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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - १५ 

सभावृ ांत 

 
दनांक - २६/०८/२०२१               वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची पा क 

सभा गु वार दनांक २६/०८/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, म हला व बालक याण स मती यांचे 

दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ 

द. ०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग 

वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य 

सभागृ हात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 

उपि थत होत.े  

 
१. मा.लोखंड ेचंदा राज ू- सभापती 

 २. मा.योगीता ाने वर नागरगोजे 
 ३. मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

४. मा.राजापु रे माधवी राज  
 ५. मा.गीता सु शल मंचरकर 
 ६. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल 

 
या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.सुहास बहा दरपु रे हे अ धकार  

सभेस उपि थत होते. 
 

---------- 
       

खाल ल माणे सुचना मांड यात आल . 
 
सुचक – मा.योगीता नागरगोज े    अनुमोदक – मा.माधवी राज  राजापुरे 
 
 सदरची म हला व बालक याण स मती सभा गु वार दनांक ३१/०८/२०२१ दुपार  
२:०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी. 
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सदरची सुचना सवानुमते मा य झाल . 
 

----------  
 
मा.सभापती – सदरची सभा मंगळवार दनांक ३१/०८/२०२१ रोजी दुपार  २:०० वा पयत    
            तहकूब कर यात येत आहे. 

 
 

 ( लोखंड ेचंदा राज ू )  
सभापती 

म हला व बालक याण स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - १५ 

सभावृ ांत 

( दनांक २६/०८/२०२१ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - ३१/०८/२०२१                     वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची दनांक 

२६/०८/२०२१ ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक ३१/०८/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वा. 

महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल मा.सभापती, म हला 

व बालक याण स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द. ०३ जुलै २०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन 

प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत 

खाल ल माणे काह  स मा.सद य सभागृ हात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत होत.े  

 
१. मा.लोखंड ेचंदा राज ू– सभापती 

२. मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

३. मा.राजापु रे माधवी राज  

४. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल 

    
या शवाय मा.अजय चारठाणकर – उप आयु त, मा.उ हास जगताप – नगरस चव, 

हे अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

 
---------- 
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ठराव मांक – ४३  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ३१/०८/२०२१ 
सुचक – मा.स वता खुळे  अनुमोदक – मा.माधवी राजापु रे 
संदभ – मा.उप आयु त, नागरव ती वकास योजना वभाग यांचेकडील प    
       .ना वयो/०२/का व/५६/२०२१, दनांक – ०४/०८/२०२१ 
वषय – जाग तक म हला दना न म  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेतफ आयोिजत   
       केले या “WE YUVA” चॅलज पधबाबत. 
 

वषय .१ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळी करणेत यावा. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 

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

 
( लोखंड ेचंदा राज ू )  

सभापती 
म हला व बालक याण स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 

पपंर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय                                                                                          
मांक : नस/०४/का व/४१३/२०२१                                                
दनांक : ०१/०९/२०२१         
 
 

 
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरस चव 
पंपर चंचवड महानगरपा लका 

पंपर - ४११ ०१८ 
 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ    

     रवाना. 


