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

कायप का मांक - ८ 
 सभावृ ांत 

दनांक - २६/११/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २६/११/२०१४ रोजी दपार  ु 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.जाधव साधना रामदास - सभापती 
२. मा.सौ.पानसरे अिमना महंमद 

३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४. मा.आ हाट मंदा उ म 

५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.पवार संगीता शाम 
 

  या िशवाय मा.कुलकण  - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.ऐवले - समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार , मा.बहा रपुरे - 
सहा.समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये  
दाखल क न घेणेत आला. 
 

वषय .२)  १० वष िनयिमत बचत व गट सुरळ त चालू आहे अशा बचतगटांना ो साहनपर  

            पुर कार देणेबाबत - मा.वैशाली काळभोर, मा.शुभांगी बो-हाडे यांचा ताव. 
---------- 

 

अ) दनांक ०८/१०/२०१४, २७/१०/२०१४ व १२/११/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 
   मांक ६) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

ब) दनांक १५/११/२०१४ रोजी झाले या  वशेष सभेचा ( कायप का मांक ७ ) चा  

   सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 
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ठराव मांक : १२      वषय मांक : १ 
दनांक : २६/११/२०१४     वभाग - नागरव ती वकास योजना  

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.मंदा आ हाट 

संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .ना वयो/०३/का व/१६८/२०१४, द.२०/११/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

  सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ  जा हर कटना ारे अज माग वले असता म हला बाल  
क याण योजने अंतगत एकूण ४०६८ अज ा  झाले असून या अजाची तपासणी या चालू  

असून याम ये अंदाजे ६०% अज पा  हो याची श यता वाटते.  हणजेच ा  अजापैक  अंदाजे  

एकूण २४०० अज पा  होतील असे मत आहे.  हणजेच या दो ह  आिथक वषासाठ  कमान  
एकूण ४८७६ सायकली खरेद  करा या लागणार असून अंदाजे कमान एकूण ५००० सायकली  

खरेद ची मागणी करणे उिचत वाटते.  सदर या सायकली गतवष या खरेद  कंमतीम ये १०%  

दरवाढ वचारात घेता अंदाजे र. .३८३०/- ती नग या दराने खरेद  करा या लागतील.  यानुसार  

एकूण र कम पये १,९१,५०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  ए या णव लाख प नास हजार फ )  

इतका खच अपे त आहे.  या योजनेसाठ  सन २०१४-१५ या व ीय वषात अंदाजप काम ये  

र कम पये १,५७,५०,०००/- एवढ  तरतूद आहे.  उपल ध तरतूद चा वचार करता र कम पये  

३४,००,०००/- ( अ र  र कम पये चौतीस लाख फ  ) इतक  तरतूद कमी पडणार असून  

सदरची तरतूद सुधा रत अंदाजप कात कर यात येईल.  सदर या सायकली खरेद  करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

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

ठराव मांक : १३      वषय मांक : २ 
दनांक : २६/११/२०१४      

सुचक : मा.वैशाली काळभोर     अनुमोदक : मा.शुभांगी बो-हाडे 

संदभ :- मा.वैशाली काळभोर, मा.शुभांगी बो-हाडे यांचा ताव -  

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या म हला बाल क याण योजने अंतगत व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात.  तर  
याम ये पंपर  िचंचवड मनपा ह तील या बचत गटांना १० वष पूण झाली असून १० वष िनयिमत 

बचत व गट सुरळ त चालू आहे अशा  बचतगटांना ो साहनपर पुर कार देणे व वयंरोजगारासाठ  
घरगुती पठाची िगरणी देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

( जाधव साधना रामदास ) 
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/९४७/२०१४ 

दनांक : २६/११/२०१४ 
 

                                                                                       
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

  
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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