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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - ०६ 

सभावृ ांत 

 

दनांक - २७/०१/२०२२                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 

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

सभा गु वार, दनांक २७/०१/२०२२ रोजी दु .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. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-

२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवर  २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ 

कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे 

स मा.सद य सभागृ हात तर काह  स मा. सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ 

कॉ फरि संग वारे) उपि थत होते. 

 

१. मा.स वता बाळकृ ण खुळे   - सभापती 

२. मा. पवळे सुमनताई मधुकर 

३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४. मा.मु ंढे उषा अंकुश 

५. मा.योगीता ाने वर नागरगोज े  

६. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास   

 

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

आयु त, मा. सुहास बहा दरपु रे – समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत 

होते. 

 

---------- 
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उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आले. 

 

वषय .२) जाग तक म हला दन साजरा करणेकामी येणा-या खचाबाबत. 

मा.स वता खुळे व मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव. 

 

वषय .३) तृतीय पंथीयांक रता यवसाय श ण राब वणेबाबत. 

  मा. उषा मु ंढे व मा. अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

 

वषय .४) जे ठ नाग रकांक रता आरो य कट वाटप करणेबाबत. 

  मा. योगीता नागरगोजे व मा. उषा मु ंढे यांचा ताव. 

 

वषय .५) जे ठ नाग रक संघाक रता उपयु त सा ह य देणेबाबत. 

  मा. योगीता नागरगोजे व मा. उषा मु ंढे यांचा ताव. 

 

वषय .६) मा.म हला व बालक याण स मती ठराव .१२ द.२३/१२/२०२१ म ये 

दु ती करणेबाबत. 

 मा. अनुराधा गोफणे व मा. उषा मु ंढे यांचा ताव. 

 

वषय .७) बालवाडी वगातील मुलांक रता सकस पोषण आहार पुर वणेबाबत. 

 मा. अनुराधा गोफणे व वाती काटे यांचा ताव. 

 

वषय .८) वषय दाखल क न घेऊन मा यता मळणेबाबत. 

 मा. उषा मु ंढे व मा. अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

 

---------- 

 

अ) मा. म हला व बालक याण स मती सभा (कायप का मांक ०५) 

दनांक १३/०१/२०२२ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याच े मा.सभापती यांनी  

कट केल.े  

---------- 
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ठराव मांक – १६  वषय मांक – ०१ 

दनांक – २७/०१/२०२२ वभाग–नागरव ती वकास योजना 

सुचक – मा.योगीता नागरगोज े अनुमोदक – मा.उषा मु ंढे  

संदभ – मा.आयु त यांचेकडील प  .ना वयो/०२/का व/४/२०२१, द.०३/०१/२०२२. 

 मा.महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे. 

पंपर  चंचवड महापा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

व वध क याणकार  योजना राब वणेत येतात. याअनुषंगाने पंपर  चंचवड 

महापा लका े ातील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां या व वध 

क याणकार  योजनां या पा वभूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  रोडमॅपबाबतचे ह जन 

तयार क न अ धका धक म हला बचतगट, म हला, मुले / मुल ंपयत व वध 

क याणकार  योजनांची मा हती तसेच लाभ यांबाबत अ धका धक सार होऊन 

लाभा यापयत लाभ दे याची या सुलभतेने होणेकामी याबाबत उप म राब वणे 

आव यक आहे. मा.उप आयु त (ना वयो), समाज वकास अ धकार  (ना वयो) 

आ ण टाटा ाई ह या सं थेकडील त नधी यां या समवेत दनांक २५/११/२०२१ 

रोजी बैठक झालेल  असून सदर बैठक त झाले या चचनुसार टाटा ाई ह या 

सं थेकडील त नधी यांनी दनांक २५/११/२०२१ रोजी या ई-मेल वारे मनपा 

ह द मधील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां याकर ता असणा-या व वध 

क याणकार  योजनां या पा वभूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  रोडमॅपबाबतचे ह जन 

तयार करणेबाबतची मा हती, याकामी लागणारा आव यक खच याबाबतची मा हती 

नागरव ती वकास योजना वभागास पाठ वलेल  आहे. खाल ल त तयात नमूद 

केले माणे टाटा ाई ह या सं थेने ताव सादर केला आहे. 

