1
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर ४११ ०१८
मा.म हला व बालक याण सिमती
कायप का

मांक ११

सभावृ ांत
दनांक : ०८/०१/२०१४

वेळ – दपार
२.०० वाजता
ु

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा
बुधवार दनांक ०८/०१/२०१४ रोजी दपार
२.०० वा. महानगरपािलके या
ु
महापौर मधुकरराव रामचं

क सभा

शासक य इमारतीमधील

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील

स मा.सद य उप थत होते.
१) मा. ल ढे शुभांगी संतोष

-

सभापती

२) मा. तापक र अिनता म छं
३) मा. सौ.बनसोडे शकुंतला कािशनाथ
४) मा. पालांडे सुजाता सुिनल
५) मा. नेटके सुमन राज
६) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास
७) मा. थोरात विनता एकनाथ
८) मा. भालेराव

ितभा

ाने र

९) मा. वमलताई सुरेश जगताप
यािशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवले –

.समाज

वकास अिधकार ,

मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार हे अिधकार सभेस उप थत होते.
---------उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल क न
घेणेत आले.
वषय

.१)

नागरव ती

वकास

योजना

वभागामाफत

या

व वध

क याणकार

योजना

राब व यात येतात याम ये सुधा रत बदल करणेबाबत.
वषय
वषय

.२) टे रेस गाडन

िश णाबाबत – मा.सुजाता पालांडे, मा.सुमन नेटके यांचा

.३) महानगरपािलकेतील म हला कमचा-यांना Child Care leave लागू करणेबाबत –
मा.अनुराधा गोफणे, मा. ितभा भालेराव यांचा

वषय

ताव.

ताव.

.४) बचत गटातील म हलांनी उ पा दत केले या व तूंची

व

दशन एच.ए.मैदान,

नेह नगर ऐवजी पी.ड लू.ड . ाऊंड सांगवी येथे आयो जत करणेबाबत – मा.अनुराधा
गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा

ताव.
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वषय

.५) म हलांसाठ

ान कौश य वाढ काय म पंपर िचंचवड महानगरपािलकेम ये

राब वणेबाबत – मा. ितभा भालेराव, मा.शकुंतला बनसोडे यांचा
वषय

.६) म हला बचत गटांनी राब वले या उप माचे

पधा व

– मा.अनुराधा गोफणे, मा.सुजाता पालांडे यांचा
वषय

दशनाचे आयोजन करणेबाबत

ताव.

.७) भोसर गावठान स.नं.१ या ठकाणी दोन दवसीय बाल आनंद मेळा याचे आयोजन
करणेबाबत – मा. ितभा भालेराव, मा.विनता थोरात यांचा

वषय

.८)

ताव.

पंपर िचंचवड महानगरपािलकां या शाळांमधील इ.८ वी म ये शाळे त गुणानु मे
थम व

तीय आले या मुलींना

ो साहना मक शै

करणेबाबत – मा.अनुराधा गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा
वषय

ताव.

.९) “पवनाथड ज ा” टॉल वाटप सिमतीची
मा.शकुंतला बनसोडे यांचा

णक सहलीचे आयोजन
ताव.

थापना करणेबाबत – मा.विनता थोरात,

ताव.
----------

दनांक १३/११/२०१३, २२/११/२०१३ २७/११/२०१३, ११/१२/२०१३ व २६/१२/२०१३ रोजी
झाले या सभेचा ( कायप का

.१० ) सभावृ ांत कायम करणे

आ याचे मा.सभापती यांनी

कट

केले.
---------सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला ठराव

मांक – १७

वषय

दनांक – ०८/०१/२०१४

वभाग – नागरव ती वकास योजना

सुचक – मा.सुमन नेटके
संदभ:- मा.महापािलका आयु
मा.महापािलका आयु

अनुमोदक – मा.अिनता तापक र
यांचे प

.ना वयो/०३/का व/१६१/२०१३, द.३०/१२/२०१३

यांनी िशफारस केले माणे -

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत
येतात
सु

मांक – १

या व वध क याणकार योजना राब व यात

याम ये काह योजना बंद करणे, काह योजनांम ये सुधारणा करणे व काह न वन योजना

करणे

ता वत असून म हला बालक याण योजनेतील

सुधा रत नवीन योजना सु

करणेकामी

तावा सोबतचे

प

व वध क याणकार

योजनेम ये

अ नुसार अ. .१ ते १० योजनांना

मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------
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ठराव

