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  पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ भाग सिमती  
कायपिञका मांक – १२ 

सभावृ ांत 
 

 दनांक-  ०१/ ०३ /२०१६ रोजी              दुपारी - ०३.०० वाजता  
 
   

        पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
दनांक ०१/०३/२०१६ रोजी द.ु ०३.०० 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. आशा र वं  सुपे – सभापती 
२. मा. मंदा आ हाट 

३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               
४. मा िवनया  तापक र 
५. मा. अनुराधा देिवदास गोफणे 
६. मा. वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
८.  मा. िव नाथ िवठोबा लांडे 
९.  मा. संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 
१०.मा. सोमवंशी काश बबनराव- ि वकृत सद य 
११.मा. िवजय सुदाम रसाळ- ि 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. ी.सतीश वाघमारे –
उपअिभयंता ( थाप य), ी.गो वंद खैरे, सहा. उ ान िनरी क, ी.िशराळ एस.ड य-ू 
मु या यापक , मा य.िव ालय, लांडेवाडी, ी.बोराव े  डी.एस. उपअिभयंता ( थाप य), 

ी.काळे ही.सी. उपअिभयंता ( थाप य), ी.गवळी डी.डी. उपअिभयंता ( थाप य), 
ी.ए. ही.क डे- उपअिभयंता (पा.पू), ी.धडस ए.आर. –क.अिभयंता (ज.िन.), ी.संदीप 

ठोकळे - क.अिभयंता, ी. ही.एम.मा डा-आरो य िनरी क, ी.आर.आर.साबळे- आरो य 
िनरी क, ी.जाधव ऐ.आर. सहा. िश क- मा य.िव ालय, लांडेवाडी, ीम.पवळे जय ी-
समुह संघटक,ना.िव.योजना     ----- 
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात  करणेत  
                  येत आह.े    
  
अ) दनांक ०४/०१/२०१७ रोजी झाले या सभेचा  काय मपिञका ०९ व १० सभावृतांत      
कायम करणेत आ याचे मा. सभापती यांनी  कट केले. 
 



 -  - 

 

2

2

                             -------- -----                
ठराव मांक-  ४०    िवषय मांक- १ 

दनांक- ०१/०३/२०१७    

सूचक- मा. मंदा आ हाट.     अनुमोदक- मा.सुरेखा ग हाणे 

संदभ- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .जा. .इ /े०२/कािव/६७/१७,   
         दनांक ०७/०२/२०१७   
          भाग . २९ इं ायणीनगर,व भाग . ३० च पाणी वसाहत 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 पंपरी चंचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ  िन ीत केलेले आह.े 
 या अनुषंगाने इ ेि य कायालय काय े ातील भाग . २९ इं ायणीनगर, व 

भाग . ३० च पाणी वसाहत  हे दोन भाग  द. ३१/०३/२०१७ 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 
 
 
 
            आशा र वं  सुपे 
             सभापती 

                                                                   इ भाग सिमती, भोसरी – ३९ 
 
 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/८५२/२०१७ 

दनांक-  ०१/०३/२०१७                          
                                                    शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                              इ ेञीय कायालय 
               भोसरी – ३९.  

 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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