
पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत [ कायपि का मांक 13 ] 

दनांक :   08/2/2017                  वेळ : दुपारी 12.०० वा. 
----------------------------------------------------------------------------------- -------   
     पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेफेबुवारी 2017 ची मािसक 
सभा बुधवार दनांक 08/2/2017 रोजी द.ु 12.00 वाजता अ े ीय कायालयातील 
“राजमाता िजजाऊ सभागृह” येथ ेआयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील स मा. 
सद य/सद या उपि थत होते. 
1. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव    सभापती 
2. मा. पा े राम संभाजी            सद य  
3. मा. बाबर शारदा काश   सद या  
4. मा. उ हास शेटटी             सद य   
5. मा. भारती फरांद े    सद या   
6. मा. जावेद शेख    सद य  
7. मा. भालेराव ितभा ाने र  सद या   
8. मा. नंदा िवकास ताकवणे   सद या    
9. मा. काळभोर वैशाली जा लदर  सद या 

तसेच  ीम. आशादेवी दुरगुड-े मा. े ीय अिधेकारी, ीम.रेखा गाडेकर– शासन 
अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा), ी. महादेव शदे–सहा. आरो यािधकारी, ी. सोनकुसरे 
अ ण–अित मण पथक मुख, ी. संजय देसाई, मु य आरो य िन र क, 

ी.डी.एस.सासवडकर, मु य आरो य िन र क, इ. उपि थत होते.  
  मा. सभापती, ी. पांढरकर िनलेश यांनी उपि थत स मा. नगरसद य, नगरसद या व 
अिधकारी यांचे वागत क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 
 यानंतर  मागील सभेचा सभावृ ांत [ द. 31/12/2016 िवशेष सभा कायपि का 

मांक 11 व दनांक 02/01/2017 भाग सिमती मािसक सभा कायपि का मांक 12] 
वाचून  कायम करणेत आला. मा. सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळचा िवषय सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेत आले. 
िवषय मांकः- (१) े ीय अिधकारी, अ- े ीय कायालय यांचेकडील प  .अ. .ेका./आ.(२) 
/कािव/२८८/२०१७ दनांक ८/२/२०१७ चे तावानुसार -  क  शासनाने दनांक २ 
ऑ ट बर २०१४ ते २ ऑ ट बर २०१९ या पाच वष कालावधीसाठी हणजेच महा मा गांधी 
यांचे १५० ा जयंतीपयत व छ भारत िमशन (नागरी) राबिव याची घोषणा केली आह.े 
याच धत वर रा य शासनाने व छ महारा  िमशन (नागरी) राबिव याचा िनणय घतला आह.े 
या अंतगत राबिवणेत येत असले या व छते या िविवध उप मांची अंमलबजावणी कर याची 
जबाबदारी संबंिधत थािनक वरा य सं थांची हणजेच महानगरपािलकांची आह.े यानुसार 
शासनाचे वेळोवेळी ा  होणा-या सुचनांनुसार व छतेचे िविवध उप म राबिवणेत येत 
आहेत. याम ये नाग रकांचे सहकायाने सावजिनक व छता, घनकचरा व थापन व शहर 
हगणदारीमु  करणे याचा समावेश आह.े शासनाकडील ा  सुचनांनुसार ३१ माच २०१७ 
पयत शहर ट या-ट याने हगणदारीमु  जािहर कर याचे उ ी  ठेवणेत आले आह.े शहरी 
िवकास मं ालय, भारत सरकार यांचेकडील अधशासक य प  . डी ओ. . Z- 
11021/4/2016 – SBM – II Dt. 2/3/2016 व 16/3/2016 तसेच MD-



SBM/AA/22/2016 Dt. 17/3/2016 नुसार शहर / वॉड हगणदारीमु  जाहीर करणे व 
यासाठी अनुसरावयाची कायप ती यानुसार अ- े ीय कायालय काय े ातील भाग . १० 

(तुळजाईव ती अजंठानगर), १८ ( कवळे), २५ ( चचवड टेशन– आनंदनगर) व २७ 
(मोरवाडी) हगणदारीमु  जाहीर करणेबाबतची कायवाही करणेत आलेली आह.े या तव 
सदरचे भाग हगणदारीमु  जािहर करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे. 
वरील माणे ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल करणेत आला. 
ठराव मांकः- १०१              िवषय मांकः- १ 
दनांकः- ८/२/२०१७      िवभागः-आरो य  

सुचकः- उ हास शे ी      अनुमोदकः-नंदा िवकास ताकवणे 
संदभः- े ीय अिधकारी, अ- े ीय कायालय यांचेकडील प  . 
अ. .ेका./आ.(२)/कािव/२८८/२०१७ दनांक ८/२/२०१७ चा ताव- क  शासनाने दनांक 
२ ऑ ट बर २०१४ ते २ ऑ ट बर २०१९ या पाच वष कालावधीसाठी हणजेच महा मा 
गांधी यांचे १५० ा जयंतीपयत व छ भारत िमशन (नागरी) राबिव याची घोषणा केली 
आह.े याच धत वर रा य शासनाने व छ महारा  िमशन (नागरी) राबिव याचा िनणय घतला 
आह.े या अंतगत राबिवणेत येत असले या व छते या िविवध उप मांची अंमलबजावणी 
कर याची जबाबदारी संबंिधत थािनक वरा य सं थांची हणजेच महानगरपािलकांची आह.े 
यानुसार शासनाचे वेळोवेळी ा  होणा-या सुचनांनुसार व छतेचे िविवध उप म राबिवणेत 

येत आहेत. याम ये नाग रकांचे सहकायाने सावजिनक व छता, घनकचरा व थापन व 
शहर हगणदारीमु  करणे याचा समावेश आह.े शासनाकडील ा  सुचनांनुसार ३१ माच 
२०१७ पयत शहर ट या-ट याने हगणदारीमु  जािहर कर याचे उ ी  ठेवणेत आले आह.े 
शहरी िवकास मं ालय, भारत सरकार यांचेकडील अधशासक य प  . डी ओ. . Z- 
11021/4/2016 – SBM – II Dt. 2/3/2016 व 16/3/2016 तसेच MD-
SBM/AA/22/2016 Dt. 17/3/2016 नुसार शहर/वॉड हगणदारीमु  जाहीर करणे व 
यासाठी अनुसरावयाची कायप ती यानुसार अ- े ीय कायालय काय े ातील भाग . १० 

(तुळजाईव ती अजंठानगर), १८ ( कवळे), २५ ( चचवड टेशन – आनंदनगर) व २७ 
(मोरवाडी) हगणदारीमु  जाहीर करणेबाबतची कायवाही करणेत आलेली आह.े या तव 
सदरचे भाग हगणदारीमु  जािहर करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मंजूर करणेत आला.        
यानंतर मा. सभापती ी. िनलेश पांढरकर यांनी तुतची सभा संप याचे जािहर केले. 

                     
सही/-  

 
(िनलेश शंकरराव पांढरकर) 

सभापती 
अ भाग सिमती 

. अ ेका /11/कािव/1173/2017 
द. 10/02/2017 

 शासन अिधकारी तथा 
  सिचव (सभाशाखा) 
   अ भाग सिमती 

                                                                                िनगडी - ४४ 
ित,  

सव संबंिधत िवभाग        
 


