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

कायप का मांक - ०३ 
सभावृ ांत 

दनांक - २४/१२/२०२०                      वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक २४/१२/२०२० 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. तसेच काह  स मा. सद य ह ड ओ 

कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते. 
 

  १.  मा.लोखंडे चंदा राज ू - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
  ३. मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
  ४. मा.राजापुरे माधवी राज  
        ५. मा.गायकवाड िनमला मनोज 
  ६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
  ७. मा.मंगला अशोक कदम 
 
          या िशवाय मा.चारटणकर- उप आयु , मा.अ ण जागडे – .उप नगरसिचव, मा.ऐवले-
समाज वकास अिधकार , मा.डांगे- म हला वै कय अिधकार , मा.मुंढे- .िश णािधकार (मा य) 
मा.बहा रपुरे – सहा.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 .२) म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे व योग िश ण देणेस व या येणा-या य   
            खचास शासक य मा यता घेणेबाबत.- मा.माधवी राजापुरे, मा.िनमला  
            गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .३) क याणकार  योजनां या अजाची मुदतवाढ वाढ वणेबाबत.- मा.िनमला गायकवाड,  
            मा.स वता खुळे यांचा ताव. 
वषय .४) वधवा म हलांना पुन ववाहानंतर संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी अथसहा य  
           आ ण वधवा म हलां या मुलींना ल नानंतर संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी  
           अथसहा य नवीन योजना राब वणेबाबत.-मा.स वता खुळे, मा.िनमला गायकवाड  
           यांचा ताव. 
वषय .५) अ यास दौरा आयो जत करणेबाबत.-मा.योिगता नागरगोज,े मा.स वता खुळे यांचा  
           ताव. 
 वषय .६) झोपडप ट तील म हलांसाठ  सा ह य खरेद करणेबाबत.- मा.स वता खुळे,  
            मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव. 
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अ) दनांक १०/१२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०२) चा सभावृ ांत   कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
---------- 

ठराव मांक – २        वषय मांक - ०१ 
दनांक – ११/०६/२०२०     वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक :- मा.िनमला गायकवाड     अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/१३३/२०२० दनांक – १७/१२/२०२० 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत ी संसाधन क  ( स मा क  ) थापन कर याचे 
ता वत आहे. याबाबत सदर सं थांसाठ  आव यक असणारे  तावात नमूद माण े िनकष व 

िनयमावलीस  मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  
करणेत यावी. 

 

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

 
 

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

ठराव मांक – ३           वषय मांक - ०२ 
दनांक – २४/१२/२०२०             
सुचक : मा.माधवी राजापुरे       अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ : मा.माधवी राजापुरे ,मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –  
     पंपर  िचंचवड महानगरपिलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेत मोठया माणात व ा यानी 
िश ण घेत आहेत. स ा कोरोना वषाणूचा संसग व ादूभावामुळे महापािलके या शाळेतील व ा याचे 
ऑनलाईन  िश ण सु  आहे. परंतु िनयिमत शाळा,महा व ालय सु  झा यानंतर शाळेतील मुली व 
महा व ालयीन युवतींना गंुड वृ ी या य  यांचेकडून होणार  शेरेबाजी गैरवतन तसेच छेडछाड चा 
सामना करावा लागतो. अशा कठ ण संगी पंपर  िचंचवड महापािलके या शाळेतील व ाथ ना शालेय 
अ यासा सोबतच वसंर णाथ शार रक यायाम कार तसेच कराटे,योगा इ याद ंचे वसंर णाथ धडे 
दे याकर ता िश ण अ यंत आव यक आहे. अशा वसंर णाथ िश णातून सावजिनक ठकाणी 
िनधा तपण े वावर याबरोबरच अ याय,अ याचारा व द ितकार कर यास या स म होऊन वत:चा 
बचाव वत:क  शकते. तसेच भ व यात समाजाम ये िनभयपण ेजग याक रता मुली अथवा म हलांम ये 
आ म व ास िनमाण होईल. सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील 
सव व ाथ नी शहरातील सव म हला बचत गटातील म हला यांना शा रर क िश णांतगत वसंर णाचे धडे 
म हला व बाल क याण योजना(सन २०२०-२१ व २०२१-२२) अंतगत म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे व योग 
िश ण देणेसव या कामी होणा-या य  खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक – ४           वषय मांक - ०३ 
दनांक – २४/१२/२०२०             
सुचक : मा.िनमला गायकवाड        अनुमोदक : मा.स वता खुळे 
संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.स वता खुळे यांचा ताव –  
 नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध कारचे क याणकार  योजना राब वले जातात. 
काह  योजनांची अंितम तार ख २४/१२/२०२० आहे. शहरातील बरेचसे नाग रक अजुनह  योजनांपासून 
वंिचत आहेत. व योजनांचा लाभ घे याक रता अजुनह  नाग रक अज सादर कर त आहेत. तर  या 
योनांची अंितम दनांक २४/१२/२०२० रोजी आहे. या योजनांच अज सादर कर याचा दनांक १५ 
जानेवार  २०२० पयत मुदतवाढ देणेत मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  

