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               िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी ४११ ०१८ 

मा.मिहला व बालकल्याण सिमती 
कायर्पिऽका बमांक ४ 

सभावृ ांत 
 

िदनांक २४/०७/२०१३          वेळ Ð दपुारी २.०० वाजता 
 
  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा.मिहला व बालकल्याण सिमतीची पाि क 

सभा बुधवार िदनांक २४/०७/२०१३ रोजी दपुारी २.०० वा. महानगरपािलकेच्या ूशासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली होती. 
सभेस खालील सन्मा.सदःय उपिःथत होते. 
 

१) मा. ल ढे शुभांगी संतोष   - सभापती 
२) मा. तापक र अिनता मिच्छंि 

३) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

४) मा. नेटके समुन राजि  

५) मा. गोफणे अनुराधा देिवदास 

६) मा. भालेराव ूितभा ाने र 
७) मा. िवमलताई सरेुश जगताप 

 
यािशवाय मा.कुलकण  Ð सहा.आयु , मा.मोरे – मखु्य िलिपक, मा.जगताप Ð समाज 

िवकास अिधकारी, मा.जगदाळे Ð सहा.ूकल्प अिधकारी हे अिधकारी सभेस उपिःथत होते. 
 

---------- 
  

 उपिःथत सन्मा.सदःयांचे समंतीूमाणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा 
कामकाजात दाखल करुन घेणेत आले :- 

 
िवषय ब. १) िपपंरी िचचंवडच्या सवर् ूाथिमक व मा यिमक शाळांम ये म.ज्योितबा फुले व  
           सािवऽीबाई फुले यांचे अधर्पुतळे मनपातफ खरेदी करुन देणेबाबत - मा. ूितभा  
           भालेराव, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ूःताव. 

 

िवषय ब. २) मनपाच्या शाळांम ये इंमजी मा यमाचे वगर् सरुु करणेबाबत  - मा. ूितभा  
            भालेराव, मा. शकंुतला बनसोडे यांचा ूःताव. 

 

िवषय ब. ३) मराठी शाळेत मलुांना खेळणी देणेबाबत  - मा. ूितभा भालेराव, मा. अनुराधा  
            गोफणे यांचा ूःताव. 
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िवषय ब. ४) तीन वषर् पूणर् झालेल्या मिहला बचत गटास व्यवःथापन व बळकटी करणासाठी  
            अथर्सहाय्य देणबाबत  - मा. समुन नेटके,  मा. ूितभा भालेराव यांचा ूःताव. 
 

---------- 
 

िदनांक १०/०७/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा ( कायर्पिऽका ब.३ ) सभावृ ांत कायम  

करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 
 

---------- 
 

सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले - 
 

ठराव बमांक Ð ६            िवषय बमांक Ð १ 
िदनांक Ð २४/०७/२०१३           
सचुक Ð मा.ूितभा भालेराव                 अनुमोदक Ð मा.शकंुतला बनसोडे 
सदंभर्:- मा.ूितभा भालेराव, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ूःताव.. 

िपंपरी िचंचवडच्या सवर् ूाथिमक व मा यिमक शाळेम ये महात्मा ज्योितबा फुले व 
सािवऽीबाई फुले यांचे अधर्पुतळे महापािलकेतफ खरेदी करुन देण्यात यावेत. िश णाचा व ी 
िश णाचा पाया यांनी घातला तरी त्यांची जयंती व पुण्यितथी साजरी करण्यासाठी पुतळे खरेदी 
करुन सवर् शाळांना देण्यास मान्यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 

 

ठराव बमांक Ð ७                िवषय बमांक Ð २ 
िदनांक Ð २४/०७/२०१३           
सचुक Ð मा.ूितभा भालेराव                 अनुमोदक Ð मा.शकंुतला बनसोडे 
सदंभर्:- मा.ूितभा भालेराव, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ूःताव.. 
 महापािलकेच्या मराठी शाळेचे वगर् पट हजेरी िदवसिदवस कमी होत चालली आहे. 
शहरात अनेक ूायव्हेट इंमजी मा यमांच्या शाळा सरुु आहेत.  अनेक नागिरकांचा कल 
इंमजी मा यमाकडे आहे.  तसेच पट कमी असल्यामळेु पािलकेने िश क वगर् कमी ठेवला 
आहे. एका िश काकडे दोन तीन वगर् िदल्यामळेु अभ्यास िनट होत नाही, ट केवारी कमी 
होत चालली आहे.  त्यामळेु इंमजी व मराठी अशा दोन्ही मा यमांम ये िश ण सरुु करण्यास 
मान्यता देणेत येत आहे. त्यामळेु अनेक पालकांची ूायव्हेट शाळे ारे होणारी आिथर्क 
िपळवणकू थांबवता येईल. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
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----------------- 
 

