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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – ०४ 

सभावृ ांत 
दनांक - २६/०७/२०१९                                   वेळ - दुपार  ४.०० वा. 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २६/०७/२०१९ रोजी दुपार  ४.०० 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.कुटे िनमला संजय  - सभापती 
२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
३. मा.मुंढे उषा अंकुश 
४. मा.साधना अंकुश मळेकर 
५. मा.कदम िनक ता अजुन 
६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 

          या िशवाय मा.झगडे- सहा.आयु , मा.उ हास जगताप- नगरसिचव,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 मांक २) सभा आयोजनाबाबत.- मा.साधना मळेकर, मा.उषा मुंढे यांचा ताव. 
वषय मांक ३) महापािलका ह त मनपा या वतीने ीसंसाधन क  स मा क  उभार याबाबत.-  
              मा.उषा मुंढे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव.   
वषय मांक ४) बालवडयांमधील िशशु व बालकांना व छता कट सा ह य देणेबाबत.-  
              मा.उषा मुंढे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 
वषय मांक ५) शाळांम ये वॉटर फ टर व वॉटर कुलर(एक त युिनट) बस वणेबाबत. – मा.उषा  
               मुंढे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव. 

--------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
 सुचक – मा.उषा मुंढे            अनुमोदक – मा.िनक ता कदम 
 

        २६ जुलै हा कारिगल वजय दवस अस याने कारिगल यु दात शह द झाले या जवानांना 
आज या सभेम ये दांजली अपण करणेत यावी.   

(सदर सूचना सवानुमते मा य झाली.) 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
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         दनांक १२/०७/२०१९ व १८/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) 
चा सभावृ ातं कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ४        वषय मांक - ०१ 
दनांक – २६/०७/२०१९            वभाग – नागरव ती वकास 
सुचक : मा.अनुराधा गोफण े       अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/१०३/२०१९ द.१३/०२/२०१९  
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

             म हला बचतगटांसाठ  िमशन वावलंबन हा उप म तावात नमूद माणे 
राब वणेकामी म हला आिथक वकास महामंडळ, पुणे या शासन अंगीकृत सं थेची मनपा 
अिधिनयमाचे करण ५(२) (२) नुसार थेट प दतीने २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वषा या 
कालावधीसाठ  िनयु  करणे व या उप मासाठ  येणा-या र. .३,०३,४८,१५०/- (अ र  र. .तीन 
कोट  तीन लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे प नास फ ) चे खचास व सदरची र कम सदर 
सं थे या मागणीनुसार ट या – ट या माणे अदा करणेस 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. 
---------- 

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

ठराव मांक – ०५      वषय मांक - ०२ 
दनांक – २६/०७/२०१९       
सुचक : मा.साधना मळेकर     अनुमोदक : मा.उषा मुंढे 
संदभ : मा.साधना मळेकर, मा.उषा मुंढे यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा यापुढे 

येक म ह याचे दुस-या व चौ या शु वार  दुपार  ३.०० वा. आयो जत करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

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

ठराव मांक – ०६      वषय मांक - ०३ 
दनांक – २६/०७/२०१९       
सुचक : मा.उषा मुंढे      अनुमोदक : मा.साधना मळेकर 
संदभ : मा.उषा मुंढे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 
       महारा  रा य म हला आयोग यांचेकड ल द.२६/०३/२०१८ चे प  सोबत जोडले आहे. 
यानुसार महापािलका ह त महापािलके या वतीने ीसंसाधन क (स मा क ) मनपाचे आठह  
े ीय कायालयात उभार यास व यासाठ  आव यक असणार  तरतुद कर यास मा यता दे यात 

येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक – ०७      वषय मांक – ०४ 
दनांक – २६/०७/२०१९       
सुचक : मा.उषा मुंढे      अनुमोदक : मा.साधना मळेकर 
संदभ : मा.उषा मुंढे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण सिमती ठराव .१२ 
द.१८/७/२०१७ अ वये महापािलके या बालवाडयांमधील िशशु/बालकांना व छता कट देणेस 
मा यता देणेत आली होती. याबाबत सदर ठरावानुसार िश ण वभागाने कळ वले या प ातील 
मा हतीनुसार २०८ बालवाडयांमधील ७२४९ बालकांना च छता कट पुर व यात आले होते. सदरचे 

