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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

दनांक - २५/०३/२०२१                      वेळ - दुपार २.३० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.मिहला व बालक ाण सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक २५/०३/२०२१ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स मा. 
सद य सभागृहात उप थत होते. काह  सद य ऑनलाईन प दतीने उप थत होते.  
 
 

१. मा.लोखंडे चंदा राजू  - सभापती 
२. मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३. मा.सिवता बाळकृ  खुळे 
४. मा.राजापुरे माधवी राज  
५. मा.गायकवाड िनमला मनोज 
६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
७. मा.कदम िनक ता अजुन 
८. मा.मंगला अशोक कदम 

 

       या िशवाय मा.चारठणकर- उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवल-े
सहा.समाज वकास अिधकार , मा.डांगे- वै कय 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) पंड त दनदयाल उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म योजनेबाबत 
         – मा.िनमला गायकवाड, मा.स वता खुळे यांचा ताव 
िवषय .२) खेळणी कपाटासह त व वगातील िभंतीवर बोलके िच  काढणेबाबत – 
          मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 
िवषय .३) अवांतर वाचनासाठ  पु तके देणेबाबत.- मा.माधवी राजापुरे, मा.योिगता नागरगोजे 
          यांचा ाव. 
िवषय .४) बचत गटांचे अनुदान कालावधी सुधारणा करणेबाबत- मा.स वता खुळे, मा.िनक ता  
          कदम यांचा ताव. 
िवषय .५) कोरोना काळात वधवा झाले या म हलांना अथसहा य करणेबाबत-             
          मा.स वता खुळे, मा.िनक ता कदम यांचा ाव. 
वषय .६) वॉटर फ टर व वॉटर कुलर बस वणेबाबत – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िन कता कदम  
           यांचा ताव. 
वषय .७) सॅिनटर  नॅप कन हड ंग मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणेबाबत – मा.स वता खुळे  
          मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव.                   
वषय .८) मुकबधीर,मितमंद, अंध व अपंग व असणारे गरजंुक रता सामुदायीक ववाह सोहळयाचे  
          आयोजन करणेबाबत.- मा.स वता खुळे, मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव. 
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अ)  दनांक १२/०३/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) चा सभावृ ांत   कायम करणेत 
आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

ठराव मांक – २२         िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.िनमला गायकवाड         अनुमोदक : मा.स वता खुळे 
संदभ – मा.िनमला गायकवाड, मा.स वता खुळे यांचा ताव. 

“नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला, मुले/ 
मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील “पंड त दनदयाल उपा याय 
– म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  िश ण योजना म.े अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं थेने यापूव  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे राब वलेली आहे. म.े अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था ह  नावाजलेली व नामां कत शै णक सं था असुन आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची 

उभारणी करणेची मता तसेच मो या माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक 
मता व वशेष क न व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या आय. ट . आय. माफत व वध यवसायांचे िश ण दे याचे काम चालत.े सदरचे िश ण 
हे आय.ट .आय. येथील िश ण क ात चालत असत.े मा  “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म” या योजनेअंतगतचे िश ण हे व तीपातळ वर म हलां या मागणी या ठकाणी, 
वेळेत व कालावधीत होत असत.े यामुळे व तीपातळ वर िश ण दे यासाठ  आव यक ती सव पूवतयार  
करणे, िश ण िनहाय आव यक साधन साम ी उपल ध करण,े सदर िश णासाठ  िश क / िश ीका 
यांची नेमणुक करणे, इतर आव यक मनु यबळ / कमचार  यांची नेमणुक करणे, यांचे मानधन ठर वणे 
इ याद  शासक य व तां क कामकाज करणे हे यां या चालु कामा या यापाचा व त ुषंगीक बाबींचा, 
सदर योजने या व पाचा वचार करता सदर योजनेची अंमलबजावणी ह  मनपा या आय.ट .आय. माफत 
करणे श य नाह . सन २०२१-२२ या आिथक वषा या शेवटास हणजेच साधारणत: फे ुवार  – २०२२ या 
आसपास मनपा या मा. नगरसद या या िनवडणुका होणार आहेत याअनुषंगाने मनपातील बहुतांशी 
कमचार  / अिधकार  यांचेवर िनवडणुक चे कामकाजाचा अितर  भार पडणार आहे. तसेच न जक या 
कालावधीतच िनवडणुक पुव चे संबंधीत कामकाजास सु वात होणार आहे. यामुळे कमचार / अिधकार  यांना 
िनयमीत कामकाजास पुरेसा वेळ देता येणार नाह . सदर बाबीचा ाधा याने वचार करता मुदतीत व वेळेत 
योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने सं था िनवड साठ  लागणारा द घ कालावधीचा वचार 
करता, इ छुक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासून दघ कालावधीमुळे वंिचत राहू नये, िश ण 
लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशाने तसेच व तीपातळ वर य  केले या चौकशीअंती सदर सं थेने 
चांगले काम के याचे व यांचे कामासंबंिधत िश ण घेतले या म हलांची त ार नसलेबाबतचे िनदशनास 
आलेले आहे. तसेच व तीपातळ वर व वध ठकाण या म हलांशी वचार वनीमय व चचा केली असता 
बहुतांशी म हलांची सोबत जोडले या “ प -अ” मधील नमुद वषयांचे िश ण देणेची मागणी आहे. 
यानुसार सदर कामाचा चांगला अनुभव, व ासाहता, मनपा प रसराची इ यंभुत मा हती असणार  व मोठ  