मांक – १८

वषय

मांक – २

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा.सुजाता पालांडे

अनुमोदक – मा.सुमन नेटके

संदभ:- मा.सुजाता पालांडे, मा.सुमन नेटके यांचा

ताव –

संपूण पंपर िचंचवड शहराम ये म हलांसाठ टे रेस गाडन

िश ण घे यास मा यता दे णेत

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

मांक – १९

वषय

दनांक – ०८/०१/२०१४

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे

अनुमोदक – मा. ितभा भालेराव

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा. ितभा भालेराव यांचा
क

मांक – ३

ताव –

शासनाकड ल सहावा वेतन आयोग रा य शासना या िशफारशींसह महानगरपािलकेसाठ

लागू कर यात आलेला आहे .

सदर अहवालात Child Care leave वषयक तरतूदह नमूद आहे व वेतन

आयोगानुसार क शासना या आख या रतील सव वभागातील म हला कमचा-यांसाठ Child Care leave
सु

करणेत आलेली आहे .

तथा प सदर रजा महानगरपािलकेसाठ

लागू करणेत आले या वेतन

आयोगात वगळणेत आलेली आहे . महानगरपािलकेत म हला कमचा-यांची सं या मोठया
मुलं वाढ वताना “ आई ”

मुल वाढत असतांना अनेक
यातूनह अशा

हणून म हलांची अितशय मह वाची भूिमका असते याबाबत दमत
नाह .
ु
संगी पालकांनी

यां याबरोबर अस याची िनतांत आव यकता असते.

संगी आई बरोबर अस यास मुलांनाह तणाव राहत नाह .

परं तु दे य रजांची सं या

कमी अस याने नोकर

करणा-या म हलांना मुलांबरोबर राहणे श य होत नाह .

कर यात आलेली आहे .

आजची मुलं उ ाची जबाबदार नाग रक आहे त.

आयोगात अशा

कारची रजा मुलां या आजारपणात, तसेच पर

आहे . आजारपणात दल
ु
होणार

सदर बाब टाळणे श य आहे .

दे शाचे भ वत य

अशा वेळ आई मुलांबरोबर अस याने

तसेच प र े या कालावधीत मुलांम ये तणाव वाढ याची श यता

आई

बरोबर

अस याने

आ म व ासपूवक प र ेस उप थत राहतील.
माणे काह

माणह स या वाढलेले

अशावेळ आई मुलांबरोबर अस यास अशी कृ ये कर यापासून मुले परावृ

कालावधीत

होणार आहे त.

मुले

मानिसक

ताणतणाव

होऊ शकतात.

वर हत

यामुळे गुणा मक दजा वाढ यास मदत होईल.

संगी केवळ आई बरोबर अस याने भ व यात िनमाण होणा-या भावी
सबब क

यांचे हाती

याधी राहन
ू गे याने िनमाण

असते. अशा प र थतीत मुले िनराशे या आहार जाऊन आ मह या कर याचे
प र े या

सहा या वेतन

ां यावेळ आव यक अस याने लागू

झा याने मुलांम ये शा रर क तसेच मानिसक

पढ दबल
अस याची श यता नाकारता येत नाह .
ु

दसून येते.

माणात आहे .

राहन
ू

या

पढ ला फायदे

शासनाकड ल Child Care leave बाबतचे सहा या वेतन आयोगा या अनुषंगाने

द.११ स ट.२००८ रोजीचे प रप क व

या संबंधी वेळोवेळ

होणा-या सुधारणांसह

पंपर

महानगरपािलकेत काम कर त असले या म हलांसाठ ह लागू करणेस मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------

िचंचवड
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ठराव

मांक – २०

वषय

मांक – ४

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे

अनुमोदक – मा.अिनता तापक र

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा

ताव –

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागा यावतीने दनांक
३०/०१/२०१४ ते ०२/०२/२०१४ या कालावधीत बचत गटातील म हलांनी उ पा दत केले या
व तूंची

व

,

दशन एच.ए.मैदान, नेह नगर ऐवजी पी.ड लू.ड . ाऊंड, सांगवी येथे आयो जत

करणेस मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक – २१

वषय

मांक – ५

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा. ितभा भालेराव

अनुमोदक – मा.शकुंतला बनसोडे

संदभ:- मा. ितभा भालेराव, मा.शकुंतला बनसोडे यांचा

ताव –

म हला व बालक याण सिमती सभा सद य ठराव
मा. थायी सिमती सभा सद य ठराव
म हलांसाठ या

मांक ४

द.१०/०७/२०१३ व

.३९१८, द.२७/०८/२०१३ नुसार सन २०१३-१४ साठ या

ान कौश य वाढ काय मा या आयोजनाकामी मे.अ खल भारतीय

थािनक

वरा य सं था, पुणे यांना दनांक ३१/०७/२०१४ अखेर पयत या कालावधीत काम कर यासाठ ची
व एकूण १२
य

वषयांचा कालावधी, दर इ.

