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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

    मा.म हला व बाल क याण सिमती 
  कायप का मांक - २० 
         सभावृ ातं 

 

दनांक - २७/०२/२०१३       वेळ - दपार  ु २.०० वाजता  
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बाल क याण सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक २७/०२/२०१३ सभा दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके 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.भारती फरांदे -    सभापती 
२) मा.मोटे करण बाळासाहेब 

३) मा.जवळकर वैशाली राहलु  

४) मा.साळंुके स वता सुरेश 

५) मा.सुयवंशी आशा ाने र 

६) मा.आ हाट मंदा उ म 

७) मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

८) मा.काळे वमल रमेश 

९) मा.बाबर शारदा काश 

 
    यािशवाय मा.कुलकण  - सहा.आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.भोसले - शासन 
अिधकार  िश ण मंडळ, मा.पाट ल - ाचाय मोरवाड  आयट आय, मा.जगताप - समाज 
वकास अिधकार , मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते.     

----------  
 

उप थत स मा. सद यां या संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
 
वषय .२) जागितक म हला दन साजरा करणेस मा यता िमळणेबाबत - मा.आशा सुयवंशी,  

      मा. वमल काळे यांचा ताव. 
 

वषय .३) अथसहा य िमळणेकर ताची कोटेशन अट िशिथल करणेस मा यता िमळणेबाबत - 

           मा.मंदा कनी ठाकरे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 

---------- 
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दनांक २३/०१/२०१३ व १३/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१९ ) सभावृ ांत 

कायम  करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 

ठराव मांक - ३५     वषय मांक - १ 
दनांक - २७/०२/२०१३    वभाग - नागरव ती वकास योजना 
सूचक - मा. करण मोटे    अनुमोदक - मा.स वता साळंुके 

संदभ - मा.अित र  आयु  यांचे प  .ना वयो/०३/का व/४३/२०१३, द.१६/०२/२०१३ 

       मा. अित र  आयु  यांचे िशफारशी माणे - 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मुलींना खाजगी लासची फ  देणेकामी  

अथसहा य देणे योजना .१० अंतगत सन २०१२-१३ या आिथक वषात एकूण  १५० अजापैक   

१०८ अज पा  झाले असून पा  अजदारांना येक  र. .१,०००/- माणे अथसहा य दे याक रता  

एकूण १,०८,०००/- ( अ र  र. .एक लाख आठ हजार फ  ) चे खचास मा यता िमळणेकामी  

तसेच जे अज कागदप ां या पतुते अभावी अपा  ठरले आहेत यांना कागदप ां या पूततेनंतर  
येक  र. .१,०००/- अदा करणेकामी मा यता िमळणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 

करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

      

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले - 

 
ठराव मांक - ३६     वषय मांक - २ 

दनांक - २७/०२/२०१३     

सूचक - मा.आशा सुयवंशी    अनुमोदक - मा. वमल काळे 

संदभ - मा.आशा सुयवंशी, मा. वमल काळे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  ८ 
माच या जागितक म हला दनािनिम  म हलांसाठ  सां कृितक काय माचे आयोजन कर यात 
येत.े  तसेच सव उप थत म हलांना चहा व ना ा दे यात येतो.  तर  ८ माच २०१३ हा 
जागितक म हला दन साजरा कर यासाठ  येणा-या र. .२,००,०००/- ( अ र  र. . दोन लाख 
फ  ) या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३७     वषय मांक - ३ 

दनांक - २७/०२/२०१३     

सूचक - मा. मंदा कनी ठाकरे    अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर 

संदभ - मा. मंदा कनी ठाकरे, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
म हलांसाठ  व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात.  याम ये वधवा, घट फोट त 
म हलांना यवसायासाठ  अथसहा य या योजनेअंतगत अज सादर करताना योजने या अट  
शत  माणे िनयो जत यवसायाचे कोटेशन सादर करावे लागते.  परंतु कोटेशन 
िमळ व यासाठ  म हलांना अनेक व वध अडचणी येत अस याने कोटेशन सादर कर याची अट 
िशिथल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े                   
 

       ( भारती फरांदे ) 
         सभापती 

                          मा.म हला व बाल क याण सिमती    

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                   पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक- नस/४/का व/ २२३ /२०१३ 

दनांक  - २७/०२/२०१३.  

 
 

त - सव सबंंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
  

 
 

 


