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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – ९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १८/०९/२०१८                           वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक १८/०९/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १.  मा. वीनल क पल हे  े   - सभापती 
  २. मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
  ३. मा.काटे वाती(माई)चं कांत 
  ४. मा.च धे आरती सुरेश 
             ५. मा.मंुढे उषा अंकुश 
             ६. मा.कुटे िनमला संजय 
  ७. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
             ८. मा.िमनल वशाल यादव    
 
          या िशवाय मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.बहादरपुरे – सहा.समाज वकास 
अिधकार , मा.शेख – उपनगरसिचव 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) सभा आयोजनाबाबत – मा. आरती च धे, मा. उषा मंुढे यांचा ताव 
वषय .२) बालवाडयातील मुलांना पोषक आहार देणेबाबत. – मा. िनमला कुटे, मा. वाती 

काटे यांचा ताव 
वषय .३) सन २०१८-२०१९ या वषा या म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या 

योजने या कामाबाबत – मा. आरती च धे, मा. उषा मंुढे यांचा ताव 
वषय .४) सन २०१८-२०१९ या वषा या म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या 

योजने या कामाबाबत – मा. आरती च धे, मा. उषा मंुढे यांचा ताव 
वषय .५) सन २०१८-२०१९ या वषा या म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या 

योजने या कामाबाबत – मा. आरती च धे, मा. उषा मंुढे यांचा ताव 
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वषय .६) बालवाडयां या िभंती ीड  टं गं ारे बोल या करणेबाबत – मा. िनमला कुटे, मा. 
िमनल यादव यांचा ताव 

वषय .७) १४ नो हबर २०१८ बाल दन िनिम  बालज ेच े आयोजन करणेबाबत –        
मा. आरती च धे,  मा. हराबाई घुले यांचा ताव 

वषय .८) बालवाडयातील िशशु/बालकांना व छता कट देणेबाबत – मा. आरती च ध,े मा. 
वैशाली काळभोर यांचा ताव 

---------- 
   दनांक ०४/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८) चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

 
ठराव मांक – ११      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.आरती च ध े     अनुमोदक : मा.उषा मंुढे 
संदभ : मा.आरती च धे, मा.उषा मंुढे यांचा ताव – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमती सभेने यांची दर बुधवार  दुपार 
२.०० वाजता होणार  सा ा हक सभा दर मंगळवार  दुपार २.०० वाजता आयो जत करणेबाबत 
ठराव मंजूर केलेला अस याने मा. म हला बाल क याण सिमतीची येक म ह याच ेप ह या व 
ितस-या मंगळवार  दुपार ३.०० वाजता आयो जत कर यात येणार  सभा येक म ह याच े
प ह या व ितस-या बुधवार  दुपार  ३.०० वाजता आयो जत करणेकामी मा यता दे यात येत आहे.  
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – १२      वषय मांक - ०२ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.िनमला कुटे     अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ : मा. िनमला कुटे, मा. वाती काटे यांचा ताव – 
 महानगरपािलके या सव बालवा यांमधील मुलांना अ निम  फाउंडेशन व स ा  
आ दवासी म हला ित ान या दोन सं थांमाफत पोषक आहार देणेस व पोषक आहार वाटप 
करणे, आहारावर गुणव ा िनयं ण करणे इ याद  कामे िश ण मंडळ वभागामाफत कर यास व 
याकामी आव यक असणार  तरतूद नागर व ती वकास योजना वभागाने उपल ध क न दे यास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १३      वषय मांक - ०३ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.आरती च ध े     अनुमोदक : मा.उषा मंुढे 
संदभ : मा.आरती च धे, मा.उषा मंुढे यांचा ताव – 

‘‘म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म’’ या योजने या कामासंबंिधत यापूव चा 
मा. थायी सिमती सभेचा १) ठराव मांक २५८३, दनांक १८/०४/२०१८ हा ठराव र  करणेस 
तसेच सन २०१८-२०१९ या वषा या सदर योजने या कामासंबंधीतचा २) ठराव मांक २६१२, 
दनांक २५/०४/२०१८ या मधील प हला प र छेद हणजेच ‘‘नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजने अंतगत िस द केलेली ई-
िन वदा र  क न नवीन कोसस सु  करणे या वषयाबाबत ई-िन वदा नोट स मांक 
०१/२०१८/१९ ह  िस द कर यात आलेली आहे. सदर िन वदेचा वकृत कालावधी दनांक 
०९/०४/२०१८ ते ०७/०५/२०१८ पयत आहे.  तथा प, ह  संपूण ई-िन वदा या र  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. हा प र छेद (मजकूर) कायम ठेऊन या ठरावातील पुढ ल सव मजकुर 
र  करणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे’’. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक – १४      वषय मांक - ०४ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.आरती च ध े     अनुमोदक : मा.उषा मंुढे 
संदभ : मा.आरती च धे, मा.उषा मंुढे यांचा ताव – 

