
 

 

1
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

कायप का मांक - ०९ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०८/०४/२०२१                      वेळ - दुपार २.३० वा. 
 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक ०८/०४/२०२१ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन 
यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द. ३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने 
( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे काह  
स मा.सद य सभागृहात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग 
ारे) उप थत होते.  

 
 

१. मा.लोखंडे चंदा राजू      - सभापती 
२. मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३. मा.सिवता बाळकृ  खुळे 
४. मा.राजापुरे माधवी राज  
५. मा.कदम िनक ता अजुन 
६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 

       या िशवाय मा.चारठाणकर- उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवल-े 
समाज वकास अिधकार , मा.पाट ल- ाचाय, आयट आय हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम य ेदाखल 

क न घेणेत आले.   
 

 

िवषय .१) ठराव रदद करणेबाबत.- मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव. 
िवषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक शौचालये, संपुण 
       मनपा कायालये व दवाखाने येथे सॅिनटर  नॅप कन ह डंग मशीन व ड पोजेबल 
  मशीन बस वणेबाबत.- मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 
िवषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शाळम ये व छता कट पुर वणेबाबत. - 

     मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ाव. 
िवषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव बालवाडया, सव ाथिमक व मा यिमक 
       शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर बस वणे कामी मे.समृ द  एंटर ायजेस 
  या अनुभवी सं थेस थेट प दतीने काम देणेबाबत.- मा.योिगता नागरगोजे, 
  मा.स वता खुळे यांचा ताव. 
 

दनांक २५/०३/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८) चा सभावृ ांत  कायम 
करणेत आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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सभा कामकाजाम य ेदाखल क न घेणेत आलेल े वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ३०              वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०८/०४/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे              अनुमोदक : मा.माधवी राजापुरे 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव. 

मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .२७ दनांक-२५/०३/२०२१ र  करणेस 
मा यता दे यात येत आहे.. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

ठराव मांक – ३१             वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०८/०४/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे              अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 

  म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  दर यान वापर या जाणा-या सॅिनटर  पॅड 
वापराचे माण अ य प आहे, यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  तसेच वापर या जाणा-या 
सॅिनटर  पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अंतगत येणा-या सावजिनक शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व दवाखाने येथे सॅिनटर  
नॅप कन ह डंग मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणे क रता सव म.न.पा. कायालये व 
दवाखा यांची अ यावत आकेड वार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  
नागरव ती वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता दे यात 
येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या 
अंदाजप ाम ये नागरव ती वभागाकड ल उपल ध तरतूद मधून  करणेस मा यता दे यात येत 
आहे. सॅिनटर  नॅप कन ह डंग या वापरातून अ प दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न 
देता येईल. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक शौचालये, संपुण 
म.न.पा. कायालये व दवाखाने या भागात सॅिनटर  पॅड वापराचे माण वाढ व यासाठ  मदत 
होईल व नॅप कन वघटनाचे िनयोजन सॅिनटर  नॅप कन ड पोजल मशीन माफत केले जाईल. या 
उप माचा सकारा मक वचार क न हा उप म राब वण े बाबत मा यता दे यास व सदर या 
खचास मा यता देणेकामी थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ३२           वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०८/०४/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे              अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महापािलके या बालवाड  वगामधील बालकांना व छता कट पुर वले जाते. 
सदरचे येम ये संपुण शास कय कायवाह  व सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून 
करणेत आली असून याबाबत वै कय वभागाकडून या व छता कट मधील सा ह य 
ठर व यात आले होते व सदर कटची खरेद  भांडार वभागाकडून क न या कामी येणा-या 
खचाची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल तरतूद मधून करणेत आलेली आहे. तर  
सदरची योजना सन २०२१-२२ या वषाक रता महापािलके या ाथिमक िश ण वभागाकड ल 
बालवा यांमधील िशशु व बालकांना व छता कट सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून 
करणेस तसेच याबाबत वै कय वभागाकडून या व छता कटमधील १.मा क, २.साबण, ३.टुथ 
श, ४.कंगवा, ५.सॅिनटायझर, ६.हॅ ड वॉश, ७.टुथ पे ट, ८.नॅपक न, ९.अँ ट से ट क िल वड, 

१०.नेल कटर, ११.मेड केअर शा पू. इ.सा ह य ठरवून सदरची खरेद  सन २०२१-२०२२ या 
वषाक रता भांडार वभागाकडून मा य केले या दरानुसार मे.साई समथ एंटर ायजेस या अनुभवी 
सं थेमाफत माहे जुन २०२१ ते ए ल २०२२ या कालावधी म ये दर तीन म ह यांनी येक 
व ा याना व छता क ट पुर वणेस मा यता देणेकामी थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – ३३               वषय मांक - ०४ 
दनांक – ०८/०४/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे          अनुमोदक : मा.स वता खुळे 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.स वता खुळे यांचा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत महापािलके या 
िश ण वभागाकड ल सव बालवा या, सव ाथिमक शाळा व सव मा यिमक शाळांम ये वॉटर 
फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) बस वणेबाबत योजना राब वणेक रता सव शाळांची 
अ यावत आकेड वार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  नागरव ती 
वभागामाफत करणेत येऊन यानुषंगाने तातड ने कायवाह  करणेस मा यता दे यास याकामीची 
तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०२१-२०२२ या अंदाजप ाम ये म हला व 
बालक याण योजने अंतगत नागरव ती वभागाकड ल उपल ध तरतूद मधून करणेस मा यता 
दे यास पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव बालवा या, सव ाथिमक व मा यिमक 
शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कूलर (एक त युिनट) बस वणे कामी M/S SAMRUDDHI 

ENTERPRISES या अनुभवी सं थेस थेट प तीने काम देणेस मा यता दे यास व सदर या 
खचास मा यता देणेकामी थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केले. 
 
 

                                          
 

 

( लोखंडे चंदा राजू  )  

सभापती 
म हला व बालक याण सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय                                                                                           
मांक : नस/४/का व/१९६/२०२१                                                
दनांक : ०८/०४/२०२१ 
                                               

                        
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव  
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८ 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 

            
                                                                            
 


