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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

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

सभावृ ांत 
 
 

दनांक – ०९/०१/२०२०                       वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क 
सभा गु वार दनांक ०९/०१/२०२० रोजी दुपार  २.३० 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.कुटे िनमला संजय   - सभापती 
२. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 
३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
४. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
५. मा.साधना अंकुश मळेकर 
६. मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
७. मा.कदम िन कता अजुन 
 
 

          या िशवाय मा.उ हास जगताप – सहा.आयु (ना वयो) , मा.जागडे – 
.नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
      स मा.सद याचें संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आला. 
 
 

वषय मांक २) म हला बचतगटांना मंजूर बँकेकड ल कज रकमेवर ल याज मनपा  
              माफत अदा करणेबाबत.- मा.सुजाता पालांडे, मा.सुमनताई पवळे 
              यांचा ताव. 
 

----------- 
 

    दनांक २६/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 
---------- 
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ठराव मांक – १९       वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०९/०१/२०२०    वभाग – नागरव ती वकास योजना         
सुचक : मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.साधना मळेकर 
संदभ : मा.सहा यक आयु  यांचे प  .ना वयो/०२/का व/०२/२०२०, द.०३/०१/२०२० 
       मा.सहा यक आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
               मा.म हला व बालक  याण सिमती ठराव .१३ द.२८/११/२०१९ आ ण मा. थायी 
सिमती  ठराव .६००५ द.११/१२/२०१९ अ वये पवनाथड  जञा सन २०१९-२० चे 

आयोजन जानेवार  २०२० म ये प ह या अथवा दुस-या आठवडयाम ये एच.ए.मैदान, 

पंपर /पी.ड यु.ड .मैदान, सांगवी येथे कर यात मा यता दे यात आली आहे.  मा.महापौर 
आ ण मा.सभापती, म हला व बालक याण सिमती यांनी पवनाथड  ज ा २०१९-२० चे 
आयोजन पी.ड य.ुड .मैदान, सांगवी येथे द.१८/०२/२०२० ते द.२१/०२/२०२० या 
कालावधीत करणेबाबत प ा वय ेकळ वल ेआहे. तर  यापुव या ठरावाम ये अंशत: बदल 
क न यानुसार पवानाथड  ज ा २०१९-२० चे आयोजन पी ड युड  मैदान, सांगवी येथे 
द.१८/०२/२०२० ते द.२१/०२/२०२० या कालावधीत आयोजन करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 
 

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

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आललेा वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक – २०       वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०९/०१/२०२०             
सुचक : मा.सुजाता पालांडे      अनुमोदक : मा.सुमनताई पवळे 
       मा.सुजाता पालांडे, मा.सुमनताई पवळे यांनी ता वत केले माण े      
              महानगरपािलके या म हला व बाल क याण योजने अंतगत व वध क याणकार  
योजना राब व यात येत आहेत. याम ये म हला बचतगटांना अनुदान दे याची योजना राब व यात 
येत आहे. तथा प, अनुदान एकदा द ड वषानंतर आ ण त नंतर दहा वषानंतर दे यात येत 
अस याने बचतगट बंद हो याचे माण अिधक आहे. ज हा ामीण वकास यं णेकड ल पूव या 
म हला ‘ बचतगट संगोपन ’ काय मा या धत वर बकांमाफत बचतगटांना अथसहा य दे याची 
योजना सु  के यास म हला आिथक या स म होवून बचतगट िनयिमतपण ेसु  राहतील व 
महापािलकेचे व वध उप म म हला बचतगटां या मा यमातून गरजू य ंपयत पोच वणे श य 
होईल. तर  स या म हला आिथक वकास महामंडळामाफत १२०० म हला बचतगटांक रता ‘िमशन 
वालंबन’ हा उप म सु  करणेत आला आहे. याच उप मा अंतगत जे म हला बचतगट कमान 

एक वषापासून कायरत आहेत. अशा म हला बचतगटांक रता आ ण मा वम माफत पुन: ज वत 
कर यात   येणा-या १२०० म हला बचतगटांक रता खालील माण ेयोजना काया वत कर यास 
मा यता दे यात येत आहे. 
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योजनेचे नाव – ‘िमशन वावलंबन’ उप मांतगत म हला बचतगटांनी बॅकांमाफत घेतले या कज  
              रकमेवर ल याज मनपामाफत अदा करणेबाबत. 
 

योजनेचे व प – १) महापािलका े ांतगत कमान एक वष कायरत असलेला म हला बचतगट   
                 या योजनेक रता पा  रा हल. 
 

     २) सदर  योजनेअंतगत  म हला  बचतगटास  खालील माण े याजा या                  
                  रकमे या माणात अथसहा य अदा कर यात येईल. 
 

अ) एक वष पूण झाले या म हला बचतगटास र. .१,००,०००/-(अ र  
र. .एक लाख फ ) कज रकमे या मयादेत बँकेकड ल कज 
घेत यानंतर आ ण कज रकमेची िनयिमत परतफेड झा यानंतर एक 
वषा या याजाची र कम मनपा माफत बँकेकडे अदा कर यात येईल. 
 

ब) दोन वष पूण झाले या म हला बचतगटास र. .२,००,०००/-(अ र    
   र. .दोन लाख फ ) कज रकमे या मयादेत बँकेकड ल कज  
   घेत यानंतर आ ण कज रकमेची िनयिमत परतफेड झा यानंतर  
   येक वषा या शेवट  या माण ेदोन वषा या याजाची र कम  
   मनपामाफत बँकेकडे अदा कर यात येईल. 
 

