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  िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ४   
                          दनांक   ०३ /०७/२०१५ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे जुलै  मिह याची मािसक सभा ड 
ेि य कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  शु वार  दनांक  ०३/०७/२०१५ रोजी  

दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आहे. 
 
सदर सभेम य े 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 : ४,  
दनांक:-  ०३ /०७/ २०१५ 

 



                         पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                          कायपि का .४ 
दनांक  ०३/०७/२०१५                वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  जुल ैमिह याची मािसक सभा 

शु वार दनांक ०३/०७/२०१५ रोजी दुपारी १२.०० वा. रहाटणी येथील ड ेि य कायालयाचे  
“छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आहे.  सभेम ये खालील माणे कामकाज 
होईल.  

१) मागील कायपि का मांक ३, दनांक  १९/०६/२०१५ रोजी या सभेचा सभावृ ांत  
कायम करणे. 

२) भाग . ४५ पपरी वाघेरे गावठाण येथील पपरी वाघेरे गाव मशानभूमीजवळ 

मनपाचे शौचालय बांधलेल े असुन यामुळे सदर प रसराजवळील नागरीकां या त ारी 
वाढत आहेत. दुगधी पसर यामुळे आरो या या दृ ीने हे यो य नस याने सदर 

प रसरातील नागरीकां या शौचालय पाडणेबाबत वारंवार त ारी येत अस याने सदर 
शौचालय पाडण े

३) भाग . ४५ पपरी वाघेरे गावठाण मधील १०० फुटी र ता पपळे सौदागर पुलाजवळ 

मनपा माफत ये   नागरीक व मिहला बचत गटासाठी िवरंगुळा क  बांध यात आलेले 
असुन सदर ठकाणचा वापर होत नस याने तेथ ेम पी तसेच देवीदेवतांचे फोटो लावणेत 
आलेले आहेत यामुळे जातीय कलह िनमाण हो याची श यता अस यामुळे सदर ठकाणी 
सुशोभीकरणांतगत ये  नागरीकांसाठी बचेस, तसेच लॉन वगैरे लावुन सुशोिभकरण 

करण े 
४) पपळे िनलख भाग . ५४ येथील कै. भाकर नारायण साठे उ ानाम ये कै.     
   भाकर नारायण साठे मा. महापौर पपरी चचवड म.न.पा. यांचा अधाकृती पुतळा  
   उभारणे कामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस करण े

५) मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय.                                                                                                     
                                                                               सही/- 

                                                                                               शासन अिधकारी, तथा 
                       सिचव, सभाशाखा 
               ड ेि य कायालय, रहाटणी, पुण-े१७ 

जा. .ड/१३/कािव/५८ /२०१५ 
दनांक :  ३० / ०६ /२०१५  

 


