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------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
 
  िवषय :- ड भाग सिमतीची  मािसक सभा कायपि का . ११   
                          दनांक  ०५ /०१/२०१७ 
महोदय, 
 

िपपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग सिमतीची माह े जानेवारी २०१७ ची मािसक 
सभा ड े ीय कायालयाचे “छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  गु वार दनांक  ०५/०१/२०१७ 
रोजी  दुपारी  १२.०० वाजता आयोिजत केलेली आहे. 

 
सदर सभेम ये सोबत जोडले या कायपि के माणे कामकाज कर यात येईल. सदर सभेस 

आपली उपि थती ाथिनय आहे. 
 
 कळाव,े 

                                                                                आपला िव ासू, 
             सही/- 
  शासन अिधकारी तथा  

                                                                              सिचव, सभाशाखा 
                                                                      ड ेि य कायालय, प. च.म.न.पा., 
                                                                                 रहाटणी, पुण-े१७ 
सोबत - कायपि का  : ११ ,  
दनांक:- ०५/०१ /२०१७ 

 



                         पपरी चचवड महानगरपािलका, रहाटणी, पुण-े१७ 
                                           ड भाग सिमती, 

                                           कायपि का .११ 
दनांक  ०५/०१/२०१७         वेळ दुपारी १२.०० वाजता 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     पपरी  चचवड महानगरपािलका, ड भाग सिमतीची  माहे  जानेवारी २०१६ ची 
मािसक सभा गु वार  दनांक ०५/०१/२०१७ रोजी दुपारी १२.०० वा.  ड े ीय कायालयाचे  
“छ पती शा  महाराज सभागृह” येथे  आयोिजत केलेली आहे.  सभेम ये खालील माणे कामकाज 
होईल.  
१) मागील कायपि का मांक ८ माहे ऑ टोबर २०१६ ची मािसक सभा दनांक १७ /१० /  
          २०१६ , कायपि का मांक ९ माहे नो हबर २०१६ ची मािसक सभा दनांक  
          ४/११/२०१६ व कायपि का . १० माह ेिडसबर २०१६ रोजी या सभांचा  सभावृ ांत   
         कायम करणे  
२) क   शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य 

िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची 
सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासुन व छ भारत 
अिभयान (नागरी) संपूण देशाम य े राबिव याची घोषणा केलेली आह.े तसेच महारा  
शासनाने देखील प  . वभाअ/ २०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वय े
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 ी   
िनि त केलेले आह.े तसेच मा. आयु  यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, 
दनांक १/४/२०१६ अ वय े दनांक २/१०/२०१७ पूव  ट याट याने पपरी चचवड शहर 

हगणदारी मु  कर याचे उ ी  िनि त केलेले आह.े या अनुषंगाने ड े ीय कायालय 
काय े ातील भाग . ४५ हा भाग हगणदारी मु  (Open Defecation Free) 
घोिषत करणेबाबत 

३) क   शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य 
िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची 
सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासुन व छ भारत 
अिभयान (नागरी) संपूण देशाम य े राबिव याची घोषणा केलेली आह.े तसेच महारा  
शासनाने देखील प  . वभाअ/ २०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वय े
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 ी   
िनि त केलेले आह.े तसेच मा. आयु  यांचेकडील प  . मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, 
दनांक १/४/२०१६ अ वय े दनांक २/१०/२०१७ पूव  ट याट याने पपरी चचवड शहर 

हगणदारी मु  कर याचे उ ी  िनि त केलेले आह.े या अनुषंगाने ड े ीय कायालय 



काय े ातील भाग .४३, ४४,४६,४७,४८,५४,५५,५६ व ५७ हे ९ भाग हगणदारी 
मु  (Open Defecation Free) घोिषत करणेबाबत या तावास मा. ड भाग सिमतीने 
ठराव संमत झाला असुन याबाबत दै. चा ल म ये दनांक ४/१२/२०१६ रोजी व दै. 
सं यानंद म ये दनांक ६/१२/२०१६ रोजी जाहीर कटन िस द क न नागरीकांकडून 
हरकती मागिव यात आ या हो या. परंतु नागरीकांकडून एकही हरकत िवहीत मुदतीत ड 

े ीय कायालयास ा  न झालेली नाही. यामुळे उ  भाग . ४३,४४,४६,४७,५४,५५ 
व ५७ हगणदारी मु  करणेबाबतचा िवषय कायम करणेबाबत े ीय अिधकारी ड े ीय 
कायालय यांचा ताव 

४) भाग . ५५ मधील कुणाल आयकॉन रोडवरील आर ण . २३६७A पपळे सौदागर येथे 
डा मैदान आह.े सन १९९६ म ये िवकास कामाचे आर ण पडले यावेळेस या डा 

मैदानासाठी वग य बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर यांनी आप या मालक ची संपुण जागा 
यासाठी दली . ते एक उ कृ  कब ी खेळाडू होते. अिखल भारतीय कब ी पंच होते व ते पुण े
िज हा कब ी असोिसएशनचे कायका रणी सद य देखील होते. यांनी आपल ेकाळात अनेक 
नामवंत कब ी खेळाडू घडिवले, कब ी खेळाला एक मानाचे थान िमळवून दले. अशा 
सामािजक, राजक य, डा या िविवध े ाम ये अमु य योगदान असणारे वग य 
बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर यां या अिव मरणीय कायासाठी भाग . ५५ मधील डा 
मैदानाला अिखल भारतीय कब ी पंच वग य बाळासाहेब बाजीराव कंुजीर डांगण असे 
नामकरण कर याबाबत 

५) मा.अ य  यांचे मा यतेने येणारे ऐनवेळचे िवषय. 
 
                                                                                                           सही/- 

 जा. .ड/१३/कािव/०२ /२०१७                                           शासन अिधकारी, तथा  
            दनांक :   ०२/ ०१ /२०१७                                                  सिचव, सभाशाखा 

                                                                               ड े ीय कायालय, प. च.म.न.पा., 
                        रहाटणी, पुण-े१७             
                    


