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पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - १८. नगरसिचव कायालय
मांक : नस/४/का व/ ५५७ /२०१५
दनांक : २४/०७/२०१५
ित,
मा.......................................
सद य, म हला व बालक याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
वषय - पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण
सिमतीची वशेष सभा दनांक २८/०७/२०१५ रोजी आयो जत
केलेबाबत...
महोदय / महोदया,
पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची
वशेष सभा मंगळवार दनांक २८/०७/२०१५ रोजी दु पार ३.०० वा. महानगरपािलके या
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं
आली आहे .

पवळे सभागृहात आयो जत करणेत

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह

वनंती.
मा.कळावे,

आपला व ासू,
नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार
२) कायालयीन नोट स बोड

2
पंप र िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा. म हला व बालक याण सिमती वशेष सभा
कायप का

मांक – २३

दनांक : २८/०७/२०१५

मंगळवार

वेळ : दु पार - ३.०० वा.

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची वशेष
दनांक

२८/०७/२०१५

रोजी

दु पार

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

वा.

महानगरपािलके या

शासक य

पवळे सभागृह ात आयो जत करणेत आली आहे . सभेत

खालील कामकाज होईल.
वषय

३.००

सभा

----------

.१) मा.अिमना पानसरे , मा.मंदा आ हाट, मा.संिगता पवार, मा. वाती साने, व मा.वैशाली
काळभोर यांचा

ताव - नागरव ती

बालक याण योजनेअंतगत म हलांसाठ
येतात

याम ये म हलांना संगणक

वकास योजना

वभागाकड ल म हला

व वध क याणकार योजना राब व यात

िश ण दे णे ह योजना कायरत असून या

योजनेत काह सुधा रत बदल करणे आव यक आहे तर

तावा सोबत या

अ नुसार या योजनेत सुधा रत बदल करणेस मा यता दे णेबाबत वचार करणे.
वषय

पञ

.२) मा.अिमना पानसरे , मा.मंदा आ हाट, मा.संिगता पवार व मा. वाती साने यांचा
ताव - नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने

अंतगत

उपल ध

महानगरपािलके या
क न

दे णेकामी

बालवाडयांतील
मा.म हला

मुलांना

बालक याण

खाऊ/पूरक
सिमती

पोषक
ठराव

आहार
.३१

द.१२/९/२०१२ अ वये मा यता दे यात आली आहे . परं तु दे यात येणारा आहार

बालकांस दे णे यो य अस याची दै नं दन तपासणी यो य
आव यक आहे . कारण अशा
यासार या घटना यापुव

कार या योजनेमधुन मुलांना अ न

अनेक

या शासक य यंञणेमाफत दै नं दन

यानंतर आहाराचे वाटप करणे याबाबी

लहान मुलां या सुर े या

वष बाधा

ठकाणी घड या आहे त परंतु मुलांना वाटप

कर यात ये णा-या पोषक आहाराची यो य
तपासणी करणे व

या यंञणेमाफत करणे

कोनातून सदरची

ठे व यास मा यता दे णेबाबत वचार करणे.

योजना

ल

स

आहे त

थतीत

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.

पंपर िचंचवड महानगरपािलका

पंपर - १८. नगरसिचव कायालय
मांक : नस/४/का व/५५७/२०१५

दनांक : २४/०७/२०१५ चे लगत.
टप -

तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव

कायालयात वाचणेसाठ ठे वणेत आलेली आहे त.

यामु ळे

थगीत
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पञ - अ
स याची योजना
योजनेचे

नाव

:-

वयंरोजगाराक रता

म हलांना संगणक

िश ण दे णे

योजनेचे

:-

व प

ता वत योजना

कोण याह

धमा या म हला व मुलींना

योजनेचे

नाव

संगणक

िश ण दे णे

जाती

योजनेचे

वयंरोजगार

कौश य

उपल ध हावा या क रता शासनाने िन

त

:-

वयंरोजगाराक रता

व प :- म हलांना अदयावत संगणक
ात

डट पी, टॅ ली, वेब

होणेसाठ

एम.एस.सी.आय.ट .,

डझायिनंग, मराठ

केले या संगणक य अ यास माचे (MSCIT

टाय पंग,

अथवा शासनाने वेळो वेळ िन

कोसस / एम.के.सी.एल. मा यता

संगणक

िश ण)

लाभाचे

व प

त केलेले

िश ण दे यात येई ल.

:-

एम.एस.सी.आय.ट .,

डट पी, टॅ ली इ.संगणक

येई ल.

िश ण दे यात

टॅ ली, वेब

व प :-

एम.के.सी.एल.

एम.एस.सी.आय.ट .,

मा यता

ा

संगणक य कोसस /
वे ह

व

KLIC

िश ण दे यात येई ल.

कमान १० वी उ ीण असणे

२.

िश ण दे णार सं था जी शै णीक

अहता ठरवेल ती लागु रा हल

३. लाभाथ चे पंपर िचंचवड शहरात

३. लाभाथ चे पंपर िचंचवड शहरात

४. लाभाथ ला सहभाग शु क एकूण फ

४. लाभाथ ला सहभाग शु क एकूण फ

वा त य असावे.

वा त य असावे.

या १० ट के म.न.पा. कोषागारात भरावे

या १० ट के म.न.पा. कोषागारात भरावे

लागेल.

५. लाभाथ स महानगरपािलकेने िन
केले या सं थेम ये

िश ण

त

लागेल.

५. लाभाथ स महानगरपािलकेने िन

यावे

कारची मदत दे णे

केले या सं थेम ये
लागेल.

६. लाभाथ स अशा

अथवा नाकार याचा अिधकार मा.आयु
७. अजदार म हलेने अजासोबत आधार

िश ण

त

यावे

कारची मदत दे णे

अथवा नाकार याचा अिधकार मा.आयु

यांना रा हल.

रा हल.

डट पी,

करावा लागेल.

आव यक आहे .

काडची

वे ह व

१. लाभाथ ना वह त नमु यात अज

करावा लागेल.

६. लाभाथ स अशा

ा

मुख अट व शत

१. लाभाथ ना वह त नमु यात अज

लागेल.

संगणक य

डझायिनंग, मराठ व इं जी टाय पंग,

मुख अट व शत

२. लाभाथ

िश ण दे यात येईल.

वदयापीठाकड ल मा यता ा

संगणक

व इं जी

वदयापीठाकड ल मा यता ा

KLIC संगणक
लाभाचे

म हलांना

यांना रा हल.

७. अजदार म हलेने अजासोबत आधार काडची

त सादर करणे आव यक

त सादर करणे आव यक रा हल.

सह /-

सभापती
म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.

