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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०७/११/२०१७                    वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 

मंगळवार दनांक ०७/११/२०१७ 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. ा.सोनाली द ा य ग हाण े

  ६. मा.लोखंडे चंदा राज ू  

  ७. मा.कदम िनक ता अजुन 

  ८. मा.दशले रेखा राजेश 

 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 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) पवनाथड  ज ेचे िनयोजन पी.ड लू.ड . ाऊंड सांगवी येथे कर याबाबत –  

          मा.सागर आंगोळकर, मा.सोनाली ग हाणे यांचा ताव. 
 

वषय .२) म हला व बालक याण योजनेअंतगत अ त व पुनवसन योजनेतील वयाची अट  

           िशथील करणेबाबत – मा.योिगता नागरगोजे, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
---------- 

  
 
 



 

 

2
 

 
 
 दनांक  १७/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १३ ) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

 

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

 

ठराव मांक - १९       वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०७/११/२०१७      

सुचक : मा.सागर आंगोळकर अनुमोदक : मा.सोनाली ग हाणे 
संदभ : मा.सागर आंगोळकर, मा.सोनाली ग हाणे यांचा ताव –  

       सदर वष २०१७-१८ या कालावधीत महानगरपािलके या नागरव ती वभागा या 
अंतगत के याजाणा-या पवनाथड  ज ेचे िनयोजन यावष  पी.ड लू.ड . ाऊंड, सांगवी येथे 
कर यास तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता देणेबाबत 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. 
---------- 

 
 

ठराव मांक - २०       वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०७/११/२०१७      

सुचक : मा.योिगता नागरगोजे अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ : मा.योिगता नागरगोजे, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हलां या स मीकरणासाठ , 
सबलीकरणासाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात.  याम ये म हला 
बालक याण योजने अंतगत अ त व पुनवसन योजना काया वीत असून या योजनेअंतगत 
२१ वषाखालील अ पवयीन पड त अ याचार त मुलीला ित या पुनवसनासाठ  दरमहा 
र. .१,०००/- या माणे अथसहा य १ वषापयत दे यात येते.  परंतु या योजनेत वयाची अट 
अस याने २१ वषावर ल पड त / अ याचार त मुली / म हला या योजने या लाभापासून 
वंचीत राहतात.  यामुळे या योजनेसाठ  कोणतीह  वयाची अट ठेवणे उिचत वाटत नस याने   
या योजनेतील वयाची अट र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

                                            ( 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/१२३९/२०१७ 
दनांक : ०७/११/२०१७ 

 
                      

                                                       
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

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

      कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 