िश णासंबंधीत आव यक

खचास मा यता दे यात आलेली आहे.

या बाबींस व होणा-या

यास अनुस न मे.अ खल भारतीय

थािनक

वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत द.१४/०७/२०१३ व द.०४/०१/२०१४ रोजी या प ा वये व
सोबत या अ यास मास, शै
ा

हो या या

लॉवर पॉट,

ीने १)
लास पट ंग,

णक अहतेस अनुस न म हलांना जा तीतजा त तां क कौश य
ड हा स िग ट आट क स िनिमती ( केिमकल

लॉवर, िसरॅ िमक

टे न

युट केअर

पालर मॅनेजमट, ३) व वध
वषयांचे

िश ण हे उपरो

कालावधी खालील त
अ. .

या

लास प टं ग,

कारचे खा

े िमंग, पो टर

े िमंग इ.) २)

पदाथ तयार करणे हे तीन वषय वगळता उव रत ९

नमुद ठरावा या कालावधीत घेणेस व उपरो

यात नमुद

कोससचे ( वषयाचे) नाव

तीन वषयांचा

िश ण

माणे मा. म हला व बालक याण सिमती सभा
सद य ठराव
मा. थायी

मांक ४ द.१०/०७/२०१३ व

सिमती

सभा

सद य

ठराव

वाढ व यात

येणारा

सुधार त कालावधी

.३९१८, द.२७/०८/२०१३ नुसार कालावधी

१
१

२
ड हा स

आट क स

३
िग ट

िनिमती

ड

४

कालावधी

तास

कालावधी

तास

३० दवस

६० तास

४५ दवस

९० तास

5
(केिमकल
िसरॅ िमक
लास
लास

पो टर
२
३

लॉवर,

लॉवर

पॉट,

पट ंग,

टे न

प टं ग,

े िमंग इ.)

युट केअर

ड पालर

मॅनेजमट,
व वध

े िमंग,

कारचे

पदाथ तयार करणे

तर उपरो

खा

६० दवस

१२० तास

७५ दवस

१५० तास

३० दवस

६० तास

४५ दवस

९० तास

नमूद तीन वषयांचा

िश ण काय म रकाना

. ४ नुसार या कालावधीत घेणेस

मा यता दे णेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह करणेत
यावी.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक – २२

वषय

मांक – ६

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे

अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.सुजाता पालांडे यांचा
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
बचत गटांना
गटांना

थापनेपासून

ताव –

े ातील म हलांचे सबलीकरण

हावे या उ ेशाने म हला

यां या उ ोगापयत महानगरपािलका सहकाय करते. म हला बचत

ो साहन दे णेकामी म हला बचतगटांनी राब वले या उप माचे

आयोजनाबाबत पुढ ल

माणे आयोजन कर यात यावे. १)

पधा व

पधा

व

दशनाचे

दशन कालावधी कमान १ ते

१० फे ुवार २०१४ असा असावा. २) पािलके या म हला बालक याण वभागामाफत शहरातील सव
म हला बचत गटांना काय माबाबतची मा हती कळवावी. ३)
कमान १० दवसांचा वेळ
आपण केले या उप माचे
उप माचे फोटो अथवा

ावा. ४)

पधत सहभागी हो यासाठ फॉम भ न

दशनात सहभागी हो याचे कळ वणेत यावे. ५)

ा या

के व तु

व पात असावे. ६)

येणे जाणे सोयीचे ) असावे. ७) म हला बचत गटांनी केले या
व इ याद ंची मा हती दे यास सांगणे
थािनक वतमानप ाम ये
माणे ब

मांक

पये, ३) तृ ितय

२,०००/-

दशना या

कािशत हो यासाठ

पधकांना खालील
११,०००/-

पधत सहभागी हो यासाठ

पये, ३) २,०००/-

पये

यावेत व

दशन शहरा या म यभागी ( सवाना
क पातून

ठकाणी. ८)
थम

मांक ५,०००/दशनाचे शेवटचे

यांना

दशनात केले या

यांना िमळालेला फायदा

सदर ल

दशनाची मा हती

प कार प रषदे चे आयोजन करावे.

