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

मांक – १५

सभावृ ांत
दनांक - ११/०५/२०१६

वेळ - दु पार ३.०० वा.

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा
बुधवार दनांक ११/०५/२०१६ 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

-

सभापती

२) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास
३) मा. जवळकर वैशाली राहु ल
४) मा. लांडे
५) मा. अ

दा बाजीराव
नी गजानन िचंचवडे -पाट ल

या िशवाय मा.खांडकेकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बडे –
शासन अिधकार , मा.ऐवले - समाज वकास अिधकार , हे अिधकार सभेस उप थत होते.
---------उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा

वषय सभाकामकाजाम ये दाखल

क न घेणेत आला.
वषय

.१) २१ जून हा दवस जागितक योग दन
मा.वैशाली जवळकर यांचा

हणून साजरा करणेबाबत – मा.

दा लांडे,

ताव.
----------

दनांक २७/०४/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

कट केले.
----------

मांक १४ ) सभावृ ांत कायम

2
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला.
ठराव

मांक : १६

वषय

दनांक : ११/०५/२०१६

सुचक : मा.

संदभ :- मा.

दा लांडे

दा लांडे, मा.वैशाली जवळकर यांचा

नागरव ती

ताव –

मांक : १

अनुमोदक : मा.वैशाली जवळकर

वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या म हला व बालक याण

योजने अंतगत म हलांसाठ

व वध क याणकार योजना व उप म राब व यात येतात.

२१ जून हा जागितक योग दन साजरा करणे हा उप म राब व यात येतो.
२०१६ रोजी या जागितक योग दना या
वषयावर

दवशी म हलांसाठ योगासन

तर या वष २१ जून

ा य

के, योगासन या

या याने व उप थत म हलांना अ पोपहार दे णे असा उप म राब व यास व

येणा-या र. .७५,०००/- (अ र

र. .पं याह र हजार फ ) अथवा

मा यता दे णक
े ामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे .
वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.

याम ये

य

याकामी

येणा-या खचास

सभावृ ांत कायम होणेची

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/२७३/२०१६

दनांक : ११/०५/२०१६

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार यांचेकडे पुढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.

या