येम ये संपूण शासक य कायवाह  व सा ह य वाटप ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेत 
आलेली होती. तसेच याबाबत वै कय वभागाकडून या व छता कट मधील सा ह य ठर व यात 
आले होते व सदर कटची खरेद  भांडार वभागाकडुन करणेत आलेली होती. व याकामी येणा-या 
खचाची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल तरतूद मधुन करणेत आलेली होती. तर  
सदरची योजना राबवावयाची असलेस सन २०१७-१८ वषाचे धत वर महापािलके या ाथिमक िश ण 
वभागाकड ल बालवाडयांमधील िशशु व बालकांना व छता कट सा ह य ावयाचे असलेने 
अ यावत आकडेवार नुसार याबाबतची संपूण शासक य कायवाह  व सा ह य वाटप ाथिमक िश ण 
वभागाकडून करणेस तसेच याबाबत वै क य वभागाकडून या व छता कटमधील सा ह य 
ठर वणेत यावे. व सदरची खरेद  व हत िनयमानुसार भांडार वभागाकडुन करणेस वधानसभा 
िनवडणकू आदश आचार सं हता लवकर लागणेची श यता असलेने याअनुषंगाने तातड ने कायवाह  
करणेस व याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल सन २०१९-२० या अंदाज 
प काम ये म हला व बालक याण योजने अंतगत मदर तेरेसा- िश ण मंडळाकड ल बालवाड तील / 
ाथिमक शाळेतील मुलां या सवागीण वकासा मक योजना या उपलेखा िशषावर ल उपल ध 

तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच कट वाटपाचे काय माक रता िश ण 
वभागाने सव स मा.पदािधकार  व म हला बालक याण सिमती सद य यांना िनमं त कर यात 
यावे. यास मा यता दे यात येत आहे. 

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

ठराव मांक – ०८      वषय मांक – ०५ 
दनांक – २६/०७/२०१९       
सुचक : मा.उषा मुंढे      अनुमोदक : मा.साधना मळेकर 
संदभ : मा.उषा मुंढे, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बालक याण योजनेअंतगत महापािलके या 
िश ण वभागाकड ल सव बालवाडया, सव ाथिमक शाळा व सव मा यिमक शाळांम ये वॉटर 
फ टर व वॉटर कुलर (एक त युिनट) बस वणेबाबत योजना राब वणेचे असलेस सदर सव शाळांची 
अ यावत आकडेवार नुसार सदरचे येम ये संपूण शास कय कायवाह  व सा ह य वाटप 
ाथिमक िश ण वभागाकडून करणेस तसेच याबाबत वॉटर फ टर व वॉटर कुलर यांची तपासणी 

आयट आय माफत करणेत येऊन व सदरची खरेद   व हत िनयमानुसार भांडार वभागाकडून करणेस 
व वधानसभा िनवडणूक आचारसं हता लवकर लागणेची श यता असलेने यानुषंगाने तातड ने 
कायवाह  करणेस मा यता दे यात येत आहे. याकामीची तरतूद नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल  सन  २०१९-२०  या अंदाजप काम ये  म हला  व बालक याण योजने अंतगत मदर 
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तेरेसा–िश ण  मंडळाकड ल  बालवाड तील / ाथिमक  शाळेतील  मुलां या सवागीण वकासा मक 
योजना या उपलेखािशषावर ल उपल ध तरतूद मधून करणेस मा यता दे यात येत आहे. तसेच कट 
वाटपाचे काय माकर ता िश ण वभागाने सव स मा.पदािधकार  व म हला बालक याण सिमती 
सद य यांना िनमं त कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
--------- 

 
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/३/का व/२५४/२०१९ 
दनांक : २९/०७/२०१९ 
                            

                                                               
 (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  ४११ ०१८. 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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                                वषय .२ चे संल न   
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