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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी ४११ ०१८
मा.मिहला व बालकल्याण सिमती
कायर्पिऽका बमांक ७
सभावृ ांत
िदनांक २५/०९/२०१३

वेळ Ð दपारी
२.०० वाजता
ु

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.मिहला व बालकल्याण सिमतीची पा क्षक सभा
बुधवार िदनांक २५/०९/२०१३ रोजी दपारी
२.०० वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारतीमधील
ु
महापौर मधुकरराव रामचंि पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील
सन्मा.सदःय उप ःथत होते.
१) मा. लोंढे शुभांगी संतोष

-

सभापती

२) मा. तापकीर अिनता म च्छं ि
३) मा. नेटके सुमन राजि
४) मा. गोफणे अनुराधा दे िवदास
५) मा. थोरात विनता एकनाथ
६) मा.भालेराव ूितभा

ाने र

७) मा.िवमलताई सुरेश जगताप
यािशवाय मा.कुलकण

Ð सहा.आयुक् , मा.पवार – कायार्लय अिधक्षक, मा.जगदाळे Ð

सहा.ूकल्प अिधकारी हे अिधकारी सभेस उप ःथत होते.

---------उप ःथत सन्मा.सदःयांचे संमतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल
करुन घेणेत आले िवषय ब. १) पिहल्या मुलीवर अथवा दोन मुलींवर कुटंु ब िनयोजन श बीया केलेल्या दांपत्यांस
अथर्सहा य दे णेबाबत..
िवषय ब. २) पयार्वरण ूशासन ूमाणीकरण कायर्बमाबाबत..
िवषय ब. ३) पवनाथडी जऽा एच.ऐ.मैदान िपंपरी येथे आयो जत करणेबाबत..मा.ूितभा
भालेराव,मा.विनता थोरात यांचा ूःताव..
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िवषय ब. ४) आठवडा बाजाराचे आयोजन ४ ूभागात िदवाळीपुव करणेबाबत..मा.ूितभा
भालेराव,मा.विनता थोरात यांचा ूःताव..
िदनांक ११/०९/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका ब.६ ) सभावृ ांत कायम करणेत
आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले.

---------सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले ठराव बमांक Ð ११

िवषय बमांक Ð १

िदनांक Ð २५/०९/२०१३

िवभाग Ð नागरवःती िवकास योजना

सुचक Ð मा.ूितभा भालेराव
संदभर्:- मा.सहा यक आयु
मा.सहा यक आयु

अनुमोदक Ð मा.विनता थोरात
यांचे जा.ब.नािवयो/०४/कािव/१००/२०१३ िद.११/०९/२०१३
यांची िशफारस िवचारात घेवुन -

ूपऽ अ नुसार पाऽ लाभाथ स आई व मुलगी यांचे संयु

नावे रा ीयकृ त बँकेम ये मुदत

ठे व पावती ःवरुपात पिहल्या मुलीवर श बीया करणा-या ३ लाभाथ ना ूत्येकी र.रु. २५,०००/ूमाणे र.रु. ७५०००/- (अक्षरी र.रु.पंच्च्याह र हजार फ ) व दोन मुलींवर श बीया करणा-यांस
३८ लाभाथ स ूत्येकी र.रु. १००००/- ूमाणे र.रु. ३,८०,०००/- (अक्षरी र.रु. तीन लाख ऐंशी हजार
फ ) असे एकुण र.रु. ४,५५,००० (अक्षरी र.रु.चार लाख पंच्चावन्न हजार फ )
आहे .

खचर् अपे क्षत

सदर रक्कम अदा करणेस तसेच १ मुलीवर अथवा दोन मुलीवर श िबया केलेल्या

दां पत्यास अथर्सहा य दे णेची योजना आहे या योजनेम ये

या लाभाथ चे अजर् अपाऽ झाले आहे त

अशा लाभाथ नी कागदपऽांची पुतत
र् ा केल्यानंतर त्यांना दे खील या योजनेचा लाभ दे णेस मान्यता
दे णेकामी मा.ःथायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे . (सभावृ ांत कायम होणेची वाट न
पहाता ठराव मा. ःथायी सिमतीकडे पाठिवणेत यावा.
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला.
ठराव बमांक Ð १२

