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  पपरी चचवड महानगरपािलका 
इ भाग सिमती  

कायपिञका मांक – १ 
िवशेष सभा 

 
 दनांक-  २९/ ०४ /२०१६ रोजी              सकाळी ११.०० वाजता  
 
   

        पपरी चचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची िवशेष सभा शु वार 
दनांक  २९/०४/२०१६ रोजी स.११.०० वाजता इ ेञीय कायालयातील  “संत ाने र 
महाराज” सभागृहात आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 

१. मा.डॉ. दा बाजीराव लांडे  – सभापती 
२. मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               
४. मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

५. मा.आशा र व  सुपे 
६. मा.अनुराधा देिवदास गोफणे 
७. मा.जा लदर (बा पू) शदे 
८.   मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

           
       मा.चं कांत इंदलकर – े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.जीवन गायकवाड – (कायकारी अिभयंता थाप य) मा.कैलास थोरात- (कायकारी 
अिभयंता िव ुत), मा. िवण घोडे (कायकारी अिभयंता िव ुत),मा.जयंत बरशे ी- 
(कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा) मा. ी.सतीश वाघमारे –उपअिभयंता ( थाप य), 
मा. ी.संजय घुबे –उपअिभयंता ( थाप य), मा. ी.शेलार ए.बी. (क.अिभयंता 
जलिन:सारण) मा. ी.टी.एच.दाते – सहा.आरो य अिधकारी, मा. ी.पी.आर.तावरे – मु य 
आरो य िनरी क, मा. ी. रोकडे सी.आर.- आरो य िनरी क, मा. ी.एस.एच.वाघमारे - 
आरो य िनरी क  
  
     ----- 
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  करणेत 
येत आह.े    
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ठराव मांक-  ३   िवषय मांक- १ 

दनांक- २९/४/२०१६    
सूचक- मा.अिजत ग हाणे    अनुमोदक- मा.सुरेखा ग हाणे 
संदभ- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .जा. .इ /े०२/कािव/४०१/१६ 

          दनांक २५/०४/२०१६.   

िवषय – भाग . ३२ सॅ डवीक कॉलनी व भाग . ३४ ग हाणेव ती हगणदारी मु  
घोषीत करणेसंबंधी िवशेष े ीय सभेचे आयोजन करणेबाबत. 
 क शासनाने देशातील सव शहरामधील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले 
आरो य िमळणे याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना 
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न देणेचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ 
पासून व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची  घोषणा केलेली 
आह.े तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५/ .२३/निव/३४, दनांक 
१५/५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) 
राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation 
Free) शहरे कर याचे उ  िन ीत केलेले आह.े  तसेच मा.आयु  यांचेकडील प  . 
मातवी/१२/कािव/ ९६/ २०१६ दनांक १/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पुव  
ट या ट याने पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ  िन ीत केलेले आह.े 
 या अनुषंगाने इ ेि य कायालय काय े ातील भाग . ३२ सॅ डिवक कॉलनी 
व भाग . ३४ ग हाणे व ती हे दोन भाग    द. ३०/४/२०१६ पूव  हगणदारी मु  
(Open Defecation Free) घोषीत करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

     ------ 
मा. सभापती-  यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
       
             डॉ. दा बाजीराव लांडे   
                         सभापती 

                                                                      इ भाग सिमती 
                                 भोसरी – ३९. 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/२१७/२०१६ 

दनांक-  २९/४/२०१६ 

                          
                                                    शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                              इ ञेीय कायालय 
               भोसरी – ३९.  
 

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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 दनांक २९/४/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता इ भाग कायालयाचे   
िवशेष सभेत हगणदारी मु  भाग याबाबत खालील माण ेमा.नगरसद यांनी चचा केली. 
 
मा.अिजत ग हाण े  - इ े ीय कायालया या सव भागात इथून पुढे आप याला सवच 
ठकाणी व छता क न यायची आह.े 

मा.टी.एच.दाते – (सहा.आरो य अिधकारी) -  भाग . ३२ सॅ डवीक कॉलनी व भाग 
. ३४ ग हाणेव ती हगणदारी मु  करायचा आह.े अशा कारे आप याला येक वॉड 

हगणदारी मु  करायचा आह.े   
मा. Adv.िनतीन लांडग े– सु वातीला अनािधकृत झोपडया काढून टाक या पािहजे.  
मा.सुरेखा लांडग े– माझे भागात खूप वषापूव चे जुने बांधकाम असलेले सावजिनक 
शौचालय आहे याची दु ती करावी लागेल. परंतू दु ती करायला लागलो तर काही लोक 
दु ती क न देत नाही.  
मा. ी. रोकडे सी.आर. - आरो य िनरी क – काही शौचालयांची बांधकामे पंधरा वीस 
वषापुव  केलेली आहेत.  सु वातीला  अंकुशराव लांडगे नाटयगृहासमोरील काम करणे 
गरजेचे वाटते.  ते झालेनंतर वॉडचे काम कर यात येईल.  
मा.अिजत ग हाण े– या भागात शौचालयासाठी  काम करायचे आहे याची मािहती 
पेपरला देणेत यावे. जागा आर ीत आहे का पािहले पािहजे. बांधकाम िवभागान े
ठरिवले या या र याचे कवा आर णाचे जागेत आपण  बांधकाम क  शकत नाही. 
मा.टी.एच.दाते – (सहा.आरो य अिधकारी) – आपण परफे ट जागा अस या िशवाय 
बांधकाम करणार नाही.  आतापयत ४६६ लोकांना इ े ीय कायालया माफत अनुदान 
केले आह.े  ३७.२८,०००/- इतके केले आह.े ३६ नागरीकांना ८,०००/- माणे 
२,८८,०००/-  दले आह.े 
मा.अिजत ग हाण े – झो.िन.पू.िवभागातील अिधकारी/ कमचारी यांचेशी सबंधीत 
िवषयावर बोलले पािहजे. ब-याच ठकाणी जागा उपल ध आह.े जागा नसेल तर दु त 
क न या.  
मा. े ीय अिधकारी – गवळीनगर, संजयगांधीनगर या ठकाणी १९ एि ल रोजी 
हगणदारी मु  बोधनकरीता गेलो होतो. महापािलकेला व छते या बाबतीत पुर कार 
िमळा यानंतर मा.आयु  साहेबानंी िमट ग घेतली होती. क  शासना या वेबसाईटवर 
आह.े शासन चांग या कारे य  करीत आहे. आपले सवाचे सहकाय िमळावे. आपले 
मा यमातुन नागरीकांना मािहती दयावी.  
मा.अिजत ग हाण े – ब-याच ठकाणी शौचालय नाही. तसेच या ठकाणी शौचालय 
आहे ते वापरले जात नाही. ते वापरले पािहजे. शौचालय सं या  व लोकसं या मॅच होते का 
हे पािहले पािहजे. 
मा.टी.एच.दाते – (सहा.आरो य अिधकारी) – या ठकाणी जागा उपल ध आहे या       
ठकाणी शौचालय कर यात येणार आह.े  

मा.अिजत ग हाण े – या कामकाजा संदभात ले स लावले पािहजे. जािहरात केली 
पािहजे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तसेच संबंधीत वॉडमधील 
नगरसेवकांचे नावाचे ले स जागोजागी लावावेत.  हे खूप चांगले काम आह.े  
हॅ डवील छापावे,  जनजागृती करावी. शासनाने याबाबत तातडीने कायवाही 
करावी. 
मा. सभापती-  यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 
 