से दे यात यावीत. १)

यांना

मांक

२१,०००/-

पये, २)

पये, ४) उ ेजनाथ १) २,०००/दवशी ब

धोरणास मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.

स

पधतील
तीय
पये, २)

वतरण समारंभ करणेचे
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ठराव

मांक – २३

वषय

मांक – ७

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा. ितभा भालेराव

अनुमोदक – मा.विनता थोरात

संदभ:- मा. ितभा भालेराव, मा.विनता थोरात यांचा

ताव –

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात
येणा-या

म हला

बालक याण

योजने

क याणकार योजना राब व यात येतात.
हे तूने भोसर

गावठान स ह नं.१ या

अंतगत

वकासासाठ

व वध

कार या

तथा प बालकांसाठ दे खील उप म राब व यात यावा या
ठकाणी दोन

कर यास व या मेळा यात ४००० मुलांसाठ
समावेश क न

म हलां या

व वध

दवसीय बाल आनंद मेळा याचे आयोजन
कारचे करमणुक चे काय म व खेळणी इ.

यासाठ येणा-या र. .१०,००,०००/- (अ र र. .दहा लाख फ ) चे खचास मा यता

दे णेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे .

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न

पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक – २४

वषय

मांक – ८

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा.अनुराधा गोफणे

अनुमोदक – मा.अिनता तापक र

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा

ताव –

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात
येणा-या म हला बालक याण योजने अंतगत म हलां या वकासासाठ
राब व यात येतात.
गुणानु मे

थम व

व वध क याणकार योजना

याम ये पंपर िचंचवड महानगरपािलके या शाळांमधील इ. ८ वी म ये शाळे त
तीय आले या मुलींना

ो साहना मक शै

णक सहलीचे आयोजन कर यात

यावे.

सदरची सहल फे ुवार २०१४ म ये केरळ / राज थान येथे जाणेकामी आयो जत कर यात

यावी.

या सहलीम ये मनपा शाळे तील स या इ. ९ वी म ये िशकत असले या व इ.८ वी म ये

शाळे त

थम व

तीय

मांकाने उ ीण झाले या (मु या यापकांनी िशफारस केले या) गुणवंत

व ािथनी, म हला बाल क याण सिमती या सव सद या, नागरव ती
अिधकार , २ िश
कर यास व

का, १ िशपाई, इ. समावेश कर यात यावा.

याकामी येणा-या

य

तर

वकास

वभागाकड ल २

सदर सहलीचे आयोजन

खचास मा यता दे णेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे

िशफारस कर यात येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती
सभेकडे पाठ व यात यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------
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ठराव

मांक – २५

वषय

मांक – ९

दनांक – ०८/०१/२०१४
सुचक – मा.विनता थोरात

अनुमोदक – मा.शकुंतला बनसोडे

संदभ:- मा.विनता थोरात, मा.शकुंतला बनसोडे यांचा

ताव –

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत बचतगटातील
म हलांनी उ पा दत केले या व तूंना बाजारपेठ िमळावी या हे तूने दरवष पवनाथड ज ेचे आयोजन
कर यात येत.े

यावष

भरव यात येणार आहे .
यो य र या

पवनाथड

ज ा

पवनाथड ज ेत

द.३०/०१/२०१४ ते ०२/०२/२०१४ या कालावधीत
टॉल िमळणेसाठ मागणी करणा-या म हला अजदारांना

टॉल वाटप करणेबाबत खालील माणे

सिमतीमाफत

टॉल वाटप सिमतीची

थापना कर यास व या

टॉल वाटप करणेस मा यता दे णेत येत आहे .

टॉल वाटप सिमती १) मा.महापौर, २) मा.सभापती (म हला व बालक याण सिमती), ३) मा.सहा यक आयु
(ना वयो), ४) मा.समाज वकास अिधकार (ना वयो),
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले.
( ल ढे शुभांगी संतोष )
सभापती
मा.म हला व बाल क याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय
मांक - नस/४/का व/ ३० /२०१४
दनांक -

१५ / ०१ /२०१४

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
.
त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार यांचेकडे पुढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.

या