----------

िदनांक Ð २५/०९/२०१३

िवषय बमांक Ð २
िवभाग Ð नागरवःती िवकास योजना

सुचक Ð मा.सुमन नेटके

अनुमोदक Ð मा.िवमलताई जगताप

संदभर्:- मा.सहा यक आयु ् यांचे जा.ब.नािवयो/०४/कािव/११५/२०१३ िद.२१/०९/२०१३
मा.सहा यक आयु

यांनी िशफारस केलेूमाणे -

यशदातील पयार्वरण व िवकास किामाफर्त कािमर्क व ूिशक्षण िवभाग, भारत सरकार यांचा
पयार्वरण िनयोजन व ूशासन ूमा णकरण कायर्बम ( Environment Planning and Administration
Certificate Course ( Department of Personnel and Training Government of India) ूिशक्षण
कायर्बम िद.२१ ते २३ ऑगःट २०१३ दर यान आयो जत करण्यात आला.

या ूिशक्षणाकरीता
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यशदा यांनी त्यांचेकडील िद.१७/८/२०१३ चे पऽान्वये िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतील २२
मिहला

बचतगट

समन्वयकांचे

नामिनदशन

करण्यात

िद.२०/८/२०१३ च्या मान्य ूःतावानुसार मा.अितिर

यावे

आयु

असे

पऽा ारे

कळिवले

होते.

यांनी यशदाकडील संदभ य पऽावर

२२-२४ लाभाथ ूिशक्षणासाठी जातील तेवढे च पैसे पाठवावेत असे शेरांकन नमुद केले आहे .

सदर

ूिशक्षण कािमर्क व ूिशक्षण िवभाग, भारत सरकार यांचेतफ पुरःकृ त असल्यामुळे या ूिशक्षण
कायर्बमाकिरता नामिनदिशत अिधका-यांना ूितिदन ूितूिशक्षणाकरीता र.रु.२००/- इतकी रक्कम
( तीन िदवसाकिरता र.रु. ६००/- ूित ूिशक्षणाथ ) यशदाकडे जमा करणे आवँयक असल्याने
सदर २४ ूिशक्षणाथ चे एकऽीत र.रु. १४,४००/- (अक्षरी र.रु. चौदा हजार चारशे फ
रक्कम अदा करणे आवँयक आहे .
सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे .

) एवढी

सदर रक्कम अदा करणेकामी मंजरु ी घेणेकामी मा.ःथायी
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.ःथायी

सिमतीकडे पाठिवणेत यावा.
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला.
---------ठराव बमांक Ð १३

िवषय बमांक Ð ३

िदनांक Ð २५/०९/२०१३
सुचक Ð मा.ूितभा भालेराव

अनुमोदक Ð मा.विनता थोरात

संदभर्:- मा.ूितभा भालेराव,मा.विनता थोरात यांचा ूःताव पवनाथडी जऽा २/१/२०१४ ते ५/१/१४ या कालावधीत एच.ए.मैदान िपंपरी येथे आयो जत
करणेबाबत व सदर जऽेच्या आयोजनाकामी र.रु. ४० लाखपयत खचार्स मान्यता दे णेबाबत
मा.ःथायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे .

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव

मा.ःथायी सिमतीकडे पाठिवणेत यावा.
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला.
----------

ठराव बमांक Ð १४

िवषय बमांक Ð ४

िदनांक Ð २५/०९/२०१३
सुचक Ð मा.ूितभा भालेराव

अनुमोदक Ð मा.विनता थोरात

संदभर्:- मा.ूितभा भालेराव,मा.विनता थोरात यांचा ूःताव िपंपरी िचंचवड महापािलका ह ीतील मिहलांना व बचतगटातील मिहलांना ४ ूभागात
िदवाळीपुव आठवडा बाजाराचे आयोजनाकामी येणा-या ूत्यक्ष खचार्स मंजरु ी दे णेबाबत मा.ःथायी
सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.ःथायी
सिमतीकडे पाठिवणेत यावा.
सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला.
----------
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपल्याचे जाहीर केले.

( लोंढे शुभांगी संतोष )
सभापती
मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका
िपंपरी - ४११ ०१८.
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका
िपंपरी-४११ ०१८ नगरसिचव कायार्लय
बमांक - नस/४/कािव/९०७/२०१३
िदनांक - २६/ ०९ /२०१३

कायार्लय अिधक्षक
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका
िपंपरी - ४११ ०१८.
.
ूत - सवर् संबंधीत शाखाूमुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो य त्या
कायर्वाहीसाठी रवाना.

