1
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा.म हला व बालक याण सिमती
कायप का

मांक - ०५

सभावृ ांत
दनांक - ०९/०८/२०१९

वेळ - दु पार ३.०० वा.

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा
सभा शु वार दनांक ०९/०८/२०१९ रोजी दु पार ३.०० वाजता महापािलके या
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

क

शासक य

पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा.कुटे िनमला संजय

-

२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट

सभापती

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे
४. मा.साधना अंकुश मळे कर
५. मा.कदम िनक ता अजुन
६. मा.अ
या

िशवाय

नी गजानन िचंचवडे - पाट ल
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

.१) सभा आयोजनाबाबत. – मा.सुजाता पालांडे , मा.अ

वषय

.२) पंपर िचंचवड मनपा ह तील पूरज य प र थतीचा वचार करता झोपडप ट म ये

वषय

वा तवास असले या म हलांना व पूरबािधत म हलांना
मा.सुजाता पालांडे , मा.िभमाबाई फुगे यांचा

.३) पंपर िचंचवड महानगरपािलके या

नी िचंचवडे यांचा
य

ताव.

लाभ दे णेबाबत.-

ताव.

ाथिमक िश ण वभागाकड ल इय ा बालवाड

ते ३र तील व ा याना बौ दक खेळणी व ते ठे व यासाठ अ ावत कपाट खरे द
कर याबाबत. – मा. सुजाता पालांडे , मा.िभमाबाई फुगे यांचा
वषय

.४) पंपर िचंचवड महानगरपािलके या बालवाडयांमधील मुलांना
वभागामाफत व वध

मा.अ

ताव.

ाथिमक िश ण

कारची बौ द क खेळणी दे णेबाबत. – मा.सुजाता पालांडे ,

नी िचंचवडे यांचा

ताव.

----------

2
खालील

माणे सुचना मांड णेत आली.

सुचक – मा.सुजाता पालांडे

अनुमोदक – मा.अ

भारता या माजी पररा

प ा या जे ने या सुषमा

नी िचंचवडे

मं ी, द ली रा या या माजी मु यमं ी व भारतीय जनता

वराज यांचे नुकते च िनधन झालेले असलेने तसेच सांगली ज हयाम ये

बोट उलटू न झाले या दु घटनेत मृ युमुखी पडले या

य

ना

दांजली वाहू न मा.म हला व बाल

क याण सिमती दनांक – ०९/०८/२०१९ रोजीची पा ीक सभा (कायप का
दनांक - २३/०८/२०१९ रोजी दु.२.४५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी.

मांक ०५) शु वार

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.
(सवानी दोन िमिनटे

----------

त ध उभे राहू न

दांजली अपण केली)

सभापती – शु वार द.२३/०८/२०१९ रोजी दु पार २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे .

( कुटे िनमला संजय )
सभापती

म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंप र – ४११ ०१८

3
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा.म हला व बालक याण सिमती
कायप का

मांक – ०५

सभावृ ांत

( दनांक ०९/०८/२०१९ ची तहकूब सभा )
दनांक - २३/०८/२०१९
पंपर

िचंचवड

वेळ - दु पार २.४५ वा.
महानगरपािलके या

०९/०८/२०१९ ची तहकूब सभा शु वार
महापािलके या

मा.म हला

व

बालक याण

सिमतीची

दनांक २३/०८/२०१९ रोजी दु पार

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा.कुटे िनमला संजय

-

दनांक

२.४५ वाजता

पवळे सभागृ ह ात आयो जत

सभापती

२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास
३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे

४. मा.साधना अंकुश मळे कर
५. मा.कदम िनक ता अजुन

६. मा.अ

नी गजानन िचंचवडे -पाट ल

या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले- समाज वकास अिधकार , हे

अिधकार सभेस उप थत होते.

----------

खालील

माणे सुचना मांड णेत आली.

सुचक – मा.सुजाता पालांडे

अनुमोदक – मा.अ

नी िचंचवडे

पंपर िचंचवड महानगरपािलकेची मा.म हला व बालक याण सिमतीची द.२३/०८/२०१९

ची तहकूब सभा (कायप का

मांक ०५) ह मा हती घे यासाठ संबंिधत अिधकार सभागृ ह ात

उप थत नस याने सोमवार दनांक २६/०८/२०१९ रोजी दु.३.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी.
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.
---------सभापती – सोमवार द.२६/०८/२०१९ रोजी दु पार ३.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे .

( कुटे िनमला संजय )
सभापती

म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंप र – ४११ ०१८

4
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा.म हला व बालक याण सिमती
कायप का

मांक – ०५

सभावृ ांत

( दनांक ०९/०८/२०१९ व २३/०८/२०१९ ची तहकूब सभा )
दनांक - २६/०८/२०१९
पंपर

वे ळ - दु पार ३.०० वा.

