
 

 

1 
 

 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - ४११ ०१८. 
मा.मिहला व बालक ाण सिमती 

कायपि का मांक - ०४ 
सभावृ ांत 

 
िदनांक - १४/०१/२०२१                  वेळ - दुपारी २.३० वा. 
 
 

 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा.मिहला व बालक ाण सिमतीची पाि क सभा 
गु वार िदनांक १४/०१/२०२१ रोजी दुपारी २.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील 

माणे स ा. सद  सभागृहात उप थत होते.  
 
 

  १.  मा.लोखंडे चंदा राजू  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
  ३. मा.सिवता बाळकृ  खुळे 
  ४. मा.राजापुरे माधवी राज  
      ५. मा.मंगला अशोक कदम 
 
      या िशवाय मा.उ ास जगताप - नगरसिचव हे अिधकारी सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
उप थत स ा.सद ांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम े दाखल 

क न घेणेत आले.   
 
 
 

िवषय .१) ठराव .०५ िदनांक २४/१२/२०२० म े दु ी करणेबाबत.- मा.माधवी राजापुरे,  
          मा.योिगता नागरगोजे यांचा ाव 
 

िवषय .२) मिहला बचत गटांसाठी कज र मे ा मयादेत कज र मेवर ो ाहना क      
          अथसहा  देणेबाबत.- मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ाव. 
 

िवषय .३) जागितक मिहला िदन साजरा करणेकामी येणा-या खचाबाबत.- मा.माधवी 
      राजापुरे, मा.सिवता खुळे यांचा ाव. 
 

िवषय .४) पवनाथडी ज ा आयोजन व खचास मा ता देणेबाबत.- मा.सिवता खुळे,   
      मा.माधवी राजापुरे यांचा ाव. 
 

िवषय .५) सामुदाियक िववाह सोहळयाबाबत.- मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा   
          ाव. 
 

िवषय .६) मिहला व बालक ाण अंतगत चादर,बॅरेक कंबल ,दरी पंजा बेडिशट संच,िपलो कवर वाटप  
                     करणे तसेच अंदाजप काबाबत.–मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ाव. 
 

िवषय .७) मनपा शाळांम े वॉटर िफ र व वॉटर कुलर बसिवणेकामी ा तरतूदीबाबत.–       
          मा.योिगता नागरगोजे, मा.सिवता खुळे यांचा ाव. 
 
 

------------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.सिवता खुळे                      अनुमोदक – मा.माधवी राजापुरे 
 
 

        िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मा.मिहला व बालक ाण सिमती (कायप ीका मांक ०४) 
िदनांक १४.०१.२०२१ रोजीची पाि क सभा िदनांक १५.०१.२०२१ रोजी दुपारी १२.०० वा. पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

 
सदर सुचना सवानुमते मा  झाली. 

---------- 
 

सभापती – शु वार िद.१५/०१/२०२१ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  
          आहे. 
 
 

 ( लोखंडे चंदा राजू ) 
सभापती 

मिहला व बालक ाण सिमती 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८. 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - ४११ ०१८. 
मा.मिहला व बालक ाण सिमती 

कायपि का मांक - ०४ 
सभावृ ांत 

( िदनांक १४/०१/२०२१ ची तहकूब सभा) 
 

िदनांक - १५/०१/२०२१                      वेळ - दुपारी १२.०० वा. 
 

  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा.मिहला व बालक ाण सिमतीची िदनांक १४/०१/२०२१ ची 
तहकूब सभा शु वार िदनांक १५/०१/२०२१ रोजी दुपारी १२.०० वा. महानगरपािलके ा शासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.सदर सभेत 
खालील माणे स ा. सद  सभागृहात उप थत होते.  
 

  १.  मा.लोखंडे चंदा राजू  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
  ३. मा.सिवता बाळकृ  खुळे 
  ४. मा.राजापुरे माधवी राज  
      ५. मा.मंगला अशोक कदम 

 
या िशवाय मा.चारठाणकर – उप आयु , मा.उ ास जगताप – नगरसिचव, मा.पाटील – 

ाचाय (आयटीआय), मा.मंुढे - .िश णािधकारी हे अिधकारी सभेस उप थत होते. 
---------- 

अ) िदनांक २४/१२/२०२० रोजी झाले ा सभेचा (कायपि का मांक ०३) चा सभावृ ांत   कायम करणेत 
आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ८             िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक :- मा.माधवी राजापुरे         अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ – मा.माधवी राजापुरे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ाव 

                मा.मिहला व बालक ाण सिमती ठराव .०५ िदनांक २४/१२/२०२० म े पुढील माणे 
दु ी करणेस मा ता देणेत येत आहे. “नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत मिहलांसाठी 
िविवध कार ा क ाणकारी योजना राबिव ा जातात. याम े िवधवा मिहलांना पुनिववाहानंतर 
संसार उपयोगी सािह  घेणेकामी अथसहा  आिण िवधवा मिहलां ा मुली ंना ल ानंतर संसार 
उपयोगी सािह  घेणेकामी अथसहा  या दोन नवीन योजना सोबत ा प  “अ” आिण “ब” नुसार 
राबिवणेस मा ता दे ात येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 

----------  
ठराव मांक – ९         िवषय मांक - ०२ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे       अनुमोदक : मा.माधवी राजापुरे 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ाव. 

