:- १२/०८/२०१६        दुपार  १२.०० वाजता 
....................................................................................................................... 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. फ भाग स मतीची मा सक सभा शु वार दनांक 
१२/०८/२०१६ रोजी दुपार  १२.०० वाजता “फ” े ीय कायालयातील "राजष  शाहु  महाराज सभागृ हात" 
आयोिजत करणेत आल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे कामकाज होईल.  

अ) दनांक ०८/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा सभावृ तांत (कायप का मांक ५)  
कायम करणे. 

वषय . १. क   शासनाने देशातील सव शहरातील नागर कांना व छ पयावरण व चांगले आरो य 
मळावे या कर ता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागर कांना 
शौचालयाची सु वधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठ  दनांक २/१०/२०१४ 
पासुन व छ भारत अ भयान ( नागर ) संपूण देशाम ये राब व याची घोषणा केलेल  
आहे. तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/ २०१५/ . .२३/न व/३४ 
दनांक १५/५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ भारत अ भयान (नागर  ) 
राब व याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदार  मु त (Open Defecation 
Free) शहरे कर याचे उ ी ट  नि चत केलेले आहे. तसेच मा. आयु त यांचेकडील 
प  . मातवी/१२/का व/९६/२०१६, दनांक १/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पूव  
ट याट याने पंपर चंचवड शहर हगणदार  मु त कर याचे उ ी ट नि चत केलेले 
आहे. या अनुषंगाने फ े ीय कायालय काय े ातील भाग . ९ संभाजीनगर, 
भाग . २८  मासुळकर कॉलनी हे दोन भाग हगणदार  मु त (Open 

Defecation Free) जा हर कर यास मा यता देणेत आलेल  आहे. याच माणे फ 
े ीय काय े ातील भाग . ११ यमुनानगर हा भाग हगणदार  मु त (Open 

Defecation Free) करणेबाबत या तावास मा यता देणेबाबत मा. े ीय 
अ धकार  यांचा ताव 

वषय . २. मा. अ य ा यांचे परवानगीने येणारे ऐनवेळचे वषय.                                

 सह /-                
  शासन अ धकार  

तथा 
स चव(सभाशाखा) 

फ े ीय कायालय,  नगडी ४४ 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
फ े ीय कायालय, नगडी ४४ 
जा. .फ ेका/सभा/५/का व/३३३ /२०१६ 
दनांक:-  ०८/०८/२०१६ 


