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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

 
 

दनांक – २३/०१/२०२०                        वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक २३/०१/२०२० रोजी दुपार  २.३० 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.कुटे िनमला संजय   - सभापती 
  २. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

  ३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
  ४. मा.मंुढे उषा अंकुश 
       ५. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
  ६. मा.साधना अंकुश मळेकर 
  ७. मा.कदम िन कता अजुन 
  ८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल 
 
 
          या िशवाय मा.उ हास जगताप - सहा.आयु  ,मा. जागडे- .नगरसिचव 
मा.बहा रपरेु – सहा. समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम ये 

दाखल क न घेणेत आल.े  
 

वषय .१) “ पं डत दनदयाल उपा याय ” - म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय म या  
           योजनेअंतगत सन २०१९-२० ते सन २०२०-२१ या कालावधीत व तीपातळ वर  
           िश ण योजना राब वणेबाबत. – मा.िभमाबाई फुगे , मा.उषा मुंढे यांचा  
           ताव. 
 

वषय .२) पवानाथड  ज ा २०१९-२० चे ताराखाम ये बदल करणेबाबत.-मा.अनुराधा गोरख,े 
           मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 

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

 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे          अनुमोदक – मा.िन कता कदम 
 

मा.म हला व बाल क याण सिमती कायप का मांक १२ द.२३/०१/२०२० रोजीची 
पा क सभा ह  दनांक – ०३/०२/२०२० रोजी दुपार १२.००वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 

 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

 
 
सभापती – सोमवार द.०३/०२/२०२० रोजी दुपार  १२.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत 
आहे. 
 
 

( कुटे िनमला संजय ) 

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 – १२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २३/०१/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०३/०२/२०२०                            वेळ - दुपार  १२.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची दनांक  
२३/०१/२०२० ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ०३/०२/२०२० रोजी दुपार  १२.०० 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.कुटे िनमला संजय   - सभापती 
२. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास  
४. मा.मंुढे उषा अंकुश 
५. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
६. मा.साधना अंकुश मळेकर 
७. मा.कदम िन कता अजुन 
८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल 
 

      या िशवाय मा.उ हास जगताप – सहा.आयु  तथा नगरसिचव , मा.बहा रपुरे – सहा. 
समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
 

              दनांक ०९/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

 
---------- 

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

 
ठराव मांक – २१       वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०३/०२/२०२०             
सुचक : मा.िभमाबाई फुगे       अनुमोदक : मा.उषा मुंढे 
संदभ : मा.िभमाबाई फुगे, मा.उषा मुंढे यांनी ता वत केले माणे “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 “पंड त दनदयाल उपा याय–म हलांसाठ  
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ा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 व तीपातळ वर ल िश ण 
दे याचा या सं थेला भरपूर अनुभव आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आय. ट . 
आय.माफत व वध यवसायांच े िश ण दे याचे काम चालते. सदरचे िश ण हे आय.ट .आय. 
येथील िश ण क ात चालत असते. मा  “पंड त दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म” या योजनेअंतगतचे िश ण हे व तीपातळ वर होत असत.े यामुळे 
व तीपातळ वर िश ण दे यासाठ  तयार  करणे, िश ण िनहाय आव यक साधन साम ी 
उपल ध करणे, सदर िश णासाठ  िश क/ िश ीका यांची नेमणुक करणे, इतर आव यक 
मनु यबळ/कमचार  यांची नेमणुक करणे, यांचे मानधन ठर वणे इ याद  शासक य व तां क 
कामकाज करणे हे यां या चालु कामा या यापाचा व त ुषंगीक बाबींचा वचार करता सदर 
योजनेची अंमलबजावणी आय.ट .आय. माफत तातड ने होणे श य नाह . यानुसार तातड ने 
योजना सु  होणेकामी, तसेच िन वदा प दतीने सं था िनवड साठ  लागणारा द घ कालावधीचा 
वचार करता, चालु आिथक वषातील रा हले या अ प कालावधीचा वचार करता व पुढ ल वष ह  
वषा आरंभीपासूनच योजना कायरत अस या या ीकोनातून तसेच 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 
के याचे व 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. चाल ुवषा या कामासाठ  म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य 

सं था यांचे माफत िश ण वषयिनहाय सादर दराची पडताळणी केली असता ते रा त 
अस याचे िनदशनास आलेले आहे. तर  देखील सं थेमाफत िश ण वषयिनहाय सादर एकुण 
िश ण शु क ( ित लाभाथ  य  िश ण शु क + १८% माणे जीएसट ची होणार  र कम 
पये) या र कमे या ९०% माणे होणार  र कम ह  एकुण िश ण शु क हणुन समज यात 

