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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – १० 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०३/१०/२०१८                                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०३/१०/२०१८ 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. वीनल क पल हे  े   - सभापती 
  २. मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

  ३. मा.काटे वाती(माई)चं कांत 

  ४. मा.च धे आरती सुरेश 

             ५. मा.कुटे िनमला संजय 

  ६. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
 
          या िशवाय  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणते आली. 

 
सुचक – मा. हराबाई(नानी) घुले             अनुमोदक – मा.वैशाली काळभोर 
 

मा.म हला व बालक याण सिमतीची (कायप का मांक १०) दनांक ०३/१०/२०१८ ची पा ीक 
सभा शु वार दनांक ०५/१०/२०१८ रोजी द.ु३.००वा.पयत तहकूब करणेत यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती – शु वार द.०५/१०/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 

                                               ( वीनल क पल हे े ) 

                                                       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 – १० 
सभावृ ांत 

( दनांक ०३/१०/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०५/१०/२०१८                                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक ०३/१०/२०१८ 

रोजीची तहकूब सभा शु वार दनांक ०५/१०/२०१८ 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 होत.े 
 

१. मा.मुंढे उषा अंकुश 
 

 
          या िशवाय  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

---------- 
 
          सभाकामकाज सु  करते वेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने 

उप थत स मा. सद या यांनी सदरची सभा शिनवार दनांक ०६/१०/२०१८ दुपार  २.०० वा. सभा 

तहकूब केली. 
 

 

(उ हास बबनराव जगताप) 

                                                      नगरसिचव 

                                        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 – १० 

सभावृ ांत 

( दनांक ०३/१०/२०१८ व ०५/१०/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०६/१०/२०१८                          वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक  
०५/१०/२०१८ ची तहकूब सभा शिनवार दनांक ०६/१०/२०१८ रोजी दुपार  २.०० 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. वीनल क पल हे े   - सभापती 
  २. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
  ३. मा.च धे आरती सुरेश 

  ४. मा.कुटे िनमला संजय 
 
  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 .१) शहरातील म हला वगासाठ  वशेषत: गृह णींसाठ  तसेच नोकरदार म हला, बचत 
गटातील म हलांसाठ  योग वग सु  करणेबाबत. – मा.उषा मुंढे , मा.वैशाली 
काळभोर यांचा ताव 

वषय .२) अंध जे  नाग रकांसोबत असणा-या एका य स PMPML चा मोफत पास देणे 
बाबत.- मा.उषा मुंढे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव 

---------- 
दनांक १८/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०९ ) चा 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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  सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 

ठराव मांक – १९       वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०६/१०/२०१८       
सुचक : मा.उषा मुंढे        अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.उषा मुंढे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव –  
 शहरातील म हलांचे जीवन खुप धकाधक चे, धावपळ चे, ताण-तणावाचे बनत आहे. या 
ड जटल युगात म हला वत: या आरो याकडे दुल  करतात व काम आटोप या या नादात 
यो य आहार व यायाम करणे केवळ वेळे अभावी पुढे ढकलत राहतात, प रणामी 
यां याम ये थूलपणा वाढून शर र याधी िनमाण होतात, वजन वाढणे, थायरॉईल, िचडिचड 

असे आजार व वकार यां या निशबी येतात. तर  यासाठ  म हला बाल क याण 
वभागामाफत शहरातील म हला वगासाठ  योग िश ण िश बर राब वणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करणेत यावी. 

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

ठराव मांक – २०       वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०६/१०/२०१८       
सुचक : मा.उषा मुंढे        अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
संदभ : मा.उषा मुंढे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने शहरातील अंध/ द यांगासाठ  तसेच जे  
नाग रकांसाठ  व वध योजना राब वणेत येत आहेत. या अंतगत अंध/ द यांगासाठ  तसेच 
जे  नाग रकांना PMPML चा वा षक मोफत पास दे याची योजना स ा काया वत आहे. 
तथापी या नाग रकांपैक  ६० वषापुढ ल अंध नाग रकांना यांचे वयोमानानुसार व कृतीनुसार 
यांची दैनं दन कामे करणे, णालयात उपचार घेणे याक रता शहरातील व वध ठकाणी 
फरावे लागते परंतु यांना ह कामे करणेसाठ  एकटयाने फरणे केवळ अश य ाय असते. 
अशावेळ  या य ं बरोबर नेहमी कुटंुबातील एखा ा य ला बरोबर घेवुन जावे लागत असते. 
यासाठ  या कुटंूबाला मोठा आिथक ताण सहन करावा लागतो. वा तवत: शहराम ये ६० 
वषापुढ ल अधं नाग रकांची सं या अ यंत कमी आहे. यामुळे अशा ६० वषापुढ ल अंध 
नाग रकां या कुटंूबातील एका य ला PMPML चा वा षक मोफत पास द यास यांचेवर ल 
आिथक ताण कमी हो यास मदत होणार आहे. ह योजना काया वत करणेसाठ  धोरण 
ठर वणे आव यक अस याने शहरातील ६० वषापुढ ल अंध नाग रकां या कुटंूबातील सोबत 
असणा-या एका य स यो य या अट /शत  टाकुन PMPML चा वा षक मोफत पास 
देणेबातचे धोरण तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

                                            ( वीनल क पल हे े ) 

                                                  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/६६८/२०१८ 
दनांक : ०८/१०/२०१८ 

 

                                                      
                                              (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. 
 
 


