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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - ४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०६/०६/२०१७                                            वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०६/०६/२०१७ 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोज े - उपसभापती 
  ३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

  ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

  ५. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े

  ६. मा.लोखंडे चंदा राज ू

  ७. मा.सुल णा राजू धर 
  ८. मा.कदम िनक ता अजुन 

  ९. मा.दशले रेखा राजेश 
 
 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.डॉ.डांगे – म हला 
वै क य अिधकार , मा.मुंढे – सहा. शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.ऐवले – समाज वकास 
अिधकार , मा.जगदाळे – .कामगार क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे समंतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये समा व  
क न घेणेत आल.े 
 
वषय .१) म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय माचे आयोजनाबाबत – मा.सोनाली ग हाणे, 

मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव. 
वषय .२) २१ जून जागितक योगा दन साजरा करणेबाबत – मा.चंदा लोखंडे, मा.सोनाली ग हाणे 

यांचा ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील नागरव ती वभागातील योजनांम ये सुधारणा 

करणेबाबत – मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव. 
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील नागरव ती वभागातील सव योजना ऑन  
           लाईन प दतीने सु  करणेबाबत - मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव. 

---------- 
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 दनांक १६/०५/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) सभावृ ांत 

 कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 

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

ठराव मांक - ०४      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०६/०६/२०१७      

सुचक : मा.सोनाली ग हाण े     अनुमोदक : मा.योगीता नागरगोज े

संदभ : मा.सोनाली ग हाणे, मा.योगीता नागरगोजे यांचा ताव –  

“नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजनेअंतगत म हला, मुल े/ 
मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात. यातील “म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म” ह  एक योजना असुन गे या चार वषापासुन ती मनपा तरावर राब व यात 
येत.े  

तसेच सदरची योजना ह  गे या चार वषापासुन मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेने 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे राब वलेली आहे. आव यकतेमुसार ता काळ 
मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मो या माणावर ल कामकाज करणेसाठ ची आव यक 
असलेली आिथक मता व वशेषक न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण 
घे याचा म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेला भरपुर अनुभव आहे. यानुसार तातड ने योजना 
सु  होणेकामी, तसेच सं था िनवड साठ  लागणारा दघ कालावधीचा वचार करता, िश णास इ छुक 
असलेली कुठलीह  म हला िश णापासुन वंिचत राहु नये, िश ण लवकरात लवकर सु  हावे या 
उ ेशाने म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण.े यांच ेमाफत थेट प दतीने मनपा तरावर 
एकुण २० िश ण वषयांच े िश ण हे मागील वष याच म हला लाभा यासाठ च ेपा ता िनकष (अट  
व शत ), सोबत या प  “अ” मधील नमुद तपशीलानुसार व दरानुसार (सव करांसह त) 
द.३१/०३/२०१८ अखेरपयत या कालावधी पयतच े िश णाच े काम हे औ ोिगक िश ण क  
( प.िचं.मनपा) यांचा अिभ ाय घेऊन यानुसार पुढ ल यो य ती कायवाह  क न मे.आ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं था, पुणे यांच ेमाफत देणेस मा यता देणेस तसेच सदर सं थेस व वध मा यता 
दले या िश ण काय मात / येक िश ण वगात मोफत ओला व सुका कचरा वलगीकरण 
िश ण देण े व याबरोबरच व छता वषयक, आरो य वषयक, पयावरण वषयक सदरची बाब 

मह वाची अस याने सदर या िश णाबरोबरच मा हती प कह  येक िश ण वगातील म हलांना 
वतर त कर याच े सदर सं थेस बंधनकारक करणसे तसेच सदरची योजना ह  मनपा तरावर 
मनपा या, यापुव या मा यता (धोरण)/कायप दतीनुसार अट  व शत नुसार राब व यास मा यता 
देणेस तसेच म हलां या ान कौश यात वाढ हावी या उ ेशाने सदर योजनेचे आयोजन करणेत 
येते तसेच आव यक ती सहभाग शु काची र कम भ न म हला िश णास येत असते. यानुसार 
मागील वष  माणेच चालु वष  देखील यापुव या 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 चालु वष  यां या मागणीनुसार एका पे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस 
तसेच म हला/मुलीं या इ छेनुसार एखादे /तेच िश ण देणे यांस मा यता देणेस तसेच  
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          सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल / दु ती कर याचे / योजना अंमलबजावणी 
संबंधीत यो य ती कायवाह  क न योजना राब व या संबंधीतचे सव अिधकार मा.आयु  सो.यांना देणेस 
व सदर योजनेअंतगत होणा-या य  िश ण खचास मा यता देणेस सव कामगार काय ाची 
अंमलबजावणी कर याची व या माणे कागदप े सादर कर याचे सं थेला बंधनकारक करणेस तसेच - 
 

