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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – ८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०४/०९/२०१८                                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०४/०९/२०१८ 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.वैशाली जािलंदर काळभोर   

  ६. मा.िमनल वशाल यादव 
 
          या िशवाय मा.झगडे- सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज 
वकास अिधकार ,मा.बहादरपुरे – सहा.समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे – क प अिधकार , 
मा.आंबवणे – कायालय अिध क 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) मा.म हला बाल क याण सिमती ठराव .०५ द.१७/०७/२०१८ म ये दु ती  
          करणेबाबत –मा.आरती च धे , मा.िमनल यादव यांचा ताव. 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव कारचे म हला बचत गटातील सव 

सभासदांना व पंपर  िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त यास असले या 
म हलांस रोज वापरासाठ  दोन चादर,दोन बॅरेक कंबल,दोन दर  पंजा व दोन 
बेडशीट वाटप करणेबाबत – मा.आरती च धे , मा.िमनल यादव यांचा ताव 

वषय .३) इय ा बालवाड  ते ३ र  साठ  खेळणी खरेद  कर याबाबत – मा.आरती च धे, 
मा.िमनल यादव यांचा ताव. 

वषय .४) सन २०१८-१९ या वषा या म हलासंाठ  ान कौश य वाढ काय म ठराव र  
करणेबाबत. – मा. वाती काटे , मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव. 
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वषय .५) सन२०१८-१९ या कालावधीत म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय म या  
योजनेअंतगत व तीपातळ वर िश ण योजना राब वणेबाबत. – मा.आरती 
च धे , मा. वाती काटे यांचा ताव.  

 

   दनांक २१/०८/२०१८ व २७/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
०७) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ०६      वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०४/०९/२०१८       

सुचक : मा.आरती च धे     अनुमोदक : मा.िमनल यादव 

संदभ : मा.आरती च धे, मा.िमनल यादव यांचा ताव – 

       मा.म हला बाल क याण सिमती ठराव .५ दनांक – १७/०७/२०१८ म ये पुढ ल 
माणे दु ती करणेस मा यता दे यात येत आहे. 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  एजी से स,पुणे ३८ या कंपनीस वर ल काम 
िनयमानुसार देणेस व याकामी  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ०७      वषय मांक - ०२ 

दनांक – ०४/०९/२०१८       

सुचक : मा.आरती च धे     अनुमोदक : मा.िमनल यादव 

संदभ : मा.आरती च धे, मा.िमनल यादव यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत म हला 
व बालक याण योजने अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव कारचे म हला 
बचत गटातील सव सभासदांना व पंपर  िचंचवड शहरातील झोपडप ट त वा त यास 
असले या म हलांस यांचे आधारकाड घेऊन या आधारे रोज वापरासाठ  शासन दर 
करारातील अनु. .९क माणे दोन चादर व अन.ु .८ब माणे दोन बॅरेक कंबल व अन.ु .५अ 
माणे दोन दर  पंजा व अन.ु .३अ माणे दोन बेडशीट संच उपल ध क न देणेकामी 

महारा  रा य हातमाग सहकार  महासंघ मया दत, द पतंनगर गाडन हयू को-ऑप हौिसंग 
सोसायट  िल. शशांक २२५/५९५८ पतंनगर, घाटकोपर (पूव) मुंबई- ४०० ०७५ यांचेकडून 
शासना या दर करारानुसार खरेद  क न उपल ध क न देणेस व याकामी येणा-या य  
खचास मा यता देणेस व सदरचा खच इतर योजना/काय म या लेखािशषातून कर यास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 
                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ०८      वषय मांक - ०३ 

दनांक – ०४/०९/२०१८       

सुचक : मा.आरती च धे     अनुमोदक : मा.िमनल यादव 

संदभ : मा.आरती च धे, मा.िमनल यादव यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाकड ल बालवाड या व ाथ  आ ण 
व ाथ नीसाठ  खेळणी म यवत  भांडार वभागामाफत िन वदा सुचना मांक २०१७/१८ 
अ वये खरेद  कर यात आली होती. सदर खेळणी घेत यामुळे मुलां या काय मतेम ये व 
उप थतीम ये  वाढ झा याचे दसून आले आहे. तर  सदर खेळणी मागील शै णक वष 
संपत असताना िमळाली अस याने ती खेळणी मागील वष  बालवाड त असले या व ा याना 
काह  काळासाठ च वापरता आली. यानुसार मागील बालवाड तील व ाथ  यावष  प हलीम ये 
अस याने सदर खेळणी इय ा प हली या व ा याना वापर यात यावी. िन वदेतील दराची 
ाहयता १ वष अस याने बालवाड साठ  याचदराने मागील मंजूर ठेकेदाराकडून खरेद  

