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

कायप का मांक - ११ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १४/०५/२०२१                 वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक १४/०५/२०२१ 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.योिगता ाने र नागरगोजे 
३. मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
४. मा.राजापुरे माधवी राज  
५. मा.गायकवाड िनमला मनोज 
६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 
 

       या िशवाय मा.चारठाणकर - उप आयु , मा.अ ण जागडे – .कायालय अिध क,  
मा.डॉ.डांगे – म हला वै क य अिधकार , मा.पाट ल- ाचाय, आयट आय मा.ऐवले- समाज 
वकास अिधकार ,  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
     उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आले. 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंतगत येणा-या सावजिनक शौचालये, संपुण 

मनपा कायालये व दवाखाने येथ े सॅिनटर  नॅपक न हेड ंग मशीन व 
ड पोजेबल मशीन बस वणेबाबत – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनमला 
गायकवाड यांचा ताव. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
महापािलके या िश ण वभागाकड ल सव बालवाडया, सव ाथिमक शाळा व 
सव मा यिमक शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) 
बस वणेबाबत – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 

वषय .४) बचत गटांचे अनुदान कालावधीत सुधारणा करणेबाबत - मा.योिगता 
नागरगोजे, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव. 
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वषय .५) मुकबधीर, मितमंद, अंध व अपंग व असणारे गरजंूक रता सामुदाियक ववाह 

सोहळयाचे आयोजन करणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता 
नागरगोजे यांचा ताव. 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शाळेम ये व छता कट पुर वणेबाबत -  
मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 

---------- 
   

  दनांक २२/०४/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 

 

 
ठराव मांक – ३४       वषय मांक - ०१ 
दनांक – १४/०५/२०२१      वभाग – नागरव ती वकास योजना 
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे      अनुमोदक : मा.स वता खुळे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/३४/२०२१, द.०५/०५/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

राब व यात येणा-या म हला बालक याण योजने अंतगत शहरातील म हलां या वकासासाठ , 
स मीकरणासाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. म हलांना 
वयंरोजगार करता यावा, या ीने या स म हा यात यासाठ  म हलांना व वध कारचे 

कौश य िश ण दे यात येते.  को वड १९ या कलावधीत लॉकडाऊनची प र थती िनमाण 
झाली आ ण या काळात मोलमजुर  करणारे, घरगुती काम करणारे या घटकाची आिथक 
थती खालावली. तसेच लॉकडाऊन नंतर सु दा या घरगुती कामगारांना अनेक 

सोसाय यांम ये कामासाठ  येऊ देत न हते अशा प र थतीत महानगरपािलके या 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत को वड १९ िश त मोलकर न या िश णा या 
मा यमातून एकुण २६१६ घरगुती काम करणा-या मोलकर ंना दहा दवसांचे मोफत िश ण 
देणेत आले. यामुळे लॉकडाऊन कालावधी संपलेनंर या काळात या िश त म हलांना पु हा 
कामावर घेतले गेले तसेच को वड १९ संवेदनिशलता आ ण जाग कता हे िश ण एकुण 
५८५३९  म हलांना दे यात आले. तसेच वृ दांसाठ  थािनक को वड १९ वयंसेवक हे 
िश ण एकुण १४७१४ म हलांना देणेत आले. या सव िश णाचा लाभ पुण वेळ, अधवेळ 

घरगुती काम करणा-या म हला, लहान मुलांची, वृ दांची शु ृषा करणा-या म हला, सवयंपाक 
करणा-या म हला, साफसफाई करणा-या म हला या घटकांना लाभ िमळाला आहे. या सव 
कामाची दखल घेऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील घरगुती काम करणा-या 
म हला कामगारांना स म बन व या या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या य ांना 
बळकट  देणेसाठ  UN WOMEN ह  सं था पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण DWSSC 