    िपंपरी िचंचवड शहरात मो ा सं ेने बचतगट कायरत आहेत. या बचतगटांसाठी 
नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत काही क ाणकारी  योजना राबिव ात येतात. परंतु या 
बचतगटांनी उ ोग वसाय कर ासाठी बँकांकडून कज ावे व ायोगे बचतगटातील मिहला 
आ िनभर ा ात यासाठी ांना ो ाहन देणे आव क आहे. तरी या हेतूने िपंपरी िचंचवड 
शहरातील मिहला बचतगटांनी रा ीयकृत / सहकारी बँकांकडून र. .२,००,०००/- पयत कज 
घेत ास ांना या र. .२,००,०००/- (अ री र. . दोन लाख पये) कज रकमे ा मयादेत 
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ा मंजूर कज र मेवर २५% ो ाहना क अथसहा  बचतगटांना दे ास व सदरची 
तरतूद  मिहला बालक ाण योजनेअंतगत असणा-या िदड वष कायरत मिहलांचे बचतगटांना 
अथसहा  व दहा वष पूण झाले ा मिहला बचतगटांना अथसहा  या लेखािशषातून कर ास व 
याबाबत ा अटी व शत  िवभागामाफत कर ास मा ता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठिवणेत यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 

----------  
 

ठराव मांक – १०               िवषय मांक - ०३ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक :- मा.माधवी राजापुरे               अनुमोदक : सिवता खुळे 
संदभ – मा.माधवी राजापुरे, मा.सिवता खुळे यांचा ाव. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत दरवष  जागितक 
मिहला िदन साजरा कर ात येतो. ाच माणे यावष  देखील ८ माच २०२१ या जागितक मिहला 
िदनाचे आयोजन कर ास व ाकामी येणा-या र. . ३,००,०००/- (अ री र. . तीन लाख 

पये फ ) ा खचास मा ता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठिवणेत 
यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 

----------  
ठराव मांक – ११          िवषय मांक - ०४ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक :- मा.सिवता खुळे            अनुमोदक : माधवी राजापुरे 
संदभ – मा.सिवता खुळे, मा.माधवी राजापुरे, यांचा ाव. 
 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत राबिव ात येणा-या 
मिहला व बालक ाण योजनेअंतगत मिहला बचतगटांनी उ ािदत केले ा व ुंना बाजारपेठ उपल  

ावी, या हेतुने दरवष  पवनाथडी ज ेचे आयोजन कर ात येते. तरी सन २०२०-२१ या आिथक 
वषासाठी पी.ड ु.डी. ाऊंड, सांगवी येथे फे ुवारी मिह ातील शेवट ा आठव ाम े आयोजन 
कर ास तसेच ाकामी येणा-या  खचास मा ता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती 
सभेकडे पाठिवणेत यावा. 

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

ठराव मांक – १२          िवषय मांक - ०५ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे        अनुमोदक : माधवी राजापुरे 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे, यांचा ाव. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत मिहला व बाल 
क ाण योजने अंतगत िविवध कार ा क ाणकारी योजना राबिव ा जातात. मुला/मुली ं ा 
ल ाकरीता सामािजक सं थांनी पुढाकार घेऊन सामुदाियक िववाह सोह ाचे आयोजन के ास अशा 
सं थांना ो ाहना क अथसहा  देणे. तसेच या िववाह सोह ात सहभागी होणा-या जोड ांना 
अथसहा  देणे. िह योजना सोबतचे प  “अ” नुसार राबिवणेकामी मा ता देणेकामी मा. थायी 
सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमतीसभेकडे पाठिवणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 
----------  
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ठराव मांक – १३        िवषय मांक - ०६ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक -  मा.योिगता नागरगोजे               अनुमोदक – मा.माधवी राजापुरे 
संदभ –  मा.योिगता नागरगोजे, मा.माधवी राजापुरे यांचा ाव. 
                िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा नागरव ी िवकास योजना िवभागामाफत मिहला व 
बालक ाण योजने अंतगत िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह ीतील घोिषत अघोिषत झोपडप ीम े 
वा ास असले ा सव मिहलांना ांचे कुटंुबा ा नावे असलेला फोटोपास अथवा तःचे आधारकाड 
यापैकी कोणताही एक पुरावा ा  मानून ा आधारे रोज वापरासाठी शासन दर करातील अनु .९ क 