कर यात यावी. तसेच िश ण वभाग यांनी दनांक – २१/०५/२०१८ या प ा या 
मागणीनुसार १ ली ते ३ र  व ा यासाठ  खेळ यांची मागणी म हला व बाल क याण 
वभागाकडे केली अस याने सदर खेळणी यां या प ानुसार मागील ठेकेदाराकडून खरेद  
करणेस व याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

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

 
ठराव मांक – ०९      वषय मांक - ०४ 

दनांक – ०४/०९/२०१८       

सुचक : मा. वाती काटे     अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 

संदभ : मा. वाती काटे, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव – 

  सन २०१८-१९ या वषा या “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजने या 
कामासंबंिधत यापूव  मा.म हला व बालक याण सिमतीसभेने १) ठराव .२८ दनांक-
१९/१२/२०१७ व २) ठराव .४३ दनांक-०३/०४/२०१८ हे दो ह  ठराव र  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता तातड ने अंमलबजावणी करणेत 
यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – १०      वषय मांक - ०५ 

दनांक – ०४/०९/२०१८       

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

संदभ : मा.आरती च धे , मा. वाती काटे यांचा ताव –  

“नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
म हला, मुले / मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील 
“म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  एक िश ण योजना होती. चाल ुवषापासुन 
सदर योजनेस “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ कायक्रम” असे 
संबोध यात यावे “. म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” ह  िश ण योजना मे. अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं थेने यापूव  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे 
राब वलेली आहे. आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच 
मो या माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची आव यक असलेली आिथक मता व वशेष 
क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण दे याचा या सं थेला 
भरपूर अनुभव आहे. यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने सं था 
िनवड साठ  लागणारा द घ कालावधीचा वचार करता, व चाल ु वषा या कामासाठ चे 
सं थेमाफत िश णाचे सादर दरह  रा त असलेने िश णास इ छुक असलेली कुठलीह  
म हला िश णापासून दघ कालावधीमुळे वंिचत राहू नये, िश ण लवकरात लवकर सु  
हावे या उ ेशाने तसेच व तीपातळ वर य  केले या चौकशीअंती सदर सं थेने चांगले 
काम केले आहे. तसेच यांचे कामासंबंिधत िश ण घेतले या म हलांची त ार नसलेबाबतचे 
िनदशनास आलेले आहे. तसेच बहुतांशी म हलांची सोबत जोडले या “ प -अ” मधील नमुद 
वषयांचे िश ण देणेची मागणी आहे. यामुळे िन वदा न माग वता थेट प दतीने “पंड त 
दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेअंतगत 
मनपा तरावर एकुण १४ वषयांचे िश ण हे मागील वष याच (म हलांसाठ  ान कौश य 
वाढ काय म या योजने या) म हला लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ), सोबत या 
“ प -अ” मधील नमुद तपिशल व सं थेमाफत सादर अ यास मानुसार व दरानुसार (सव 
करांस हत) चालुवष  द. ३१/०३/२०१९ अखेरपयत या कालावधीपयतचे िश णाचे काम हे 
औ ोिगक िश ण सं था / क  ( पं.िच.ंमनपा.) यांचा अिभ ाय घेऊन व यानुसार पु ढल 
यो य ती कायवाह  क न मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण/ेमुंबई यांचेमाफत 
देणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरची योजना ह  मनपा तरावर मनपा या, यापूव या 
(म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजने या) मा यता (धोरण) / 
कायप दतीनुसार अट  व शत नुसार चाल ु वषा या मा यतेस अिधन राहुन राब व यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच िश  ाण काय म पुण केले या येक लाभा याचे नाव, 
प ा इ याद सह स व तर याद  युिनकोड या फॉ टम ये हाड कॉपी व सॉ ट कॉपी या 
व पात घे यात यावी. यामुळे मनपाकड ल वेब बेस सॉ टवेअर म ये डाटा ए  क न 

घे याची आव यकता नाह . यानुसार करारना यात तशी दु ती कर यास मा यता देणेत 
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येत आहे. सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला / मुलींना ानात वाढ होऊन 
यांचे आिथक उ प न वाढावे, यांचे ान कौश यात वाढ हावी, व वध यवसाय कलांम ये 

म हलांनी पारंगत होवून यांचे दैनं दन जीवनात यांना ते उपयु  ठरावे. या म हला 
स मीकरणा या / सबलीकरणा या ीने / हेतूने म हलांसाठ  ान कौश य वाढ 
काय मांतगत म हलां या ानात वाढ साठ  िश णाचे आयोजन करणेत येत असते. यामुळे 
िश त झाले या म हला लाभा याचे सव ण करणे व यांचे उ प न कती वाढले या 