सं थेचे काम हे म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत होणा-या िश णाचे आयो जत 
करणे हे असुन सं थनेे वषयानु प दलेले दर हे फ  याचसाठ  जर  असले तर  म हलां या 
सबलीकरणासाठ  स मीकरणासाठ , यां या ान व कौश यात वाढ हावी, म हलांनी नोकर / यवसाय 
क न यां या कौटंु बक आिथक उ प नात वाढ हावी हा सदर योजनेचा मु य उ ेश आहे. यासाठ  
सं थमेाफत ान कौश य काय मात सहभाग घेतले या म हलांना रोजगार / वयंरोजगारास वृ  
करणे, यासंबंधीत यवसाय उभारणी ते व , व  प चात सेवा तसेच जमा खच न द , आव यक 
परवानगी/ दाखले इ याद बाबत यांना िश ण वगात मोफत मागदशन करण े बंधनकारक करणसे 
तसेच - 

 
वषयानु प अ यास म पाहुनच व तो आप याला झेपेल याची खा ी वाटणा-या हणजेच तो 

कोस कर याचे ान / कुवत / मता असले या गरजू म हलाच सहभाग शु क भ न िश णात 
सहभागी हो यासाठ  फाईल सादर कर त असतात. यामुळे विश  अशा शै णक अहते या अट ची 
आव यकता नाह . विश  शै णक अहते अभावी म हलांना यांचे इ छेनु प ान कौश य काय मास 
सहभागी होणेपासुन वंिचत ठेवले अथवा ते वंिचत रा हले असे होणार नाह, केवळ शै णक अहतेतुन 
ानाची पातळ  कळुन येत नाह . यामुळे कुठलीह  गरज/ु इ छुक म हला ान कौश य 

काय मापासुन वंिचत राहु नये, काय मात सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  कार या 
त ार स वाव राहु नय,े या हेतुने कुठलीह / विश  शै णक अहता न ठेवता सव इ छुक सा र 
म हलांना ान कौश य वाढ काय मात सहभागी हो यास मा यता देणेस तसेच - 

 
सन २०१७-१८ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत 

आलेली आहे. यात “म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या उपलेखािशषासह एकुण ४२ 
उपलेखािशषाचा समावेश आहे. तर  “म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म” या उपलेखािशषावर 
नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ४१ उपलेखािशषातगत केले या तरतुद मधुन सदर 
योजनेसाठ  लाभाथा या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी आव यकतेनुसार र कमा वग 
करणेस मा यता देणसे व यानुसार सदरची योजना ह  मे.आ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, 
पुण.े यांचेमाफत द. ३१/ ०३/२०१८. अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या 
अंमलबजावणीकामी या धोरणास व य  होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे  
िशफारस करणते येत आहे.  सभावृतांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणते यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०५               वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०६/०६/२०१७      

सुचक : मा.चंदा लोखंडे      अनुमोदक : मा. सोनाली ग हाण े

संदभ : मा.चंदा लोखंडे, मा.सोनाली ग हाणे यांचा ताव –  

  २१ जून २०१७ रोजी जागितक योगा दन साजरा करणते यावा. याम ये योगामधील व वध 
वषयावर ल त ांची या याने, योगा ा या के, जागितक योग पधत  वजे या ठरले या म हलांचा 
स कार, मा यवरांचा चहा, ना ा इ. खचासाठ  र. .७५,०००/- (अ र  र. .पं याह र हजार फ ) इतका 
खच अपे त आहे.  सदरचे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ०६         वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०६/०६/२०१७      

सुचक : मा.सागर आंगोळकर       अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ : मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव –  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वभागांतगत अनेक योजना सु  आहेत.  परंतु 
याम ये दले जाणारे अनुदान हे आ ाचे जवनशैलीनुसार अपुरे असे आहे.  तसेच वा षक कौटंु बक 
उ प नाची मयादा र. .१ ल  अशी आहे.  परंतु वा त वक पाहता ह  उ प नाची मयादा र. .२ ल  
पयत वाढ व यास याचा फायदा अनेक लाभाथ ना घेता येईल.  खालील माणे योजनांना सुधार त 
अनुदान देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . योजनेचे नाव व मांक स याच े

