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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा स मती   

कायप का मांक – ०२ 

सभावृ ांत  

    दनांक - ०७/१२/२०२१                                                वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा मंगळवार   

दनांक ०७/१२/२०२१ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 

रामचं  पवळे सभागृ हात मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-

२०२०/ . .७६/न व-१४ द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेत 

खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात उपि थत होते. 
 

१. मा. अनुराधा गणपत गोरखे   -  सभापती 

  २. मा. बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

  ३. मा. ा.सोनाल  द ा य ग हाण े

  ४. मा. साधना अंकुश मळेकर 

  ५. मा. च धे आरती सुरेश 

  ६. मा. वैशाल  ानदेव घोडेकर 
     
  या शवाय मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.आ णा बोदडे – सहा यक आयु त, मा. श रष 

पोरेडी – कायकार  अ भयंता, मा.रामगुड े – कायकार  अ भयंता, मा.महाजन – कायकार  अ भयंता हे 

अ धकार  सभेस उपि थत होते.  

---------- 
 

उपि थत स मा.सद यांच ेसंमतीने खाल ल वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .१) तृतीय पंथीयांसाठ  माट व छतागृ ह बांधणेबाबत. 

  मा. ा.सोनाल  ग हाणे व मा.आरती च धे यांचा ताव. 
 
वषय .२) सॅ नटर  नॅप कन ह डंग मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणेबाबत. 

  मा.साधना मळेकर व मा.आरती च धे यांचा ताव. 
 
वषय .३) “बाथ हब” (मुतार , व छता गृ हे, आंघोळीची सोय) सु  करणेबाबत. 

  मा. ा.सोनाल  ग हाणे व मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 
 
वषय .४) प.ं च.ंमनपा कायालयांम ये पाळणाघऱ चाल ुकरणेबाबत. 

  मा.साधना मळेकर व मा. ा.सोनाल  ग हाणे यांचा ताव. 
 

---------- 
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अ) दनांक २०/१०/२०२१ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक २० ) चा सभावृ ांत   कायम करणेत    

आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक १८/११/२०२१ रोजी झाले या ( वशेष सभेचा) ( कायप का मांक ०१ ) चा सभावृ ांत कायम  

 करणेत आलेच ेमा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – २       वषय मांक – १ 

दनांक – ०७/१२/२०२१ 

सुचक – मा. ा.सोनाल  ग हाणे       अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा. ा.सोनाल  ग हाणे व मा.आरती च धे यांचा ताव. 

माट सट या अंतगत पंपर चंचवड महानगरपा लकेतफ तृतीयपंथांसाठ वतं र या 

शहरा या रहदार या भागात चौकात आ ण मह वा या ठकाणी व छतागृ हे उभारणे ह  

काळाची गरज आहे. या ठकाणी पा याची यव था, सुर े या ट ने या ठकाणी सी.सी.ट . ह  

कॅमेरे देखील असणे आव यक आहे. या सव बाबींचा वचार क न अधु नक प धतीने 

व छतागृ हे उभार यात यावे. तसेच द यांगांसाठ  रॅ प स हत व सी.सी.ट . ह . कॅमेरे, पा याची 

यव था, मह वाची जागा, रे वे टेशन भाजी माकट, पंपर  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, भ ती 

श ती श प जेणे क न म हला पालकांची खुप गैरसोय होते. तसेच नगडी बस टॉप, 

आ णासाहेब मारक जवळ व छतागृ हे रॅ प स हत अंपंगासाठ  उभारणे गरजेच ेआहे. तर  या 

सव बाबींचा वचार क न माट व छतागृ हे उभार यास येणा-या खचास मा यता देणेकामी 

मा. थायी स मती सभेकडे शफारस कर यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 

ठराव मांक – ३       वषय मांक – २ 

दनांक – ०७/१२/२०२१ 

सुचक – मा.साधना मळेकर       अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.साधना मळेकर व मा.आरती च धे यांचा ताव. 

पंपर चंचवड महानगरपा लकेत म हला कमाचार  यांची सं या मो या माणावर आहे. 

म हलां या आरो या या ट ने मा सक पाळी दर यान वापर या जाणारे सॅ नटर  नॅपक न च े

माण वाढ व यासाठ  तसेच वापर या जाणा-या सॅनटर  पॅडच े वघटन हो यासाठ  ड पोजेबल 

मशीन असणे आव यक आहे. यामुळे पंपर चंचवड महानगरपा लकेत कायरत असणा-या 

म हलांक रता महापा लके या संपुण कायालयात सॅ नटर  नॅप कन ह डंग मशीन व ड पोजेबल 
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मशीन बस व यास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे 

शफारस कर यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 

ठराव मांक – ४      वषय मांक – ३ 

दनांक – ०७/१२/२०२१ 

सुचक – मा. ा.सोनाल  ग हाणे      अनुमोदक – मा.साधना मळेकर 

संदभ – मा. ा.सोनाल  ग हाणे व मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड शहरात मो या माणावर शहरा बाहे रल लोक काह  ना काह  

कामाक रता येत असतात. कंवा आप या शहरातून बाहेर ल भागात जात येत असतात. परंतु 

शहरातून जात-येत असताना यां या सोयीक रता मुतार , व छता गृ हे, आंघोळीची सोय नाह  

यामुळे वासा दर यान बाहे न येणा-या लोकांना वत:ची व छता ठेवता येत नाह . तसेच 

काह  कुटंुबातील म हलांची गैरसोय मो या माणावर होत असते. यांना वत:ची व छता 

राखता यावी याक रता प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत “बाथ हब” सु  करणे अती गरजेचे 

आहे, जेणे क न बाहे न येणा-या लोकांना वत:ची व छता करणेस सोयीचे होईल. यामुळे 

“बाथ हब” हे भ ती-श ती चौक, नगडी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, प ंपर  या ठकाणी 

“बाथ हब” ची यव था कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 
 

ठराव मांक – ५      वषय मांक – ४ 

दनांक – ०७/१२/२०२१ 

सुचक – मा.साधना मळेकर     अनुमोदक – मा. ा.सोनाल  ग हाणे 

संदभ – मा.साधना मळेकर व मा. ा.सोनाल  ग हाणे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये म हला वगाची सं या जा त माणात असुन काह  

म हलांना यां या लहान शशु ंना तनपान करता येत नाह . पाळणाघरात ठेवतात यामुळे 

यांना लहान शशु ंना तनपान करणे श य होत नाह . तर  अशा म हला कमचार  यांचे 

बालकांसाठ  मनपा कायालयाम ये तनदा मातां या सोईचे ट ने पाळणाघर सु  कर यास 

मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
 
 
 

( अनुराधा गणपत गोरख े) 

सभापती 

शहर सुधारणा स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/५५२/२०२१ 

दनांक : ०७/१२/२०२१ 

 
 

                
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  ४११ ०१८. 
 
 
 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


