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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – ०८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २८/११/२०१९                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक २८/११/२०१९ रोजी दुपार  २.३० 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.फुगे िभमाबाई पोपट 

  ३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

  ४. मा.साधना अंकुश मळेकर 
  ५. मा.कदम िनक ता अजुन 
 
        या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा सहा.आयु  (ना वयो),           
मा.जागडे- उप नगरसिचव, 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 .१) पवनाथड  ज ेचे आयोजन करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे , मा.िनक ता कदम 
           यांचा ताव. 
वषय .२) मा.म हला व बालक याण सिमती सभापती व स मा.सद य यांना व म  
          येथे दनांक- २३ ते २४ डसबर २०१९ रोजी होणा-या िश णास उप थत  
          रहाणेकामी तसेच होणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे ,  
          मा.िनक ता कदम यांचा ताव 
 

 

दनांक १४/११/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 

---------- 
 

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

ठराव मांक – १३     वषय मांक - ०१ 
दनांक – २८/११/२०१९             
सुचक : मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ : मा.सुजाता पालांडे , मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना  वभागामाफत राब वणेत 
येणा-या  म हला  व बाल क याण योजनेअंतगत दरवष  पवनाथड  ज ेचे आयोजन कर यात येते.  
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तर  सन २०१९-२० या आिथक वषासाठ  एच.ए. ाऊंड, पंपर  / पी.ड यु.ड  ाऊंड,सांगवी यापैक  
एका ठकाणी जानेवार  २०२० म ये प ह या अथवा दुस-या आठवडयाम ये आयोजन कर यास 
तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता तसेच सदर ज े या आयोजनाकामी केले या उपल ध 
तरतुद मधून तरतुद कमी पड यास आव यकतेनुसार (नागरव ती वभागांतगत योजना) म हला व 
बाल क याण योजनेअंतगत इतर योजना काय मा या व तरतुद  मधून खच कर यास व      
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी 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 – १४       वषय मांक - ०२ 
दनांक – २८/११/२०१९             
सुचक : मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ : मा.सुजाता पालांडे , मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 

अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था (All India Institute of Local Self - Government) 
यांचेकड ल दनांक ३०/१०/२०१९ रोजी या प ानुसार महानगरपािलकेतील स माननीय 
नगरसेवक,नगरसे वका व सभेचे कामकाज पाहणारे अिधकार  व कमचार  यां यासाठ  व म येथे 
दनांक- २३ व २४ डसबर २०१९ रोजी िश ण वग आयो जत केलेले आहे. तर  सदर िश ण 
वगास मा.म हला व बाल क याण सिमतीचे खालील स माननीय सद य व  सभेचे कामकाज पाहणारे 
संबंिधत कमचार  उप थत राहणार आहेत. 

 
१)  कुटे िनमला संजय    – सभापती 
२)  फुगे िभमाबाई पोपट    -- सद य 
३)  गोफणे अनुराधा  दे वदास  -- सद य 
४)  मंुढे उषा अंकुश    -- सद य 
५)  सुजाता सुिनल पालांडे   -- सद य 
६)  साधना अंकुश मळेकर   -- सद य 
७)  पवळे सुमनताई मधुकर   -- सद य 
८)  कदम िनक ता अजुन   -- सद य 
९)  अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल -- सद य 
१०)  ीम.च हाण शुभांगी    -- िल पक (सभाशाखा तथा सम वय अिधकार ) 

        

  
  तर  दनांक २३ ते २४ डसबर २०१९ रोजी वदम येथे होणा िश ण वगास वर नमूद 
मा.सद य व महानगरपािलकेतील सभेचे कामकाज पाहणारे कमचार  यांना उप थत राहणेकामी 

येक  र. .१४,०००/- माण ेयेणा-या एकूण र. .१,४०,०००/-(अ र  र. .एक लाख चाळ स हजार 
फ ) खचास मा यता देणेकामी 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. 
----------  
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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/४/का व/५२२/२०१९ 
दनांक : २८/११/२०१९ 

                                                                                                   
         (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. 