अनुदान 

अपे त सुधार त 
अनुदान 

०१ योजना .६ इय ा १० वी मधील मुलींना  

शै णक सा ह य घेणेकामी अथसहा य. 
र. .३ हजार र. .६ हजार 

०२ योजना .१० परदेशातील उ च िश णासाठ  िनवड 

झाले या युवतींना अथसहा य. 
र. .१ ल  र. .१.५ ल  

०३ योजना .११ इ.१२ वी नंतरचे वै क य व अिभयां क  

पदवी प र ा या सार या उ च िश ण घेणा-या  

युवतींना अथसहा य 

र. .१५ हजार र. .२५ हजार 

०४ योजना .१२ वधवा व घट पोट त म हलांना करकोळ 

व पात घरगुती यवसाय करणेसाठ  अथसहा य. 
र. .६ हजार र. .१० हजार 

०५ योजना .५ अपंग क याणकार  योजना महापािलका  

ह ीतील वशेष (मितमंद) मुलांचा/ य ंचा सांभाळ  
करणा-या पालकांना/सं थांना अथसहा य. 

र. .२४ हजार र.र.६० हजार 

०६ योजना .१६ मुलीस द क घेणा-या दांप यास  

अथसहा य. 
र. .१० हजार र. .२५ हजार 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०७       वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०६/०६/२०१७      

सुचक : मा.सागर आंगोळकर       अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ : मा.सागर आंगोळकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील नागरव ती वकास वभागांतगत येणा-या तावात नमुद 
सव योजना ऑन लाईन प दतीने महानगरपािलके या संकेत थळावर सु  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

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

 
 

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

                                                ( सुिनता हेमंत तापक र ) 

                                                     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/८८२/२०१७ 
दनांक : १४/०६/२०१७ 

 

                                                                                          
                                         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.म हला व बालक याण सिमती सभ  ठराव मांक ०४ दनांक ०६/०६/२०१७ चे लगत प  अ ) 
 

अ.  वषयाच ेनाव काय म कालावधी 
दररोज २ तास 

ित लाभाथ  
एकुण 
िश ण शु क 

र. . 
दवस तास 

१ २ ३ ४ 
१ ले ुप व नसर  टचस िश ण. ४५ दवस ९० तास २,४७५/- 
२ बायो ड ेडेबल पश या तयार करण.े ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
३ वध ुमेकअप िश ण. ७५ दवस १५० तास ४,८७५/- 
४ ं ट ऑफ स कम रसे शिन ट िश ण. ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
५ ण से वका व ण आहार संतुलन िश ण. ४५ दवस ९० तास २,९२५/- 
६ से सगल व करकोळ व े ता िश ण. ३० दवस ६० तास १,६५०/- 
७ सुर ार क िश ण. २५ दवस ५० तास १,६२५/- 
८ स य खत ेव औषधी वन पतींची रोप ेतयार करण.े ४५ दवस ९० तास २,९२५/- 
९ पोकन इं लश, संभाषणकौश य व य म व वकास 

िश ण. 
९० दवस १८० तास ४,९५०/- 

१० वमा स लागार िश ण. २५ दवस ५० तास १,३७५/- 
११ बालसंगोपन व आहार िनयोजन िश ण. ४० दवस ८० तास २,२००/- 
१२ हॉ पटॅिलट  सहा यक िश ण. ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
१३ कुशन क हर, डोअर मॅट, रजई तयार करण.े ३० दवस ६० तास १,६५०/- 
१४ लॉ टक ॅ युअ स तयार करण.े ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
१५ ह तिनिमतसह व वध कार या पेपरपासुन व वध 

व त/ुसा ह य तयार करण.े 
६० दवस १२० तास ३,३००/- 

१६ भारतीय िमठाई, नॅ स तयार करण ेव लोणची, पापड, व वध 
मसाल,े अॅड हा स केक तयार करणे. 

७० दवस १४० तास ४,५५०/- 

१७ रे झीनपासुन पस, बॅगा व व वध व त ुतयार करण.े २५ दवस ५० तास १,६२५/- 
१८ सॅिनटर  नॅपक न तयार करण े िश ण. १० दवस २० तास ६५०/- 
१९ हाऊस कपींग िश ण. ३० दवस ६० तास १,९५०/- 
२० वेलर , फर टॉईज, केिमकल लॉवर, िसरॅिमक लॉवर पॉट, 

लास पेट ंग, टेन लास पट ंग, े िमंग, पो टर े िमंग तयार 
करण े िश ण. 

७० दवस १४० तास ४,५५०/- 

 