माणे दोन चादर व अनु . ८ ब माणे २ बॅरेक कंबल व अनु. . ५ अ माणे २ दरी पंजा व अनु . ३ अ 
माणे २ बेडिशट संच, २ िपलो कवर  हा ेक मिहलेस वरील माणे १ संच ( २ चादर , २ कंबल, २ िपलो 

कवर, व २ दरी पंजा व २ दरी बेडिशट ) उपल  क न देणेकामी महारा  हातमाग सहकारी महासंघ 
मयािदत, पंतनगर गाडन  को- ऑप हौिसंग सोसायटी िल. शशांक २२५/५९५ पंतनगर, घाटकोपर ( पूव) 
मंुबई – ४०० ०७५ यांचेकडून शासना ा दर करारानुसार खरेदी क न उपल  क न देणेस  व ाकामी 
सव खच नागरव ी व िवकास योजना िवभागाकडील २०२०-२१ या अंदाजप कातील पान .४४१ मधील 
इतर क ाणकारी योजना मधील उपलेखाशीष अनु. .३९ इतर योजना / काय म या उपलेखािशषावरील 
तरतुदीमधून करणेस तसेच ाकामी लाभाथा ा सं ेत वाढ झा ास ३१/०३/२०२१ अखेर पयत ा 
कालावधीत सदर योजना राबिवणेकामी आव कतेनुसार इतर लेखािशषावरील अखिचत / िश क 
र मेमधून र म नागरव ी व िवकास योजना िवभागातील इतर क ाणकारी योजना मधील 
उपलेखािशष पान .४४३ अनु .११ इतर योजना / काय म या लेखाशीषावर वेळोवेळी ाधा ाने वग 
करणेस अथवा सुधा रत अंदाजप कात याकामी आव क तरतूद उपल  क न दे ास मा ता देणेत 
येत आहे. सदर कामास महानगरपािलका कलम .६६ अ ये मा ता देणेत येत आहे. उपरो  
सं थेबरोबर करारनामा करणेस व येणा या  खचास तसेच उ  ठरावाम े नमूद के ा माणे शासन 
मा  दर करारानुसार अनु. . ९ क माणे २ चादर व अनु .८ ब माणे २  बॅरेक कंबल व अनु. . ५ अ 

माणे २ दरी पंजा, अनु. . ३ अ माणे २ बेडिशट संच, २ िपलो क र व ाम े जादाचे २ बेडशीट ६ 
िपलो क र अिधक क न सदरचा संच हा ेक मिहलेस वरील माणे १ संच ( २ चादर,२ बॅरेक कंबल, 
४ बेडिशट, ८ िपलो क र, २ दरी पंजा) ही दु ी क न सािह  वाटप कर ासाठी लागणारी तरतूद 
सन २०२०-२१ ा मिहला व बालक ाण िवभागा ा सुधा रत अंदाजप काम े पान . ४४१ मिहला व 
बालक ाण योजना अंतगत अनु. . ३९ इतर / योजना काय म या उपलेखािशषावरील व तसेच 
महानगरपािलके ा इतर क ाणकारी योजनेतील पान . ४४३ अनु. . ११ मधील उपलेखाशीष इतर / 
योजना काय म हया वर उपल  र म व अखिचत र म या िवभागाची अथवा इतर िवभागामाफत 
उपल  खिचत र म उपल  क न दे ात यावी. तसेच याकामी ४० कोटी र म मा. थायी सिमती 
माफत उपल  क न िमळावी व सदरचे सािह  सव शहरातील घोिषत व अघोिषत झोपडप ीमधील सव 
मिहलांना सदर सािह ाचा लाभ िमळावा तसेच आव कतेनुसार याकामी िनधी कमी पड ास वेळोवेळी 
िनधी उपल  क न िमळावा तसेच सदरची खरेदी महारा  हातमाग सहकारी महासंघ मयािदत,पंतनगर 
गाडन  को- ऑप हौिसंग सोसायटी िल.शशांक २२५/५९५ पंतनगर, घाटकोपर ( पूव) मंुबई – ४०० ०७५  
अथवा महारा  रा  यं माग महामंडळ मयािदत ( महारा  शासनाचा अंगीकृत वसाय ) ने ळ ( 
पि म) नवी मंुबई- ४०० ७०६ यां ामाफत करणेस मा ता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो ाची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे 
पाठिवणेत यावा. 

