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

कायप का मांक – १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १३/०४/२०१६                                                             वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक १३/०४/२०१६ 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. गोफणे अनुराधा दे वदास 
२) मा. जवळकर वैशाली राहुल 
३) मा. नेटके सुमन राज  
४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव 
५) मा. लांडे दा बाजीराव - सभा य  
६) मा. ठ बरे सुभ ा ई र 
७) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 
 या िशवाय मा.खांडकेकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बडे – 
शासन अिधकार , मा.आंबवण े – कायालय अिध क (मा यिमक  िश ण वभाग) मा.ऐवले - 

समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार , मा.बहा रपुरे - सहा.समाज वकास 
अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक - मा.सुमन नेटके     अनुमोदक - मा.अनुराधा गोफणे 
          सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत 
नस याने मा.म हला व बालक याण सिमती सद य मा.लांडे दा बाजीराव यांची सभा य  
हणून िनवड करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

(मा.लांडे दा बाजीराव यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
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 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .१) म हलांसाठ  ान कौश यवाढ काय माचे आयोजनाबाबत (२०१६-१७) – 

मा.अनुराधा गोफण,े मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
---------- 

 
दनांक २३/०३/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम 

करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 

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

ठराव मांक : १५        वषय मांक : १ 
दनांक : १३/०४/२०१६      
सुचक : मा.अनुराधा गोफण े     अनुमोदक : मा.अ नी िचंचवडे 

संदभ :- मा.अनुराधा गोफण,े मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव – 

    नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल म हला व बालक याण योजने अंतगत 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 योजना असून गे या तीन वषापासून मनपा तरावर 
राब व यात येते.  तसेच सदरची योजना ह  गे या तीन वषापासनू म.े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 ची 
आव यक असलेली आिथक मता व वशेष क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
व तीपातळ वर ल िश ण घे याचा म.ेअ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेला भरपूर अनुभव 
आहे.  यानुसार तातड ने योजना सु  होणेकामी, तसेच सं था िनवड साठ  लागणारा दघ 
कालावधीचा वचार करता व पुढ ल वष  होणा-या मनपातील मा.नगरसे वका / मा.नगरसेवकां या 
िनवडणुक ची संभा य आचारसं हता चालू आिथक वषात लागणेपूव  िश णाचे कामकाज सु  
असाव,े िश णास इ छूक असलेली कुठलीह  म हला िश णापासून वंिचत राहू नय,े िश ण 
लवकरात लवकर सु  हावे या उ ेशान ेमे.अ खल भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचे 
माफत थेट प दतीने मनपा तरावर मागील वष याच िश ण वषयांचे व याच 
अ यास मानुसार एकुण बारा िश ण वषयांचे िश ण हे मागील वष याच म हला 
लाभा यासाठ चे पा ता िनकष (अट  व शत ) व दरानुसार, सोबत या प  “अ” मधील नमुद 
तपिशलानुसार द.३१/०३/२०१७ अखेरपयत या कालावधीपयतचे िश णाचे काम हे म.ेअ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत देणेस मा यता देणेत येत आहे.  मागील 
वष याच दरात चालू वष  िश ण द याने हणजे ित लाभाथ  िश ण शु कात वाढ होणार 
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नस याने मनपाचे  आिथक हतच साधले जाणार आहे.  सदरची योजना ह  मनपा तरावर 
मनपा या या पूव या मा यता (धोरण)/कायप दतीनसुार अट  व शत नुसार राब व यास व मागील 
वष  माणेच चालू वष  देखील “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत ”  िश णात भाग 
घेणा-या म हलांना एकापे ा अिधक  कार या वषयांचे िश ण घे यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/दु ती कर याचे अिधकार मा.आयु  सो.यांना देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. व सदर योजनेवर होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  
सन २०१६-१७ या अंदाजप काम ये म हला व बालक याण योजनेसाठ  आिथक तरतुद करणेत 
आलेली आहे.  यात “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत ” या उपलेखािशषासह एकूण 
३९ उपलेखािशषाचा समावेश आहे.  तर  “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय मांतगत ” या 
उपलेखािशषावर नागरव ती वकास योजना वभागाने उवर त ३८ उपलेखािशषातगत केले या 
तरतूद ंमधून सदर योजनेसाठ  लाभाथ या ितसादानुसार िश णाचे वाढ व खचाकामी 
आव यकतेनुसार रकमा वग करणेस मा यता देणेत येत  आहे व यानुसार सदर योजना म.ेअ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था, पुणे यांचेमाफत द.३१/०३/२०१७ 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. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यानंी सभा संप याचे जा हर केल.े 
                                                     ( लांडे दा बाजीराव ) 

                                                       सभा य  
                                            म हला व बालक याण सिमती 

                                               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                     पंपर  - ४११ ०१८. 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/२१३/२०१६ 
दनांक : १६/०४/२०१६ 

                                                  
                                         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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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – ४११ ०१८. 

म हला व बालक याण योजना 
म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म सन २०१६-१७ 

प  – “अ” 

( ठराव मांक १५ द.१३/०४/२०१६ चे लगत ) 
अ. . वषयाचे नांव शै णक 

पा ता (अहता) 
काय माचा कालावधी 

दररोज २ तास 

ित लाभाथ  
एकूण िश ण 
शु क र. . 

   दवस तास  

१ २ ३ ४ ५ 

१ पोकन इं लश. ७ वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
२ युट क चर व हेअर डझायिनंग. सा र ७५ दवस १५० तास ४,५००/- 
३ दु धज य पदाथ तयार करण.े ८ वी पास ३० दवस ६० तास १,८००/- 
४ अड हा स िग ट आट क स  िनिमती, वेलर  

तयार करणे व फर टॉईज तयार करणे, 
(केिमकल लॉवर, िसरॅिमक लॉवर पॉट, 
लास पट ंग, टेन लास पट ंग, े िमंग, 
पो टर े िमंग इ.) 

सा र ७० दवस १४० तास ४,२००/- 

५ व वध कार या मेणब ी, अगरब ी, धुप, 
सुगंधी उटणे, फेस पॅक, सुगंधी तेल, शॅ पु, 
अ रे, हबल मेहंद  तयार करणे. 

५ वी पास २५ दवस ५० तास १,२५०/- 

६ ले ुप टचस िश ण १० वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
७ घरगुती वापरातील पदाथ तयार करणे व 

बेकर  उ पादने ( व वध मसाले, शेवई, 
लोणची, पापड इ.) 

सा र ३० दवस ६० तास १,५००/- 

८ से सगल िश ण १० वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
९ बालसंगोपन िश ण १२ वी पास ३० दवस ६० तास १,५००/- 
१० पेपर क हजन ५ वी पास ६० दवस १२० तास ३,०००/- 
११ ण से वका िश ण ८ वी पास ३० दवस ६० तास १,८००/- 
१२ केटर ंग यव थापन सा र ३० दवस ६० तास १,८००/- 

 
                                              सह /- 

                                          (लाडें दा बाजीराव) 
                                           सभा य  

                                           म हला व बालक याण सिमती 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८.  
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