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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण सिमती  सभा 
कायप का मांक – ७ 

 सभावृ ांत 

 
दनांक - २३/१२/२०१५                           वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २३/१२/२०१५ रोजी दपार  ु 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. गोफणे अनुराधा दे वदास 
२) मा. नेटके सुमन राज  
३) मा. लाडें दा बाजीराव 
४) मा. ठ बरे सुभ ा ई र 
५) मा. पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
६) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 
  या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.गावडे – सह आयु , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे – सहा. क प 
अिधकार ,  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक - मा.सुमन नेटके      अनुमोदक - मा.सुभ ा ठ बरे 
सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा.म हला व बालक याण सिमती सद य मा.लांडे दा बाजीराव यांची सभा य  हणून 
िनवड करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

(मा.लांडे दा बाजीराव यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
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 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .१) पाच वष कायरत असले या बचत गटांना १०,०००/- पये अनुदान देणेबाबत -  

           मा.सुमन नेटके, मा.सुभ ा ठ बरे यांचा ताव. 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
 शेतकर  संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन झाले असलेने यांस 
आजचे सभेत दांजली वाह यात यावी. 

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

 
( दोन िमिनटे त ध उभे राहन सवानी दांजली अपण केलीू  ) 

 
---------- 

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.सुमन नेटके      अनुमोदक – मा.सुभ ा ठ बरे 
 े ीय सभेम ये म हला बाल क याण सभापती सौ.िगता मंचरकर यां या सोबत जी 
घटना घडली या गो ीचा िनषेध हणून सभा बुधवार दनांक १३/०१/२०१६ रोजी दपार  ु २.४५ 
वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

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

सभा य  - बुधवार दनांक १३/०१/२०१६ रोजी दपार  ु २.४५ वाजेपयत सभा  तहकूब करणेत 
          येत आहे. 
 
                                             ( लांडे दा बाजीराव ) 
                                                        सभा य  

                                           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  सभा 
कायप का मांक – ७ 

 सभावृ ांत 
( दनांक २३/१२/२०१५ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - १३/०१/२०१६                           वेळ - दपार  ु २.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक 

२३/१२/२०१५ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १३/०१/२०१६ रोजी दपार  ु २.४५ 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. िगता सुिशल मंचरकर  -  सभापती 
  २) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास 
 ३) मा. जवळकर वैशाली राहलु  
 ४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
 ५) मा. लांडे दा बाजीराव 
 ६) मा. ठ बरे सुभ ा ई र 
 ७) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 
  या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.बडे - शासन अिधकार , मा.लांडग े – भांडारपाल, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , 
मा.बहा रपुरे - सहा.समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार , हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
 दनांक ०९/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ६ ) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक - ११ वषय मांक - ०१ 
दनांक - १३/०१/२०१६                                
सुचक - मा.सुमन नेटके     अनुमोदक - मा.सुभ ा ठ बरे 
संदभ - मा.सुमन नेटके, मा.सुभ ा ठ बरे यांचा ताव -  

        पंपर  िचंचवड शहराम ये जे बचत गट ५ वष पुणत: सात याने कायरत 
आहेत. अशा गटांना ो साहनपर अनुदान (र. .१०,०००/-) दे यात याव.े  जर  यापूव  
द ड वष पुण झाले या गटांना आपण अनुदान दले असले तर  पुढ ल पाच वष पुण 
झाले या गटांना अनुदान दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
                                                   ( िगता सुिशल मंचरकर ) 

                                                       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/ २५ /२०१५ 
दनांक : १४/०१/२०१५ 

                                      
                                         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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