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

मांक - ४

सभावृ ांत
दनांक - १०/०९/२०१४

वेळ - दपार
३.०० वा.
ु

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा
बुधवार

दनांक

१०/०९/२०१४

रोजी

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

दपार
ु

३.००

वाजता

महापािलके या

क सभा
शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा.जाधव साधना रामदास - सभापती
२. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद
३. मा.जय ी वसंत गावडे
४. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर
५. मा.आ हाट मंदा उ म
६. मा.सौ. वाती

मोद साने

७. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय
८. मा.भालेकर अ णा दलीप
९. मा.पवार संगीता शाम
या िशवाय मा.कुलकण , - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.उबाळे शासन अिधकार (िश ण मंडळ), मा.वाघ - उप अिभयंता (झोिनपु) मा.ऐवले - समाज
वकास अिधकार , मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार हे अिधकार सभेस उप थत होते.
---------उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे

वषय सभाकामकाजाम ये

दाखल क न घेणेत आले.
वषय

.१) कुटंू बिनयोजन श

या करणा-या दांप यास अथसहा य - मा. वाती साने,

मा.अ णा भालेकर यांचा
वषय

.२) म हलांसाठ िशवणकाम
मा.संिगता पवार यांचा

ताव.
िश ण चालू करणेबाबत - मा.अिमना पानसरे ,
ताव.

2
वषय

.३) महापािलका शाळे तील मुलींना सॅनटर नॅपक न पुर वणेबाबत - मा.अ णा
भालेकर, मा.वैशाली काळभोर यांचा

ताव.

---------दनांक २७/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

.३) सभावृ ांत कायम

कट केले.
----------

सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.
ठराव

मांक : ८

वषय

मांक : १

दनांक : १०/०९/२०१४
सुचक : मा. वाती साने

अनुमोदक : मा.अ णा भालेकर

संदभ :- मा. वाती साने, मा.अ णा भालेकर यांचा

ताव -

नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला बाल वकास

योजनेअंतगत एका मुलीवर कंवा दोन मुलींवर कुटंू बिनयोजन श

या करणा-या

दांप यास

अथसहा य या योजनेअंतगत मुली या ज माची अट सन २००७ ऐवजी जानेवार २००० अशी
कर यास मा यता दे णेत येत आहे .

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे

अंमजबजावणी करणेत यावी.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------ठराव

मांक : ९

वषय

मांक : २

दनांक : १०/०९/२०१४
सुचक : मा.अिमना पानसरे

अनुमोदक : मा.संगीता पवार

संदभ :- मा.अिमना पानसरे , मा.संगीता पवार यांचा
नागरव ती

वकास

योजना

ताव -

वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला बाल

क याण योजने अंतगत म हलांसाठ

ान कौश य वाढ काय म राब व यात येतो. या

काय मात म हलांसाठ “ िशवणकाम

िश ण ” हा वषय अंतभू त कर यास मा यता दे णत
े

येत आहे .

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमजबजावणी करणेत

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

मांक : १०

वषय

मांक : ३

दनांक : १०/०९/२०१४
सुचक : मा.अ णा भालेकर

अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर

संदभ :- मा.अ णा भालेकर, मा.वैशाली काळभोर यांचा
पंपर

िचंचवड शहरातील म हलांसाठ

योजना राब व यात येतात.

ताव -

व मुला, मुलींसाठ

परं तु याम ये मुलींसाठ

वैय

क

व वध क याणकार
या अ यंत मह वाची

असणार मुलींना सॅनटर नॅपक न पुर वणेबाबतची मह वाची व अ याव यक योजनेचा समावेश
नाह .

यामुळे मनपा शाळे तील इ.७ वी ते १० वीम ये िश ण घेत असले या मुलींना

सॅनटर नॅपक न मोफत पुर वणेची योजना व रत लागू करणेस मा यता दे णेत येत आहे .
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/७७०/२०१४
दनांक : १०/०९/२०१४

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार यांचेकडे पुढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.
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