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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

कायप का मांक - ०६ 
सभावृ ांत 

दनांक - २५/०२/२०२१                      वेळ - दुपार २.३० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.मिहला व बालक ाण सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक २५/०२/२०२१ रोजी दुपार २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स मा. 
सद य सभागृहात उप थत होते.  
 
 

१. मा.लोखंडे चंदा राजू  - सभापती 
२. मा.योगीता ानेश्वर नागरगोजे 
३. मा.सिवता बाळकृ  खुळे 
४. मा.राजापुरे माधवी राज  
५. मा.गायकवाड िनमला मनोज 
६. मा.कदम िनक ता अजुन 
७. मा.मंगला अशोक कदम 
८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 

       या िशवाय मा.चारठणकर- उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवल-े
सहा.समाज वकास अिधकार , मा.मुंढे- .िश णािधकार (मा यिमक), मा.डांगे- वै कय अिधकार , 
मा.पानसरे- डा अिधकार , मा.पानसरे- भांडार अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

घेणेत आले.   
 
 

िवषय .१) शहरातील म हला बचत गटांना यां या यव थापनाचे िश ण मा वम या धत वर  
    देणेबाबत – मा.माधवी राजापुरे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव 

िवषय .२) मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .०८ दनांक १५/०१/२०२१  मा. थायी  
          सिमतीसभेकडे िशफारस करणेबाबत.- मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा  
          ताव. 
िवषय .३) बँक टेटमट न पाहता अनुदान देणेबाबत.- मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम  
          यांचा ाव. 
िवषय .४) रा ीयकृत बँक/पुणे ज हा म यवत  सह.बँक कंवा को-ऑप शेडयु ड बँकेतील  
          खा याबाबत- मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 
िवषय .५) माऊंट –आब ू(राज थान) येथील िश णाकामी येणा-या खचास मा यता घेणेबाबत-            
          मा.माधवी राजापुरे, मा.िनक ता कदम यांचा ाव. 
वषय .६) वधवा/घट फोट त म हलांना पे शन योजना सु  करणेबाबत – मा.स वता खुळे,  
            मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 
वषय .७) म हला दन साजरा करणेबाबत.– मा.योिगता नागरगोजे, मा.स वता खुळे यांचा  
            ताव.                   
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अ)  दनांक २८/०१/२०२१ व ११/०२/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०५) चा 
सभावृ ांत   कायम करणेत आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

ठराव मांक – १५         िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.माधवी राजापुरे         अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोज े
संदभ – मा.माधवी राजापुरे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात साधारण १२००० म हला बचत गट कायरत आहेत. 
म हलांना बचतीची सवय लागावी व गरजे या वेळ  यांना व रत व कमी याजा या दराने कज उपल ध 
हावे व गटांनी उ ोग वा यवसाय क न आप या कुटंुबाला आिथक हातभार लावावा या उ ेशाने बचत गट 
कायरत आहेत. काह  बचत गट एक  येऊन काह  यवसाय कर त आहेत. पण ह  सं या खूप कमी आहे.  
शहरात न दणी झाले या बचत गटांची सं या खूप आहे. महानगरपािलकेकडून या बचत गटाना िनयिमत 
ो साहन दले जाते. परंतु या गटांतील म हलां या बचत गटाचे सुयो य यव थापन कर यासाठ  गटांना, 

गटा वषयी शा  शु  प तीने म हला आिथक वकास महामंडळा या धत वर(मा वम) िश ण देणे ह  बाब 
वचारात घेऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील बचत गटांना गटा या यव थापनाचे िश ण 
दे याबाबत ॐ ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल ए सल स पुणे यांनी सादर केले या तावावर चचा 
होऊन ायोिगक त वावर सु वातीला १००० बचत गटांना  गटां या यव थापनाचे शा शु  प तीने 
िश ण याव.े ॐ ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल ए सल स, पुणे ह  सं था महारा  रा य कौश य 
वकास सोसायट कडे न दणीकृत आहे. तसेच उ ोजकता से टर कल कौ सल, भारत सरकारशी स ल न 
आहे. सं थेकडे  ामपंचायत पातळ वर म हलांसाठ  कौश य वकास काय म राब व याचा अनुभव आहे. 
सं थेने महारा  रा य म हला आयोग व आ दवासी संशोधन व िश ण सं थेबरोबर कौश य वकास 
िश ण राबव वलेले आहे. बचत गट यव थापनाचे शा शु द प दतीने िश ण हे ावयाचे आहे. 
शासक य व तां क कामकाज करणे हे बचत गट िश ण घेणा-या इतर सं था हणजेच महारा  म हला 

