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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १६ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०५/१२/२०१७                       वेळ – दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०५/१२/२०१७ 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे - उपसभापती 
  ३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

  ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

  ५. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे 

  ६. मा.लोखंडे चंदा राज ू 
  ७. मा.सुल णा राजू धर 

  ८. मा.कदम िन कता अजुन 

  ९. मा.दशले रेखा राजेश 

 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.तृ ी 
सागळे – म हला वै क य अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.िन कता कदम   अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
 
        कोपड  करणात अहमदनगर  ज हा स  यायालयाने गु ात दोषी आढळले या तीनह  
आरोपींना फाशीची िश ा सुनावली यामुळे वकृतांना जरब बसणार आहे. सदर िनणयाचे वागत 
क न सरकार  वक ल अड.उ वल िनकम यांचे अिभनंदन क न िनभयाला दांजली अपण करणेत 
यावी.  

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

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली ) 
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     उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 

वषय .१) द यांगा या ववाहासाठ  ो साहनपन अनुदान देणेबाबत   – मा.चंदा लोखंडे,  

           मा.सुल णा धर यांचा ताव. 
वषय .३) मुलींना वसंर णाचे धडे देणेबाबत - मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर 

           यांचा ताव. 
वषय .४) पंपर  िचंचवड प रसरात अहमदाबाद या धत वर क स सीट  उभारणेबाबत –  

           मा.सोनाली ग हाणे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 
---------- 

 दनांक २१/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १५ )       
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
  

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

ठराव मांक - २३        वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०५/१२/२०१७      

सुचक : मा.चंदा लोखंडे  अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ : मा.चंदा लोखंडे, मा.सुल णा धर यांचा ताव –   

       द यांगा या ववाहास अडचणी येतात हणून द यांगाना जोड दार हणून धडधाकट 
उपवधू / उपवरांनी वका न यांना सवसामा यांसारखे जीवन जगता यावे यासाठ  अशा कारे 
द यांग अपंग ववाहास ो साहन देणेकामी येक जोड यास र. .एक लाख ो साहनपर अनुदान 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४        वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०५/१२/२०१७      

सुचक : मा.सागर आंगोळकर      अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ : मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड शहरातील मुलींना वसंर णाचे धडे दे यात यावेत.  माट गल योजना, 
कराटे व योगा लासचे धडे दे यात यावेत.  यामुळे मुलींना यांचे वत:चे संर ण करता येईल.  
सदरची योजना सव ाथिमक व मा यिमक शाळांमधील व ाथ नींसाठ  मोफत राब व यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 
 



 

 

3
 

 

ठराव मांक - २५       वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०५/१२/२०१७      

सुचक : मा.सोनाली ग हाणे     अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 

संदभ : मा.सोनाली ग हाणे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड शहर हे जलद गतीने वकिसत झालेले शहर आहे. तर  काह  सु वधांचा 
शहरातील नाग रक व लहान मुले यांना लाभ घेता येत नाह .  अहमदाबाद येथील अ यास दौरा हा 
खरोखरच खुप ेरणादायी होता.  तेथे असणार  क स सीट  खुपच अ ितम आहे.  तर  याच 
धत वर अधार त क स सीट  पंपर  िचंचवड प रसरात बांध यात यावी जेणेक न मुलांना अ नशामक 
दल, हॉ पटल, बँक ंग, पोलीस टेशन, महानगरपािलका, ंट िमड या, बी.आर.ट ., एट एम, एनसीसी 
कॅ प, रे डओ टेशन, टेिलफोन सेवा ,  िथएटर, हे रटेज गॅलर , कोट इ.मधील कामे कशी चालतात 
याचे ान ा य कामधून कळेल व पुढ ल पढ  माट होईल.  याक रता अहमदाबाद येथील क स 
सीट या धत वर अधार त क स सीट  पंपर  िचंचवड प रसरात बांध यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

                                             ( सुिनता हेमंत तापक र ) 

                                                     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/१२९८/२०१७ 
दनांक : ०६/१२/२०१७ 

 

                                                                                                                                                                             
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना. 
 