संबंिधत तपासणीचे कामकाज या योजने या कामकाजात अंतभुत नसावे. म हलां या ान 
कौश यात वाढ हावी या उ ेशाने सदर योजनेचे आयोजन करणेत येते यासाठ ची आव यक 
ती सहभाग शु काची र कम भ न म हला िश णास येत असते. मागील वष  माणेच चाल ू
वष  देखील शै णक अहता सा र ठेऊन यापुव या म हलांसाठ  व वध यवसाय िश ण 
या योजनेअंतगत / म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या योजनेअंतगत या म हला 
/ मुलींनी िश ण घेतलेले आहे. यांना देखील चाल ुवष  यां या मागणीनुसार एकापे ा 
अिधक वषयांचे िश ण देणेस तसेच म हला / मुलीं या इ छेनुसार एखादे / तेच िश ण 
परत देणेस धोरण हणुन मा यता देणेत येत आहे. सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल 
/ दु ती कर याचे / योजना अंमलबजावणी संबंधीत िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न 
योजना राब व यासंबंधीतचे सव अिधकार मा.आयु  सो. यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत 
होणारा य  खच हा “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” 
या उपलेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये 
म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत आलेली आहे. यात “पंड त 
दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या उपलेखािशषासह एकुण ५३ 
उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य 
काय म” या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ५२ 
उपलेखािशषातगत केले या तरतुद ंमधुन व नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर 
क याणकार  योजनेमधील ११ उपलेखािशषातगत केले या व उपल ध तरतुद ंमधुन “पंड त 
दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या योजनेसाठ  लाभाथा या 
ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग करणेस व 
यानुसार “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” योजना ह  

मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण/ेमुंबई. यांचेमाफत  
द. ३१/०३/२०१९. अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणी 
कामी या धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. चाल ु वषा या 
रा हले या उव रत कालावधी वचार करता, िश ण सु  होऊन ते वषअखेरपयत पुण होणे 
अितशय जक र चे आहे. तथा प व तीपातळ व न िश ण सु  करणेकामी म हलांची वारंवार 
मागणी होत आहे. यामुळे िश णातील वलंब टाळ या या ीने तसेच िश णा या 
वलंबा बाबत या कुठ याह  त ार स वाव राहु नये या हेतूने मे. अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था, पुण े/ मुंबई यांना व तीपातळ व न इ छुक म हला गटां या िश णा या 

अट  व शत नुसार या कागदप ां या फाई स वकारणेस मा यता देणेत येत आहे. अशा 
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कार या सुचना शासनाकडुन सदर ल सं थेस दे यात या यात. सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी करणेत यावी. 

 

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

  
 

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

                                            ( 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/५७९/२०१८ 
दनांक : ०४/०९/२०१८ 

 

                                                            
                                              (उ हास बबनराव जगताप) 

                                         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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    (मा. मिहला व बालक याण सिमती सभा ठराव मांक १० दनांक ०४/०९/२०१८ लगतचे “ प  – अ” ) 

 
अ.

 
िश ण िवषयाच ेनाव काय म कालावधी 

दररोज २ तास 
ित लाभाथ  एकुण 
िश ण शु क ( सव 
करांसिहत ) र. . दवस तास 

१ २ ३ ४ 
१ पोकन इंि लश, संभाषण कौश य व ि म व िवकास 

िश ण. 

९० दवस १८० तास ६,३७२/- 

२ फटनेस ेनर व संतुिलत आहार िवषयक िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 

३ णसेिवका व ण आहार संतुलन िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,७१७/- 

४ सॅिनटरी नॅपक न िश ण. १० दवस २० तास ७०८/- 

५ गांडुळखत िन मती िश ण. २० दवस ४० तास १,४१६/- 

६ झु बा िश क िश ण. २० दवस ४० तास १,४१६/- 

७ मेहंदी व रांगोळी िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 
८ ह तिन मतसह िविवध कार या पेपरपासुन िविवध व तु / 

सािह य तयार करण ेव कापडी िपश ा तयार करणेचे 
िश ण. 

६० दवस १२० तास ४,२४८/- 

९ पारंपा रक दािगने तयार करणेचे िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,७१७/- 

१० फॅशन िडझाय नग िश ण. ९० दवस १८० तास ६,३७२/- 

११ इ टंट पीठे व े ही पावडर तयार करणेचे िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 
१२ फुड ोसेस ग व फॅ सी कुकरी िश ण. ७० दवस १४० तास ४,९५६/- 

१३ फायबर लास अॅड हा स िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 

१४ आयुव दक औषधे व कॉ मेटीक उ पादने िश ण. ४५ दवस ९० तास ३,१८६/- 

 
 

  

         सह /-                                         
  ( वीनल क पल हे े ) 

                                                  सभापती 
            म हला व बालक याण सिमती  

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                         पंपर  – ४११ ०१८. 

 