या दोन सं था समवेत एक  काम करणा या उ ेशाने सामंज य करार क  इ छत आहे. 
UN WOMEN ह  सं था लिगक समानता आ ण ीयां या स मीकरणासाठ  संयु  रा  
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संघाची एक सहा यक सं था हणुन कायरत आहे. ह  सं था म हला लिगक समानता 
आ ण ीयां या स मीकरणासाठ  संयु  रा  संघा या वतीने काम कर त आहे.  DWSSC ह  
सं था NSDC ने थापन केलेली घरगुती कामगार े  कौश य प रषद या नावाने ओळखली 
जाते. या सं थेचे उ  भारतातील घरगुती कामगारां या कौश या या वकासासाठ  रा ीय 
सं था मक नेटवक ता पत करणे, घरगुती कामगारांसाठ  यवसायासाठ  मापदंड िन त 
करणे, घरगुती कामगारांचे माणीकरण, मु यांकन क न माणप  देऊन यांना मा णत 
दजा ा  क न देणे हे उ  आहे. UN WOMEN या सं थेने सामंज य कराराचा (MOU) 

मसुदा पाठ वला असून याचे अवलोकन होणेस वनंती. 

           या करारना यात खालील मु ांचा समावेश आहे. 

१)  कौश य िश ण व कौश य वाढ काय मासाठ  पंपर  िचंचवड शहरातील व स या 
काम कर त असले या म हला घरेलू कामगारांचे एक ीकरण करणे.  

२) घरेल ु कामगारांसाठ  िश ण काय मांची तयार  करणे याम ये को वड नंतर या 
प र थतीम ये काम कसे करावे, आिथक सा रता काय म, पोकन इं लश / 

संभाषण कौश ये, लैिगक आरो य (Reproductive and sexual health) कामा या 
ठकाणी लैिगक छळ ितबंध (Posh – Prevention of sexual harassment at 

workplace) आ ण म हलांवर ल हंसाचार िनमुलन (EVAM – Elimination of 

violence against women) इ याद .   
३) िलंग समानता िश ण काय म अ यास म तयार करणे आ ण घरगुती   म हला 

कामगारांना कौश य िश ण देणे.  
४) DWSSCह  सं था आ ण NSDCयांचे संयु  व माने पंपर  िचंचवड शहरातील 

घरगुती कामगारांना माणप  दे यात येईल.  

५) घरगुती कामगारां या सुर ा आ ण सबलीकरणावर जाग कता आ ण स ला देणे. 
६) घरेलु म हला कामगारांसाठ  कौश य आ ण रोजगार या संक पनेला बळकट  देऊन 

DWSSCआ ण UN WOMENयांना हा संक प देशभर राब वता येईल. 

या करारना याचे सामा य उ  खालील माणे असेल : - 

पंपर  िचंचवड शहरातील घरेलु म हला कामगारांना कौश य आ ण रोजगारा या 
वेशास मदत करणे हे आहे आ ण या ारे घरेलु कामगारांना ग रबीतुन मु  करणे, 

कामा या ठकाणी होणारा छळ व शोषण दूर करणे आ ण घरकामगारांना मा णत 
कुशल कामगार दजा दान करणे हे आहे. 

करारना यातील प कारांची भुिमका – 

पंपर  िचंचवड मनपा – या कामाचा व तीपातळ वर ल सार, चार आ ण िश ण 
यासाठ  आव यक सव मदत दान करेल. 
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ड .ड यु एस.एस.सी. – मा यता, मु यांकन आ ण माणप  यासाठ  
आव यक सव मदत दान करेल. 

यु.एन. वुमन – ान भागीदाराची भुिमका िनभावतील. 

      हे तीन प  एक ीतपणे काम क न कामगार दलातील सवात दुल ीत गटांपैक  एक 
असणा-या घरेलु म हला कामगारां या सश करण आ ण िलंग समानता, सबलीकृत, 

शोषणमु  आ ण आ मिनभर राहणा या ीने एक ना व यपुण मॉडेलची रचना क न 
याची अंमलबजावणी करतील. या उप मासाठ  आव यक असणा-या खचाची तरतुद 

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल पं डत दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म या लेखािशषातून करता येईल. तर  या उप माची अंमलबजावणी 
करणे यासाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

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

ठराव मांक – ३५        वषय मांक - ०२ 
दनांक – १४/०५/२०२१       
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे       अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनमला गायकवाड 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 योजनेअंतगत 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 म हला व 
बालक याण योजने अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक वषातील अंदाजप कातील पान 
.३१२ व रल अ. .४६ या सावजिनक ठकाणी/महा व ालयांम ये नाममा  दराने सॅनेटर  