िचंचवड

महानगरपािलके या

२३/०८/२०१९ ची तहकूब सभा सोमवार
महापािलके या

मा.म हला

व

बालक याण

सिमतीची

दनांक

दनांक २६/०८/२०१९ रोजी दु पार ३.०० वाजता

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा.कुटे िनमला संजय

-

२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट

पवळे सभागृ ह ात आयो जत

सभापती

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे
४. मा.कदम िनक ता अजुन
५. मा.अ

नी गजानन िचंचवडे -पाट ल

या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले- समाज वकास अिधकार , हे

अिधकार सभेस उप थत होते.

---------खालील माणे सुचना मांडणेत आली.
सुचक – मा.सुजाता पालांडे

अनुमोदक – मा.िभमाबाई फुगे

भारताचे माजी अथमं ी व भाजपाचे जे
असलेने आजचे सभेत

यांना

नेते अ ण जेटली यांचे नुकते च िनधन झालेले

दांजली अपण क न सदर सभा आज दनांक २६/८/२०१९ रोजी

दु पार ३.३५ वाजेपयत तहकूब करणेत यावी.

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.

(सवानी दोन िमिनटे

----------

त ध उभे राहू न

दांजली अपण केली)

सभापती – सदर सभा दनांक २६/०८/२०१९ रोजी दु पार ३.३५ वाजेपयत तहकूब करणेत येत
आहे .
( कुटे िनमला संजय )
सभापती

म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर – ४११ ०१८.

5
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा.म हला व बालक याण सिमती
कायप का

मांक – ०५

सभावृ ांत

( दनांक ०९/०८/२०१९, २३/०८/२०१९ व २६/०८/२०१९ दु.३.०० वा. ची तहकूब सभा )
दनांक - २६/०८/२०१९
पंपर

वे ळ - दु पार ३.३० वा.

िचंचवड

महानगरपािलके या

मा.म हला

व

बालक याण

सिमतीची

दनांक

२६/०८/२०१९ ची दु.३.०० वा. ची तहकूब सभा सोमवार दनांक २६/०८/२०१९ रोजी दु पार ३.३५
वाजता महापािलके या

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

पवळे सभागृ ह ात

आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा.कुटे िनमला संजय

-

२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट

सभापती

३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे
४. मा.कदम िनक ता अजुन

५. मा.अ

नी गजानन िचंचवडे -पाट ल

या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले- समाज वकास अिधकार , हे

अिधकार सभेस उप थत होते.

----------

दनांक २६/७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

कट केले.

मांक ०४) सभावृ ांत कायम

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

मांक – ९

वषय

दनांक – २६/०८/२०१९

सुचक : मा.सुजाता पालांडे

संदभ : मा.सुजाता पालांडे ,मा.अ

मांक - ०१

अनुमोदक : मा. अ

नी िचंचवडे -पाट ल यांचा

ताव –

नी िचंचवडे -पाट ल

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा

क सभा यापुढे

येक म ह याचे दु स-या व चौ या गु वार दु.२.३० वा. आयो जत करणेस मा यता दे णेत ये त आहे .
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक – १०

वषय

दनांक – २६/०८/२०१९

सुचक : मा.सुजाता पालांडे

संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा
सन २०१९-२० या सालाम ये

मांक - ०२

अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे

ताव –

पंपर िचंचव महानगरपािलका ह त अने क झोपडप ट

धारक वा त यास असून शहराम ये सव

पूरज य प र थती झाली अस याने

यामधील

वा त यास असले या गोर-गर ब जनतेचे दै नं दन जीवनमान अ था य त प र थती िनमाण

झा याने

यांचे

दै नं दन

दे यास

यानुसार

पंपर

पंपर

6

जीवनमान

पूववत होणेसाठ म हला व बाल क याण योजनेअंतगत

िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त य असले या म हलांना लाभ दे यास मा यता

िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत झोपडप ट म ये

वा त यास असले या सव म हलांना व शहरातील पूरबािधत म हलांना
असलेला फोटो पास अथवा
याआधारे

वत:चे आधार काड यापैक

रोज वापरासाठ

सदर पुढ ल सा ह य

योजनेअंतगत नमूद नस याने

माणे दोन चादर व अ. .८ब

अ. .३अ

कोणताह

शासना या

दनांक – ०२/०८/२०१९

एक पुरावा

द.०५/१२/२०१६

येक म हलेस वर ल

या DBT

माणे दोन दर पंजा व

माणे एक संच (२ चादर,२ बॅरेक

कंबल , २ दर पंजा व २ बेड शीट) उपल ध क न दे णेकामी महारा
महासंघ मया दत, द पतंगनगर गाडन