आयोग माफत तातड ने होणे श य नाह . तसेच तातड ने योजना सु  होणेकामी िन वदा प तीने सं था 
िनवड साठ  लागणारा द घ कालावधीचा वचार करता व सं थेकडून िश णाचे सादर केलेले दरह  रा त 
अस याने म हला व बालक याण िश ण योजनेअंतगत थेट प तीने बचत गट यव थापन िश ण 
गटातील सद यासाठ ची पा ता िनकष (अट  व शत  ) सोबत या प  -अ मधील नमूद तपशील व 
अ यास मानुसार व दरानुसार (सव करांस हत ) औ ोिगक िश ण सं था पं.िचं.मनपा यांचा अिभ ाय 
घेऊन ॐ ामणै इं ट यूट फॉर एजुकेशनल ए सल स पुणे यांनी सादर केले या शहरातील जनरल 
वगातील १००० बचत गटातील म हला सद यांना गटा या यव थापनाचे शा शु  प तीने िश ण दे यास 
व या िश णा या य  खचास मा यता देणेकामी या िश णाचा लाभ शहरातील  चांग या १००० 
बचत गटांना  हावा यासाठ  सं थेने वभागवार िश ण काय म आयो जत करावेत. या िश णात 
सहभागी होणा-या िश णािथसाठ  सहभाग शु क असणार नाह . या योजने या अंतगत िश ण देताना, 
बचत गट िश णासाठ  िश णाथ  सं या जा तीत जा त १००   असावी. ॐ ामणै इं ट यूट फॉर 
एजुकेशनल  ए सल स  पुणे  यांनी  हे  िश ण  माच २०२२ पय त पूण  करणे  बंधनकारक  राह ल. 
सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती कर याचे/योजना अमलबजावणी संबंधीत िनणय घेऊन 
यो य ती कायवाह  क न योजना राब व यासंबंधीतचे व सदर योजने अंतगतची देयके अदा कर याचे सव 
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अिधकार मा.आयु  सो. यां या मा यतेने मा.अित र  आयु  सो. यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत 
होणारा य  खच हा म हला व बालक याण या तरतुद तून करणेस मा यता देणेस संभा य कामापोट  
सं थेस देय असले या य  िश ण शु का या रकमे या ५ % माणे होणार  र कम ह  सं थेकडून 
अनामत व लेखापर ण पूततेकामी हणून घे यात यावी. तथा प सदर अनामत रकमे या तुलनेत जादा 
काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य जादा कामापोट या ५% माणे होणार  र कम सं थेकडून 
आगाऊ भ न यावी. सदरची होणार  र कम मोठ  अस याने सं थे या मागणीचा व यां या आिथक 
िनकड चा वचार करता चालू वषाचे काम पूण झा यावर सदर रकमेपैक  ४% र कम सं थेस व रत परत 
करावी. मा  उव रत १% र कम ह  मनपातील लेखपर णा नंतर लेखप र णातील सव आ ेपाची १०० 
ट के पूतता के यानंतर करावी. तर  शहरातील म हला बचत गटांचे स मीकरण कर यासाठ  बचतगटाचे 
यव थापन शा शु द प दतीने कसे करावे. यासाठ  ायोिगक त वावर १००० बचत गटांना यां या 
दैनं दन यव थापनाचे म हला अिथक वकास महामंडळा या धत वर(मा वम) िश ण देणेकामी व 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 

प  -अ 
बचत गट मता बांधणी काय म 

 

अ. . काय माचा तपशील कालावधी ती लाभाथ  
य  शु क 

िश ण 
शु कावर GST 
१८% 

GST सह 
एकूण िश ण 
शु क 

१ बचत गटांसाठ  म हलांना 
दैनं दन यव थापनाचे 
िश ण देण े

 
४ दवस 

 
८४७ 

 
१५३ 

 
१००० 

 
 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
----------  

 
ठराव मांक – १६                 िवषय मांक - ०२ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे                अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 

               मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव .०८ दनांक १५/०१/२०२१ अ वये वधवा म हलांना 
पुन ववाहानंतर संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी अथसहा य आ ण वधवा म हलां या मुलींना ल नानंतर 
संसार उपयोगी सा ह य घेणेकामी अथसहा य या दोन योजना प  “अ” आ ण प  “ब” नुसार राब वणेस 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहतर सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------  
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ठराव मांक – १७            िवषय मांक - ०३ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे             अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 
 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत म हला बचतगटाला बचतगटाचे बँकेचे टेटमट पाहुण अनुदान 
दले जाते. परंतु माच २०२० पासुन कोरोना (को वड-१९) वषाणु चा सार मोठया माणावर वाढ याने संपुण 
देशात लॉकडाऊन कर यात आले होते. यामुळे येकजण घरातच बसुन होते. यामुळे ब-याच जणांचे 
उ प नाचे ोत बंद झाले अस याने बँ कंग यवहार झाले नाह त. म हला बचतगटातील म हलांना लॉकडाऊन 
काळात बँकेचे यवहार करता आले नस याने यांना अनुदान िमळ यास अडचण िनमाण होत आहे. तर  यांचे 
माहे माच २०२० ते डसबर २०२० या काळातील कोणतेह  ६ म ह याचे बँकेचे टेटमट न पाहता यांना अनुदान 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

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

 