यावी व यानुसार ित लाभाथ  झाले या िश णाचे शु क सं थेस अदा करणेत यावी यामुळे 
मो या माणावर मनपाचे आिथक हत साधले जाणार 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 २१ वषयांचे िश ण हे ठरावासोबत जोडले या म हला 
लाभा यासाठ च ेपा ता िनकष (अट  व शत ), व प -अ”मधील नमुद तपिशल व सं थेमाफत 
सादर होणा-या अ यास मानुसार व मनपा मा य दरानुसार चालुवष  द.३१/०३/२०२० 
अखेरपयत या कालावधीतील व सन २०२०-२०२१ या सालातील द.३१/०३/२०२१ अखेरपयत या 
कालावधीपयतचे िश णाच े काम हे औ ोिगक िश ण सं था/ क  ( प.ंिचं.मनपा.) यांचा 
मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे/मुंबई यांचे माफत सादर िश ण वषयांचा 
दर, अ यास म, कालावधी इ याद  बाबत अिभ ाय घेऊन व यानुसार पु ढल यो य ती 
कायवाह  क न मे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे/मुंबई यांचेमाफत देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच िश णातील इ छुक म हला गटां या मागणीनुसार २ 
तासांऐवजी यांचे मागणीनुसार या तािसकेत यांना िश ण देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
चालु वषा या सदर योजनेअंतगत या प –अ नुसार या िश ण वषयासंबंधीतचे कामकाज हे 
यापुव या कायप दतीनुसार व चालु वष या मा य धोरणानुसार करणेत यावे. चालु आिथक 
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वषातील केवळ साधारणत: दोनच म हने बाक  असलेने व पुढ ल वषाआरंभी पासुनच योजनेचे 
काम चालु असणार अस याने सं थेवर होणा-या कामा या ताणाचा वचार करता तसेच 
म हलां या  वेळे अभावी  यांना  इतर  पुरक  वषयां या  सल न  िश णास  वृ   क   
नये. म हला गटां या मागणीनुसार या कालावधीत व वेळेत सदर िश णाचे आयोजन करणेत 
यावे. सदर योजनेअंतगत महापािलका ह तील म हला/मुलीं या ानात व कौश यात वाढ 
हावी, यवसाय क न यांचे आिथक उ प न वाढावे, 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 हलांसाठ  व वध 
यवसाय पुरक ि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, यांना रोजगार उपल ध झाले अथवा 
नाह  या संबंिधत तपासणीचे कामकाज योजने या कामकाजात अंतभुत नसावे. व मृतीमुळे 
पुव चे घेतलेले ान अ यावत घेणेसाठ , तसेच यवसायानु प, आिथक मतेनुसार मनाजोकता, 
झेपेल तो यवसाय करावया या उ ेशाने मागील वष  माणेच चालू 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 व वध िश ण घेतलेले 

आहे यांना देखील चालु वष  यां या मागणीनुसार एकापे ा अिधक वषयांचे िश ण देणेस 
तसेच म हला/मुलीं या इ छेनुसार एखादे/तेच िश ण परत देणेस म हला सबलीकरण व 
स मीकरण कर या या हेतूने धोरण हणुन मा यता देणेत येत आहे. िश ण घेणेस म हलांना 
ो साहन िमळावे व िश ण घे यासाठ  आिथक कारण यांना बाधक होऊ नये यासाठ  व 

कुठलीह  इ छुक म हला िश णापासून वंिचत राहु नये या क याणकार  उ ेशास पुरक व 
सुसंगत धोरण असावे या उ ेशाने सदर योजनेअंतगत या िश णासाठ  िश णास इ छुक 
म हलांकडुन यापुव  माणे िश ण शु का या १०% माणे होणार  लाभाथ  सहभाग शु काची 
र कम वकार यात येऊ नये. हणजेच म हलांना मोफत िश णास धोरण हणुन मा यता 
देणेत येत आहे. िश णातील वलंब टाळ या या ीने तसेच िश णा या वलंबाबाबत या 
कुठ याह  त ार स वाव राहु नये या हेतूने यापुव माणेच मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं था, पुणे/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 कारची सुचना 
शासनाकडुन सदर ल सं थेस दे यास मा यता देणेत येत आहे. चालु वषातील उव रत 

कालावधीचा व पुढ ल वषातील िश णाचा वचार करता होणा-या िश णाची देयके ह  चालु 
अथवा पुढ ल वषा या सदर योजनेसाठ  केले या अंदाजप क य तरतुद तून अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच व तीपातळ व न यांची यांची मागणी असेल या सव म हलां या 
िश णा या गटिनहाय फाई स वकारणेत या यात. सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार 