क) तीन वष पूण झाले या म हला बचतगटास र. .३,००,०००/-(अ र  
र. .तीन लाख फ ) कज रकमे या मयादेत बँकेकड ल कज 
घेत यानंतर आ ण कज रकमेची िनयिमत परतफेड झा यानंतर 

येक वषा या शेवट  या माण े तीन वषा या कालावधीत याजाची 
र कम मनपामाफत बँकेकड अदा कर यात येईल. 
 

ड) चार वष पूण झाले या म ह या बचतगटास र. .४,००,०००/-(अ र   
    र. .चार लाख फ ) कज रकमे या मयादेत बँकेकड ल कज  
    घेत यानंतर आ ण कज रकमेची िनयिमत परतफेड झा यानंतर  
    येक वषा या शेवट  या माण ेचार वषा या याजाची र कम  
    मनपामाफत बँकेकडे अदा कर यात येईल. 
 

इ) पाच वष पूण झालेला म हला बचतगटास र. .५,००,०००/-( अ र  र.  
   . पाच लाख फ ) कज रकमे या  मयादेत कज रकमेची िनयिमत   
   परतफेड झा यानंतर येक वषा या शेवट  या माण ेपाच वषा या  
   याजाची र कम मनपा माफत बँकेकडे अदा कर यात येईल. 
 

३) सदर  योजनेअंतगत  रा ीयकृत  बँका उदा. कॅनरा बँक, इंड यन बँक,  बँक  ऑफ  
   महारा ,  बँक  ऑफ  बडौदा इ या द तसेच सव म ट  टेट शेडयु ड बँका, एल.आय.सी,  
   आय.ड .बी.आय बँक इ या द माफत कज घेतले या बचतगटांनाच या योजनेअंतगत मनपा   
   माफत या ट याक रता देय असलेली याजाची र कम देय राह ल. 
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४) वा षक १२% याजदर वचारात घेवून याजाची र कम महानगरपािलकेमाफत  
    बचतगटाचे नावे थेट बँके या खा यावर ECS ारे बँकेकड ल अहवाल ा  झालेनंतर जमा  
    कर यात येईल. 
 
५) वा षक १२% पे ा अिधक याजदराने कज घेतलेले अस यास अिधक या याजाची र कम  
   म हला बचतगटाने भरण ेआव यक राह ल. याची मनपाची जबाबदार  असणार नाह . 
 

६) या योजनेअंतगत व वध रा ीयकृत बँका / म ट टेट शेडयु ड बँका / एल आय सी –  
   आय ड  बी आय बँक इ या दमाफत कज घेणेक रता नाबाड या धत वर म हला बचतगटांचा  
   गती अहवाल बँकेकडे सादर करण ेआव यक राह ल. बँकेड ल कज मंजूर चे प   
   ा  झा यानंतर या योजनेक रता सदर म हला बचत गट पा  राह ल.  
 

७) या योजनेअंतगत याजाचा लाभ घे याक रता म हला बचतगटाने कज रकमेची परतफेड  
   िनयिमतपण ेकरण ेआव यक राह ल. याक रता मागदशन करणेक रता महानगरपािलकेमाफत  
   वयंसेवी सं था अथवा म हला आिथक वकास महामंडळाचे धत वर CMRC(Community  
      Managed Resource Centre) या धत वर यं णा िनमाण क न यांचेमाफत म हला  
   बचतगटांना सहा य उपल ध क न दे यात येईल. उदा. बचतगटांचे रेकॉड यव थत ठेवण,े  
   बँकांचे यवहार िनयिमत करण ेक रता मागदशन करण ेइ या द. 
 
८) या योजनेअंतगत एका वषात जा तीत  तीन ह  ेभर यास वलंब झाला आ ण याबाबतची  
   कारण ेबँकेने मा य केली अस यास असा बचतगट याजाची र कम िमळ यास पा  राह ल. 
        तथा प, एका वषात तीन पे ा अिधक थक त ह  ेअसलेला म हला बचतगट या  
  योजनेअंतगत अथसहा य िमळ यास पा  असणार नाह . अशा प र थतीत सदर संपूण    
  याजाची र कम भरणेची बचतगटाची जबाबदार  राह ल. 
 
०९) एका ट यातील कज रकमेची परतफेड झा यानंतर या नंतर या पुढ ल ट यावर ल कज  
    रकमेक रता आ ण यावर ल याजा या रकमेकर ता म हला बचतगट पा  राह ल. 
    वर नमूद केलेनुसार ट या - ट याने अथ सहा य िमळणेकामी बचतगट पा  राह ल. तसेच  
    एकूण १५ वषा या कालावधीत जा तीत जा त ्र. .२,५०,०००/-(अ र  र. .दोन लाख  
    प नास हजार फ ) या मयादेत याजाची र कम िमळ यास म हला बचतगट पा  राह ल.  
 
१०) या योजने या अट  व शत  याबाबत यो य ते बदल कर याचा अिधकार मा.आयु , पंपर   
   िचंचवड महानगरपािलका , पंपर  -१८ यांना राह ल. 
         या माण े धोरण िन त कर यास मा.म हला व बाल क याण सिमतीस ा  
अिधकारांअंतगत मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता  
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 

                                     ( कुटे िनमला संजय ) 

                                           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/१८/२०२० 
दनांक : १३/०१/२०२० 

 
                                                                    

                                                                                                                         
                                                         .नगरसिचव 
                                                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                                    पंपर  ४११ ०१८. 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  
     रवाना. 


