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ित,
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िवषय :- फ भाग सिमतीची िवशेष सभा कायपि का दनांक २८/०४/२०१६
महोदय,
िपपरी चचवड महानगरपािलका फ भाग सिमतीची िवशेष सभा फ े ीय कायालयाचे
“राजष शा महाराज सभागृह” येथे गु वार दनांक २८ /०४/२०१६ रोजी दु पारी १२.००
वाजता आयोिजत के लेली आहे.
सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर
सभेस आपली उपि थती ाथिनय आहे.
कळावे,
आपला िव ासू,

सही/शासन अिधकारी तथा
सिचव, सभाशाखा
फ े ीय कायालय, प. च.म.न.पा.,
िनगडी, पुण-े ४११००४४
सोबत - कायपि का : २
दनांक:-२५ /०४/२०१६

पपरी चचवड महानगरपािलका, िनगडी, पुण-े ४४
फ भाग सिमती,
कायपि का

.२

दनांक २८ /०४/२०१६

वेळ दु पारी १२. ०० वाजता

----------------------------------------------------------------------------------------------------पपरी

चचवड महानगरपािलका, फ भाग सिमतीची िवशेष सभा गु वार दनांक

२८/०४/२०१६ रोजी दु पारी १२.०० वा. फ

े ीय कायालयाचे “राजष शा

महाराज

सभागृह” येथे आयोिजत के लेली आहे. सभेम ये खालील माणे कामकाज होईल.
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क
शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले
आरो य िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक
२/१०/२०१४ पासुन व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची
घोषणा के लेली आहे. तसेच महारा

शासनाने देखील प

२०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वये क

.

वभाअ/

शासनाचे धत वर

व छ भारत अिभयान (नागरी ) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत
हगणदारी मु

(Open Defecation Free) शहरे कर याचे उ ी

आहे. तसेच मा. आयु

यांचेकडील प

िनि त के लेले

. मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, दनांक

१/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पूव ट याट याने पपरी चचवड शहर
हगणदारी मु

कर याचे उ ी

िनि त के लेले आहे. या अनुषंगाने फ

े ीय

कायालय काय े ातील भाग . ९ संभाजीनगर, भाग . २८ मासुळकरकॉलनी
हे दोन भाग दनांक ३०/०४/२०१६ पूव हगणदारी मु
Free) घोषीत करणेबाबत या
मा. े ीय अिधकारी यांचा

(Open Defecation

तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणेबाबतचा

ताव

सही/जा. .फ/सभा/कािव/५२/२०१६
दनांक : २५ /०४/२०१६

शासन अिधकारी, तथा
सिचव, सभाशाखा
फ े ीय कायालय,