बदल/दु ती कर याच/ेयोजना अंमलबजावणी संबंधीत िनणय घेऊन यो य ती कायवाह  क न 
योजना राब व यासंबंधीतचे व सदर योजनेअंतगतची देयके अदा कर याचे सव अिधकार मा. 
आयु  सो. यां या मा यतेने मा. अितर  आयु  सो. यांना देणेस व सदर योजनेअंतगत 
होणारा य  खच हा “पंड त दनदयाल उपा याय–म हलांसाठ  ान कौश य काय म” या 
उपलेखािशषावर सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या आिथक वषात उपल ध असले या/होणा-या 
तरतुद मधुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. संभा य कामापोट  सं थेस देय असले या य  
िश ण शु का या र कमे या ५% माणे होणार  र कम ह  सं थेकडुन अनामत व 

लेखाप र ण पुततेकामी हणून घेणेत यावी. तथापी सदर अनामत र कमे या तुलनेत जादा 
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काम होणार असेल तर यानुसार या संभा य यादा कामापोट या ५% माणे होणार  र कम 
सं थेकडुन अगाऊ भ न घेणेत यावी. सदरची होणार  अनामत र कम ह  मोठ  अस याने 
सं थे या मागणीचा व यांचे आिथक िनकड चा वचार करता चालु व पुढ ल वषाचे काम पुण 
झालेनंतर सदर र कमपेैक  ४% र कम ह  सं थेस वर त परत करावी. मा  उवर त १% र कम 
ह  मनपातील लेखाप र णानंतर लेखाप र णातील सव आ ोपािधन आ ेप व वसुलपा  आ ेप 
याची १००% पुतता सं थेमाफत सादर झालेनंतर सदरची र कम सं थेस परत देणेत यावी. 
तथापी याबाबत शासक य तरावर यो य तो िनणय घेणेस मा यता दे यात येत आहे. सन 
२०१९-२० 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 इतर अ य 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 इतर अ य म हला व बालक याण योजनेतील उपलेखािशषातगत केले या 
तरतुद ंमधुन व नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल इतर अ य (म हला व बालक याण 
योजनेअंतगत केले या तरतुद ं यितर  नागरव ती वभागासाठ  केले या इतर क याणकार  
योजनेअंतगत अ य उपलेखािशषातील तरतुद  मधुन) उपल ध तरतुद ंमधुन चालुवष  व 
अशाच कारे पुढ ल वष  “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, पुणे/मुंबई. यांचेमाफत 
सन २०१९-२० ते सन २०२०-२१ 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 माणे कायवाह  करणेत यावी.            

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

----------  
 

ठराव मांक – २२      वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०३/०२/२०२०             
सुचक : मा.अनुराधा गोरखे      अनुमोदक : मा.अ नी िचंचवडे 
संदभ : मा.अनुराधा गोरख े, मा.अ नी िचंचवडे यांनी ता वत केले माणे मा.सभापती म हला 
व बाल क याण सिमती यांनी पवानाथड  ज ा २०१९-२० चे आयोजन पी.ड यु.ड  मैदान सांगवी 
येथ े दनांक – १८/०२/२०२० ते द.२१/०२/२०२० या कालावधीत करणेबाबत कळ वले होत.े 
सदर तारखेम ये अंशत: बदल क न यानुसार पवानाथड  ज ा २०१९-२० च ेआयोजन पी.ड यु. 
ड . मैदान सांगवी येथ े द.२२/०२/२०२० ते द.२६/०२/२०२० या कालावधीत आयोजन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत ठरावा माणे कायवाह  करणे 
यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

                                           ( कुटे िनमला संजय ) 

                                                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/५६/२०२० 
दनांक :  १३ /०२/२०२० 

                                                          
         (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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(िवषय मांक १ चे संल  प  – अ) 
अ.  िवषयाचे नाव काय म कालावधी दररोज 

२ तास 
ित लाभाथ  
य  िश ण 
शु क र. . 

य  िश ण 
शु कावर १८% 

माणे होणारी 
जीएसटीची 

र. . 

एकुण िश ण 
शु क ( य  
िश ण शु क + 
१८% माणे 
जीएसटी या 

र मेसह होणारी 
र म) र. . 

मनपा तरावर 
िन ीत कर यात 

आलेले एकुण 
िश ण शु क 

(एकुण िश ण 
शु का या कॉलम 

. ६ नुसार या 
र मे या ९०% 

माणे होणारी 
र म) र. . 

दवस तास 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१ इंटे रअर िडझाईन व डेकोरेशन िश ण. ४५ दवस ९० तास २९२५.०० ५२६.५० ३४५१.५० ३१०६.३५ 

२ हेअर पा, हेअर टाईल व मेकअप 
युटीिशयन िश ण. 

