
            पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

                                                    अ क्षेलिय कायाािय लनगडी, िुंणे-४४ 

                                                   जा.क्र.अक्षकेा/११/कालव/१७७/२०१६ 

                                                    दिनाांक - २६/ ४/२०१६ 

 

प्रलि, 

मा.श्री./श्रीम. ------------------------------ 

 

सिस्य/सिस्या अ प्रभाग सलमिी, 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका  

लनगडी- ४४ 

 

लवषय:- अ प्रभाग सलमिीिंी लवशेष सभा  शुक्रवार   

            दिनाांक २९/०४ /२०१६ रोजी  आयोलजि केिबेाबि.. . 

 

महोिय/महोिया,  

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीिंी लवशेष सभा  शुक्रवार        

दिनाांक २९/०४/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा अ क्षेिीय कायााियािीि राजमािा 

लजजाऊ सभागृह येथ ेआयोलजि केिी आह.े  सोबि सभिेंी कायािंलिका जोडिी आह.े आिंण सभेस 

उिंलस्थि रहावे ही लवनांिी. 

 

आिंिी लवश्वास,ू 

 

 

सही/- 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

 अ प्रभाग सलमिी 



पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ प्रभाग सलमिी 

कायािंलिका क्रमाांक २ 

दिनाांक:- २९/०४/२०१६                                   वळे: ििुंारी ११.०० वाजिा 

…………………………………………………………………………………........................ 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या अ प्रभाग सलमिीिंी माह े एलप्रि २०१६ िंी लवशेष सभा शुक्रवार        

दिनाांक २९/०४ /२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा अ क्षेिीय कायााियािीि राजमािा लजजाऊ सभागृह 

येथ ेआयोलजि केिी आह.े सिर सभेि खािीिप्रमाण ेकामकाज होईि. 

 

लवषय 

क्र. १ 

अ क्षेिीय कायााियािें आरोग्य लवभागाकडीि िंि क्रमाांक अक्षकेा/आ२/कालव/२१६ /२०१६ दिनाांक  

२५/४/२०१६ रोजीिंा  स्वच्छ भारि लमशन ( नागरी ) व स्वच्छ महाराष्ट्र लमशन (नागरी) अांिगाि प्रभाग 

हगणिारी मुक्त जालहर करणे बाबििंा प्रस्िाव. 

 

          कें द्र शासनान े दिनाांक 2 ऑक्टोंबर 2014 ि े 2 ऑक्टोंबर 2019 या िंािं वषा कािाविीसाठी 

म्हणजेिं महात्मा गाांिींिें 150 व्या जयांिीिंयंि स्वच्छ भारि लमशन (नागरी) राबलवणेिंी घोषणा केिी 

आह.े यािं ििीवर राज्य शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र लमशन (नागरी) राबलवणेिंा लनणाय घेििा आह.े या 

अांिगाि राबलवणेि येि असिले्या स्वच्छिेच्या लवलवि उिंक्रमाांिंी अांमिबजावणी करणिेंी जबाबिारी 

सांबांलिि स्थालनक स्वराज्य सांस्थाांिंी म्हणजेिं महानगरिंालिकाांिंी आह.े त्यानुसार शासनािें वेळोवेळी प्राप्त 

होणा-या सुिंना स्वच्छिेिंे लवलवि उिंक्रम राबलवणेि येि आहिे. यामध्य ेनागररकाांिें सहकायााने सावाजलनक 

स्वच्छिा, घनकिंरा व्यवस्थािंन व शहर हगणिारीमुक्त करण ेयािंा समावेश आह.े  

 मा. सांयुक्त सलिंव िथा लमशन लनिेशक (एस.बी.एम.) शहरी लवकास मांिािय, भारि सरकार 

याांिेंकडीि अिाशासकीय िंि क्र. डी.ओ.क्र. Z-11021/04/2016-SBM-II Dt. 2/3/2016 व 16/3/2016 

