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पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा. म हला व बालक याण सिमती सभा
कायप का

मांक – १८

सभावृ ांत
दनांक - १३/०७/२०१६

वेळ - दु पार ३.०० वा.

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा
बुधवार दनांक १३/०७/२०१६ रोजी दु पार ३.०० वाजता महापािलके या
महापौर मधुकरराव रामचं

क सभा

शासक य इमारतीमधील

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील

स मा.सद य उप थत होते .
१) मा. िगता सुिशल मंचरकर

-

२) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास

सभापती

३) मा. जवळकर वैशाली राहु ल
४) मा. नेटके सुमन राज
५) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव
६) मा. ठ बरे सुभ ा ई र

या िशवाय मा.आ ीकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवले
– समाज वकास अिधकार , मा.पानसरे –

डा अिधकार हे अिधकार सभेस उप थत होते.

----------

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे

क न घे णे त आले.

वषय सभा कामकाजाम ये दाखल

वषय

.१) सहा

भागातील पाक ग म हला बचतगटांना चाल वणेस दे णेबाबत – मा.वैशाली

वषय

.२) म हला व बालक याण योजनेअं तगत म हला/मुलींना कुंगफु-कराटे

जवळकर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा

ताव.

िश ण

दे णेबाबत.
वषय

.३) सन २०१६-१७ म ये म हला व मुलींना योग

िश ण दे णेबाबत.

---------दनांक ०८/०६/२०१६ व २२/०६/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी
----------

कट केले.

मांक १७ )

2
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.
ठराव

मांक : १९

वषय

दनांक : १३/०७/२०१६

सुचक : मा.वैशाली जवळकर

अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे

संदभ :- मा.वैशाली जवळकर, मा.शैलजा िशतोळे यांचा
पंपर

िचंचवड

मांक : १

महानगरपािलके या

भागातील एक या

माणे एकूण ६

पाक गबाबत या अट

/ शत

ताव -

भूिम

आण

जंदगी

वभागामाफत

येक

भागातील पाक ग म हला बचतगटांना चाल वणेस दे णेस व

व अंमजबजावणी इ याद

कायवाह

भूिम

आण

जंदगी

वभागामाफत करणेस मा यता दे णेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------

ठराव

मांक : २०

वषय

दनांक : १३/०७/२०१६

वभाग –

सुचक : मा.वैशाली जवळकर
संदभ :- मा.आयु

मांक : २

यांचे प

अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे

.

मा.महापािलका आयु

डा वभाग

डा/४/का व/६३/२०१६, द.०२/०७/२०१६

यांनी िशफारस केले माणे -

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजने वभागा माफत म हला व

बालक याण योजने अंतगत म हला/मुलींना कुंगफु-कराटे
राब वणेकामी

िश ण दे णे ह योजना व ती पातळ वर

ित लाभाथ -

म हला/मुली वयोगट 5 ते 16 ित लाभाथ र.
म हला/मुली वयोगट 17 ते 26 ित लाभाथ
म हला/मुली वयोगट 27 ते 45 ित लाभाथ
या दरात अ, ब, क, ड, ई व फ
िश ण पुणे ड

ट

र.
र.

147/- िन वदे नुसार अंदा जत 48.99 % कमी
148/- िन वदे नुसार अंदा जत 49.33 % कमी
149/- िन वदे नुसार अंदा जत 49.66 % कमी

े ीय कायालया या काय े ातील म हला/मुलींना कुंगफु-कराटे

पोटस कराटे असोिशएशन िचंच वड यांचे माफत पं.िचं.म.न.पा. प रसरातील

तावात नमुद म हला/मुली लाभाथ साठ चे पा ता िनकष (अट व शत ) ची पु त ता करणा-या

तावात नमुद अ यास मानुसार म हला/मुलींना व ती पातळ वर द.31/3/2017 अखेर पयत या

कालाविधत कुं गफु-कराटे
लाभाथ

िश ण रोज द ड तास या

तावात नमुद वयोगटानुसार

र कमेस अथवा येणा-या
दु

मा.
आहे .

ती कर याचा व

य

माणे एकूण 20 दवसा या (30 तास)

ित

िश ण योजना राब वणे कामी िन वदे नुसार होणा-या

खचास मा यता दे णेकामी व आव यकते नुसार सदर योजऩेत बदल

यानुसार लाभ दे णेचा अिधकार मा.आयु

सो. यांना दे णेस मा यता दे णेकामी

डा कला सा ह य व सां कृ ितक सिमती माफत मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.

डा, कला, सा ह य व सां कृ ितक

सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
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ठराव

मांक : २१

वषय

दनांक : १३/०७/२०१६

वभाग –

सुचक : मा.अनुराधा गोफणे
संदभ :- मा.आयु

.

मा.महापािलका आयु

िश ण दे ण,े ह

डा/४/का व/९६/२०१६, द.०८/०७/२०१६

यांनी िशफारस केले माणे -

.२/२०१४-२०१५ नुसार सन २०१६-२०१७ म ये म हला मुलींना योग

योजना राब वणे बाबत,

इ छुक म हला व मुलींना योग
लवकर लाभाथ ना

डा वभाग

अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे

यांचे प

ई. िन वदा सुचना

मांक : ३

िश णाचा

पंपर

िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील

ित लाभाथ र. .२२८.५०/- या दरात लवकरात

िश णाचा लाभ िमळणे कामी पतंजली योग पठ

२०१७ अखेर िन वदे त नमुद केले नुसार होणा-या

य

खचास व योजना अं मल बजावणी

कामी मा यता िमळणे कामी सदर सं थेचा र. .२२८.५० या
िश ण दे णे व सदर योजनेत बदल व दु

ट यांना सन २०१६-

ती लाभाथ

या दराने योग

ती करणेचे अिधकार मा. आयु सो यांना दे णस
े

मा यता दे णेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे .
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.

सभावृ ांत कायम

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.
( िगता सुिशल मंचरकर )
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/३७१/२०१६

दनांक : १४/०७/२०१६

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार यां चेकडे पु ढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.

या

