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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – ५ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १७/०७/२०१८                          वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक १७/०७/२०१८ रोजी दुपार  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. वीनल क पल हे े   - सभापती 
  २. मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

  ३. मा.काटे वाती(माई)चं कांत 

  ४. मा.च धे आरती सुरेश 
  ५. मा.मुंढे उषा अंकुश 

            ६. मा.कुटे िनमला संजय 

            ७. मा.मंगला अशोक कदम        

            ८. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर   

  ९. मा.िमनल वशाल यादव 
 
          या िशवाय  मा.झगडे - सहा.आयु ,  मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.मुंढे 
– .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.ऐवल-ेसमाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आल.े 
 
वषय .१) म हला बचत गटांना अथसहा य अदा करणे या अट शत  म ये दु ती 

करणेबाबत – मा.आरती च धे, मा. हराबाई घुले यांचा ताव. 
 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळा, कायालये व आव यक या 

ठकाणी सॅिनटर  नॅपक न माफक दरात पुर वणेबाबत – मा. हराबाई घुल,े 
मा. वाती काटे यांचा ताव. 

---------- 
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     दनांक ०३/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०४) सभावृ ांत  
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 
 

ठराव मांक - ०४      वषय मांक - ०१ 
दनांक – १७/०७/२०१८       

सुचक : मा.आरती च धे     अनुमोदक : मा. हराबाई घुल े

संदभ : मा.आरती च धे, मा. हराबाई घुले यांचा ताव - 
       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत  राब व यात येणा-या म हला व 
बालक याण योजनेअंतगत द ड वष पुण व दहा वष पुण झाले या बचतगटांस अथसहा य 
देणे या दोन योजना कायरत आहेत. या दो ह  योजनां या अट शत नुसार बचतगट िनयिमत 
असणे आव यक आहे. परंतु काह  बचतगटामं ये काह  अप रहाय कारणा तव काह  
म ह यांम ये मािसक बचत बँकेत जमा होत नाह  परंतु बचतगट हा सुरळ तपणे चालू असतो. 
केवळ बचत िनयिमत नाह  हणून असे बचतगट महानगरपािलकेकडून िमळणा-या 
अनुदानापासून वंिचत राहू नये यासाठ  सदर या योजनेत खालील माणे दु ती करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

मुळ योजना सुधार त योजना 

 १  सदर अथसहा य िमळ व याकर ता म हला 
बचतगटांचे बँकम ये बचत खाते सु  
के या या  म ह यापासून पुढ ल द ड वष 
बचत गट कायरत असणे आव यक 
राह ल. याकर ता बचतगटां या बँक 
पासबुकची अ यावत त सादर करणे 
आव यक राह ल.     

सदर अथसहा य िमळ व याकर ता 
म हला बचतगटांचे बँकम ये बचत खाते 
सु  के या या म ह यापासून पुढ ल द ड 
वष बचत गट कायरत असणे आव यक 
राह ल. याकर ता बचत गटां या बँक 
पासबुकची अ यावत त सादर करणे 
आव यक राह ल.     

२ 
बचतगटातील सव म हला सभासदाचे 
वा त य पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
हदद त असणे आव यक राह ल. 
याकर ता येक  म हला सभासदाचे 

रेशिनंग काड, लाईट बील, घरपटट  
पावती, मतदान ओळखपञ इ. सादर 
करणे आव यक राह ल.     

पंपर  िचंचवड मनपाहदद तील र हवासी 
अस याबाबतचा पुरावा, वैय क 
ओळखपञ हणून केवळ आधारकाड 
ाहय धरले जाईल. तर  अजासोबत 

आधारकाडची त सादर करावी. 
अित र  पुरावा हणून िनवडणूक  
ओळखपञ/मतदार न दणी याद ची त 
सादर करणे आव यक आहे.     
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३ 
 
रा ीयीकृत बँक/पुणे ज हा म यवत  बँक 
याम ये बचत खाते असले या 
बचतगटांना या योजनेचा लाभ एकदाच 
दे यात येईल. 

 
रा ीयीकृत बँक/पुणे ज हा म यवत  
बँक याम ये बचत खाते असले या 
बचतगटांना या योजनेचा लाभ एकदाच 
दे यात येईल. 

४ 
या िनधीचा उपयोग ुप फोटो, सव 
सभासदांचे तपशीलपञ ( वा र  नाव, 
मोबाईल नंबर)   

या िनधीचा उपयोग ुप फोटो, सव 
सभासदांचे तपशीलपञ ( वा र  नाव, 
मोबाईल नंबर)  

५ 
 
या िनधीचा उपयोग बचतगटांचे 
यव थापन,बचतगटाचे 
बळकट करणकरण,े बचतगटाचे अंतगत 
कज यहाराकर ता तसेच यश वीपणे काय 
करणा-या यवसाय उ ोगधंदा करणा-या 
बतचगट/ सं थां या कामाची मा हती 
घेणेकामी अ यासदौरा आयोजीत करणे 
इ.साठ  करता येईल. 

   

 
या िनधीचा उपयोग बचतगटांचे 
यव थापन, बचतगटाचे बळकट करण 
करण,े बचतगटाचे अंतगत कज 
यहाराकर ता तसेच यश वीपण े काय 
करणा-या यवसाय उ ोगधंदा करणा-या 
बतचगट/सं थां या कामाची मा हती 
घेणेकामी अ यासदौरा आयोजीत करणे 
इ.साठ  करता येईल.  

६ 
 
सदर बचतगटातील म हला इतर 
बचतगटात सभासद अस यास अथवा 
इतर बचतगटातील म हला दुस-या 
बचतगटात पुनगठ त कर यात आला 
अस याबाबत बचतगटा या ठरावाची त 
सादर करणे आव यक आहे. 

 
सदर बचतगटातील म हला इतर 
बचतगटात सभासद अस यास अथवा 
इतर बचतगटातील म हला दुस-या 
बचतगटात पुनगठ त कर यात आला 
अस याबाबत बचतगटा या ठरावाची 
त सादर करणे आव यक आहे. 

७ 
 
बचतगटातील येक म हला सभासदाचे 
आधारकाड जोडावे 

 
बचतगटातील येक म हला सभासदाचे 
आधारकाड जोडावे 

८ 
- वषातून जा तीत जा त ३ वेळा  

अिनयिमत बचत न द ाहय धरणेत 
येईल. ( द ड  वष व दहा वष पुण 
झाले या म हला बचतगटांसाठ  ) 

            
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - ०५      वषय मांक - ०२ 

दनांक – १७/०७/२०१८       

सुचक : मा.आरती च धे     अनुमोदक : मा. वाती काटे 

संदभ : मा. हराबाई घुल,े मा. वाती काटे  यांचा ताव  - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळा कायालये व आव यक या ठकाणी 
सॅिनटर  नॅपक न माफक दरात पुर वणेसाठ  हे डंग मशीन बस वणे आव यक आहे.  
यासाठ  वेगवेगळया प दती या हे डंग मशीनचे ा य क दाख वणेसाठ  ए.जी.सुळे कंपनी 

तसेच इतर कंप यांना एकाच दवशी बोल व यास व यानंतर जे मशीन यो य वाटेल 
यानुसार सदर कंपनीस वर ल काम िनयमानुसार देणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता 

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

                                            ( वीनल क पल हे े ) 

                                                  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/४५२/२०१८ 
दनांक : १७/०७/२०१ 

 

                                                       
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

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

      कायवाह साठ  रवाना. 
 
 