आिथक मता असलेली मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था या नावाजले या नामां कत शै णक 
सं थेशी व इतर अ य नामां कत सं थेशी य  / अ य  चचा केली असता, मा हती घेतली असता सन 
२०२१-२२ या आिथक वषा या कामासाठ  म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं था यांचे माफत सादर 
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“ प -अ”मधील नमुद िश ण वषयांचे िश ण वषयिनहाय सादर अ यास म, कालावधी, दर 
इ याद ची पडताळणी केली असता ते रा त अस याचे िनदशनास आललेे आहेत. िश णाचा अ यास म, 
कालावधी, िश णाशी संबंधीत इतर अनुषंिगक बाबी यावर साधारणत: िश णाचा दर आधा रत असतो. तर  
देखील सदर सं थेमाफत िश ण वषयिनहाय सादर एकुण िश ण शु क ( ित लाभाथ  य  िश ण 
शु क + १८% माणे जीएसट ची होणार  र कम पये) या र कमे या ९०% माणे होणार  र कम ह  एकुण 
िश ण शु क हणुन समज यात यावी व यानुसार ित लाभाथ  झाले या िश णाचे शु क सं थेस 

अदा करणेस मा यता दे यात यावी यामुळे मो या माणावर मनपाचे आिथक हत साधले जाणार आहे. 
इतर नामां कत सं थां या दराची तुलना केली असता म.े अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था यांचे 
माफत सादर दर हे वाजवी आहेत. यामुळे िन वदा न माग वता थेट प दतीने “पंड त दनदयाल उपा याय 
– म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेअंतगत मनपा तरावर एकुण १४ वषयांचे िश ण 
हे ठरावासोबत जोडले या “ प -अ” मधील नमुद तपिशल व मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं थेमाफत सादर होणा-या अ यास मानुसार व मनपा मा य दरानुसार सन २०२१-२०२२ या सालातील द. 
३१/०३/२०२२ अखेरपयत या कालावधीपयतचे िश णाचे काम हे औ ोिगक िश ण सं था / क  
( प.ंिच.ंमनपा.) यांचा म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे/मुंबई यांचे माफत सादर िश ण 
वषयांचा दर, अ यास म, कालावधी इ याद  बाबत अिभ ाय घेऊन व यानुसार पु ढल यो य ती कायवाह  
क न म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे/मुंबई यांचेमाफत देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
िश णातील इ छुक म हला गटां या मागणीनुसार दररोज २ तासांऐवजी यांचे मागणीनुसार या तािसकेत 

