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                                                                   ड े ीय कायालय, रहाटणी,  
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ित, 
मा. ी/ ीमती  ----------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
    िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ७ 
                              दनांक   ०२/०२ /२०१८ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माहे फे वुारी २०१८ ची मािसक सभा 
ड े ीय कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे शु वार दनांक ०२/०२/२०१८ रोजी 
दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आह.े 
 

सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस 
आपली उपि थती ाथिनय आह.े 
 
कळाव,े 
                                                                                                 आपला िव ासू, 
                                                                                                      सही/- 
                                                                                      शासन अिधकारी तथा सिचव,        
                                                                                                  सभाशाखा, 
                                                                                    ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                                रहाटणी, पुण-े१७ 
सोबत - कायपि का : ७ 
दनांक:-०२ /०२ /२०१८ 

 
 
 



                     पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 
                                          कायपि का  .  ७ 
 
  दनांक  ०२ /०२ /२०१८                  वेळ दुपारी १२. ०० वाजता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची   माहे फे वुारी २०१८ ची मािसक 
सभा शु वार दनांक ०२/०२/२०१८ रोजी दुपारी १२.०० वा. रहाटणी येथील ड े ीय 
कायालयाचे  “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आह.े सभेम ये खालील माणे 
कामकाज होईल.  

१)  मागील सभा कायपि का . ५ व ६  चा सभावृ ांत कायम करण े 
२)   महारा  शासना या वतीने हगणदारी मु  योजनतगत पपरी चचवड महापािलके या 
आरो य खा यामाफत वैयि  तक शौचालय बांधून दलेले आहे व काह ना अनुदान दलेले आह.े तरी  
वैदूव तीम ये  दो ही बाजूस असलेले सावजिनक शौचालय बंद करणेबाबत 
३)    पपळे सौदागर येथील रोझलँड रेिसडे सी शेजारील स.नं. १३०, १३२,१३३,१३४ पैक  
महापािलकेचे उ ान आर ण . ३७१ ब माण ेउ ान िवकिसत कर यात येत आह.े या उ ानाला 
शोभेल असे “राजमाता िजजाऊ उ ान” नामकरण करणेचा ताव 
४)  मा. सभापती ड भाग सिमती यांचे सुचनेनुसार करावयाचे कामकाज 

 
                                                                                      सही/- 
                                                                         शासन अिधकारी, तथा सिचव, सभाशाखा 
                                                                              ड े ीय कायालय, रहाटणी, पुण-े१७ 
जा. .ड/१३/कािव/ ७०  /२०१८ 
दनांक : २९ /०१/२०१८ 


