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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १४ 

सभावृ ांत 

दनांक - २७/०२/२०२०                      वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक २७/०२/२०२० 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.अ नी गजानन िचंचवडे - पाट ल 
 
          या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा सहा.आयु , मा.जागडे- 
उपनगरसिचव 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) बाळंत वडा संच पुर वणेबाबत.- मा.िभमाबाई फुगे , मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
वषय .२) पं डत द नदयाळ उपा याय योजने या िश ण  संदभात मा यता देणेबाबत. –  
          मा.सुजाता पालांडे , मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव.  

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

सुचक – मा.िभमाबाई फुगे          अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 
 
       मा.म हला व बाल क याण सिमती दनांक – २७/०२/२०२० रोजीची पा ीक सभा 
(कायप का मांक १४) गु वार दनांक - १२/०३/२०२० रोजी दु.२.३० वा. पयत तहकूब करणेत 
यावी. 

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

 
सभापती – गु वार द.१२/०३/२०२० रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 

( कुटे िनमला संजय ) 

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 – १४ 
सभावृ ांत 

( दनांक २७/०२/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १२/०३/२०२०                  वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक  
२७/०२/२०२० ची तहकूब सभा गु वार दनांक १२/०३/२०२० 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.पवळे सुमनताई मधुकर 
  ४. मा.कदम िनक ता अजुन 
             ५. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
 

        या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.जागडे- उपनगरसिचव,मा.ऐवले- समाज 
वकास अिधकार , मा.बहा रपुरे- सहा.समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

           दनांक २३/०१/२०२० व ०३/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 

---------- 
 

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

ठराव मांक – २३       वषय मांक - ०१ 
दनांक – १२/०३/२०२०             
सुचक : मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक : मा. अ नी िचंचवडे-पाट ल  
संदभ : मा.िभमाबाई फुगे ,मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव –  
 मा.िभमाबाई फुगे ,मा. अ नी िचंचवडे-पाट ल यांनी ता वत केलेनुसार पश ुप 
सेवाभावी सं था, पंपळे गुरव,पुणे-६१ या सं थेने महानगरपािलके या दवाखा यांसाठ  आव यक 
असणारे बाळंत वडा संच पुरवठा कर याची तयार  दश वलेली आहे. यासाठ  यांनी खालील माण े
दरप क सादर केलेले आहे. 
अ. . तपिशल नग दर र. . एकूण र कम . 

१ ॉक बेबी १ नग ८५/- ८५/- 
२ लंगोट बेबी ६ नग १६/- ९६/- 
३ दुपटे २ नग ७०/- १४०/- 
४ झबला २ नग २९/- ५८/- 
५ वेटर/सॉ स १ नग १४५/- १४५/- 
६ टोपड / कॅप २ नग १८/- ३६/- 
७ चादर/ लँकेट १ नग ७५/- ७५/- 

                                       एकूण र. . ६३५/- 
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उपरो  दरानुसार पश ुप सेवाभावी सं था, पंपळे गुरव यांचेकडून महानगरपािलके या 

दवाखा यांसाठ  आव यक बाळंत वडा संच खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

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

 

ठराव मांक – २४       वषय मांक - ०२ 
दनांक – १२/०३/२०२०             
सुचक : मा.िभमाबाई फुगे      अनुमोदक : मा. सुजाता पालांडे 
संदभ : मा.सुजाता पालांडे , मा.िभमाबाई फुगे यांचा ताव –  
       मा.सुजाता पालांडे , मा.िभमाबाई फुगे यांनी ता वत केलेनुसार “ पं डत दनदयाल 
उपा याय - म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म योजना ह  मे.ऊँ ामणै इ टटयूट फॉर 
एजुकेशनल ए सल स यांचेमाफत सन २०१९-२० ते २०२०-२१ या कालावधीसाठ  यांचेमाफत ड 
े य कायालया या प रसरात र. . १ कोट  पयत खचा या सोबत नमुद केले या उ ोजकता 
वकास या से टरमधील ८ अ यास मासमोर नमुद केले या दरानुसार सन २०१९-२० व २०२०-२१ 
या कालावधीसाठ  िश ण देणेस व र. .१ कोट  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. 
 
 

                                             ( 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/१४८अ /२०२० 
दनांक : १२/०३/२०२० 

                                                                                                        
          (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.
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                                                                                    (िवषय मांक २ शी सल ) 

 


