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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - ९ 

 सभावृ ांत 

दनांक - १०/१२/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु 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. जाधव साधना रामदास - सभापती 
२. मा. जय ी वसंत गावडे 

३. मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

४. मा. आ हाट मंदा उ म 

५. मा. सौ. वाती मोद साने 

६. मा. बो-हाडे शुभांगी संजय 

७. मा. भालेकर अ णा दलीप 

८. मा. पवार संगीता शाम 
 

  या िशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.कुलकण  - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - 
नगरसिचव, मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार , मा.बहा रपुरे - सहा.समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  

 उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये  

दाखल क न घेणेत आला. 
 

वषय .२)  म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हलांना चार चाक  हलके वाहन (L.M.V.)  

       चाल व याचे (मोटार ाय हंग)(TR) िश ण देणे ह  योजना राब वणेबाबत... 
 

---------- 
       

          दनांक २६/११/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ८) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक : १४      वषय मांक : १ 
दनांक : १०/१२/२०१४      वभाग : नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शुभांगी बो-हाडे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे  .ना वयो/४/का व/२५४/२०१४, द.२८/११/२०१४ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
   नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत मोफत 
िशवणयं  वाटप या योजनेअंतगत सन २०१४-१५ या आिथक वषाम ये सन २००९-१० व २०१०-११  

मधील जुनी पोहोच पावती असणा-या अजदारांकडून िशवणयं  िमळणेकामी जाह र कटना ारे अज 
माग वले असता सन २००९-१० या आिथक वषाक रता ९० इतके अज ा  झाले.  ा  अजापैक  ४८ 
पा  लाभािथना  सन २००९ मधील जु या िशवणयं ाचे वाटप कर यात आले.  तसेच सन २०१०-११ 
या आिथक वषाक रता २४५५ इतके अज ा  झाले आहेत.  सन २०१०-११ मधील िशवणयं  
िमळणेकामी अज केले या ३४५ अपा  झाले या अजदारांनी पु हा ूट  पुतता क न दली आहे.  असे 
एकूण सन २०१०-११ मधील २८०० एवढे अज वभागात ा  झालेले आहेत.  या अजापैक  १४०० 
अजाची छाननी केली असता १२०० अज पा  ठरले आहेत.  हणजेच ८० ट के इतके अज पा  ठरले 
असून २० ट के इतके अज अपा  ठरले आहेत.  हणजेच २८०० अजापैक  २२४० अज पा  ठरतील 
असा अंदाज आहे.  तसेच सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ  जा हर कटना ारे अज माग वले 
असता १४७३४ अज ा  झाले असून या अजाची तपासणी  या चालू असून या अजापैक  १२०० 
अजाची तपासणी केली आहे.  याम ये ९०० अज पा  ठरले आहेत. हणजेच ७५ ट के अज पा  
हो याची श यता आहे. हणजेच १४७३४ अजापैक  अंदाजे एकूण ११०५० अज पा  होतील असे मत 
आहे.  हणजेच दो ह  आिथक वषासाठ  कमान एकूण १३२९० िशवणयं े खरेद  करावी लागणार 
असून अंदाजे कमान १३२९० िशवणयं ां या खरेद ची मागणी करणे उिचत वाटते. या िशवणयं ां या 
खरेद कामी गतवष या कंमतीम ये झालेली वाढ व एल.बी.ट .कर इ. वचारात घेता एकूण मागील 
खरेद  कंमतीम ये अंदाजे २५ ट के दरवाढ वचारात घेता अंदाजे र कम पये ६७००/- ती नग या 
दराने िशवणमशीन खरेद  करा या लागतील यानुसार एकूण र. .८,९०,४३,०००/- (अ र  र. .आठ 
कोट  न वद लाख ेचाळ स हजार फ ) इतका खच अपे त आहे.  या योजनेसाठ  सन २०१४-१५ 
या व ीय वषात अंदाजप काम ये र. .१,२५,००,०००/- एवढ  तरतूद वग कर यात आली होती.  
यामधून िशवणयं  खरेद या बलापोट  र. .९५,१०,०००/- एवढे खच  पडले आहेत, आ ण 

२९,९०,०००/- एवढ  र कम िश लक आहे.  सदर िशवणयं  खरेद चा वचार करता सन २०१४-१५ 
सुधा रत अंदाजप कात ४,६५,९०,०००/- एवढ  तरतूद कर यात येणार आहे.  उव रत िशवणयं ांसाठ  
सन २०१५-१६ या अंदाजप कात आव यक तरतूद कर यात येणार अस याने सदर या िशवणयं ांची 
खरेद  कर यात मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक : १५      वषय मांक : २ 
दनांक : १०/१२/२०१४      वभाग : नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शुभांगी बो-हाडे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे  .ना वयो/८/का व/२५१/२०१४, द.०८/१२/२०१४ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व 
बालक याण योजनेअंतगत म हलांना चारचाह  हलके वाहन (L.M.V.)चाल व याचे (मोटार ाय हंग) (TR) 
िश ण देणे ह  योजना व ती पातळ वर ित लाभाथ  र. .२,२२०/- या दरात, “अ”  “ब” व  “ई” े ीय 