िसेिं MD-SBM/AA/22/2016 Dt. 17/3/2016 नुसार  शहर / वॉडा हगणिारीमुक्त जालहर करणे व 

त्यासाठी अनुसरावयािंी कायािंद्धिी याबाबि कळलविी आह.े  

व्याख्या - A city / ward is notified as ODF  city / ward if , at any point of the day, not a 

single person is found defecating in the open. (हगणिारीमुक्त शहर/वॉडा जालहर करिाना 

शहराि/ वॉडााि दिवसाि किीही एकही व्यक्ती उघड्यावर शौिं करिाना आढळणार नाही. ) 

यासाठी खािीि बाबींिंी िंिुािा होण ेआवश्यक आह.े 

1. 1. सवा कुटुांबाांना शौिंािय बाांिणेसाठी जागा उिंिब्ि असिी िंालहजे ककवा त्याांनी शौिंािय बाांििेि े

असावे. 

2. कुटुांबाांकडे शौिंािय बाांिणेसाठी जागा उिंिब्ि नाही त्याांिेंसाठी 500 मीटर अांिरािंयंि 

सामुिालयक शौिंाियािंी व्यवस्था उिंिब्ि असिी िंालहजे. 

3. सवा बाजारिंेठा / व्यवसालयक रठकाणाांसाठी 1 दक.मी. िंयंििें अांिराि     सावाजलनक    

शौिंाियािंी सुलविा उिंिब्ि असिी िंालहजे. 

4. शहराि उघड्यावर शौिं करणा-याांलवरुद्ध िांडात्मक कारवाई करण्यािंी िरिुि असिी िंालहजे.  

   

          या बाबींिंी िंुिािा होि असिेबाबि सांबांलिि प्रभाग/वॉडामलिि शाळा/ महालवद्याियाकडून 

त्याांिें शाळा/महालवद्याियाि लशक्षण घेि असिेल्या सवा लवद्यार्थयाासाठी शाळेि/ महालवद्याियाि 

िसेिं त्याांिें घरी स्वच्छिागृहािंी सुलविा उिंिब्ि असून िे लनयलमििंणे त्यािंा वािंर करिाि व ि े

उघड्यावर शौिंास जाि नसिबेाबि स्वयांघोषणािंि ( Self declaration form )  भरुन घेणे िसेिं 

वॉडाािीि Self Help Groups ( बिंिगट ) याांिेंकडून त्याांिें बिंि गटािीि सिस्य, त्याांिें कुटुांबीय 

िसेिं िंररसरािीि नागररक याांिेंसाठी त्याांिें घरी स्वच्छिागृहािंी सुलविा उिंिब्ि आह.े िसिें ज्याांिें 



घरी वैयक्तीक शौिंाियािंी सुलविा उिंिब्ि नाही त्याांिेंसाठी सामुिालयक स्वच्छिागृहािंी सुलविा 

उिंिब्ि असून िे लनयलमििंणे त्यािंा वािंर करिाि. त्याांिें िंाहणीि त्या प्रभागािीि कोणीही 

नागररक उघड्यावर शौिंास जाि असल्यािें आढळून यिे नसिेबाबि स्वयांघोषणािंि ( Self 

declaration form )  भरुन घणेे.  

            उिंरोक्त प्रमाणे स्वयांघोषणािंि ( Self declaration form ) प्राप्त झािेनांिर िसा ठराव 

सांबांलिि शहर प्रशासनाने सांमि करावा. याबाबि नागररकाांच्या हरकिी / feedback 15 दिवसाि 

मागवाव्याि व कािाविीि योग्य हरकिी प्राप्त झाल्या नसिीि िर अांलिम ठराव सांमि करुन िो राज्य 

शासनास सािर करावा. त्यानसुार टप्पप्पया- टप्पप्पयाने प्रभाग / वॉडा व सांिंुणा शहर दिनाांक 2 ऑक्टोंबर 

2017 िंयंि हगणिारीमुक्त करणेिें उद्दीष्ट आह.े िंलहल्या टप्पप्पयाि 30 एलप्रि 2016 िंयिं प्रत्येक 

