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प ंपर  च ंचवड महानगरपा लका, प ंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - १८ 

सभावृ ांत 

 

दनांक - १४/१०/२०२१              वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 

 पंपर  च ंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची 

पा क सभा गु वार दनाकं १४/१०/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या 

शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, म हला व बालक याण 

स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द. ०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. 

सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य सभाग ृ हात तर काह  स मा.सद य 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत होत.े  

 

१. मा.लोखंड ेचंदा राज ू  –  सभापती 

२. स वता बाळकृ ण खुळे 

३. मा.राजापुरे माधवी राज  

४. मा.गायकवाड नमला मनोज 

५. मा.कदम नक ता अजुन 

६. अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल 

    

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.अजय चारठाणकर, मा.सुहास 

बहा दरपु रे – समाज वकास अ धकार , हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

 

---------- 
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आले. 

 

वषय .१) महानगरपा लके या बालवाडी वगातील मुलांक रता सा ह य पुर वण ेबाबत. 

मा.स वता खुळे व मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव. 
 

वषय .२) आि मक श ती वृ धीगत क न जनमाणसात नवचैत य जागृ त करणारा 

जागर ी श तीचा हा आगळावेगळा उप म राब वणेबाबत.  

मा.स वता खुळे व मा.माधवी राजापु रे यांचा ताव. 

---------- 
 

दनांक २३/०९/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का . १७) 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 – ४९ वषय मांक – ०१ 

दनांक – १४/१०/२०२१  

सुचक – मा.स वता खुळे  अनुमोदक – मा.माधवी राजापु रे 

संदभ – मा.स वता खुळे व मा.माधवी राजापु रे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात 

येतात. याम ये पंपर  चंचवड शहरात पं. चं.मनपा माफत लहान मुलांक रता बालवाडी 

वग चाल वले जातात. बालवाडी वगात शकत असले या लहान व या याना खेळ या 

क रता खेळणी पुर वणे आव यक आहे. तर  “यश एंटर ायझेस” या अनुभवी सं थेमाफत 

बालवाडी वगातील लहान व या याक रता खेळणी पुर वणेकामी मा यता देणेकामी 

मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सदर ठराव कायम हो याची वाट न 

पाहता व ीय मा यता देणकामी मा. थायी स मती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
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ठराव मांक – ५० वषय मांक – ०२ 

दनांक – १४/१०/२०२१  

सुचक – मा.स वता खुळे  अनुमोदक – मा.माधवी राजापु रे 

संदभ – मा.स वता खुळे व मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव. 

आि मक श ती वृ धगत क न जनमाणसात नवचैत य जागृत करणारा जागर 

ी श तीचा सवा गण वकास, तणावमु ती व सृजनशीलतेला वाव दे यासाठ  

आप या माफत व आप या आख या रत यासा युमन डे हलपमट आ ण रसच 

सटरने उप म हाती घे याची इ छा दश वल  आहे. खाल ल वषयी आंतररा य 

याती या यु झक हलर, स सेस कोच, आय.ट . उ योिजका साधना 

योगल मीजी या श ण देणार आहेत. या व रल सं थे या सं था पका आहेत. 

अ. . तपशील मानधन 

१. “जागर ी श तीचा” काय म 

१) व छता जागृ ती व आंत रक संतुलन 
      (वेळ १ तास ३० मनीट) 

२) तणावमु ती   (वेळ ३० मनीट) 

३) येय नि चती  (वेळ ३० मनीट) 

४) आ म नभरता      (वेळ ३० मनीट) 

५) संगीत साधना  (वेळ १ तास) 

(अधा तासाचा ेक असेल) 

एकूण ८ काय मा 

क रता 

५,६६,०००/- × ८ 

= ४५,२८,०००/- 

(सव करांस हत) 
 एका काय मासाठ  सभागृ हाचा खच, ग य य तींचा 

ये या-जा याचा खच, मा यवरांचे मानधन, वास 

खच, साऊंड इंिज नअर साऊंड स ट म, ३ 

युिज शयन, आयोजक आ ण वयंमसेवक. यांचा खच 

असे येक काय माक रता र. .५,६६,०००/- (सव 

करांस हत) लागणार आहेत. 

खाल ल माणे –  

१) द यांग / शेतकर  कुटंुब तणावमु ती 

२) कशोरवयीन मुल  / म हलांना संगीतातून समूपदेशन 

३) मुल ंची तां क / यावसा यक कौश यवृ धी 

४) ामीण भागातील मुल ंचे वसंर ण, आ मस मान व मनोबल वाढ वणे.  

यासाठ  जागर श तीचा हा काय म आप या मागदशनाखाल  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या ८ भागांम ये (एकुण ८ काय म) आयोिजत करणेकामी मा यता 



 

 

4 
 

देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस कर यात येत आहे. सदर ठराव कायम 

होणेची वाट न पाहता मा. थायी स मती सभेकडे पाठ व यात यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 

 

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

 
 

( लोखंड ेचंदा राज ू )  
सभापती 

म हला व बालक याण स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय                                                                                          
मांक : नस/०४/का व/४८६/२०२१                                                
दनांक : १८/१०/२०२१         
 

 
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरस चव 
पंपर चंचवड महानगरपा लका 

पंपर - ४११ ०१८ 
 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ    

     रवाना. 


