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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . २ 

सभावृ ांत  
 

दनांक :-  २५/४/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची िवशेष सभा सोमवार दनांक 
२५/४/२०१६ रोजी द.ु १२.३० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा.सुयवंशी आशा ाने र   अ य ा 
२. मा.गणेश नारायण ल ढे  
३. मा.शमीम पठाण  
४. मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव    
५. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    
६. मा.को-हाळे अनंत सुभाष 
७. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख      
८. मा.गावडे जय ी वसंत 
९. मा.िवमलताई जगताप 
१०. मा.पवार अ पा उफ संपत ानोबा 
११. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१२. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१३. मा.िगरीष ाने र शेडग े  वीकत सद य  
१४. मा.शरद मािणकचंद  लुणावत   वीकृत सद य    
१५. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर   वीकृत सद य  
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.सुभाष माछरे  – ेि य अिधकारी ,मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,     
मा. देव णा गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,  मा.एस.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत 
 िवभाग     मा.एकनाथ  पाटील – उपअिभयंता िवदयुत िवभाग, मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , 
मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य, मा.एन.आर. नबाळकर  – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ,  
उपअिभयंता , थाप य,  मा.राज  डंुबरे – उपअिभयंता जलिनसारण िवभाग, मा.आबासाहेब ढवळे – उपअिभयंता, 
बांधकाम परवानगी  िवभाग, मा.के.डी.दरवडे , सहा.आरो यािधकारी,  मा.गणेश देशपांडे, मु य आरो य िन र क  
इ यादी.  

सभे या सुरवातीस मा.शमीम पठाण यांनी पुढील माणे सुचना मांडली. 
 आज दनांक २५/४/२०१६ रोजी या भाग सिमती सभेत कै.सुभाष  सोपानराव भोईर,कै.कुसुम 
िभकोबा  चचवडेपाटील, कै.आनंदीबाई द ा य कंुभार, कै.िवलास बागडे, कै.िनतीन भामरे, कै.महादेव 
गुणाजी डांग,े  यांना दाजंली वाहणेत यावी. 
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 सदर सुचनेस मा.आि नी गजानन चचवडेपाटील यांनी अनुमोदन दल.े 
तदनंतर सव स मा.सद य, अिधकारी यांनी दोन िमिनटे उभे रा न दाजंली वाहणते आली  
यानंतर मा. सभा य  सुयवंशी आशा ाने र यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 

कामकाजास सु वात  केली.   
    

ठराव . ३              िवषय . १ 
द.   २५/४/२०१६       िवभाग -  आरो य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शमीम पठाण          अनुमोदक: मा. आि नी चचवडेपाटील     
संदभ :- मा. े ीय  अिधकारी ब े ीय कायालय  यांचेकडील प   
          .ब ेआ/ वभा/कािव/२३/२०१६, दनांक २२/४/२०१६ 

   देशातील सव शहरामधील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे 
याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न 
दे याचे येय गाठ यासाठी द.२/१०/२०१४ पासून क  शासनाने व छ भारत अिभयान (नागरी) संपुण 
देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े  तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५ / .  
.२३/निव/३४,  द.१५/५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) 
राबिव याचे ठरवून  द. २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation Free)  शहरे 
कर याचे उददी  िन ीत केलेले आह.े  
   यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय काय े ातील सव 
नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे याकरीता व छ भारत अिभयान व व छ 
महारा  अिभयान (नागरी) अंतगत शौचालये उपल ध नसले या नागरीकांना वैय क शौचालय सुिवधा 
उपल ध क न दे यात येत आहेत.  तसेच काही ठकाणी सावजिनक शौचालये उपल ध क न देणेत आलेली 
आहेत. उघडयावर शौचास जाणा-या नागरीकांचे बोधन क न यांना शौचालयांचा वापर करणेबाबत  

वृ  कर यात येत आह.े 
   मा.आयु  , पपरी चचवड महानगरपािलका यांचेकडील प  .मातवी/१२/कािव /९६ 
/२०१६, द.१/४/२०१६ अ वये कळिवलेनुसार द.२/१०/२०१७ पुव  ट याट याने  पपरी चचवड शहर 
हगणदारी मु  कर याचे उददी  िन ीत केलेले आह.े यानुषंगाने ब े ीय कायालय काय े ातील भाग 

. २३ केशवनगर व भाग . २४ ा.रामकृ ण मोरे े ागृह हे दोन भाग द. ३० एि ल २०१६ पुव  
हगणदारी मु  (Open Defecation Free)  घोषीत  कर याकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------------------  
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वरील माणे सभेचे कामकाज झाल े मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार 

मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  
 
         सही/- 

[सुयवंशी आशा ाने र] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/  १९१   /२०१६. 
दनांक :   २८  /  ०४  /२०१६             

                सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


