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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०२/०१/२०१८                          वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०२/०१/२०१८ 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे - उपसभापती 
  ३. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

  ४. मा.कदम िन कता अजुन 

  ५. मा.दशले रेखा राजेश 

 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.घुबे – 
कायकार  अिभयंता, 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) मनपा शाळेतील म हला व मुलींना योगाचे िश ण देणेबाबत – मा.िनक ता कदम,  

           मा.रेखा दशल ेयांचा ताव. 
 
वषय .२) म हला व मुलींना कंुगफु-कराटे िश णास मुदतवाढ देणेबाबत – मा.िनक ता कदम,  

           मा.रेखा दशल ेयांचा ताव. 
 
वषय .३) मनपा शाळेतील इ.५ वी ते १० वीम ये  िश ण घेत असले या मुलींसाठ  बेट   
           बचाओ-बेट  पढाओ, म हला सुर ा कायदा, िनयम मागदिशका पु तकांचे वाटप  

           करणेबाबत – मा.वैशाली घोडेकर, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
 
वषय .४) जागितक म हला  दन साजरा करणेबाबत – मा.िनक ता कदम, मा.रेखा दशल ेयांचा  

           ताव. 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.रेखा दशल े अनुमोदक – मा.योिगता नागरगोज े
 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची द. 
०२/०१/२०१८ ची पा क सभा मंगळवार दनांक १६/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत 
तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाला. 
 

--------- 
 
सभापती - मंगळवार दनांक १६/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

         येत आहे. 
 
 
 
 
                                           ( सुिनता हेमंत तापक र ) 

                                                  सभापती 
             म हला व बालक याण सिमती  

                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                          पंपर  – ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १८ 

सभावृ ांत   

( दनांक ०२/०१/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १६/०१/२०१८                          वेळ – दुपार  २.४५ वा.  
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक 

०२/०१/२०१८ ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक १६/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 

  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे - उपसभापती 

  ३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

  ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

  ५. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े

  ६. मा.लोखंडे चंदा राजू 

  ७. मा.सुल णा राजू धर 

  ८. मा.कदम िन कता अजुन 

  ९. मा.दशले रेखा राजेश 

 
 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – 
समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक – मा.योिगता नागरगोज े        अनुमोदक – मा.वैशाली घोडेकर 
 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची द.१६/०१/२०१८ 
ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक ३०/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब करणेत 
यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाला. 
 

--------- 
 
सभापती - मंगळवार दनांक ३०/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत  

               येत आहे. 
 
 
 
 
                                           ( सुिनता हेमंत तापक र ) 

                                                  सभापती 
              म हला व बालक याण सिमती  

                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                          पंपर  – ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १८ 

सभावृ ांत   

( दनांक ०२/०१/२०१८ व १६/०१/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ३०/०१/२०१८                                   वेळ – दुपार  २.४५ वा.  
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक १६/०१/२०१८ ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक ३०/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 
  २. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

  ३. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

  ४. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े

  ५. मा.लोखंडे चंदा राज ू

  ६. मा.कदम िन कता अजुन 

  ७. मा.दशले रेखा राजेश 

 
 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.लोणकर – 
सहा.आयु , मा.आवार  – शासन अिधकार  ( िश ण मंडळ ), मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
      दनांक १९/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १७) कायम करणेत आ याचे 
मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 

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

ठराव मांक - ३१   वषय मांक - ०१ 
दनांक - ३०/०१/२०१८      

सुचक : मा.िनक ता कदम     अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ : मा.िनक ता कदम, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

       पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या शाळेतील म हला व  इ.५ वी ते १० वी म ये िश ण घेत 
असले या मुलींसाठ  नागरव ती वभागामाफत वा थ योगोपचार ऍ ड योग मागदशन क  यांचे वतीने 
म हला व बालक याण सिमती या मा यमातून योगाचे िश ण देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३२ वषय मांक - ०२ 

दनांक - ३०/०१/२०१८      

सुचक : मा.िनक ता कदम   अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ : मा.िनक ता कदम, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण देणेकामी पुणे 
ज हा पोटस ् कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ यांची १) वयोगट ५ ते १६, २) वयोगट १७ ते २६, 
३) वयोगट २७ ते ४५ या तीन वयोगटातील म हला/मुलींना पुणे ज हा पोटस ्  कराटे असोिसएशन, 
िचंचवड, पुणे – ३३ यांना व ती पातळ वर िश ण देणेकामी यापुव  महानगरपािलकेतफ नेमणुक करणेत 
आली होती.  व तीपातळ व न सदरचे िश ण सु  करणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे.  यामुळे 
तातड ने िश ण सु  करणे आव यक आहे. पुणे ज हा पोटस ्कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ हे 
मागील वष या दरात काम करणेस तयार आहेत.  यामुळे मागीलवष याच दराने चालू वष  यांना काम 
देणे महानगरपािलके या आिथक हताचे आहे.  तसेच यांनी चांग या कारे काम केले आहे. यामुळे सन 
२०१७-१८ कर ता पुणे ज हा पोटस ्  कराटे असोिसएशन, िचंचवड, पुणे – ३३ यांची म हला/मुलींना कंुगफु-
कराटे िश ण देणेकामी मागील वष चे दरात थेट प दतीने नेमणुक करणेस व सदरचे िश ण हे मागील 
वष याच अट  व शत नुसार व कायप दतीनुसार व आव यकतेनुसार व मा.आयु  सो. यांचे मा यतेने डा 
वभागामाफत राब वणेस व सदर योजने अंतगत होणा-या िश णाचा खच  नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेतील मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण या उपलेखािशषातून करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.  सदर कामी जर जीएसट  (व तु व सेवा कर) देय असेल तर यानुसार र कम 
यांना अित र  ( व हत दरा यित र ) अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३३ वषय मांक - ०३ 

दनांक - ३०/०१/२०१८      

सुचक : मा.वैशाली घोडेकर   अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ : मा.वैशाली घोडेकर, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

       बेट  बचाओ-बेट  पढाओ, म हला सुर ा कायदा, िनयम मागदिशका २० ए ल २०१७ रोजी पुणे येथे 
आदरणीय अमृता फडणवीस आदरणीय सरकार  वक ल ी.उ वल िनकम, आदरणीय वण द ीत, महारा  
रा य पोलीस महासंचालक यां या ह ते महारा ासाठ  कािशत झाली आहे. ह  काय ाची मागदिशका खुपच 
उपयु  अस याने मनपा शाळेतील इ.५ वी ते १० वीम ये  िश ण घेत असले या मुलींसाठ  म हला व 
बालक याण सिमती या मा यमातून व हत प दतीने खरेद  क न वाटप करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ३४ वषय मांक - ०४ 

दनांक - ३०/०१/२०१८      

सुचक : मा.िनक ता कदम   अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ : मा.िनक ता कदम, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  जागितक 
म हला दन साजरा कर यात येतो.  या माणे यावष  देखील ८ माच २०१८ हा जागितक म हला दन  
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साजरा करणेस व याकामी येणा-या र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) 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. 
---------- 

 

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

                                                   ( सुिनता हेमंत 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/५३/२०१८ 
दनांक : ३१/०१/२०१८ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                              
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