ाहय मानून

या शासन दर करारातील अ. .९क

माणे दोन बॅरेक कंबल व अ. .५अ

माणे दोन बेड शीट संच हा

यांचे कुटू ं बयां या नावे

रा य हातमाग सहकार

हयू को-ऑप हौिसंग सोसायट िल. शशांक २२५/५९५८

पतंगनगर, घाटकोपर(पूव) मुंबई ४०० ०७५ यांचेकडू न शासना या दर करारानुसार खरे द क न
उपल ध क न दे णेस व

या अंदाजप कातील पान

याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकडे २०१९-२०
.३३२

.४ मधील इतर क याणकार योजना मधील उपलेखा-शीष

अ. .१३ इतर योजना काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद मधून कर यास तसेच
लाभा या या सं येत वाढ झा यास

याकामी

दनांक ३१/०३/२०२० अखरे पयत या कालावधीत सदर

योजना राब वणेकामी आव यकतेनुसार वभागातील व इतर वभागातील लेखािशषावर ल अखिचत
/िश लक तरतुद मधून र कम नागरव ती व

वकास योजना

वभागातून

इतर क याणकार

योजना मधील उपलेखाशीष अ. .१३ इतर योजना काय म या लेखािशषावर वेळोवेळ

ाधा याने

वग कर यास अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न दे यास
मा यता दे यास तसेच यासाठ महारा
तसेच उपरो

महानगरपािलका अिधिनयम ६६ नुसार मा यता दे यास

सं थेबरोबर करारनामा कर यास व येणा-या

य

खचास मा यता दे णेकामी

मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता
सदरचा ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.

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

ठराव

मांक – ११

वषय

दनांक – २६/०८/२०१९

सुचक : मा.सुजाता पालांडे

मांक - ०३

अनुमोदक : मा.िभमाबाई फुगे

संदभ : मा.सुजाता पालांडे, मा.िभमाबाई फुगे यांचा
पंपर िचंचवड महानगरपािलके या

ताव –

ाथिमक िश ण वभागाकड ल बालवाड या व ाथ

आ ण व ािथनीसाठ बौ दक खेळणी म यवत भांडार वभाग माफत िन वदा सूचना

.२०१७/१८

अ वये खरे द कर यात आली होती. सदर बौ दक खेळणी घेत यामुळे मुलां या काय मतेम ये व
उप थती म ये वाढ झा याचे दसून आले आहे . तर सदर बौ दक खेळणी शै
१८ संपत असताना दे यात आली होती.
दे याबाबत ठराव कर यात आला होता.
तसेच

यानुसार मागील वष

अस याने

सदर बौ दक खेळणी

यानुसार न याने बौ दक खेळणी घेतली गेली नाह त.

ाथिमक िश ण वभाग यांनी दनांक २१/०५/२०१८

ते इ. ३र

ह

या प ा या मागणीनुसार इ. १ ली

व ा यासाठ बौ दक खेळ यांची मागणी म हला बाल क याण

व रत

णक वष २०१७-

ाथिमक िश ण वभागामाफत यापूव

खरे द कर याची िन वदा कायवाह कर यास व

यांनी दले या

यानुसार लेखािशष पान

मदर तेरेसा िश ण मंड ळाकड ल बालवाड तील /

ाथिमक

वभागाकडे केली

पेिस फकेशन

माणे

.३३१ योजनेचे नाव –

शाळे तील मुलां या सवागीण

7
वकासा मक योजना अ. .२८ व २९ खच कर यास व

याकामी ये णा-या

य

खचास मा यता

दे णेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट
न पाहता सदरचा ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------

ठराव

मांक – १२

वषय

दनांक – २६/०८/२०१९

सुचक : मा.सुजाता पालांडे

संदभ : मा.सुजाता पालांडे ,मा. अ
पंपर

वभागामाफत

िचंचवड

व वध

अनुमोदक : मा.अ

नी िचंचवडे -पाट ल यांचा

महानगरपािलके या

ताव –

बालवाडयांमधील

मुलांना

नी िचंचवडे -पाट ल
ाथिमक

िश ण

कारची बौ दक खेळणी दे ण(े कपाटासह त) तसेच याबाबतची संपुण

शासक य कायवाह व खेळणी वाटप

संपूण

मांक - ०४

ाथिमक िश ण वभागामाफत करणेस तसेच खरे द कामीची

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 शाळे तील मुलां या सवागीण वकासा मक योजना या उपलेखािशषातून करणेस मा यता

दे णेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव माणे अंमलबजावणी करणेत यावी.
सदर 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/३८५/२०१९

दनांक : २७/०८/२०१९

(उ हास बबनराव जगताप)
नगरसिचव

पंप र िचंचवड महानगरपािलका
पंप र ४११ ०१८.

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