‘‘म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म’’ या योजने या कामासंबंिधत यापूव चा 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभेचा ठराव मांक १०, दनांक ०४/०९/२०१८ म ये 
‘‘सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी कर यात यावी’’.  या ऐवजी 
‘‘सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता सदरचा ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे मा यतेकामी 
पाठ व यास िशफारस करणेत येत आहे’’.हा मजकुर समा व  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
यावा. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १५      वषय मांक - ०५ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.आरती च ध े     अनुमोदक : मा.उषा मंुढे 
संदभ : मा.आरती च धे, मा.उषा मंुढे यांचा ताव – 

‘‘म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म’’ या योजने या कामासंबंिधत यापूव चा 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभेचा ठराव मांक ९, दनांक ०४/०९/२०१८ मधील ‘‘सन 
२०१८-१९ या वषा या ‘‘म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म’’ या योजने या कामासंबंिधत  



 

 

4
 

यापूव  मा.म हला बाल क याण सिमतीसभेने’’ या ठरावा या वा यातील ‘सिमतीसभेने’ या 
श दा ऐवजी ‘सिमतीसभेच’े अशी दु ती करणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी कर यात यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – १६      वषय मांक - ०६ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.िनमला कुटे     अनुमोदक : मा.िमनल यादव 
संदभ : मा.िनमला कुटे, मा. िमनल यादव यांचा ताव –  

नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत पंपर  
िचंचवड महापािलका ह तील सव बालवा यां या िभंती ३ड  (3D) पेट ंग ारे बोल या करणेस व 
सदरचा उप म पंपर  िचंचवड महापािलके या िश ण वभागाकडून करणेस व याकामी येणा-या 
खचाची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाने कर यास मा यता घेणेकामी मा. थायी 
सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १७      वषय मांक - ०७ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.आरती च ध े     अनुमोदक : मा. हराबाई घुले 
संदभ : मा.आरती च ध,े मा. हराबाई घुल ेयांचा ताव –  

१४ नो हबर २०१८ बाल दन िनिम  बालज ेचे आयोजन अनु मे १३ व १४ नो हबर या 
दो ह  दवशी सांगवी येथील पी.ड यू.ड . मैदान व भोसर  येथील गाव ज ा मैदान या दो ह  
ठकाणी कर यात याव.े  या बालज ेम ये लहान मुलांची खेळणी व व वध मनोरंजनाचे खळे 
तसेच खाऊ वाटप कर यात यावे.  तसेच मुलांसाठ  फॅ सी ेस पधा, व ृ व पधा अशा 
कार या पधाचे आयोजन व ब ीस वाटप कर यात याव.े  तसेच पालकांसाठ  बोधनपर मुलांचे 

आरो य व आहार या वषयी मागदशनपर या यानाचे आयोजन कर यात याव.े  तर  याची 
कायवाह  नागर व ती वकास योजना वभागा या वतीने कर यात यावी. सदर कामाची चार 
िस द  व आमं ण दे याची कायवाह  मा हती व जनसपंक वभागा या वतीने करणेकामी 

मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १८       वषय मांक - ०८ 
दनांक – १८/०९/२०१८       
सुचक : मा.आरती च ध े        अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.आरती च ध,े मा. वैशाली काळभोर यांचा ताव –  

महापािलकेच े ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवा यातील िशशु / बालकांना व छता 
क ट सा ह य खरेद कामी ई-िन वदा मांक मांक 22/2017-2018 अ वय ेलघु म िन वदाकार 
मे. लेमे स काप रेशन, ठाणे यांचे ती क ट र कम पये 720/- या माणे कामाचे आदेश देणेत 
आले होते.  सदर कामाची मुदत संपली आहे.  सदर ठेकेदार जु या दराने चालू वष  व छता 
क टचा पुरवठा करणेस तयार असलेने सन 2018-2019 या आिथक वषाक रता ती ैमािसक 
व छता क ट पुर व याच ेअट सह पूव या मंजूर दरानुसार (र कम पये 720/- ती क ट) मे. 
लेमे स काप रेशन, ठाणे यांचेकडून व छता क ट खरेद  कर यास व याकामी येणा-या खचास 
मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

                                             ( वीनल क पल हे  े) 
                                                    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/६११/२०१८ 
दनांक : १९/०९/२०१८ 

                                                            
(महमदश बीर बाबूलाल शेख) 

उपनगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४११ ०१८. 
 

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