७५ दवस १५० तास ४८७५.०० ८७७.५० ५७५२.५० ५१७७.२५ 

३ युरल पट ग िश ण. १५ दवस ३० तास ९७५.०० १७५.५० ११५०.५० १०३५.४५ 

४ लमासा आट िश ण. १५ दवस ३० तास ९७५.०० १७५.५० ११५०.५० १०३५.४५ 

५ टाकाऊ पासून टकाऊ व तु तयार करणेचे 
िश ण. 

३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 

६ इ टंट फुड िश ण. ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 

७ युट बॅग मेक ग व बांबु आट मेक ग िश ण. ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 

८ फोटो लॅिमनेशन व े मग िश ण. २० दवस ४० तास १३००.०० २३४.०० १५३४.०० १३८०.६० 

९ सॅिनटरी नॅपक न िश ण. १० दवस २० तास ६५०.०० ११७.०० ७६७.०० ६९०.३० 

१० पोकन इंि लश, संभाषण कौश य व 
ि म व िवकास िश ण. 

९० दवस १८० तास ५८५०.०० १०५३.०० ६९०३.०० ६२१२.७० 

११ फॅशनेबल ेस िडझाय नग पेशलायजेशन 
िश ण. 

९० दवस १८० तास ५८५०.०० १०५३.०० ६९०३.०० ६२१२.७० 

१२ फायबर लास अॅड हा स िश ण. ४५ दवस ९० तास २९२५.०० ५२६.५० ३४५१.५० ३१०६.३५ 
१३ बाल संगोपन िश ण. ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 
१४ िवमा स लागार िश ण. ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 

१५ पोषक आहार व आरो य िश ण. ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 

१६ ं ट ऑफ स कम रसे शिन ट िश ण. ४५ दवस ९० तास ३३७५.०० ६०७.५० ३९८२.५० ३५८४.२५ 

१७ ॅ हल व टु रझम ितनीधी िश ण. ६० दवस १२० तास ३९००.०० ७०२.०० ४६०२.०० ४१४१.८० 

१८ ऑनलाईन स हसेस िश ण. ३० दवस ६० तास १९५०.०० ३५१.०० २३०१.०० २०७०.९० 

१९ काय म व थापन िश ण. २५ दवस ५० तास १६२५.०० २९२.५० १९१७.५० १७२५.७५ 

२० मेणब ी बनिवण.े(कॅ डल मेक ग) १५ दवस ३० तास ९७५.०० १७५.५० ११५०.५० १०३५.४५ 

२१ लाँ ी. १५ दवस ३० तास ९७५.०० १७५.५० ११५०.५० १०३५.४५ 
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( िवषय मांक १ चे संल  ) 
 

पंडीत दनदयाल उपा याय – मिहलांसाठी ान कौश य वाढ काय म. 
सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ 

 
मिहला लाभा यासाठीचे पा ता िनकष. (अटी व  शत ) :- 

 
१) मिहला / मुली या नावे आधारकाड / आधारकाड काढलेब लची पोच पावती (रिहवाशी त) ची 

सा ां कत स य त आव यक. 
 

२) पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीत वा त  असणे आव यक. 
 

३) कुठ याही उ प  गटातील मिहला / मुल ना सदर िश ण काय मात सहभागी होता येईल. 
मा  यासाठी वय वष १६ पूण असणे आव यक. 

 

४) वा त ा या / वया या पुरा ाथ मिहलां या नावे / नाव असलेले :- आधारकाड / आधारकाड 
काढलेब लची पोच पावती (रिहवाशी त) / घरप ी (िमळकतकर) पावती / प. च.म.न.पा.चे 
झोपडप ीधारक हणुन ओळखप  / मतदार ओळखप  / पॅनकाड / िव ुत बील / टेिलफोन 
बील / रा ीयकृत बँकेचे पासबुक / रेशनकाड इ. त सम् कागदप े यापैक  एक कागदप  
(सा ां कत स य त) पुरा ाथ सादर करावे लागेल. 

 
५) सदर िश णास इ छुक मिहला सा र असणे आव यक. यानुसार शै िणक अहते या 

पुरा ाथ कुठलीही कागदप े सादर करणेची आव यकता नाही. 
 

६) १५ ते ३० मिहला या मयादेत येक मिहलां या गटांनी गट मुखामाफत आव यक या 
कागदप ांसह (सा ां कत स य त) व येक मिहले या फोटोसह िवहीत नमु यात फाईल 
सादर करणे आव यक. 

 
७) ल ानंतर या कवा इतर कारणा तव नाव बदलाबाबत या पुरा ाथ पॅनकाड / ल पि का  / 

िववाह न दणी दाखला / र म पये १००/- या टॅ प पेपरवर केलेले ित ाप  इ यादी 
त सम् कागदप .े यापैक  एक कागदप  (सा ां कत स य त) पुरा ाथ सादर करावे लागेल. 

 
 