अ.  तपशील याकामी लागणार  र कम 

१ मानवी संसाधने १४,००,०००/- 

२ वास आ ण नवास ३,५०,०००/- 

३ नदान अ यास १५,५०,०००/ 

४ ाथ मक डेटा संकलन १०,२०,०००/ 

५ दु यम संशोधन ७०,०००/ 

६ डेटा पडताळणी करणे आ ण अहवाल १,३०,०००/ 

७ अ यास यव थापन ३,३०,०००/ 

  एकुण ३३,००,०००/- 

 



 

 

4
 

 

तावातील येक तपशील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां या व वध 
क याणकार  योजनां या पा वभूमीनुसार करणेत येणा-या ह जननुसार ता वत 
केलेला आहे असे कळ व यात आलेले आहे. तर  उपरो त माणे पंपर  चंचवड 
महापा लका े ातील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां या व वध 
क याणकार  योजनां या पा वभूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  ह जन तयार करणे 
आव यक आहे. टाटा ाई ह या सं थेस याबाबत स ह क न याबाबत अहवाल 
वेळोवेळी सादर क न मा.म हला व बालक याण स मती समोर नदशनास आणून 
याबाबत मा.म हला व बालक याण स मतीचा नणय जो होईल याबाबतच 
कायवाह  करणे क रता टाटा ाई ह या सं थेकडून व वध क याणकार  
योजनांसाठ  रोडमॅप तयार क न घेणे हे काम वना- न वदा सदर सं थेस देणेस व 
याकामी येणा-या र. .३३,००,०००/-(अ र  र. .तेहतीस लाख फ त) चे खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 

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

 

ठराव मांक – १७      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा. स वता खुळे    अनुमोदक – मा. योगीता नागरगोज े

संदभ - मा.स वता खुळे व मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव. 

 पंपर चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना 

वभागामाफत दरवष  जाग तक म हला दन साजरा कर यात येतो. याच माणे 

यावष  देखील ८ माच २०२२ या जाग तक म हला दनाच ेआयोजन कर यास व 

याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे 

शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव 

मा. थायी स मती सभेकड ेपाठ वणेत यावा. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
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ठराव मांक – १८ वषय मांक – ०३ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा.उषा मुंढे   अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ - मा.उषा मु ंढे व मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ात व वध वभागामाफत 

नाग रकांना व वध नागर  सेवा सु वधा पुर व यात येतात. नागरव ती वकास 

योजना वभागामाफत म हला व बालक याण योजने अंतगत व वध 

लोकक याणकार  योजना राब व यात येत आहेत. प ंपर  चंचवड शहरातील तृतीय 

पंथीय यांना कुठेह  नोकर  मळत नाह  यामुळे यांची आ थक प रि थती खूप 

हालक ची अस याचे दसून येत आहे. ते वावलंबी हो यासाठ  महापा लके या 

वतीने शहरातील तृतीय पंथीयांक रता यवसाय कर यासाठ  श ण व इतर 

उप म राब वणेत यावा. ते आ म नभर हो यासाठ  यांची आ थक गरज व 

कौटंु बक अडीअडचणी ल ात घेता तृतीय पंथीयांक रता सदर मो हम राब व यास 

मा यता देणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 

ठराव मांक – १९  वषय मांक – ०४ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा.योगीता नागरगोज े   अनुमोदक – मा.उषा मु ंढे 

संदभ - मा.योगीता नागरगोजे व मा.उषा मु ंढे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ात सव जे ठ नाग रक संघातील 
नाग रकांचे आरो य उ म राहणे ह  महानगरपा लकेची पालक हणुन ाथ मक 
जबाबदार  असलेने शहरातील जे ठ नाग रक संघातील जे ठ नाग रकांक रता 
आरो य कट वाटप करणे आव यक आहे. तर  याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 
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ठराव मांक – २० वषय मांक – ०५ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा.योगीता नागरगोज े  अनुमोदक – मा.उषा मु ंढे 

संदभ - मा.योगीता नागरगोजे व मा.उषा मु ंढे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ातील सव जे ठ नाग रक 

संघातील सा ह यांची तपासणी क न जे सा ह य मोडकळीस अथवा खराब झालेले 

आहेत, या सा ह यां या जागी न याने उपयु त सा ह य पुर व यास व याकामी 

येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस 

करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

ठराव मांक – २१      वषय मांक – ०६ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा.उषा मु ंढे 