कायालया या ह तील म हला / मुलींसाठ  मे.महाल मी ऑटोमो ट ह ा.िल., िशवाजीनगर, पुणे - १६ 
यांचे माफत व “क”  “ड” व  “फ” े ीय कायालया या ह तील म हला / मुलींसाठ  मे.साईराज मोटार 
ाय हंग कुल, थेरगांव, पुणे ४११ ०३३. यांचेमाफत पं.िचं.मनपा ह तील तावा सोबतचे म हला 

लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) ची पुतता करणा-या म हलांना व तीपातळ वर दनांक 
३१/०३/२०१६ अखेरपयत या कालावधीत सदरची िश ण योजना राब वणसे मा यता देणेत येत आहे व 
िन वदेनुसार होणा-या र. .१,२०,००,०००/- ( अ र  र. .एक कोट  वीस लाख फ  ) या रकमेस अथवा 
येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी व आव यकतेनुसार सदर योजनेत बदल द ती कर याचा ु
अिधकार मा.आयु  सो. यांना देणेस मा यता देणेकामी 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. 
---------- 

  यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
( जाधव साधना रामदास ) 

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/९९६/२०१४ 

दनांक : ११/१२/२०१४ 

                                                                                               
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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म हला व बाल क याण योजनेअंतगत म हलांना चार चाक  हलके वाहन 

(L.M.V.) चाल व याचे (मोटार ाय हंग) (TR) िश ण देणे. 
( ठराव मांक १५ दनांक १०/१२/२०१४ चे लगत ) 

 
 म हला लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) 

१ म हला / मुली या नावे आधारकाड / आधारकाड काढलेब लची पोच पावती (र हवाशी 
त) ची सा ां कत स य त आव यक. 

२ पं.िचं.म.न.पा.ह त वा त य असणे आव यक. 
३ वा त या या पुरा याथ म हलां या नावे / नाव असलेले:- आधारकाड /आधारकाड 

काढलेब लची पोच पावती (र हवाशी त) / घरप ट  (िमळकतकर) पावती /  
पं.िचं.म.न.पा.चे झोपडप ट धारक हणुन ओळखप  /मतदार ओळखप  / व ुत बल / 
टेिलफोन बील/ रा ीयकृत बँकेचे पासबुक / रेशनकाड. यापैक  एक कागदप  (सा ां कत 
स य त.) पुरा याथ सादर करावे लागेल. 

४ वय वष २० पूण असणे आव यक, पुरा याथ ज मदाखला कंवा शाळा सोड याचा दाखला, 
एस.एस.सी. माणप , आधारकाड इ याद  त सम ् कागदप े यापैक  एक कागदप  
(सा ां कत स य त.) जोडणे आव यक. 

५ ८ वी पास असणे आव यक. पुरा याथ शै णक अहता संबिधतचा दाखला/ माणप /इ. 
त सम कागदप े यापै् क  एक कागदप  (सा ां कत स य त.) जोडणे आव यक. 

६ एकुण िश ण शु का या १०% इतक  र कम सहभाग शु क हणुन  आगाऊ भरणे 
आव यक. 

७ कौटंु बक वा षक उ प न १,००,०००/- पयत असणे आव यक.पुरा याथ मा.तहिसलदार / 
त सम अिधका-याकड ल उ प नाचा दाखला. / पवळे / केशर  रेशनकाडवर ल र कम 
पये १,००,०००/- पयतचे नमूद उ प न (सा ां कत स य त.) आव यक. 

८ िशकाऊ अनु ीसाठ  २ व प क  अनु ीसाठ  २ असे न जक या कालावधीत काढलेले  
एकुण ४ फोटो (पासपोट साईज) आव यक. 

९ या यित र  प रवहन कायालया या मागणीनुसार आव यक ती कागदप े ( सा ां कत 
स य त.) सादर करणे बंधनकारक राह ल. 

१० ल नानंतर या कंवा इतर कारणा तव नाव बदलाबाबत या पुरा याथ पॅनकाड / ल नप ीका 
/ ववाह न दणी दाखला / माणप , शासक य राजप , र कम पये १००/- या टँ प 
पेपरवर केलेले नोटराई ड ित ाप  यापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त.) जोडणे 
आव यक. 

११ िश ण दे याचा अथवा नाकार याचा अंितम अिधकार मा.अित.आयु .सो.यांना राह ल. 
        सह /- 

आयु . 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

पंपर -१८. 
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