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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १५ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २१/११/२०१७                       वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक २१/११/२०१७ 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.लोखंडे चंदा राजू  

  ६. मा.सुल णा राजू धर 

  ७. मा.दशले रेखा राजेश 

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

---------- 
  
 उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 

वषय .१) परदेशातील उ च िश णासाठ  िनवड झाले या पा  युवतींना अथसहा य देणेचा 
धनादेश लाभाथ या नावे काढणेबाबत  – मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर 
यांचा ताव. 

 

वषय .२) आरो य वभागामाफत सॅिनटर  नॅपक न हेड ंग व इ सीरेशन मशीन उपल ध  

           क न देणेबाबत – मा.योिगता नागरगोज,े मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
---------- 
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 दनांक  ०७/११/२०१७ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १४ ) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
 

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

 

ठराव मांक - २१       वषय मांक - ०१ 
दनांक - २१/११/२०१७      

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

संदभ : मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव –   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला 
व बालक याण योजने अंतगत परदेशातील उ चिश णासाठ  िनवड झाले या पा  युवतींना 
अथसहा य देणे ह  योजना काया वीत आहे.  या योजनेम य े स थतीत अथसहा याचा 
धनादेश हा संबंधीत व ापीठा या नावे काढ यात येतो.  या ऐवजी यापुढे धनादेश 
लाभाथ या नावे काढ यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

ठराव मांक - २२  वषय मांक - ०२ 

दनांक - २१/११/२०१७      

सुचक : मा.योिगता नागरगोज े अनुमोदक : मा.रेखा दशल े

संदभ : मा.योिगता नागरगोज,े मा.रेखा दशल ेयांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक शाळा, मु य चार णालये, व आठ 
भाग या ठकाणी सॅिनटर  नॅपक न हेड गं व इ सीरेशन मिशन मनपा या आरो य 
वभागामाफत उपल ध क न देणसे मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 
 
 

                                            ( 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/१२६५/२०१७ 
दनांक : २१/११/२०१७ 

 
 

                      

                                                    
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

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

      कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 