संदभ - मा.अनुराधा गोफणे व मा.उषा मु ंढे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत म हला बचत गटांना अनुदान दले 

जाते. अनुदान देय कालावधी बाबत मा.म हला व बालक याण स मती ठराव 

.२५, दनांक-२५/०३/२०२१ रोजीचा ठराव र द करावे. असा ठराव कर यात आला 

होता. तर  सदर मंजुर झाले या मा.म हला व बालक याण  स मती ठराव .१२ 

द.२३/१२/२०२१ या ठरावात दु ती क न ठराव .२५ द.२५/०३/२०२१ चा ठराव 

र द क  नये. तसेच या म हला बचत गटांना १० वष पुण झालेले आहे अशा 

बचत गटांना १० वषाक रता ५० हजार अनुदान दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 

ठराव मांक – २२      वषय मांक – ०७ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे    अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ - मा.अनुराधा गोफणे व मा. वाती काटे यांचा ताव. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लके या श ण वभागातील मनपा 

बालवा यांमधील व या याना सकस पोषण आहार पुर वणेत येत होता. पंपर  

चंचवड महानगरपा लका श ण वभाग यां या वतीने पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या ाथ मक शाळेतील बालवा यांमधील व या याना शाळा सु  

झा यानंतर सन २०२१-२०२२ व २०२२-२०२३ क रता सकस पोषण आहार (पोषण 

आहारातील समा व ट घटक १.खजुर, २.शगदाणे लाडू, ३.केळी, ४. ड ंक लाडू, 

५.नाचणी बि कट, ६.पारले बि कट इ.) पुर वणेकामी सव शासक य कामकाज 

श ण वभागामाफत करणेस व याकामी लागणार  तरतुद नागरव ती वकास 

योजना वभागामाफत उपल ध क न देणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 

---------- 

 

ठराव मांक – २३        वषय मांक – ०८ 

दनांक – २७/०१/२०२२ 

सुचक – मा.उषा मु ंढे अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.उषा मु ंढे व मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना 

वभागामाफत म हला बचतगटांसाठ  मशन वावलंबन हा उप म म हला आ थक 

वकास महामंडळ या सं थेस करारना यातील अट  शत स अ धन राहू न 

द.१६/०९/२०१९ रोजीचे आदेशा वये पुढ ल ३ वष कालावधीकर ता मा यता देणेत 

आलेल  आहे. सदरचे कामकाजाची मुदत माहे स टबर २०२२ म ये संपु टात येत 

आहे. सदर उप मास अनुस न नवी सांगवी येथील तभा म हला त ठान यांनी 

म हलांकर ता सन २००१ पासून आजतागायत पयत व वध उप मांचे आयोजन 

करत आलेले आहेत. यांनी राब वले उप म खाल ल माणे आहेत. 

१. तभा म हला त ठान थापना द. १५/९/२००१ झाल . 

२. तभा म हला त ठान अंतगत एम.एस.सी.आय ट , शवणयं , उ योजकता,  

   पाककला, आद  मुल  व म हलांना मोफत श ण दे यात आले. 

३. तभा म हला त ठान अंतगत शालेय व या याना मोफत बस पास वाटप  

   कर यात आले. 
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४. पं. चं .मनपा या माफत  मागासवग य मुला-मुल ंना मोफत सायकल वाटप   

योजनेचा लाभ मळवून दला,तसेच  म हलांना शवणयं  वाटप कर यात 

आले. 

५. गौर - गणपती सजावट पधा , म हला सा कृ तक काय म तसेच म हला 

बचत गटातील वाढ दवस साजरे कर यात आले. 

६. संजयगांधी नराधार योजनेतून वधवा, नराधार म हला , अंध –अपंगाना 

वशेष सहा य मळवून दले. 

७. जे ठ नाग रकांना मोफत अध तक ट एस ट  पास काढून दले. 

८. तभा म हला त ठान अनुषंगाने पवनाथडी व भीमथडी ज ेत जा तीत  

जा त बचत गटांचा सहभाग 

९. त ठाना अंतगत अनाथ आ मातील मुलांना कपडे ,खाऊ व खेळणी वाटप  

कर यात आल . 