क्षेिीय कायााियाकडीि २-२ लनवडणूक प्रभाग हगणिारीमुक्त जालहर करणिे यणेार आहिे. त्यानुसार 

अ-क्षेिीय कायााियाकडीि प्रभाग क्र. 15 (ित्तवाडी) व प्रभाग क्र. 17 (सांिििुकाराम उद्यान)  

िंलहल्या टप्पप्पयाि हगणिारीमकु्त जालहर करणे प्रस्िालवि करणेि यिे आह.े यासाठी खािीि प्रमाण े

कायावाही करणिे आििेी आह.े 

1. प्रभाग क्र. 15 (ित्तवाडी) मलिि 3 व प्रभाग क्र. 17  (सांिििुकाराम उद्यान)  मलिि 11 

शाळा/ महालवद्याियाांिें प्रलिलनिींिंी क्षेिीय कायाािय स्िरावर बैठक घेवून त्याांना सिरिें 

उिंक्रमािीि त्याांिंा आवश्यक असििेा सहभाग याबाबि मालहिी िेवून त्याांिेंकडून 

स्वयांघोषणािंि ( Self declaration form ) प्राप्त करुन घणेेि आिे. 

2.  प्रभाग क्र. 15(ित्तवाडी)  व प्रभाग क्र. 17 (सांिििुकाराम उद्यान)  मलिि मलहिा 

बिंिगटाांशी सांिंका    सािून त्याांना सिरिंे उिंक्रमािीि त्याांिंा आवश्यक असिेिा सहभाग 

याबाबि मालहिी िेवून त्याांना स्वयांघोषणािंि ( Self declaration form ) िेणेिंी लवनांिी 

केिी. त्यानुसार प्रभाग क्र. 15 (ित्तवाडी) मलिि  १९ व प्रभाग क्र. 17 (सांिििुकाराम 

उद्यान)  मलिि 13 मलहिा बिंि गटाांकडून स्वयांघोषणािंि  (Self declaration form ) 

प्राप्त झािी आहिे. 

  वरीि प्रमाणे शाळा/ महालवद्यािये व Self Help Groups ( बिंिगट ) याांिें स्वयांघोषणािंि ( 

Self declaration form ) नुसार िसेिं या भागाि म.न.िंा. मार्ा ि करणिे आिले्या िंाहणीमध्ये 

नागररक उघड्यावर शौिं करीि असल्यािें आढळून येि नाहीि. त्यािं प्रमाण ेसिर वॉडााि नागररकाांकडे 

स्वच्छिागृहािंी सुलविा उिंिब्ि आह.े  ज्या नागररकाांकडे वैयक्तीक शौिंाियािंी सुलविा उिंिब्ि नाही 

त्याांिेंसाठी 500 मी. िंयंििें अांिरामध्ये सामुिालयक शौिंाियािंी सुलविा उिंिब्ि आह.े बाजारिंेठाांिें 

भागाि 1 दक.मी. अांिरामध्ये सावाजलनक शौिंाियािंी सुलविा उिंिब्ि आह.े  

  उिंरोक्त प्रमाण ेप्रभाग क्र .15 (ित्तवाडी) व 17 (सांिििुकाराम उद्यान)  या  प्रभागाांमध्य ेनागररक 

उघड्यावर शौिंास जाि असल्यािें दिसून येि नाही  .यास्िव प्रभाग क्र . 15 (ित्तवाडी)  व प्रभाग क्र  . 

17 (सांिििुकाराम उद्यान)   प्रभाग हगणिारीमुक्त जालहर करणेसाठी मान्यिा िणेेबाबि लविंार करणे .  

                                                                                                                 

सही/- 

 

प्रशासन अलिकारी िथा 

सलिंव (सभाशाखा) 

 अ प्रभाग सलमिी 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

अ क्षेिीय कायाािय, लनगडी-४४ 

क्रमाांक अक्षेका/११/कालव/१७७ /२०१६,     दि. २६ एलप्रि २०१६  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


