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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – १८ 

 सभावृ ांत 
 
दनांक - १३/०५/२०१५                       वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक १३/०४/२०१५ 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. जाधव साधना रामदास – सभापती 

२. मा. सौ.पानसरे  अिमना महंमद 

३. मा. काळभोर वैशाली जािलंदर 

४. मा. बो-हाडे शुभांगी संजय 

५. मा. पवार संगीता शाम 

 
 

  या िशवाय, मा.जी.ड .मोरे – मु य िल पक (सभाशाखा), हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 
 

---------- 
     

      उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा  वषय सभाकामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला.  
 
 

वषय .१) सन २०१५-२०१६ या आिथक वषात म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म  
 राब वणेबाबत – मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी बो-हाडे यांचा ताव. 
 

--------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.अिमना पानसरे  अनुमोदक – मा.शुभांगी बो-हाडे 
 

 मा.म हला व बालक याण सिमतीची द.१३/०५/२०१५ ची पा क सभा शिनवार 
द.१६/०५/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

मा.सभापती - शिनवार द.१६/०५/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत  

            येत आहे.  
 
 
 
 
 
 

( जाधव साधना रामदास ) 
सभापती 

म हला व बालक याण सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – १८ 

 सभावृ ांत 

( दनांक १३/०५/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - १६/०५/२०१५                       वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक 

१३/०५/२०१५ ची तहकूब सभा शिनवार दनांक १६/०५/२०१५ 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. जाधव साधना रामदास – सभापती 
२. मा. सौ.पानसरे  अिमना महंमद 

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

५. मा. सौ. वाती मोद सान े

६. मा. बो-हाडे शुभांगी संजय 

७. मा. पवार संगीता शाम 
 

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

---------- 
  

 दनांक २२/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १७ ) चा 
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

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

ठराव मांक : २४      वषय मांक : १ 
दनांक : १६/०५/२०१५      

सुचक : मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक : मा.शुभांगी बो-हाडे 

संदभ :- मा.अिमना पानसरे, मा.शुभांगी बो-हाडे यांचा ताव – 

    मा.म हला व बालक याण सिमती ठराव मांक २१, द.२२/०४/२०१५ र  करणते येत 
असून या ऐवजी खालील माणे ठराव करणते येत आहे. नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल 
म हला व बालक याण योजने अंतगत म हला व मुले / मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  
योजना राब व या जातात.  यातील  “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म ” ह  योजना असून 
गे या दोन वषापासून ती मनपा तरावर राब व यात येते.  सदरची योजना गे या दोन वषापासून 
मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे 
राब वली आहे. आव यकतेनुसार ता काळ मनु यबळाची उभारणी करणेची मता तसेच मोठया 
माणावर ल कामकाज करणेसाठ  आव यक असलेली आिथक मता व वशेषक न पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण घे याचा अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेला 
भरपूर अनुभव आहे. यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, सं था िनवड साठ  लागणारा दघ 
कालावधीचा वचार करता मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुण े यांचे माफत थेट 
प दतीने मनपा तरावर सं थेमाफत सादर दर, वषय, शै णक अहता, िश ण कालावधी, 
िश णाचा अ यास म इ याद ची खातरजमा क न द.३१/०३/२०१६ अखेरपयत या कालावधी 

पयतचे िश णाचे काम करता मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचे माफत देणेस 
मा यता देणेत येत आहे व सदरची योजना ह  मनपा तरावर, मनपा या यापूव या मा यता (धोरण) 
/ कायप दतीनुसार राब व यात यावी.  याम ये आव यकतेनुसार बदल / दु ती कर याचे अिधकार 
मा.आयु  यांना देणेस मा यता देणेत येत आहे.  िश णास इ छुक म हला ह  िश ण 
वषयानुसारचा अ यास म / िश णात िशक व यात येणा-या बाबी, गरज / आव यकता, यवसाय 
करणेसाठ  याची उपयु ता इ याद चा तसेच करावयाचा कोस हा कोससाठ  असणा-या या या 
कालावधीनुसार करणे आप याला जमेल का ? याचा वचार क नच एकूण िश ण शु का या १०% 
इतक  होणार  र कम भ न िश णात सहभागी होत असते.  मा  िश णास वषयानु प शै णक 
अहता ठेव यास या या वषय  िनहाय िश णासाठ ची विश  अशी शै णीक अहता नस यास 
अथवा थोड फार कमी अस यास ते िश ण घे याची मता / इ छा असून देखील विश  अशा 
शै णीक अहते अभावी या म हलेस िश णात सहभागी होता येत नाह .  यामुळे इ छुक म हला 
िश णापासून वंिचत राहते.  म हलां या सबलीकरणा या / स मीकरणा या उ ेशाला सदरची बाब 

बाधक आहे.  हणून शै णक अहतते या पुरा याची अट कुठ याह  कोससला न लावता सव 
कोससला सा र अशी अट लावणेस मा यता देणते येत आहे.  हणजे कोस करायची इ छा असलेली 
कुठलीह  सा र म हला िश णापासून वंिचत राहणार नाह .  सदरचे िश ण हे सं थेमाफत सादर 
अ यास मानुसार व तावा सोबत या  प  – अ म ये नमुद केलेनुसार िश ण वषय, शै णक 
अहता, कालावधी ( दवस/तास )  िश ण शु कानुसार मागील वष या कायप दती व  मनपा या 
अट  व शत नुसार पा  होणा-या म हला / मुलींना मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे 
यांचेमाफत थेट प दतीने दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच अ खल भारतीय थािनक वरा य 
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सं था, पुणे यांचेमाफत यवसाय िश ण योजनेअंतगत, िश णात भाग घेतले या सव 
लाभा या या िश णास मा यता देणेत येत आहे व चालू वष  म हलांसाठ  ान कौश यवाढ 
काय मांतगत िश णात भाग घेणा-या म हलांना एका पे ा अिधक कार या वषयांचे िश ण 
घे यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सन २०१५-२०१६ 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 एकूण ४० उपलेखािशषाचा समावेश आहे.  तर  म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म या उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ३९ 
उपलेखािशषातगत केले या तरतूद ंमधून सदर योजनेसाठ  लाभा या या ितसादानुसार िश णाचे 
खचाकामी  आव यकतेनुसार रकमा वग करणेस मा यता देणेत येत  आहे व यानुसार सदर योजना 
मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत द.३१/०३/२०१६ अखेरपयत या 
कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणीकामी या धोरणास व य  होणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत 
यावी. 

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

 

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

( 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/ ३८८ /२०१५ 

दनांक : १८/०५/२०१५ 
 

                                                                                                      
             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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