
 

 

1
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक – १७ 

 सभावृ ांत 
 
दनांक - २२/०४/२०१५                       वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २२/०४/२०१५ 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. आ हाट मंदा उ म 

५. मा. बो-हाडे शुभांगी संजय 

६. मा. पवार संगीता शाम 
 

 
  या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.पवार – कायालय अिध क 
(सभाशाखा), मा.ऐवले - समाज वकास अिधकार , मा.बहा रपुरे - सहा.समाज वकास अिधकार , 
मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
      उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे  वषय सभाकामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आल.े  
 

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. 
 

वषय .२) २१ जून २०१५ रोजी जागितक योग दन साजरा करणेबाबत – मा.शुभांगी  

 बो-हाडे, मा.मंदा आ हाट यांचा ताव. 
 

वषय .३) मा.म हला व बालक याण सिमती या सव सद यांसाठ  आ यास दौरा आयो जत  

 करणेबाबत – मा.मंदा आ हाट, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव. 
 

--------- 
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 दनांक ०८/०४/२०१५ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक १६ ) चा 
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

ठराव मांक : २१      वषय मांक : १ 
दनांक : २२/०४/२०१५      

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

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

    नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 
म हला व मुलांसाठ  / मुलींसाठ  व वध कार या क याणकार  योजना राब व या जातात.  
यात “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म ” ह  योजना राब व यात येते.  सदरची 

योजना गे या २ आिथक वषापासून म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेने पंपर     
िचंचवड महानगरपािलकेत चांग या कारे राब वली आहे व वशेष क न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील व तीपातळ वर ल िश ण घे याचा अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं थेला भरपूर अनुभव आहे. याचा वचार करता म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं था, पुणे यांना चालू वषाचे हणजे द.३१/०३/२०१६ अखेरपयत या कालावधीत 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म व तीपातळ वर राब वणेस मा यता देणेत यावी.  
तसेच शै णक अहते या कोसससाठ  म हलांकडून गोळा करणेत येत असले या 
कागदप ां या संदभात काह  अडचणी येतात.  उदा. कोससम ये भाग घेत असले या एखा ा 
म हलेला १० वी पास चा पुरावा ायचा असेल तर ती तीचे १० वी चे माकशीट कंवा एल.सी. 
/ ट .सी. असे देते, दले या १० वी पास या माकशीटवर कंवा एल.सी. / ट .सी.वर तीचे 
माहेरचे नाव असते व स ा ल न होऊन ती सासर  आली अस याने ित या वा त याचा पुरावा 
हणून असले या कागदप ांवर तीचे सासरचे नाव असते.  ह  दो ह  नावे वेगळ  असतात 
हणून तीला दो ह ह  कागदप ांचा संबंध जोड यासाठ  ल नप का, मॅरेज स ट फकेट, 

पॅनकाड, कंवा ित ाप  ावे लागते.  अशा करणात स ाची समाजातील व तु थती 
पाहता या म हलेकडे ल नप का नसते, सवाकडेच मॅरेज स ट फकेट ह  नसते व सवाकडेच 
पॅनकाड ह  नसते आ ण ित ाप  करायला पैसे खच होतात.  हणून ब-याचशा म हलांना 
इ छा असुनह  शै णक अहततेचे कोसस करता येत नाह त.  गे या दोन वषात मा. 
पदािधका-यांनी ह  बाब मा. थायी सिमती, मा.म हला व बालक याण सिमती व मा.संबंधीत 
अिधकार  यां या ल ात आणुन दली आहे. हणून शै णक अहतते या पुरा याची अट 
कुठ याह  कोससला न लावता, सव काससला सा र अशी अट लावून मा यता दे यात यावी.  
हणजे कोस करायची इ छा असलेली कुठलीह  सा र म हला िश णापासून वंचीत राहणार 

नाह . सदरचे िश ण हे शासक य तराव या मा य अ यास मानुसार व सदर तावात  
5- प  – अ म ये नमुद केलेनुसार कालावधी ( दवस/तास )  िश ण शु कानुसार 
मनपा या अट  व शत नुसार पा  होणा-या म हला / मुलींना मे.अ खल भारतीय थािनक 
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वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत थेट प दतीने दे 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.  या म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या उपलेखािशषासह एकूण ४० 
उपलेखा िशषाचा समावेश आहे.  तर  म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म या 
उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ३९ उपलेखा- -िशषातगत 
केले या तरतूद ंमधून 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 