 
ठराव मांक – १८                      िवषय मांक - ०४ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे                 अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील दड वष पूण झाले या आ ण दहा वष पूण झाले या म हला 
बचतगटांना अथसहा य देणे या योजना नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येतात. परंतु या 
योजनां या अट  शत माणे म हला बचतगटाचे खाते रा ीयकृत बँकेत तसेच पुणे ज हा म यवत  सहकार  
बँकेत खाते असणे आव यक आहे. परंतु रा ीयकृत बँकेत खाते उघड यासाठ  म हला बचतगटांना अनेक अडचणी 
येत आहेत. यामुळे या अट म ये दु ती करणे आव यक आहे. तर  रा ीयकृत बँकेत/पुणे ज हा म यवत  
सहकार  बँकेत कंवा को-ऑपरेट ह शेडयु ड बँकेत खाते असणे आव यक आहे. अशी दु ती करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  

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

 
ठराव मांक – १९                  िवषय मांक - ०५ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.माधवी राजापुरे                   अनुमोदक : मा.िनक ता कदम 
संदभ – मा.माधवी राजापुरे, मा.िनक ता कदम यांचा ताव. 
   अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेमाफत थािनक वरा य सं थेतील लोक ितिनधी अिधकार  
व कमचार  यां या क रता माऊंट-आबू(राज थान) येथे दनांक २३ ए ल २०२१ ते द २४ ए ल २०२१ रोजी 
दोन दवसाचे िश ण स  आयो जत केले आहे. या िश ण स ात नागर  सेवा सु वधा वतरण व 
लोक ितिनधीं या जबाबदा-या, महारा  महानगरपािलका काय ातील मह वा या तरतुद , सभाशा  आ ण 
घनकचरा यव थापन या वषयांची संपूण मा हती दली जाईल. तर  या दोन दवसां या िश णासाठ  

येक  र. .१४,७५०/-(अ र  र. .चौदा हजार सातशे प नास फ ) िश ण शु क आकार यात येईल. या 
शु कात या या यांचे मानधन व या यातांचा वास खच, िश णाथ ची िनवास यव था, चहापान, 
अ पोहार, भोजन व वाचन सा ह यासाठ  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
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िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – २०                  िवषय मांक - ०६ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.स वता खुळे                  अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोज े
संदभ – मा.स वता खुळे, मा.योिगता नागरगोजे याचंा ताव. 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ात व वध वभागामाफत नाग रकांना व वध नागर  सेवा 
सु वधा पुर व यात येतात. नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला व बालक याण योजने अंतगत 
व वध लोकक याणकार  योजना राब व यात येत आहेत. पंपर  िचंचवड शहरातील वधवा / घट फोट त 
म हला वावलंबी हो यासाठ  महापािलके या वतीने पुरेशी आिथक मदत देणे अ यंत गरजेचे आहे. स या 
महापािलके या वतीने मा.अटल बहार  वाजपेयी- वधवा / घट फोट त म हलांना करकोळ व पाचा घरगुती 
यवसाय कर यासाठ  एकदाच अथसहा य दे यात येत असून सदर अथसहा य अ यंत तुटपुंजे व अ प 
व पाचे अस याचे दसून येत आहे. असा सवकष बाबींचा वचार क न शहरातील वधवा / घट फोट त 

म हलांना यवसाय कर यासाठ  कायम व पी एक पे शन योजना सु  कर यासाठ  म हला व बालक याण 
सिमती या मा यमातून एक सवकष धोरण आखून यास मा.महापािलका सवसाधारण सभेची मा यता 
घेणेबाबत मा. ा.उ म काश कदळे, सभापती- डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती यांचे 
द.०३/०२/२०२१ रोजीचे प  व मा.सौ.उषा उफ माई मनोहर ढोरे, महापौर यांचे द.०४/०२/२०२१ रोजी या 
प ा ारे कळ वले आहे. तथा प, घरातील कता य  िनवत यानंतर यांचेवर अवलंबून असणा-या कुटंुबातील 
इतर सद यांची कौटंु बक आिथक प र थती बकट होत अस याची बाब नाकारता येत नाह . तर  
शहरातील वधवा / घट फोट त म हला आ मिनभर हो यासाठ  यांची आिथक गरज व कौटंु बक 
अड अडचणी ल ात घेता कायम व पी पे शन योजना सु  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

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

ठराव मांक – २१                  िवषय मांक - ०७ 
िदनांक – २५/०२/२०२१      
सुचक :- मा.योिगता नागरगोजे                 अनुमोदक : मा.स वता खुळे 
संदभ – मा.योिगता नागरगोजे, मा.स वता खुळे यांचा ताव 
   नागरव ती वकास योजना वभागामाफत दरवष  ८ माच हा जागितक म हला दन साजरा कर यात 
येतो. परंतु कोरोना वषाणूचा ादुभाव वाढत अस याने यावषाचा जागितक म हला दन हा ८ माच रोजी 
साजरा कर याऐवजी कोरोना वषाणूचा ादुभाव िनयं णात आ यानंतर शासन िनदशा माणे पुढ ल तार ख 
ठरवून साजरा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
----------  
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 

                                               

( लोखंडे चंदा राजू  )  

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/९९/२०२१                                                
दनांक : ०१/०३/२०२१ 
                                               

                                                                                                                      
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव  
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८ 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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                                                  ( िवषय मांक ०२ शी संल  ) 
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