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

मांक - २२

सभावृ ांत
दनांक - ०३/०४/२०१८
पंपर
मंगळवार

वेळ – दु पार ०३.०० वा.

िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा

दनांक

०३/०४/२०१८

रोजी

दु पार

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

०३.००

वाजता

महापािलके या

क सभा
शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा.सुिनता हे मंत तापक र

-

सभापती

२. मा.योगीता

-

उपसभापती

ाने र नागरगोजे

३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल
४. मा.वैशाली

ानदे व घोडे कर

५. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे
६. मा.लोखंडे चंदा राजू
७. मा.सुल णा राजू धर
८. मा.कदम िनक ता अजु न
९. मा.दशले रे खा राजेश
या िशवाय मा.झगडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.डांगे –
म हला वै क य अिधकार , 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

.१) बालवाड तील व ा याना

व छता क टचे दर सहा म ह यांनी वाटप करणेबाबत

– मा.सागर आंगोळकर, मा.योिगता नागरगोजे यांचा

ताव.

वषय

.२) चार चाक म हला

वषय

.३) पंपर िचंचवड मनपा या सव बालवाड वगात िभंतींना डजीटल िच मय क न

दशले यांचा

िश ण LMV-TR दे णेबाबत – मा.योिगता नागरगोजे, मा.रे खा

ताव.

दे णेबाबत – मा.चंदा लोखंडे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा

ताव.
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वषय

.४) आ यास दौरा आयो जत करणेबाबत – मा.योिगता नागरगोजे व मा.चंदा लोखंडे
यांचा

वषय

ताव.

.५) पंपर िचंचवड महानगरपािलका, लाभाथ म हला व म हला बचत गटांना सोयी
सु वधांबाबत – मा.सोनाली ग हाणे, मा.चंदा लोखंडे यांचा

ताव.

---------दनांक २०/०३/२०१८ व २१/०३/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

मांक २१)

कट केले.

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

मांक – ३९

वषय

मांक - ०१

दनांक - ०३/०४/२०१८
सुचक : मा.सागर आंगोळकर

अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे

संदभ : मा.सागर आंगोळकर, मा.योिगता नागरगोजे यांचा
पंपर िचंचवड शहरातील बालवाडयांना

ताव –

व छता क ट दर सहा वाटप कर यास मा यता

दे णेत येत आहे . जेणेक न बालवाडयांतील मुलां या आरो या या
उपयोग होऊन बालवाड म ये येणा-या मुलांचे

माण वाढे ल. तसेच

व छतेसाठ जा तीत जा त
येक

भागात बाल आनंद

मेळावा घे यास मा यता दे यात येत आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक – ४०

वषय

मांक - ०२

दनांक - ०३/०४/२०१८
सुचक : मा.योिगता नागरगोजे

अनुमोदक : मा.रे खा दशले

संदभ : मा.योिगता नागरगोजे, मा.रे खा दशले यांचा
चार चाक

वाहन म हला

िश णासाठ

ताव –
करणेत आले या करारना याम ये दु

करणेस व म हलांचे LLR लायसे स झा यानंतर सु
Licence Test
म हलांचे

होणा-या

सदर सं थेस 75% Advance दे णेस व

िश ण व Permnent Licence पुण झा यानंतर

information या आधारे

LLR

िश णासाठ

ती

Permnent

या पुरा यानुसार व सदर

या लाभा याचा RTO Licence

यांना उव रत 25% र कम सदर Permnent Licence हे पो ाने जात

असून ते हातात िमळत नस याने RTO मधील Licence information वर
करणेस मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------

यांना बील अदा
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ठराव

मांक – ४१

वषय

मांक - ०३

दनांक - ०३/०४/२०१८
सुचक : मा.चंदा लोखंडे

अनुमोदक : मा. योिगता नागरगोजे

संदभ : मा.चंदा लोखंडे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा

ताव –

पंपर िचंचवड महानगरपािलकेतील मनपा या सव बालवाड वगामधील िभंतींना पशु,
प ी,

ाणी, फुलझाडे , इ.िच े वगाम ये िभंतीवर

डजीटल रं िगत (छायािच ) क न दे णेस

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

मांक – ४२

वषय

मांक - ०४

दनांक - ०३/०४/२०१८
सुचक : मा.योिगता नागरगोजे

अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे

संदभ : मा.योिगता नागरगोजे, मा.चंदा लोखंडे यांचा

ताव –

केरळ येथे आ यास दौरा आयो जत करणेबाबत ऑल इं डया इ

ट टयुट यांना थेट

प दतीने कामकाज दे णेस मा यता दे णेत येत आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक – ४३

वषय

मांक - ०५

दनांक - ०३/०४/२०१८
सुचक : मा.सोनाली ग हाणे

अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे

संदभ : मा.सोनाली ग हाणे, मा.चंदा लोखंडे यांचा
महारा

रा य शासन हातमाग सहकार

ताव –
महासंघ मया दत शासना या दर करानुसार

लाभाथ म हला व म हला बचत गटा या रोज वापरासाठ संच उपल ध क न दे णेबाबत पंपर
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती
योजने माफत लाभाथ

घातली असून

यासाठ सव सामा यांनी पुढाकार

म हलेस पंचवीस लहान व मोठया साईज या कापड
तसेच अ खल भारतीय
क न

दोन टॉवेल, दोन

यायला हवा

यात

पंपर

ीकोनातून पंपर िचंचवड मधील

येक

पश या उपल ध क न दे णेस मा यता दे णेत

थािनक सं था यां या माफत म हलांसाठ

या ऐवजी म हलां या

मा यता दे णेत येत आहे . (उदा.लॉ

तसेच

पश या उपल ध क न दे णेबाबत तसेच रा य सरकारने

िचंचवड महानगरपािलकेचाह मोठा हातभार लागेल या

िश ण र

रोज वापरासाठ

लँकेट इ.संच उपल ध क न दे णेस मा यता दे णेत येत आहे .

येक म हलेस पंचवीस कापड

येत आहे .

वभागामाफत म हला व बालक याण

म हला व म हला बचत गटांना

नॅपक न, दोन चादर, एक
ला ट क बंद

वकास योजना

ान कौश य वाढ

यावसायाला चालना दे यासाठ अथसहा य करणेस

, युट पालर, भाजी दु कान, गा ा कुशन क हर इ.)

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

( सुिनता हे मंत तापक र )
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/१६५/२०१८
दनांक : ०४/०४/२०१८

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.

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

या

