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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक - ०८ 

सभावृ ांत 

 

दनांक - २४/०२/२०२२                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 

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

सभा गु वार, दनांक २४/०२/२०२२ रोजी दु .२.३० वा. मा.अवर स चव महारा  शासन 

यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवर  २०२२ अ वये ऑनलाईन 

प दतीन े (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  होती. मा.सभापती, 

म हला व बालक याण स मती या महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर ल मा.सभापती, म हला व बालक याण स मती यांच ेदालनातून सभा संच लत 

केल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात तर काह  स मा. सद य 

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

 

१. मा.स वता बाळकृ ण खुळे   - सभापती 

२. मा. पवळे सुमनताई मधुकर 

३. मा. मु ंढे उषा अंकुश 

४. मा.योगीता ाने वर नागरगोजे 

५. मा. गायकवाड नमला मनोज   

६. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

८. मा. दशले रेखा राजेश  

 

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 .१) बाळंत वडा संच पुर वणेबाबत. 

मा.योगीता नागरगोजे व मा. नमला गायकवाड यांचा ताव. 

 

वषय .२) अ यास दौरा आयोजीत मा यता बाबत. 

  मा. अनुराधा गोफणे व वाती (माई) काटे यांचा ताव. 

 

---------- 

 

मा. वाती (माई) काटे –  मा.सभापती महोदया, सभावृ ांत कायम करताना       

दनांक- १०/०२/२०२२ या पु ढे दनांक ११/०२/२०२२ नमुद 

क न दु तीसह सभावृ ांत कायम करणेत यावा ह  

वनंती. 

 

सभापती -  स मा. सद यांनी सुच वले या दु तीसह मा. म हला व बालक याण 

स मती सभा (कायप का मांक ०७) दनांक १०/०२/२०२२ व दनांक 

११/०२/२०२२ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

  

---------- 

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले 

 

ठराव मांक – २४      वषय मांक – ०१ 

दनांक – २४/०२/२०२२  

सुचक – मा.योगीता नागरगोजे    अनुमोदक – मा. नमला गायकवाड  

संदभ – मा. योगीता नागरगोजे व मा. नमला गायकवाड यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या दवाखा यांम ये शहरातील गर ब 

कुटुंबातील मह ला या सुती क रता येत असतात. यांची सुती झालेनंतर  
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यां या बाळांक रता महापा लकेमाफत बाळंत वडा संच पुर वणे आव यक आहे. या 

बाळंत वडा संच म ये खाल ल माणे उपयु त सा ह य दे यात यावे. 

अ. . तप शल नग 
१ ॉक बेबी १ 
२ लंगोट बेबी ६ 
३ दुपटे २ 
४ झबला २ 
५ वेटर/सॉ स १ 
६ टोपड/कॅप २ 
७ चादर/ लँकेट  १ 

 उपरो त तप शल नगा माणे महापा लके या दवाखा यांसाठ  आव यक बाळंत वडा 

संच खरेद  करणेस मा यता दे यात येत आहे. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

 

ठराव मांक – २५      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २४/०२/२०२२  

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक– मा. वाती (माई) काटे  

संदभ – मा. अनुराधा गोफणे व मा. वाती (माई) काटे यांचा ताव. 

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हलांसाठ  व वध कारचे 

क याणकार  योजना राब वले जातात. या वभागामाफत राब व यात येणा-या 

म हला व बालक याण योजने अंतगत ना व यपुण योजना अ धक भावीपणे 

राब वणे आव यक आहे. यासाठ  म हला स मी करणात आ ेसर असलेला केरळ 

रा यात “कुटंुब ी” या क पाला भेट देणे तसेच तेथील म हला स मी करणा या 

कामकाजाची पाहणी करणे यासाठ  केरळ रा यात माहे माच २०२२ म ये मा.म हला 

व बालक याण स मतीचा तसेच संबं धत अ धकार /कमचार  यांचा अ यास दौरा 

आयोजीत करणेकामी होणा-या 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 सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
 
 

(स वता बाळकृ ण खुळे) 
सभापती 

म हला व बालक याण स मती 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 
पंपर  च ंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय                                                         
मांक : नस/०४/का व/८६/२०२२ 
दनांक : २८/०२/२०२२ 
 
 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
प ंपर  चंचवड महानगरपा लका 

प ंपर  ४११ ०१८. 
 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या 

कायवाह साठ  रवाना. 


