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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण स मती 
कायप का मांक - ०२ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २५/११/२०२१                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची पा क 
सभा गु वार दनांक २५/११/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा.उप स चव महारा  शासन 
नगर वकास वभाग यांच ेकडील प . .कोरोना – २०२०/ . ७६/न व/-१४ द.२२ ऑ ट बर 
२०२१ अ वये आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य 
सभागृ हात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प धतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) 
उपि थत होते. 
 

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.दशले रेखा राजेश  

 
या शवाय मा.चारठाणकर- उप आयु त, मा.गोरखनाथ लमण – कायालयीन 

अ ध क तथा .उप-नगरस चव, मा.बहा दरपुरे – समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  
सभेस उपि थत होते. 

---------- 
 

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
वषय .१) बेरोजगार युवतींना श ण देणेबाबत. 
  मा.उषा मु ंढे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
 
वषय .२) वास भ ा देणेबाबत. 
  मा.योगीता नागरगोजे व मा.उषा मु ंढे यांचा ताव. 
 
वषय .३) बालेवाडीमधील मुलांना पोषक आहार देणेबाबत. 
  मा.उषा मु ंढे व मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव. 
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वषय .४) आ दवासी म हला बचत गटांसाठ  खा य (खेकडा) महो सव २०२१ 
आयोजन करणेबाबत. 
मा.उषा मु ंढे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
 

---------- 
 

अ) मा.म हला व बालक याण स मती सभा (कायप का मांक १८)  
दनांक १४/१०/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याच े मा.सभापती यांनी  
कट केल.े 

 
ब) मा.म हला व बालक याण स मती सभा ( वशेष सभेचा) (कायप का मांक ०१)  

दनांक १८/११/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केले.  

---------- 
 

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

ठराव मांक – २  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २५/११/२०२१ 
सुचक – मा.उषा मु ंढे अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
संदभ - मा.उषा मु ंढे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने शहरातील सव भागाम ये बेरोजगार 
युवतींना श ण दे यासाठ  मनपा या सी.एस.आर. या मा यमातून ह  योजना 
राब व यास मा यता दे यात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

 
ठराव मांक – ३  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २५/११/२०२१ 
सुचक – मा.योगीता नागरगोज े अनुमोदक – मा.उषा मु ंढे 
संदभ - मा.योगीता नागरगोजे व मा.उषा मु ंढे यांचा ताव. 

कोरोना काळात या म हला वधवा झाले या आहेत यांचे महानगरपा लकेमाफत 
कोसस चालू कर यात आलेले आहेत, अशा म हलांना वास भ ा दे यास मा यता 
दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४  वषय मांक – ०३ 
दनांक – २५/११/२०२१ 
सुचक – मा.उषा मु ंढे अनुमोदक – मा.योगीता नागरगोजे 
संदभ - मा.उषा मु ंढे व मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव बालवाडीमधील मुलांना अ न म  
फाऊंडेशन व स या  आद वासी म हला त ठान या दोन सं थामाफत पोषक 
आहार देणेस व पोषक आहार वाटप करणे, आहारावर गुणव ा नयं ण करणे 
इ याद  कामे श ण मंडळ वभागामाफत कर यास व याकामी आव यक असणार  
तरतुद नागरव ती वकास योजना वभागाने उपल ध क न दे यास मा यता 
देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

 
ठराव मांक – ५  वषय मांक – ०४ 
दनांक – २५/११/२०२१ 
सुचक – मा.उषा मु ंढे अनुमोदक – मा.रेखा दशले 
संदभ - मा.उषा मु ंढे व मा.रेखा दशले यांचा ताव. 

आ दवासी म हला बचत गटांसाठ  खा य (खेकडा) महो सव डसबर २०२१ म ये 
सांगवी येथे भर व यास तसेच यासाठ  आव यक असणारे टॉल उभारणे व या 
अनुषंगाने लाईट यव था, व छता, पाणी व इतर अनुषं गक सु वधा ‘ड’ े य 
कायालयामाफत करणेस तसेच सां कृ तक काय माचे आयोजन े य 
कायालयामाफत करणेस तसेच याकामी लागणार  तरतुद नागरव ती वभागातील 
मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत असणा-या “इतर योजना” या 
उपलेखा शषावर ल तरतुद तून करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे 
शफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

 
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 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय                                                          
मांक : नस/०४/का व/५४१/२०२१ 
दनांक : ०३/१२/२०२१ 
 

  
(गोरखनाथ लमण) 
कायालयीन अ ध क  

तथा . उप-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. 