१०. त ठाना अंतगत  कणबधीर नाग रक  व अपंगाना कुब या व कानाचे  

मशीन व तीनचाक  सायकल वाटप कर यात आले. 

११. त ठाना अंतगत वृ ारोपण कर यात आले, या वेळी १००० झाडे लाव यात  

आल .  

१२. तभा म हला त ठान अंतगत सांगवी, नवी सांगवी, पंपळे गुरव भागात  

९४७ बचत गटांचे स य जाळे. 

१३. तभा म हला त ठान संच लत द यू मले नयम इंि लश मडीयम 

कूल ची थापना 

१४. कला डा े ातील व या याना नेह  युवा क ाची मदत मळवून दे याचे  

कामह  सं थेमाफत कर यात आले. 

१५. त ठानामधील बचत गटांतील म हलांना शालेय पोषण आहार पुर व याचे  

काम देऊन रोजगार उपल ध क न दले. 

१६. तभा म हला त ठान अंतगत  पंपर  चंचवड णवा हका सु   

करणेत आल . 

१७. तभा म हला त ठान संच लत तभा म हला कॉलेज ऑफ कॉमस, 

साय स, कॉ पुटर साय स ची थापना यातून हजारांवर मुले व मुल  

श ण घेतात. 

१८. तभा म हला त ठान अंतगत सांगवी पी. डब यू. डी मैदान द.१५ फेबु  

२०१० व वध जाती धमा या वध-ू वरां या सामुदा यक ववाह सोह याचे 

तसेच र तदान श बराचे यश वी आयोजन कर यात आले. 
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१९. म हलांना मोफत डीट पी व टॅल  कोससचे श ण सं थे या मा यमातून 

दे यात आले. 

२०. र तदान शबीराचे यश वी आयोजन.  

२१. तभा म हला त ठान अंतगत सांगवी पी.ड यू.डी मैदान स गु  ी. 

वामनराव पै. यांचा दनांक ११ नो हबर ते १३ नो हबर २०१२ रोजी 

"लहानपण देगा देवा" या वषयावर आनंद मेळावा यश वी आयोजन (रोजी 

पस २५,००० ते ३०,००० साधकांनी लाभ घेतला)  

२२. तभा म हला त ठान अंतगत मोफत दुचाक  व चारचाक  वाहन 

श ण. 

२३. तभा म हला त ठान व िज हा उ योग क  यां या संयु त व यमाने  

म हलांना यवसाय कसा करावा याचे श बर घे यात आले. 

२४. तभा म हला त ठान व पुणे शहर पो लस यां या संयु त व यमाने  

म हलांवर ल होणारे अ याचार रोखणे क रता श ण दे यात आले. 

२५. तभा म हला त ठान अंतगत रहाटणी थोपटे लॉ स येथे  मेगा हे थ  

कॅ पचे आयोजन. 

२६. तभा म हला त ठान अनुषंगाने रोजगार मेळा याचे आयोजन. 

२७. त ठान अंतगत ये ठ नाग रकांना सहल चे आयोजन कर यात आले. 

२८. त ठान अंतगत उ हा या म ये व वध ठकाणी पाणपोई बस व यात 

आले. 

२९. अटल पे शन योजना, धानमं ी सुर ा वमा योजना फॉम भरणेत स य 

सहभाग. 

३०. तभा म हला त ठान माफत गोरगर बांसाठ  शवभोजन थाळी चालू  

कर यात आल . 

३१.  महाआरो य श बर आयोिजत केले. 

३२. कृ म हातपाय (जयपूर फूट) बस व याचे मोफत शबीराचे आयोजन 

३३. कोरोना काळात शहरातील खानावळ चंचवड हॉटेल बंद अस याने 

श णासाठ  बाहेरगावाहू न पंपर  चंचवड येथे आले या व या याना तसेच 

सांगवी णालयातील नस, द यांग व या याना, शहरात था यक 

झाले या व या याना व बांधकाम कामगारांना, मजुरांना रोजचे दुपार व 

सायंकाळचे जेवण मोफत जेवणाचे ड बे पुर व यात आल.े 

३४. कोरोना या लॉकडाऊन काळात पंपर - चंचवड शहरात घरोघर  जाऊण 

नागर कांना कराणा व तू ंची क ट पोचवले. 
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३५. प कार तसेच वृ प  व े यांना अ नधा याचं कट वाटप. 
३६. कोरोना ाद ुभावा या लॉकडाऊन काळात शहरातील लोकानंा दोन वेळचे 

जेवण पुरव यात आले.  