राब वणेकामी योजने या अंमल बजावणीकामी शासक य व येणा-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 : २ 
दनांक : २२/०४/२०१५      

सुचक : मा.शुभांगी बो-हाडे     अनुमोदक : मा.मंदा आ हाट 

संदभ :- मा.शुभांगी बो-हाडे, मा.मंदा आ हाट यांचा ताव – 

   २१ जून २०१५ रोजी जागितक योग दन साजरा करणेत यावा व याम ये खालील 
माणे काय मांचा समावेश असावा. १) पंपर  िचंचवड शहरातील म हलांसाठ  योग 

कायशाळा, २) योगासन ा य के, ३) योगामधील व वध वषयांवर ल त ांची या यान,े 
४) जागितक योग पधत वजे या ठरले या  म हलांचा स कार. वर ल माणे जागितक योग 
दन साजरा करणेस व काय मा या आयोजनासाठ  आव यक असणारा खच सभागृहाचे भाडे, 
साऊंड िस टम, ोजे टर, या या यांचे मानधन, मृितिच ह, माणप , बॅनर व टँ ड  
पु पगु छ, मा यवरांचा चहा ना ा, वास खच इ.साठ  र. .५०,०००/- इतका खच अपे त 
आहे.  तर  २१ जनू २०१५ हा जागितक योग दन नागरव ती वभागा यावतीने साजरा 
करणेस व याकामी येणा-या र. .५०,०००/- (अ र  र. .प नास हजार फ ) चे खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक : २३      वषय मांक : ३ 
दनांक : २२/०४/२०१५      

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

संदभ :- मा.मंदा आ हाट, मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव – 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वभागामाफत राब व यात येणा-या  
म हला व बालक याण योजनेअंतगत व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात.  
याच माणे इतर रा यांम ये म हलांसाठ  या क याणकार  योजना, उप म राब व यात 
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येतात याची पहाणी कर या या हेतूने मा.म हला व बालक याण सिमती या सव 
सद यांसाठ  िस कम दा जिलंग, केरळ, का मर यापैक  एका ठकाणी मे २०१५ म ये 
अ यासदौरा  आयो जत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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/ ३४० /२०१५ 

दनांक : ३०/०४/२०१५ 
 
 

                                                                                                         
         कायालय अिध क 

        सभाशाखा 
 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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प  – अ – म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म 
 

मा. म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव .२१ दनांक २२/०४/२०१५ चे लगत   
 

अ. . वषयाचे नाव शै णक 
पा ता 

काय म कालावधी  

( दररोज २ तास ) 
कालावधी तास 

१ पोकन इं लश ७ वी पास ३० दवस ६० तास 

२ युट क चर व हेअर डझायिनंग सा र ७५ दवस १५० तास 

३ दु धज य पदाथ तयार करण े सा र ३० दवस ६० तास 

४ अड हा स िग ट आट क स िनिमती 
(केिमकल लॉवर, िसरॅिमक लॉवर पॉट, 
लास पट ंग, टेन लास पट ंग, े िमंग, 
पो टर े िमंग इ.) 

सा र ४५ दवस ९० तास 

वेलर  तयार करणे  १५ दवस ३० तास 

फर टॉईज  १० दवस २० तास 

                            एकूण  ७० दवस १४० तास 
५ व वध कार या अगरब ी, धुप, सुगंधी 

उटणे, फेस पॅक, सुगंधी तेल, शॅ प,ु अ रे, 
हबल मेहंद  तयार करण.े 

सा र २५ दवस ५० तास 

६ ले ुप टचस िश ण १० वी पास ३० दवस ६० तास 
७ घरगुती वापरातील पदाथ तयार करण.े 

( व वध मसाल,े शेवई, लोणची, पापड इ.) 
सा र १५ दवस ३० तास 

बेकर  उ पादने  १० दवस २० तास 
                            एकूण   २५ दवस ५० तास 

८ से सग स िश ण ७ वी पास ३० दवस ६० तास 
९ बाल संगोपन िश ण सा र ३० दवस ६० तास 
१० वमा स लागार  १० वी पास ३० दवस ६० तास 
११ पेपर क हजन ५ वी पास ६० दवस १२० तास 
१२ ण से वका िश ण ७ वी पास ३० दवस ६० तास 
१३ केटर ंग यव थापन सा र ३० दवस ६० तास 
१४ रेड मेड गारमटस व टेलर ंग  सा र ९० दवस १८० तास 

 