 
ठराव मांक – ५           वषय मांक - ०४ 
दनांक – २४/१२/२०२०             
सुचक : मा.स वता खुळे        अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ : मा.स वता खुळे, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –  
 नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कार या क याणकार  योना 
राब व या जातात. याम ये वधवा म हलांना पुन ववाहानंतर संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी 
अथसहा य या दोन नवीन योजना सोबत या प -् “अ” आ ण “ब’ नुसार राब वणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

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

 
 

ठराव मांक – ६          वषय मांक - ०५ 
दनांक – २४/१२/२०२०             
सुचक : मा.योिगता नागरगोज े       अनुमोदक : मा.स वता खुळे 
संदभ : मा.योिगता नागरगोज,े मा.स वता खुळे यांचा ताव –  
 नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे क याणकार  योजना 
राब वले जातात. या वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण योजने अंतगत 
ना व यपूण योजना अिधक भावीपण ेराब वण ेआव यक आहे. यासाठ  म हला स मी करणात अ ेसर 
असलेला केरळ रा यात “कुटंुब ी” या क पाला भेट देणे तसेच तेथील म हला स मी करणा या 
कामकाजची पाहणी करण ेयासाठ  केरळ रा यात माहे फे ुवार  २०२१ म ये मा.म हला व बालक याण 
सिमती सव सद या तसेच संबंिधत अिधकार  यांचा अ यास दौरा आयो जत करणेकामी होणा-या खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहत सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक – ७          वषय मांक - ०६ 
दनांक – २४/१२/२०२०             
सुचक : मा.स वता खुळे        अनुमोदक : मा.माधवी राजापुरे 
संदभ : मा.स वता खुळे,मा.माधवी राजापुरे यांचा ताव –  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 
बालक याण योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील घो षत अघो षत झोपडप ट म ये 
वा त यास असले या सव म हलांना यांचे कुटंुबा या नावे असलेला फोटोपास अथवा वत:चे 
आधारकाड यापैक  कोणताह  एक पुरावा ाहय मानून या आधारे रोज वापरासाठ  शासन दर करातील 
अनु .९ क माण ेदोन चादर व अनु .८ ब माण े२ बॅरेक कंबल व अनु. .५ अ माण े२ दर  
पंजा व अनु .३ अ माण े२ बेडिशट स  / पलो कवर हा येक म हलेस वर ल माण े१ संच( २ 
चादर,२ कंबल, २ पलो कवर व २ दर  पंजा व २ दर  बेडिशट) उपल ध क न देणेकामी महारा  
हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, पंतनगर गाडन हू को-ऑप हौिसंग सोसायट  िल. शशांक 
२२५/५९५ पंतनगर, घाटकोपर(पूव) मंुबई-  यांचेकडून शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध 
क न देणेस व याकामी सव खच नागरव ती व वकास योजना वभागाकड ल २०२०-२१ या 
अंदाजप कातील पान .४४१ मधील म हला व बालक याण योजनामधील उपलेखािशष अनु. .११ इतर 
योजना/काय म या उपलेखािशषावर ल तरतुद मधून करणेस तसेच याकामी लाभा या या सं येत वाढ 
झा यास ३१/०३/२०२१ पयत या कालावधीत सदर योजना राब वणेकामी आव यकतेनुसार इतर 
लेखािशषावर ल अखिचत/िश लक र कमेमधून र कम नागरव ती व वकास योजना वभागातील 
म हला व बाल क याण योजना मधील उपलेखािशष अनु .११ इतर योजना/काय म या लेखािशषावर 
वेळोवेळ  ाधा याने वग करणेस अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव यक तरतूद उपल ध क न 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. सदर कामास महानगरपािलका कलम .६६ अ वये मा यता देणेत 
येत आहे. उपरो  सं थेबरोबर करारनामा करणेस व होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

 

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/३८८/२०२०                                                       ( अ ण ह रभाऊ जागड े ) 
दनांक : २४/१२/२०२०                                                                .उप  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 मांक ६ शी संल  ) 
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