ठराव बमांक Ð ८                िवषय बमांक Ð ३ 
िदनांक Ð २४/०७/२०१३           
सचुक Ð मा.ूितभा भालेराव                 अनुमोदक Ð मा.अनुराधा गोफणे 
सदंभर्:- मा.ूितभा भालेराव, मा.अनरुाधा गोफणे यांचा ूःताव.. 
       मराठी शाळेत येणा-या मलुांना खेळणी देणेबाबत तसेच खाऊ वाटप करणेबाबत व 
ज्या शाळांना माऊंड आहे ितथे मलुांना खेळण्यासाठी खेळणी बसिवणेबाबत ( घसरगुंडी, झोके, 
जतंरमतंर ) अशी खेळणी शाळेच्या माऊंडवर बसिवणेस मान्यता देणेत येत आहे. त्यामळेु 
मराठी शाळेतील मलुांची सखं्या वाढेल. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 

ठराव बमांक Ð ९                िवषय बमांक Ð ४ 
िदनांक Ð २४/०७/२०१३           
सचुक Ð मा.समुन नेटके                 अनुमोदक Ð मा.ूितभा भालेराव 
सदंभर्:- मा.समुन नेटके, मा.ूितभा भालेराव यांचा ूःताव.. 
       महानगरपािलकेच्या मिहला व बालकल्याण योजने अतंगर्त घटक योजना ब.९ एक 
वषर् पूणर् झालेल्या बचतगटास अथर्सहाय्य या योजनेम ये खालीलूमाणे बदल करुन सन 
२०१३-१४ या आिथर्क वषार्पासनू सदर नवीन योजनेची अमंलबजावणी करण्यास मान्यता 
असावी. 
योजनेचे नाव Ð तीन वषर् पूणर् झालेल्या मिहला बचत गटास व्यवःथापन व बळकटी  
              करणासाठी अथर्सहाय्य देणे. 
योजनेचे ःवरुप -  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ेऽात वाःतव्य असलेल्या िकमान १० ते 
२० मिहलांनी एकऽ येऊन बचतगटाची ःथापना करुन रा ीयकृत बँक, पुणे िजल्हा म यवत  
बँक इ. म ये बचतखाते सरुु क न तीन वषर् कालावधी पयत बचतगट कायर्रत असल्यास 
र कम रुपये १८,०००/- ( अ री र.रु.अठरा हजार फ  )  अथर्सहाय्य अदा करणेत येईल. 
 कायर् ेऽ Ð िपपंरी िचचंवड महानगरपािलका कायर् ेऽ. 
अटी व शत  Ð  

१) सदर अथर्सहाय्य िमळण्याकरीता सदर बचतगट बँकेम ये बचतखाते सरुु केल्याच्या  
   मिहन्यापासनू पुढील तीन वष कायर्रत असणे आवँयक रािहल.  त्याकिरता बचतगटाचे  
   पासबुकची अ यावत ूत सादर करणे आवँयक रािहल. 
२) सदर बचतगटातील सवर् मिहला सभासदाचे वाःतव्य िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
   ह ीत असणे आवँयक रािहल. त्याकरीता ूत्येक मिहला सभासदाचे आधारकाडर् सादर  
   करणे आवँयक रािहल. 
३) बचतगटाचे खाते हे रा ीयकृत बँक, पुणे िजल्हा म यवत  बकँ, याम ये असेल त्या  
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   बचतगटांनाच या योजनेचा लाभ देणेत येईल. 
४) या िनधीचा उपयोग बचतगटाचे व्यवःथापन, बचतगटाचे बळकटीकरण करणे,  
   बचतगटाचे अतंगर्त कजर् व्यवहाराकिरता तसेच यशःवीपणे कायर् करणा-या, व्यवसाय  
   उ ोगधंदा करणा-या बचतगट सःंथाचे कामाची मािहती घेणेकामी अभ्यासदौरा आयोिजत  
   करणे इ.साठी करता येईल. 
५) सदर बचतगटातील मिहला इतर बचतगटास सहभागी असलेबाबत अथवा इतर मिहलां 

बचतगटातील मिहला सदर बचतगटात सभासद असल्यास अशा मिहलेचे अथवा 
मिहलांची नावे बचतगटातून कमी करुन बचतगट पुन:गर्ठीत करण्यात आला 
असल्याबाबत बचतगटाचे ठरावाची ूत सादर करणे आवँयक रािहल. 

६) अशा ूकारचा िनधी बचतगटास मजंरू करणे अथवा न करणे याबाबतचा अिंतम 
अिधकार मा.आयु  अथवा अितिर  आयु  यांना रािहल. 

 
      उपरो  ूमाणेच्या ूःतावास मान्यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न पाहता ठरावाूमाणे कायर्वाही करणेत यावी. 

सदर ठराव सवार्नुमते मान्य झाला. 
---------- 

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा सपंल्याचे जाहीर केले. 
 
 

( ल ढे शुभांगी सतंोष ) 
सभापती 

                       मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८ 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 
िपंपरी-४११ ०१८ नगरसिचव कायार्लय 
बमांक - नस/४/कािव/ ६९६ /२०१३ 
िदनांक - २५/०७/२०१३          सही/- 

  मखु्य िलिपक 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 
     िपंपरी - ४११ ०१८. 

 
 

ूत - सवर् सबंंधीत शाखाूमखु व शाखािधकारी यांचेकडे पढुील यो य त्या  
     कायर्वाहीसाठी रवाना. 


