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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

  मांक : नस/४/का व/ ३७७ /२०१६ 

  दनांक :  १५/०७/२०१६ 
 

 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व  

        सां कृितक सिमतीची पा क सभा दनांक २०/०७/२०१६ रोजी  

                   आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 

सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक २०/०७/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. 

महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 

आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण 

उप थत रहाव,े ह  वनंती. 

 मा.कळाव,े 
 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 
 
 
 

 



 2

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक – १९ 
 

दनांक : २०/०७/२०१६           वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक २०/०७/२०१६ रोजी दुपार २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

          दनांक ०७/०७/२०१६ व ११/०७/२०१६  रोजी झाले या सभेचा ( कायप का 
मांक १८ ) सभावृ ांत कायम करण.े 

.---------- 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजने वभागा माफत 

म हला व बालक याण योजने अंतगत म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण 

देणे ह  योजना व ती पातळ वर राब वणेकामी ित लाभाथ  –  

                म हला/मुली   वयोगट 5 ते 16 ित लाभाथ   र.  147/- िन वदेनुसार 
अंदा जत 48.99 % कमी,  

                म हला/मुली   वयोगट 17 ते 26 ित लाभाथ    र.  148/- िन वदेनुसार 
अंदा जत 49.33 % कमी,  

                म हला/मुली   वयोगट 27 ते 45 ित लाभाथ    र.  149/- िन वदेनुसार 
अंदा जत 49.66 % कमी  

           या दरात अ, ब, क, ड, ई व फ े ीय कायालया या काय े ातील 

म हला/मुलींना कंुगफु-कराटे िश ण पुणे ड ट पोटस कराटे 

असोिशएशन िचंचवड यांचे माफत प.ंिचं.म.न.पा. प रसरातील तावात नमुद 
म हला/मुली लाभाथ साठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) ची पुतता करणा-या 

तावात नमुद अ यास मानुसार म हला/मुलींना व ती पातळ वर 
द.31/3/2017 अखेर पयत या कालाविधत कंुगफु-कराटे िश ण रोज द ड तास 
या माणे एकूण 20 दवसा या (30 तास)  ित लाभाथ  तावात नमुद 
वयोगटानुसार िश ण योजना राब वणे कामी िन वदेनुसार होणा-या र कमेस 
अथवा  येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी व आव यकते नुसार सदर           
योजऩेत बदल दु ती कर याचा व यानुसार लाभ देणेचा अिधकार मा.आयु  
सो. यांना देणसे मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करण.े 
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वषय .२) मा.महापािलका सभा ठराव .१२०६, द.२०/१०/२०११ व मा.आयु  यांचेकड ल 

आदेश . डा/७/का व/१८८/२०१२, द.०४/०७/२०१२ म ये नमुद 
केले माणे डा धोरण व सदर आदेशातील अट .१० म ये खेळाडू द क 
योजनेअंतगत िनवड झाले या खेळाडूने सलग २ वषात रा य, रा ीय, व 
आंतर व ापीठ तरावर ा व य न िमळ व यास अशा खेळाडंूना तेथून पुढे या 
योजनेचा लाभ दला जाणार नाह  असे नमुद आहे. यानुसार खेळाडू द क 
योजना २०१४-१५ व २०१५-१६ चे लाभाथ  ४५ खेळाडंू या ा व याबाबत 
संबंिधत डा पयवे क व डा अिधकार  यांनी तपासणी केली असता 

तावात नमुद १६ खेळाडू पा  असा अहवाल डा वभागास दलेला आहे.  
१६ पा  खेळाडंूना खेळाडू द क योजना २०१६-१७ चा लाभ १ वषाक रता देणेस 
व याकामी येणा-या र. .२६,३४,४००/- चे खचास व सदरचा खच खेळाडू 
द क योजना या लेखािशषावर खच  टाकणेस मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमतीकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करण.े  

 
                    

                     
                             नगरसिचव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३७७ /२०१६ 

दनांक : १५/०७/२०१६ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉके ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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