 

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

ठराव मांक – १४         िवषय मांक - ०७ 
िदनांक – १५/०१/२०२१      
सुचक  - मा.योिगता नागरगोजे       अनुमोदक – सिवता खुळे 
संदभ  - मा.योिगता नागरगोजे, मा.सिवता खुळे यांचा ाव. 
 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मिहला व बालक ाण योजनेअंतगत महापािलके ा 
िश ण िवभागाकडील सव बालवा ा, सव ाथिमक शाळा व सव मा िमक शाळांम े वॉटर 
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िफ र व वॉटर कुलर (एकि त युिनट) बसिवणेस याबाबतची सव शासकीय कायवाही 
व सािह  वाटप ाथिमक िश ण िवभागाकडून करणेस तसेच सदरची खरेदी िविहत 
िनयमानुसार भांडार िवभागाकडून करणेस तसेच याकामी आव क असणारी तरतूद नागरव ी 
िवकास योजना िवभागाकडील मिहला व बालक ाण योजनेअंतगत ‘मदर तेरेसा- िश ण 
मंडळाकडील बालवाडीतील/ ाथिमक शाळेतील मुलां ा सवािगण िवकासा क योजना’या 
उपलेखािशषावरील उपल  तरतुदीमधून करणेस मा ता दे ात येत आहे. 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप ाचे जािहर केले. 

 

 

                                               

( लोखंडे चंदा राजू  )  
सभापती 

मिहला व बालक ाण सिमती 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी १८. नगरसिचव कायालय                                                                                           

मांक : नस/४/कािव/३१/२०२१                                                
िदनांक : २०/०१/२०२१         
                                               

                                                                                                                       
( उ ास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८ 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो  ा कायवाहीसाठी 
रवाना. 
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                                                  ( िवषय मांक ०१ शी संल  ) 

 



 

 

8 
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(िवषय .०५ शी सलं ) 

प  – “अ” 
योजनेचे नाव - सामुदाियक िववाह सोह ात सहभागी होणा-या वधु व वरांसाठी            
                र. .१५,०००/- व सामुदाियक िववाह सोहळा आयोिजत करणा-या सं थेस     
               ो ाहन पर र. .१५,०००/- अथसहा  देणे. 
अटी/शत  -   

१) सदर योजना िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतफ राबिवणेत येणार अस ाने दांप ांपैकी 
(वर व वधु पैकी) एक जण िपंपरी िचंचवड ह ीतील रिहवासी असणे आव क आहे.  

२) दांप  स ान असावे वराचे वय २१ व वधुचे वय १८ वषापे ा कमी नसावे. ाबाबत पुरावा 
उदा. शाळा सोड ाचा दाखला, वयाचा दाखला इ ादी सादर करावे. 

३) वधु व वर यांचे थम िववाहासाठीच अनुदान देय राहील. 
४) वधु व वराचे आधारकाड आव क राहील. पैकी एकाचे आधारकाड िप.िच.मनपा ह ीतील 

आव क रािहल 
५) सामुिहक िववाह सोह ा म े भाग घेणा-या दांप ांना दे ात येणा-या अनुदान 

र. .१५,०००/- ही र म वधुचे वडील, आई िकंवा पालकां ा नावे धनादेश/ECS ारे 
िववाहाचे िदवशी अदा करणेत येईल.  

६) सामुिहक िववाह सोहळा आयोिजत करणा-या यंसेवी सं थांना ित पा  जोडपे 
र.र.१५,०००/- ो ाहना क अनुदान दे ात येईल. 

७) सामुदाियक िववाह सोह ात सहभाग घेणा-या जोड ांची सं ा िकमान १० असणे आव क 
आहे. 

८) सामुदाियक िववाह सोहळा आयोिजत करणा-या सं थेने िवहीत नमु ातील अज िववाह संप  

हो ा ा १५ िदवस अगोदर नागरी सुिवधा क ाम े जमा करणे  आव क राहील. 
९) सामुिहक सोहळा आयोिजत करणा-या ंयसेवी सं थेने िववाह झालेनंतर ०३ मिह ाचे आत 

िववाह नोंदणी माणप  सादर केले नंतर सदर सं थेचे अनुदान ECS ारे अदा करणेत येईल. 
१०)  सदर योजना िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतफ राबिवणेत येणार अस ाने सं था िपंपरी 

िचंचवड महानगरपािलका ह ीतील असणे आव क राहील. 
११)  सदरची सं था िह शासन नोंदणीकृत असणे बंधनकारक राहील. तसेच सं थेची नोंदणी, िकमान 

०५ वषापुव  झालेली असावी. सं थेने मागील ०३ वषाचा लेखाप र ण अहवाल जोडणे आव क 
राहील.   

१२)  यंसेवी सं था ही द सोसायटी रिज ेशन अॅ  नुसार सहकारी त ावर व सावजिनक िव   
अिधिनयम १८५० अंतगत नोंदणीकृत असले बाबत पुरावा सादर करणे आव क आहे.    

             
        सही/- 

                        (लोखंडे चंदा राजू)  
 सभापती  

मिहला व बालक ाण सिमती 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८. 
 

 


