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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

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

सभावृ ांत 
 

दनांक – १४/०५/२०२०                       वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क 
सभा गु वार दनांक १४/०५/२०२० 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.फुग ेिभमाबाई पोपट - सभा य  
२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
३. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
४. मा.कदम िन कता अजुन 
५. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

          या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा सहा.आयु (ना वयो) , हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

सुचक – मा.सुजाता पालांडे       अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 
 

        सभा कामकाज सु  करतेवेळ  सभागृहात मा.सभापती उप थत 
नस याने सभेचे अ य थान मा.फुग े िभमाबाई पोपट, सद या, म हला व बाल 
क याण सिमती यांनी वकारावे. 

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

( मा.फुग ेिभमाबाई पोपट, सद या म हला व बाल क याण सिमती यांनी 
सभेचे अ य थान वकारले ) 

---------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळेचा वषय सभा 
कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .२) बालवाड  मुलांना ाथिमक  िश ण वभागामाफत व वध कारची  
           बौ दक खेळणी(कपाटस हत) देणेबाबत. – मा.िन कता कदम,  
           मा.अनुराधा गोफण ेयांचा ताव. 
 

----------- 
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   अ)  दनांक १३/२/२०२०,२७/०२/२०२० व १२/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा  

                 (कायप का मांक १३) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभा य   

              यांनी  कट केले.  

      आ) दनांक २७/०२/२०२० व १२/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा  (कायप का  

               मांक  १४) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभा य  यांनी  कट केले.   

-------- 
ठराव मांक – २५      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १४/०५/२०२०     वभाग- नागरव ती वकास योजना 
सुचक : - मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.िन कता कदम 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/७/का व/५/२०२० दनांक – २२/०१/२०२० 
 वषय – मा.म हला व बालक याण सिमती माफत मा. थायी सिमती सभेपुढे  
             वषयप  िनणयास ठेवणेबाबत.. 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आललेा वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक – २६       वषय मांक - ०२ 
दनांक – १४/०५/२०२०             
सुचक : मा.अनुराधा गोफण े      अनुमोदक : मा.िन कता कदम 
       मा.अनुराधा गोफण,े मा.िन कता कदम यांनी ता वत केले माण े पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या बालवाडयांमधील मुलांना ाथिमक िश ण वभागामाफत व वध 
कारची बौ दक खेळणी देण(ेकपाटासह त) तसेच याबाबतची संपूण शासक य कायवाह  

व खेळणी वाटप ाथिमक िश ण वभागामाफत करणेस तसेच खरेद कामीची संपूण 
या म यवत  भांडार वभाग व सा ह यांची तां क तपासणी आय.ट .आय 

वभागामाफत करणेत येवून याकामी आव यक असणार  तरतूद नागरव ती वकास 
योजना वभागाकड ल म हला बालक याण योजनेअंतगत असणा-या मदर तेरेसा- िश ण 
मंडळाकड ल बालवाड तील / ाथिमक शाळेतील मुलां या सवािगण वकासा मक योजना 
या उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठ वणेत यावा.      
 

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

                                      ( फुग ेिभमाबाई पोपट ) 

                                          सभा य  
                म हला व बालक याण सिमती  

                                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/३/का व/१७४/२०२० 
दनांक : १४/०५/२०२० 

 
                                                                    
                                                                                                                    

                                                                                                     
           (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. 