(एकुण िश ण वषयिनहाय कालावधी पुण क न) यांना िश ण देणेत यावेत. सन २०२१-२२ या आिथक 
वषा या सदर योजनेअंतगत या प  –“अ” नुसार या िश ण वषयासंबंधीतचे कामकाज हे यापुव या 
कायप दतीनुसार व सन २०२१-२२ या आिथक वष या मा य धोरणानुसार करणेत याव.े तसेच म हलां या 
वेळेअभावी यांना इतर पुरक वषयां या सलं न िश णास वृ  क  नये. म हला गटां या 
मागणीनुसार या कालावधीत व वेळेत श यतो यांचे मागणी या ठकाणी सदर िश णाचे आयोजन 
करणेत याव.े सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला / मुलीं या ानात व कौश यात वाढ हावी, 
यवसाय क न यांचे आिथक उ प न वाढाव,े व वध यवसाय कलांम ये म हलांनी पारंगत होवून यांचे 
दैनं दन जीवनात यांना ते उपयु  ठराव.े या म हला स मीकरणा या / सबलीकरणा या ीने / हेतूने 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत म हलांसाठ  व वध यवसाय पुरक िश णाचे आयोजन 
करणेत येत असत.े यामुळे िश त झाले या म हला लाभा याचे सव ण करणे व यांचे उ प न कती 
वाढल,े यांना रोजगार उपल ध झाले अथवा नाह  या संबंिधत तपासणीचे कामकाज योजने या कामकाजात 
अंतभुत नसाव.े व मृतीमुळे पुवचे घेतलेले ान अ यावत होणेसाठ , तसेच यवसायानु प, आिथक 
मतेनुसार, मनाजोगता व झेपेल तो यवसाय करावया या उ ेशाने िश ीत व अ िश ीत म हलांना 

अनेका वध ( व वध) िश णातुन आधुिनक काळा या गरजेनु प, आ मिनभर व स म म हला उ ोजक 
बन वण ेव रोजगार / वयंरोजगारासाठ , उ ोग / यवसाय करणेसाठ  यांना े रत करणे हा सदर योजना 
अंमलबजावणीचा मु य उ ेश व फलिन प ी आहे. यामुळे व तीपातळ व न आणखी वेगळ  मा हती 
फलिन प ी बाबत घेणे अपे ीत नाह  अथवा याची ज र  नाह  कारण असले या / िमळाले या ानाचा 
उपयोग कर याची जबाबदार  ह  सव वी िश ण घेतले या म हलांची असत.े तथा प, तर  सु दा म हलां या 
क याणकार  हेतुने यांना व वध यवसायपुरक वषयांचे ान देणे हे मनपाचे कत य आहे. यात नफा / 
तोटा हशोब प  लागु क  नये अथवा केले या / होणा-या आिथक बाबींचा यासंबंधी वचार करणे हे सु दा 
म हलां या क याणकार  हेतुस बाधा आणणारे आहे. संवेदनिशलता व सकारा मकता वचारात घेता 
योजने या फलिन प ीचा गुणा मक या व फार खोलात जाऊन योजनेचा आढावा घे याची गरज नाह . 
यामुळे शासक य / िनमशासक य, सरकारमा य, खाजगी इ याद  तसेच पंिचंमनपाअंतगत व नागरव ती 
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वकास योजना वभागातील म हला व बालक याण योजने या यापुव या म हलांसाठ  व वध 
यवसाय िश ण देणे या योजनेअंतगत / म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत या 
म हला / मुलींनी यापुव  व वध िश ण घेतलेले आहे यांना देखील सन २०२१-२२ या आिथक वष  
यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस तसेच म हला / मुलीं या इ छेनुसार एखादे / 

