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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १० 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २६/१२/२०१९                       वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क 
सभा गु वार दनांक २६/१२/२०१९ रोजी दुपार  २.३० 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.कुटे िनमला संजय   - सभापती 
  २. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
  ३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
  ४. मा.मंुढे उषा अंकुश 
  ५. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
        ६. मा.साधना अंकुश मळेकर 
        ७. मा.अ नी गजानन िचंचवडे - पाट ल 
 
          या िशवाय मा.उ हास जगताप – सहा.आयु (ना वयो) , मा.जागडे – 
.नगरसिचव, मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पाट ल – ाचाय आयट आय, 

मा.डॉ.डांगे – म हला वै क य अिधकार ,  मा.बहा रपुरे – सहा.समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

      स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 

वषय मांक १) मे.पुणे िसट  कने ट डे हलपमट फ डेशन यां या सहकायाने शहरात 

              व वध ठकाणी “ LIGHT HOUSE ” रोजगार िनिमती क प सु   

              करणेबाबत... 
वषय मांक २) म हला बचत गटां या अनुदानात वाढ करणेबाबत – मा.साधना 
               मळेकर, मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव. 
वषय मांक ३) ठराव मांक १२, द.२६/०८/२०१९ म ये दु ती करणेबाबत – 

               मा.सुजाता पालांडे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 
वषय मांक ४) म हलांना चारचाक  वाहन िश ण देणेकामी न याने ाय ह गं  

               कूलची िनयु  करणेबाबत – मा.साधना मळेकर, मा.सुजाता पालांडे  

               यांचा ताव. 
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    दनांक १२/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०९) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 
---------- 

 
 

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

ठराव मांक – १५       वषय मांक - ०१ 
दनांक – २६/१२/२०१९             
सुचक : मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.साधना मळेकर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/४२३/२०१९,  
       द.२४/१२/२०१९ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभाग आ ण 
मे.पुणे िसट  कने ट डे हलपमट फाऊंडेशन यां या संयु  व माने महापािलके या े ीय 
कायालयां या ह ीम ये जागां या उपल धतेनुसार मनपा ह तील १८ ते ३० वयोगटातील 
युवक, युवतींसाठ  “ LIGHT HOUSE ” रोजगार िनिमतीचा क प राब व यास तसेच या 
क पाकर ता मुलभूत सोयी सु वधा उदा.जागा, संगणक संच इ याद  वनामु य 

महापािलकेमाफत उपल ध क न दे यास तसेच मे.पुणे िसट  कने ट डे हलपमट फाऊंडेशन 
यांनी या क पांतगत सहभागी होणा-या लाभाथ ना उदा. १८ ते ३० वयोगटातील म हला, 
मुले, मुली यांना मोफत िश ण देऊन रोजगार उपल ध क न दे यास व याकर ता 
आव यक मनु यबळ व अनुषंिगक खच यांनी CSR  (Corporate Social Responsibility ) 
या मा यमातून उभा न क प काया वीत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

सु वातीला झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन कायालया या प ह या मज यावर ल १० मी.X 
१८ मी. जागा, संगणक व अनुषंिगक बाबी इ. आव यक या मुलभूत सोयी सु वधा 
मनपामाफत मोफत उपल ध क न देउन एक “ LIGHT HOUSE ” क प ायोिगत 
त वावर सु  कर यास व यानंतर दुस-या ट यात मनपा शाळा इमारत (जुने ड े ीय 
कायालय), पंपर गाव या ठकाणी तसेच त ंतर े ीय कायालयां या काय े ात उपल ध 
इमारतींमधील जागा वचारात घेऊन ट या ट याने मा.आयु  यां या मा यतेने “ LIGHT 

HOUSE ” क प मंजूर धोरणानुसार संयु र या राब व यास व येक क प कमान 
५ वष कालावधीकर ता सु  करणेकामी धोरण िन त कर यास मा यता देणेत येत आहे 
तसेच सदर कालावधीत मोफत जागा उपल ध क न मुलभूत सोयी सु वधा उपल ध क न 
देणेकर ता 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 – १६         वषय मांक - ०२ 
दनांक – २६/१२/२०१९             
सुचक : मा.साधना मळेकर      अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे 
       मा.साधना मळेकर, मा.िभमाबाई फुगे यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजने अंतगत म हला बचत गटांना अनुदान 
दे याची योजना राब व यात येत आहे.  सदर योजने अंतगत स या दड वष पुण 
झाले या बचत गटांना दे यात येणा-या र. .२०,०००/- ऐवजी र. .२५,०००/- देणेस तसेच 
१० वष पुण झाले या म हला बचत गटांना र. .३५,०००/- अनुदान दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  

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

ठराव मांक – १७       वषय मांक - ०३ 
दनांक – २६/१२/२०१९             
सुचक : मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.साधना मळेकर 
       मा.सुजाता पालांडे, मा.साधना मळेकर यानंी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या बालवाडयांमधील मुलांना ाथिमक िश ण वभागामाफत व वध 
कारची बौ दक खेळणी देणे (कपाटासह त) तसेच याबाबतची संपुण शासक य कायवाह  

व खेळणी वाटप ाथिमक िश ण वभागामाफत करणेस तसेच खरेद कामीची संपूण 
या म यवत  भांडार वभाग व सा ह यांची तां क तपासणी आय.ट .आय 

वभागामाफत करणेत येवून याकामी आव यक असणार  तरतूद  नागरव ती वकास 
योजना वभागाकड ल म हला बालक याण योजनेअंतगत असणा-या मदर तेरेसा-िश ण 
मंडळाकड ल बालवाड तील / ाथिमक शाळेतील मुलां या सवागीण वकासा मक योजना 
या उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे ि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 – १८       वषय मांक - ०४ 
दनांक – २६/१२/२०१९             
सुचक : मा.साधना मळेकर      अनुमोदक : मा.सुजाता पालांडे 
       मा.साधना मळेकर, मा.सुजाता पालांडे यांनी ता वत केलेनुसार नागरव ती 
वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला बाल क याण योजने अंतगत 
म हलांना चार चाक  वाहन िश ण योजना राब व यात येते. या योजने अंतगत या 
म हलांचे अज ा  झाले आहेत परंतु यांना िश ण िमळालेले नाह  अशा म हलांना 
चारचाक  वाहन िश ण देणेकामी न याने ाय ह ंग कूलची िनयु  क न आहे याच 
दराने ाय ह ंग िश ण दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

                                     ( कुटे िनमला संजय ) 

                                           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/५८४/२०१९ 

 दनांक : २७/१२/२०१९     
 
                                                                       

                                                                                 
                                                         .नगरसिचव 
                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                                    पंपर  ४११ ०१८. 
 
 

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


