1
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा. म हला व बालक याण सिमती सभा
कायप का

मांक – १६

सभावृ ांत
दनांक - २५/०५/२०१६

वेळ - दु पार ३.०० वा.

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

दनांक

२५/०५/२०१६

रोजी

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

दु पार

३.००

वाजता

महापािलके या

क सभा
शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१) मा. िगता सुिशल मंचरकर

-

सभापती

२) मा. गोफणे अनुराधा दे वदास
३) मा. जवळकर वैशाली राहु ल
४) मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव
५) मा. ठ बरे सुभ ा ई र
६) मा. अ

नी गजानन िचंचवडे -पाट ल

या िशवाय मा.खांडकेकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बडे –
शासन अिधकार , मा.ऐवले - समाज वकास अिधकार , 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) म हलांसाठ
यांचा

ान कौश य वाढ काय माबाबत–मा.अनुराधा गोफणे, मा.शैलजा िशतोळे

ताव.
----------

दनांक ११/०५/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

कट केले.
----------

मांक १५ ) सभावृ ांत कायम

2
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला.
ठराव

मांक : १७

वषय

दनांक : २५/०५/२०१६

सुचक : मा.अनुराधा गोफणे,

अनुमोदक : मा.शैलजा िशतोळे

संदभ :-मा.अनुराधा गोफणे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा

मा.महापािलका सभा ठराव
म हला, बालके यां या
वषयक अट

व शत

ताव.

. ९९८ द. २०/०९/२०१०, अ वये “महापािलका

ठरवून अशा योजनां या मसु ास अंितम र या मा यता दे णे, मुळ
योजना बंद करणे, एखाद न वन

करणे इ. बाबीं या अंमलबजावणी कामी धोरण िन

त कर याक रता अंितम

िनणयाचे महापािलका सभेचे अिधकार मा.म हला व बालक याण सिमतीस
मा यता दे णेत आलेली आहे .

यापैक “म हलांसाठ

काय म”, ह एक योजना असून या योजनेअंतगत नोकर
िश ण वषयांचे

मु य क याणकार
म हला / मुलगी

वषयां या

ान कौश य वाढ

यवसायासाठ मदत

िश ण दे यात येत असते. सदर

हावी

िश ण योजना राब व याकामी या

िश णापासून वंिचत राहू नये. तसेच अिधकािधक म हला व मुली या व वध
हावी. मनाजोगता

यांना

याचा उपयोग

हावा.

यांना नोकर

यवसाय करता यावा यासाठ सदर योजनेअंतगत

िश णाचे आयोजन करणेत येत असते. गरज नसतांना एकुण

१०% इतक र कम सहभाग शु क

म हला सबलीकरणा या / स मीकरणा या

िश ण शु का या

ीने कायम

िश णास येणार नाह

व पी धोरण िन

त असावे

मनपामाफत राब व यात येणा-या सदर योजनेअंतगत चालू वषासह यापुढे कुठ याह
एकुण

िश णास सा र अशी शै

िश ण शु का या १०% इतक

र कम सहभाग शु क

यां या आवड या वषयात

यवसाय करणेसाठ चा उ च
अिधकािधक वाढ

यांचे

या अिधकािधक पारं गत होऊन

ान कौश य अ यावत

म हला/मुलीं या इ छे नुसार एखादे/तेच

हणून
िश ण

हणून भ न इ छूक म हला

िश णा या मा यमातून

कारचा आ म व ास िनमाण

हावी. वेळोवेळ

हणून

णक अहता ठे वणेस मा यता दे णेत येत आहे . तसेच

िश णात सहभागी होत अस याने तसेच

अ यावत हावे

व वध

हणून भ न दै नं दन कौटु ं बक काम/जबाबदा-या सांभाळू न

यां यातून वेळ काढू न वना हे तू / वनाकारण कुठलीह म हला

वषयां या

हणून

उ े शास कायप दतीचा अडथळा येऊ नये. तां क कारणा तव कुठलाह

ान कौश यात पारं गत होऊन दै नं दन जवनात
िमळणेस मदत

यायो जत कर यास

यानुसार नमुद कर यात येते क , म हला व बालक याण योजने

अंतगत व वध क याणकार योजना राब व या जातात.
व वध

े ातील

वकासाक रता राबवावया या योजना तयार करणे, योजने या लाभाथ

योजने या मसु ात कालानु प बदल करणे, एखाद कालबा
योजना सु

मांक : १

हावा
हावे

यां या

ान कौश य

यांचे म ये नोकर
ान कौश यात

हणून सदर योजनेअंतगत

िश ण परत घे यास तसेच एका पे ा अनेक वषयांचे

िश ण घे यास/दे यास मा यता दे णेत येत आहे . व

यानुसार लाभ दे याचा दे याचा अिधकार

3
मा.आयु

सो. यांना दे णेस मा यता दे णेत येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता

ठरावा माणे कायवाह करणेत यावी.

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

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

( िगता सुिशल मंचरकर )
सभापती

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

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर १८. नगरसिचव कायालय

मांक : नस/११/का व/९५१/२०१६

दनांक : २६/०५/२०१६

नगरसिचव

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार यांचेकडे पुढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.

या