तेच िश ण परत देणेस म हला सबलीकरण व स मीकरण कर या या हेतूने धोरण हणुन मा यता 
असावी. सदर योजनेची उपयु ता ह  िस द अस याने व वेळोवेळ  मनपातील म हला व बालक याण सिमती 
/ सद य तसेच इतरह  नगरसद य / नगरसद या यांचे माफत वेळोवेळ  योजनेचा आढावा घेतला जात 
अस याने द घ काळासाठ  ह  योजना राब वणे यो य अस याने मनपामाफत सदरची योजना राब व यात 
येत आहे. आधुिनक युगा या काळानु प म हलां या गरजेचा, यां याकड ल उपल ध वेळेचा, कौटंु बक 
जबाबदार चा व तुिन  वचार करता अ य योजनांपे ा सदरची योजना म हलांसाठ  उपयु  आहे. मे. 
अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेचे काम चांगले अस याने व यांची व ासाहता खुपच चांगली 
अस याने तसेच दर ह  वाजवी अस याने व मनपा या कामाचा व मनपा प रसराची यांना चांगली मा हती 
अस याने सदर योजना यांचेमाफत राब वणे मनपा हताचे आहे. शासन धोरणानुसार / कालानु प सदरची 
योजना म हलां या क याणकार  हेतुस बळकट  आणणार  आहे. तथा प सदर योजनेतील आव यक बदल 
अथवा दु ती ह  या सिमती या मा यतेनंतर याची वर त अंमलबजावणी करावी. तसेच म हलांसाठ  इतर 
अ य क याणकार  उप म राब वणेकामी या सिमतीमाफत शासनास भ व यात जे िनदश दे यात येतील 
याचाच वचार क न शासनामाफत अंमलबजावणी कर यात यावी. िश ण घेणेस म हलांना ो साहन 

िमळावे व िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक होऊ नये यासाठ  व कुठलीह  इ छुक म हला 
िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  उ ेशास पुरक व सुसंगत धोरण असावे या उ ेशाने सदर 

योजनेअंतगत या िश णासाठ  िश णास इ छुक म हलांकडुन यापुव  माणे िश ण शु का या १०% 
माणे होणार  लाभाथ  सहभाग शु काची र कम वकार यात येऊ नये. हणजेच म हलांना मोफत 
िश णास धोरण हणुन मा यता असावी. व तीपातळ वर योजनेचा सुयो य चार व सार होणेसाठ  तसेच 

म हलांना योजने या अट  व शत ची प पणे मा हती होणेसाठ  सन २०२१-२२ या आिथक वषा या 
कामासाठ  दले या मा यतेनुसार शासक य पातळ वर आव यक अस यास लाभाथ  पा ता िनकष (अट  व 
शत ) याम ये यो य तो बदल करणेत यावा. तसेच सन २०२०-२१ या आिथक वष  माणेच सन २०२१-२२ 
या आिथक वष  देखील सदर योजनेअंतगत या िश णास शै णक अहता फ  सा र अशी ठेव यात 
यावी. शासन िनणयास अनुस न म हला व बालक याण सिमतीची िनिमती करणेत आलेली आहे. व सदर 
सिमतीस म हला व बालक याण यांचे संदभात आव यक या क याणकार  योजना राब वणे संबंधीतचे 
धोरण ठर वणेस मा यता / अिधकार आहेत. यामुळे सदर सिमती या िनदशािशवाय अथवा सुचनेिशवाय 
शासनाने सदर योजनेसंबंधीत अंमलबजावणीबाबत पर पर िनणय घेऊ नयेत. मा. नगरसद यां या, या या 

भागातील ित ीत नाग रकां या तसेच शासना या देखरेखीखाली सं थेमाफत िश णाचे आयोजन होत 
असते, तसेच सदर योजने या कामाची म.े अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था या सं थे या 
व ासाहतेची खा ी झाली आहे. िश णातील वलंब टाळ या या ीने तसेच िश णा या वलंबाबाबत या 
कुठ याह  त ार स वाव राहु नये या हेतूने यापुव माणेच म.े अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 
/ मुंबई यांना व तीपातळ व न इ छुक म हला गटां या िश णा या अट  व शत नुसार या कागदप ां या 
फाई स वकारणेस मा यता असावी. अशा कारची सुचना शासनाकडुन सदर ल सं थेस दे यास यावी. 
झाले या िश णाची य  देयके ह  सन २०२१-२२ अथवा सन २०२२-२३ या आिथक वषा या सदर 
योजनेसाठ  केले या अंदाजप क य तरतुद मधुन हणजेच म हलांसाठ  ान कौश य काय म या 
उपलेखािशषावर उपल ध असणा-या / होणा-या तरतुद तुन अदा करणेस मा यता असावी. तसेच 
व तीपातळ व न यांची यांची मागणी असेल या सव म हलां या िश णा या गटिनहाय फाई स 
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वकारणेत या यात.एकाच भागातील जा तीत जा त म हलांना िश णात एक तपणे िश ण घेता 
यावे हणुन कमान २५ व जा तीत जा त ५० म हला या मया दत सं येत येक म हला गटां या 
िश ण वगाचे आयोजन करणेत यावेत. सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल / दु ती कर याच े / 

