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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

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

सभावृ ांत 

दनांक : २६/०२/२०१४          वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २६/०२/२०१४ रोजी दपारु  २.०० वा. महानगरपािलके 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. ल ढे शुभांगी संतोष   - सभापती 
२) मा. तापक र अिनता म छं  

३) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

४) मा. पालांडे सुजाता सुिनल 

५) मा. नेटके सुमन राज  

६) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास 

७) मा. भालेराव ितभा ाने र 

८) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.कुलकण  – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

--------- 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 

 

वषय .१ : िनवडणूक आचारसं हतेमुळे म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय माचा िश ण 

            कालावधी वाढ वणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
 

वषय .२ : जागितक म हला दन साजरा करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.अनुराधा गोफणे यांचा  

            ताव. 
 

---------- 
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मा.अनुराधा गोफणे - म हला व बालक याण सिमती (कायप का .१३) सभावृ ांत 
द.१२/२/२०१४ म ये ठराव .२८ नंतर वषय मांक १ अशी द ती करणेत यावीु . 

   

म हला व बालक याण सिमती (कायप का .१३) सभावृ ांत द.१२/०२/२०१४ म ये ठराव 
.२८ नंतर वषय मांक १ अशी द ती ु करणेत आ याचे व या द तीसह दनांक ु

१२/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक - १३)  सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 

---------- 
 

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – २९            वषय मांक – १ 
दनांक – २६/०२/२०१४        

सुचक – मा.सुमन नेटके                 अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव - 
       दनांक १०/०७/२०१३ रोजी झाले या ठरावानुसार ( वषय .१ ठराव .४) म हलांसाठ  
ान कौश य वाढ काय म शहरात राब व याचे काम म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 

पुणे या सं थेला द.३१/०७/२०१४ पयत दे यात आले आहे. या संदभातला सं था नेमणूक चा 
आदेश सं थेला द.०४/०२/२०१४ रोजी दे यात आला. य ात सं थेला काम कर यासाठ  
द.०४/०२/२०१४ ते ३१/०७/२०१४ हा पाच म ह यांचाच कालावधी िमळत आहे व यातह  आता 
लोकसभा िनवडणूक मुळे आचारसं हता अस याकारणाने िश ण राब व यासाठ  फारच कमी 
कालावधी िमळतो. हणून द.३१/०७/२०१४ अखेरपयत या कालावधीची म हलांसाठ  ान कौश य 
वाढ काय म व तीपातळ वर राब व याची मुदत द.३०/१०/२०१४ पयत वाढ व यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक – ३०            वषय मांक – २ 
दनांक – २६/०२/२०१४        

सुचक – मा.सुमन नेटके                 अनुमोदक – मा.अनुराधा गोफण े
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अनुराधा गोफणे यांचा ताव – 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  
जागितक म हला दन साजरा कर यात येतो.  यावष  देखील ८ माच २०१४ या जागितक म हला 
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दनािनिम  म हलांसाठ  सां कृितक काय माचे आयोजन कर यास व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
 

 
 
 

( ल ढे शुभांगी संतोष ) 
सभापती 

                       मा.म हला व बाल क याण सिमती 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
                  पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ २१२ /२०१४ 

दनांक -  २६ / ०२ /२०१४  
                                                                                    

                                

                       
        नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
         कायवाह साठ  रवाना. 