३७. लॉकडाऊन काळात म हलांना मा क बनवायचे काम देऊन रोजगार उपल ध  

क न दला. 
३८. नाग रकांना मोफत मा क वाटप तसेच हो मओपॅ थक औषधांचे वाटप. 
३९. कोरोना ादुभाव कालावधीत वारंटाईन असले या नाग रकांना घरोघर  

जाऊन जेवण पोहचव यात आले. 
४०. लॉकडाउन काळात म हलांना रोजगार उपल ध हावा या हेतूने बचत 

गटातील म हला माफत दवाळी फराळ बनवून व  कर यात आला. 
४१. कोरोना मुळे मृ यू झालेले यां या कुटंु बयांना सा वन भेट हणून दवाळी   

फराळ दे यात आला. 
४२. िज हा णालय येथे येणा या नाग रकांसाठ  बचत गटातील म हलांनी 

नॅ स सटर सु  केले. 
४३. तभा मह ला त ठान अंतगत प रसरात १२०० बचत गट कायरत आहे. 
४४. लॉकडाउन कालावधीत अनेक म हलांना चपाती बनव याचे काम देऊन 

रोजगार उपल ध क न दला. 
४५. प रसरातील मयत झाले यां या कुटुंबीयांना त ठाना या वतीने जेवणाचा 

डबा देणे. 
४६. शहरातील व वध को वड सटरम ये कोरोनाशी लढ यासाठ  नाग रकांना 

योगा श बर, हा य मनोरंजन, आनंद  जीवनाचा मं , त  अ यापकां वारे 
शार रक यायाम यांचे ऑनलाईन मागदशन केले. 

४७. पंपर  - चंचवड शहरातील म हलांसाठ  मोफत एक वरा देवी या ेचे 
आयोजन क न दशनासाठ  नेले व नऊ दवस दररोज फराळ दे यात 
आला. 

४८. प रसरातील र ा चालकांना मोफत गणवेश वाटप कर यात आले. 
४९. को वड या नयमांचे पालन क न म हलांसाठ  होम म न टर काय म  

राब व यात आला. 
५०. तभा म हला त ठान माफत सं वधान दनाचे आयोजन व अ नदान 

वाटप कर यात आले. 
५१. प रसरातील ये ठ नाग रक संघ यांना वरंगुळा पयटन सहल चे आयोजन 

केले. 
५२. महारा  रा य प रवहन महामंडळा या संप काळात व लभ नगर येथील 

210 कामगारांना म ह याची अ नधा याचे कट वाटप तसेच दररोज दोन 
वेळचे भोजन पुर व यात आले. 

५३. शासन आप या दार  हा उप म राब व यात आला या उप माअंतगत 
संजय गांधी नराधार योजना , ावण बाळ, ववाह न दणी, नवीन मतदार  
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न दणी, मोफत पॅन काड, आधार काड, ये ठ नाग रक पास, र हवासी दाखला, 
मोफत उ प नाचा दाखला, रेशन काड आ द सु वधा मोफत दे यात आ या. 

५४. जे ठ नाग रक मेळावा. 
अशा कारचे व वध उप मांचे आयोजन तभा म हला त ठान 

या सं थेमाफत राब वणेत आलेले आहेत. तर  म हला बचतगटांसाठ  मशन 
वावलंबन उप म या उप मा या कामकाजास खीळ बसू नये व सदरचे 

कामकाज खंडीत होऊ नये याकर ता नवी सांगवी येथील तभा म हला 
त ठान या सं थेस चंचवड वधानसभा अंतगत येणारे मशन वावलंबन 

अंतगत बचतगटांबाबतचे कामकाज करणेस व याकामी येणारा खच 
म हला बचतगटांसाठ  मशन वावलंबन काय म या उपलेखा शषामधून 
खच करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेत 
येत आहे.          

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

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

 
 

(स वता बाळकृ ण खुळे) 
सभापती 

म हला व बालक याण स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय                                                          
मांक : नस/०४/का व/३८/२०२२ 
दनांक : ०१/०२/२०२२ 

 
(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. 