योजना अंमलबजावणी संबंधीत िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न योजना राब व यासंबंधीतचे व सदर 
योजनेअंतगतची देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा. आयु  सो. यां या मा यतेने मा. उप आयु  सो. 
(नागरव ती वकास योजना वभाग) यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत होणारा य  खच हा “पंड त 
दनदयाल उपा याय –म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर चालु अथवा पुढ ल आिथक 
वषात उपल ध असले या / होणा-या तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत यावी. संभा य कामापोट  सं थेस 
देय असले या य  िश ण शु का या र कमे या ५% माणे होणार  र कम ह  सं थेकडुन अनामत 
(४% माणे) व लेखाप र ण पुततेकामी (१% माणे) हणून आगाऊ घेणेत यावी. तथापी सदर अनामत 
र कमे या तुलनेत जादा काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य यादा कामापोट या ५% माणे 
होणार  र कम सं थेकडुन आगाऊ भ न घेणेत यावी. सन २०२०-२१ या कालावधीतील सव म हला गटांचे 
िश ण सं थेने पुण केलेले अस याने व सं थेमाफत भरणेत आलेली एकुण ५% माणे होणार  अनामत व 

लेखाप र ण व इतर अट  व शत या पुततेकामीची र कम ह  मोठ  अस याने सदरची ५% माणे होणार  
र कम ह  सन २०२१-२२ या आिथक वषा या कामासाठ  हणुन मनपाकडेच ठेव यात यावी मा  सन 
२०२१-२२ या आिथक वषा या संभा य कामापोट  सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या 
र कमे या ५% माणे होणार  फरकाची र कम ह  सं थेकडुन काम सु  होणेपुव  आगाऊ भ न घेणेत 
यावी. ( हणजे चालुवषा या संभा य कामापोट  सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या र कमे या 
५% माणे होणार  र कम मनपाकडे जमा असेल) सन २०२१-२२ या आिथक वषाचे िश ण दे याचे काम 
सं थेमाफत पुण झालेनंतर सदर र कमेपैक  ४% माणे अनामत र कम ह  सं थेस वर त परत करावी. 
मा  उवर त १% र कम ह  सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या आिथक वषातील कामाचे मनपातील 
लेखाप र णानंतर, लेखाप र णातील सव आ ोपािधन आ ेप व वसुलपा  आ ेप याची १००% पुतता 
सं थेमाफत सादर झालेनंतर सदरची र कम सं थेस परत देणेत यावी. तथापी याबाबत शासक य तरावर 
यो य तो िनणय घेणेस मा यता दे यात यावी. सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण 
योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान 
कौश य काय म” या उपलेखािशषासह इतर अ य उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “पंड त दनदयाल 
उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने 
उवर त इतर अ य म हला व बालक याण योजनेतील उपलेखािशषातगत केले या तरतुद ंमधुन व 
नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर अ य (म हला व बालक याण योजनेअंतगत केले या तरतुद ं 
यितर  नागरव ती वभागासाठ  केले या इतर क याणकार  योजनेतील अ य उपलेखािशषातील तरतुद  
मधुन) उपल ध तरतुद ंमधुन सन २०२१-२२ या आिथक वष  व अशाच कारे सन २०२२-२३ या आिथक वष   
“पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेसाठ  लाभाथा या 
ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार “म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या 

उपलेखािशषावर र कमा वग करणेस व यानुसार “पंड त दनदयाल उपा याय –  म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म” योजना ह  म.े अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे/मुंबई. यांचेमाफत सन 
२०२१-२२ अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणीकामी या धोरणास व य  
होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
करणेत यावी. 

 
 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक – २३                 िवषय मांक - ०२ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे                अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 

     पंपर  िचंचवड शहरात पं.िचं.मनपा माफत लहान मुलांक रता बालवाड  वग चाल वले जातात. 
बालवाड  वगात िशकत असले या लहान व ा याना खेळ याक रता खेळणी पुर वणे आव यक आहे. तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव बालवाड  वगातील व ा याक रता खेळणी या कपाटासह त खेळणी 
पुर व यास, तसेच बालवाड या शाळ या िभंतींवर, शाळे या कंपाउंडवर तसेच बालवाड या वगातील िभंतींवर 
बोलके िच  काढ यास मा यता दे यात येत आहे. 