नॅपक न पुर वणेकामी वड ंग आ ण ड पो जंग यं  पुर वणे या उपलेखािशषाव रल उपल ध 
तरतूद मधून कर यास 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 म हला सावजिनक शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये येथे २२३ व दवाखाने 
या ठकाणी ३४ लॉक आहेत. तर  सदर ठकाणी सॅिनटर  पॅड वापराचे माण वाढ व यासाठ  
मदत होईल व नॅप कन वघटनाच े िनयोजन सॅिनटर  नॅप कन ड पोजल मशीन माफत केले 
जाईल. या उप माचा सकारा मक वचार क न हा उप म राब वणेस व याकामी येणा-या 
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खचास मा यता देणेकामी 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 – ३६        वषय मांक - ०३ 
दनांक – १४/०५/२०२१       
सुचक :- मा.िनमला गायकवाड        अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे 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 यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व 
बालक याण योजने अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक वषातील अंदाजप कातील पान 
.३११ व रल अ. . २८ या मदर तेरेसा-िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील 

मुलां या सवािगण वकासा मक योजना या उपलेखािशषाव रल उपल ध तरतूद मधून कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत ११० 
व मा यिमक शाळांम ये १८ इतके वॉटर फ टर व वॉटर कूलर (एक त युिनट) बस वणेस 
व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेकामी 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 – ३७        वषय मांक - ०४ 
दनांक – १४/०५/२०२१       
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे       अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 

पंपर  िचंचवड शहरातील बचत गटांना महापािलकेमाफत अनुदान दले जाते. बचत 
गट अनुदान हे १ वषाने दले जाते व यानंतर १० वषाने दले जाते आहे. तर अनुदान देयचा 
कालावधी जा तीचा न ठेवता बचत गटांना अनुदान हे १.५ वषाने, ३.५ वषाने, ७.५ वषाने व 
१० वषाने देणेस मा यता देणेकामी 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. 
---------- 
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ठराव मांक – ३८       वषय मांक - ०५ 
दनांक – १४/०५/२०२१       
सुचक :- मा.िनमला गायकवाड        अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 

 पंपर  िचंचवड शहरात मुकबधीर, मितमंद, अंध व अंपग व असणारे बरेच नाग रक 
दा र य रेषेखाली आहेत. यांची आिथक प र थती बकट अस यामुळे वैय क र या यांचे 
ववाह सोहळा पार पाडणे यां याकडून श य होत नस याचे वारंवार दसून येत आहे. अशा 
मुकबधीर, मितमंद, अंध व अंपग व असणा-या गरजू नाग रकांक रता महानगरपािलकेमाफत 
यांचे सामुदाियक ववाह सोह याचे आयोजन करत राह यास व याकामी येणा-या खचास 

मा यता देणेकामी 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 – ३९        वषय मांक - ०६ 
दनांक – १४/०५/२०२१       
सुचक :- मा.िनमला गायकवाड        अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.िनमला गायकवाड, 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 अंतगत सन २०२१-२०२२ या आिथक 
वषातील अंदाजप कातील पान .३११ व रल अ. . २८ या मदर तेरेसा-िश ण मंडळाकड ल 
बालवाड तील/ ाथिमक शाळेतील मुलां या सवािगण वकासा मक योजना या 
उपलेखािशषाव रल उपल ध तरतूद मधून कर यास मा यता दे यात येत 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, १२.वाफेचे मशीन इ.सा ह य ठरवून 
सदरची खरेद  सन २०२१-२०२२ या वषाक रता माहे जुन २०२१ ते ए ल २०२२ या कालावधी 
म ये दर तीन म ह याने व छता क ट पुर वणेस मा यता देणेस व याकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेकामी 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.  

---------- 
 
 

 



 

 

7
 

 
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/२४३/२०२१                                                
दनांक : १७/०५/२०२१ 
                                               
                   

                                           
( अ ण ह रभाऊ जागडे ) 

.कायालय अिध क  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 

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

रवाना. 
            

                                                                            
 
 


