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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - ११ 

 सभावृ ांत 

दनांक - १४/०१/२०१५                       वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक १४/०१/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महापािलके 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. जाधव साधना रामदास - सभापती 
२. मा. सौ.पानसरे अिमना महंमद 

३. मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 
४. मा. आ हाट मंदा उ म 

५. मा. सौ. वाती मोद सान े

६. मा. बो-हाडे शुभांगी संजय 

७. मा. भालेकर अ णा दलीप 

८. मा. पवार संगीता शाम 
 

  या िशवाय मा.कुलकण  - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.ऐवले - समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार , मा.बहा रपुरे - 
सहा.समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
         

          दनांक २४/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १०) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

ठराव मांक : १६      वषय मांक : १ 
दनांक : १४/०१/२०१५     वभाग : नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शुभांगी बो-हाडे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे  .ना वयो/४/का व/२९३/२०१४, द.३१/१२/२०१४ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 तावा सोबतचे प  “ अ ” नुसार अिभयां क  पद वकेसाठ  पा  १५ लाभाथ ना 

येक  र. .७,५००/- (अ र  र. .सात हजार पाचशे फ ) माणे र. .१,१२,५००/- (अ र  
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र. .एक लाख बारा हजार पाचशे फ ) खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ ची मुळ तरतूद 
र. .१०,००,०००/- होती परंतु अजाचा वचार करता सन २०१४-१५ या सुधा रत 
अंदाजप काम ये र. .२,५०,०००/- एवढ  सुधा रत तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. सन 
२०१४-१५ म ये आज अखेरपयत कोणतीह  र कम खच  पडली नाह . या अनुषंगाने िश लक 
असले या तरतूद रकमेमधून सदर अथसहा याची र कम अदा करणेस तसेच जे अपा  
लाभाथ  ूट  पुततेनंतर पा  ठरतील यांना सन २०१५-१६ अखेर सदर अथसहा य देणेस व 
याकामी येणा-या य  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. 
---------- 

 

ठराव मांक : १७      वषय मांक : २ 
दनांक : १४/०१/२०१५     वभाग : नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक : मा.मंदा आ हाट 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे  .ना वयो/४/का व/२९४/२०१४, द.३१/१२/२०१४ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 तावा सोबतचे प  “ अ ” नुसार पा  लाभाथ स आई व मुलगी यांचे संयु  नावे 
रा ीयकृत बँकेम ये मुली या ज म दनांकापासून अठरा वषापयत कालावधीसाठ  मुदतठेव 
पावती व पात प ह या मुलीवर श या करणा-या ५ लाभाथ ना येक  र. .२५,०००/- 
माणे र. .१,२५,०००/- (अ र  र. .एक लाख पंचवीस हजार फ ) व दोन मुलींवर श या 

करणा-या १०३ लाभाथ ना येक  र. .१०,०००/ माणे र. .१०,३०,०००/- (अ र  र. . दहा 
लाख तीस हजार फ ) असे एकूण र. .११,५५,०००/- (अ र  र. .अकरा लाख पंचाव न 
हजार फ ) खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ ची मुळ तरतूर र. .१७,५०,०००/- होती परंतु 
वाढ या अजाचा वचार करता सन २०१४-१५ या सुधा रत अंदाजप काम ये 
र. .३५,००,०००/- एवढ  सुधा रत तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. सन २०१४-१५ म ये पा  
ठरले या लाभाथ ना आज अखेरपयत र. .५,६०,०००/- एवढ  र कम खच  पडली आहे. या 
अनुषंगाने िश लक असले या तरतूद रकमेमधून सदर अथसहा याची र कम अदा करणेस 
तसेच ज ेअपा  लाभाथ  ूट  पुततेनंतर पा  ठरतील यांना सु दा सन २०१५-१६ अखेर सदर 
अथसहा य देणेस व याकामी येणा-या य  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 : १८      वषय मांक : ३ 
दनांक : १४/०१/२०१५     वभाग : नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा. वाती सान े     अनुमोदक : मा.शुभांगी बो-हाडे 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे  .ना वयो/४/का व/२९५/२०१४, द.३१/१२/२०१४ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 तावा सोबतचे प  “ अ ” नुसार ११७ पा  लाभाथ ना येक  र. .३,०००/- 
(अ र  र. .तीन हजार फ ) माणे र. .३,५१,०००/- (अ र  र. .तीन लाख ए काव न 
हजार फ ) खच अपे त आहे. सन २०१४-१५ ची मुळ तरतूर र. .८,००,०००/- होती परंतु 
अजाचा वचार करता सन २०१४-१५ या सुधा रत अंदाजप काम ये र. .४,३०,०००/- एवढ  
सुधा रत तरतूद सुच वणेत आलेली आहे. सन २०१४-१५ म ये आज अखेरपयत कोणतीह  
र कम खच  पडली नाह . या अनुषंगाने िश लक असले या तरतूद रकमेमधून सदर 
अथसहा याची र कम अदा करणेस तसेच जे अपा  लाभाथ  ूट  पुततेनंतर पा  ठरतील 
यांना सु दा सन २०१५-१६ अखेर सदर अथसहा य देणेस व याकामी येणा-या य  

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. 
---------- 

 

ठराव मांक : १९      वषय मांक : ४ 
दनांक : १४/०१/२०१५     वभाग : नागरव ती वकास योजना 
सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा. वाती सान े

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे  .ना वयो/३/का व/२००/२०१४, द.०३/१२/२०१४ 

   मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 
व वध योजना राब व या जातात.  परदेशातील उ च िश ण घेणा-या युवतींना अथसहा य 
देणे या योजनेक रता जा हर कटनानुसार अज माग वणेत आले होते.  सन २०१४-१५ या 
आिथक वषात ९ अज ा  झाले आहेत.  सदर अजाची अट  शत नुसार तपासणी केली असता 
४ अज पा  झालेले असून ५ अज अपा  झाले आहेत.  सदर पा  लाभाथ ना येक  
र. .१,००,०००/- या माणे एकूण ४ लाभाथ साठ  ४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) 
इतका खच अप त आहे. सन २०१४-१५ या व ीय वषात “ परदेशातील उ चिश ण 
अथसहा य ” या उपलेखािशषावर र कम पये - २०,००,०००/- इतक  तरतूद असून आज 
अखेर खच र. .७,००,०००/- झाला अस याने र. .१३,००,०००/- इतक  तरतूद िश लक आहे.  
यामधून खच करणेत येईल.  पा  लाभाथ ना अथसहा य अदा करणेकर ता येणा-या 

र. .४,००,०००/- (अ र  र. .चार लाख फ ) चे खचास तसेच यानंतर अपा तेची पुतता 
क न पा  ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य देणेकामी येणा-या य  खचास मा यता 
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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. 
---------- 

 

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

( 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/ ३१ /२०१५ 

दनांक : १४/०१/२०१५ 
 
 

                                                                                      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना. 
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