 

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

 
ठराव मांक – २४                 िवषय मांक - ०३ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.माधवी राजापुरे                 अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोज े
संदभ – मा.माधवी राजापुरे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 
  बालवाड या वगातील मुलां या सवािगण वकासा मकासाठ  सा ह यदशन, पुणे ह  सं था गेली अनेक 
वषापासुन महारा ातील नामवंत काशन सं थांची बालवाड तील मुलांसाठ  अवांतर वाचनासाठ  पु तकांचा पुरवठा 
क रत आहेत. तर  सदर सं थेस बालवाड तील मुलांसाठ  अवांतर वाचनासाठ  पु तकांचा पुरवठा करणेची संधी 
दे यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – २५           िवषय मांक - ०४ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे              अनुमोदक : मा.िन कता कदम 
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.िन कता कदम यांचा ताव. 
      पंपर  िचंचवड शहरातील बचत गटांना महापािलकेमाफत अनुदान दले जाते. बचत गट अनुदान 
हे १ वषाने दले जाते व यानंतर १० वषाने दले जात 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 दे यास मा यता देणेत 
येत आहे. 

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

ठराव मांक – २६              िवषय मांक - ०५ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे              अनुमोदक : मा.िन कता कदम 
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.िन कता कदम यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 
बालक याण योजने अंतगत व वध लोकक याणकार  योजना राब व या जातात. पंपर  िचंचवड 
शहरातील वधवा / घट फोट त म हला वावलंबी हो यासाठ  महापािलके या वतीने पुरेशी आिथक 
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मदत कर याचे िनयोजन आहे. माहे माच २०२० पासुन कोरोना (को ह ड-१९) वषाणुचा सार मो या 
माणावर वाढ याने अनेक घरांमधील कता पु षांचे कोरोना (को ह ड-१९) या वषाणुमुळे ाण गमवावे 

लागले आहेत. यामुळे शहरातील ब-याच घरांम ये कता य  नस याने संबंिधत घरांम ये आिथक 
झळ कुटंुबातील सद यांना सोसावी लागत आहे. तथा प, घरातील कता य  िनवत यानंतर यांचेवर 
अवलंबून असणा-या कुटंुबातील इतर सद यांची कौटंु बक आिथक प र थती बकट होत अस याची 
बाब नाकारता येत नाह . तर  शहरातील वधवा म हला आ मिनभर हो यासाठ  यांची आिथक गरज 
व कौटंु बक अड अडचणी ल ात घेता वधवा झाले या म हलांना एक वेळेस ५०,०००/-(अ र  र.  
प नास हजार फ ) चे अथसहा य कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

 
ठराव मांक – २७            िवषय मांक - ०६ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोज े             अनुमोदक : मा.िन कता कदम 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िन कता कदम यांचा ताव. 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव बालवाडया,सव  ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये 
वॉटर फ टर व वॉटल कुलर(एक त युिनट) बस वणेकामी M/s ZENCO INDUSTRIES या सं थेस 
थेट प दतीने काम देणेस मा यता देणेत येत आहे.. 
 

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

 
 
ठराव मांक – २८           िवषय मांक - ०७ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे             अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोज ेयांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील म हलां या आरो या या ीने मािसक पाळ  
दर यान वापर या जाणा-या पॅड वापराचे माण अ य प आहे, यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  
तसेच वापर या जाणा-या पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे आव यक 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 सावजिनक शौचालये, संपुण म.न.पा. कायालये व 
दवाखाने या भागात 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 वणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – २९           िवषय मांक - ०८ 
िदनांक – २५/०३/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे             अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोज ेयांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड शहरात मुकबधीर, मितमंद, अंध व अंपग व असणारे बरेच नाग रक दा र य 
रेषेखालील 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 मा यता देणेत येत आहे. 
 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे 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/१८५/२०२१                                                
दनांक : ३०/०३/२०२१ 
                                               

                                                                      
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव  
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८ 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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                                 ( वषय मांक १ शी संल न) 
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