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पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - १८. नगरसिचव कायालय
मांक : नस/४/का व/९७०/२०१७
दनांक : १५/०७/२०१७

ित,
मा.......................................
सद य, म हला व बालक याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
वषय – पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण
सिमतीची पा

क सभा दनांक १८/०७/२०१७ रोजी आयो जत

केलेबाबत...
महोदय / महोदया,
पंपर
पा

िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची

क सभा मंगळवार

दनांक १८/०७/२०१७ रोजी दु पार ३.०० वा. महानगरपािलके या

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत

आली आहे . सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.

सभेस आपण उप थत रहावे, ह

वनंती.
मा.कळावे,
आपला व ासू,

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
त – १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार
२) कायालयीन नोट स बोड
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पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर ४११ ०१८.
मा.म हला व बालक याण सिमती सभा
कायप का

मांक – ७

दनांक – १८/०७/२०१७

वेळ – दु पार ३.०० वा.

पंपर िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा
सभा मंगळवार दनांक १८/०७/२०१७ रोजी दु पार ३.०० वा. महानगरपािलके या
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

क

शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली आहे.

सभेत खालील कामकाज होईल.
---------दनांक ०४/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का

मांक ०६)

सभावृ ांत कायम

करणे.
---------वषय

.१) पंपर िचंचवड महानगरपािलके या माफत

येक वष म हलांना व वध यवसायांचे

यवसाय िश ण वयंरोजगारासाठ दले जाते.रा ीय सुगी प ात तं
तळे गाव दाभाडे , पुणे ह सरकारमा य सं था असून
कार या

यवसाय

ा सं थे या वतीने व वध

िश ण काय माचे आयोजन केले जाते.

कार या यवसायांचे

ान सं था,
स या अ या

िश ण दे णा-या अनेक सं था उपल ध असून यांची फ

जा त अस याने इ छा असून सु ा अशा

िश ण काय माम ये सहभागी होणे

सवसामा य नाग रकास श य होत नाह . रा ीय सुगी प ात तं

ान सं था, ह

शासक य सं था अस याने िश णाचे दर इतर सं थां या मानाने माफक ठे व यात
आलेले आहे त.

ामु याने हे िश ण बेरोजगार त ण, म हला बचत गटां या व इतर

यासाठ उपल ध आहे . रा ीय सुगी प ात तं

ान

ासं थेने

लोरा नॅचर स

ा

सं थेची नेमणूक हे सव अ यास म सं थे या आवारा या बाहे र (On Site) राब व या
करता केलेली आहे . तर ५ कारचे हे अ यास म पंपर िचंचवड महानगरपािलके या
म हलांसाठ

ायोिगक त वावर राब व यास म हलांना वयंरोजगाराची संधी उपल ध

होऊ शकेल. अ यास म पूण केले या म हलांना

रा ीय सुगी प ात त

ान

तावा सोबत या

प

अ

नुसार मा. म हला व बालक याण सिमती या मा यतेने धोरण िन

त

सं थे या वतीने

श तप क दे यात येईल.

कर यास मा यता असावी.
तळे गाव दाभाडे या क

तसेच

प

तर

ब नुसार रा ीय सुगी प ात सं था,

शासनाचे मा यता ा

नॅचर स या सं थेमाफत एकूण ५ वषयांचे

सं थे या मा यता ा

िश ण काय म

लोरा

यांचे नावासमोर

नमुद केले या कालावधी, अ यास म व दरानुसार आयोजन कर यास व

याकामी येणा-या

य
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खचास मा यता दे णेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे

िशफारस करणेबाबत वचार करणे.
( दनांक १८/०७/२०१७ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर – ४११ ०१८.

पंपर िचंचवड महानगरपािलका,
पंपर – १८. नगरसिचव वभाग
मांक : नस/४/का व/९७०/२०१७
दनांक : १५/०७/२०१७ चे लगत.

टप –

तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप

वाचणेसाठ ठे वणेत आले आहे .

(डॉकेट) नगरसिचव कायालयात
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प

– अ

( म हला व बालक याण सिमती सभा वषय
उ ान

वभागामाफत उ ाने

मांक ०१

वकिसत करणे,

संवधन करणे व संगोपन करणे इ. कामकाज केले जाते.
अिधकार व कमचार उ ान वभागाकडे उपल ध आहे त.

द.१८/०७/२०१७ चे लगत)

ठक ठकाणी वृ लागवड करणे व वृ ांचे
सदर कामाचे आव यक

सदर

े ाम ये

म हलांना नोकर / यवसाय या मा यमातून उप ज वकेचे साधन
यासाठ सदर

पा ात तं
शा ातील

े ात म हलांसाठ

व वध

यवसाय

िश ण दे याचा अनुभव आहे .

मे.रा ीय सुगी

असलेली कुठलीह म हला
मे.रा ीय

मनपा तरावर एकूण ५
मा यता दे यात यावी.
असणा-या कुठ याह

दघ कालावधीचा वचार करता

िश णास इ छुक

िश ण लवकरात लवकर सु

िश ण हे १६ वष पुण केले या व मनपा ह ीम ये वा त य

दरानुसार (सव करांसह त)

प

यांचेमाफत

थेट

प दतीने

हणून भ न

यांचे आधारकाड, फोटो व एकूण
यांना

– ब मधील नमुद

सं थेमाफत सदर अ यास मानुसार दर इ याद िन

िश ण

िश णात सहभागी हो यास मा यता

द.३१/०३/२०१८ अखेर पयत

( पं.िचं.मनपा) यांचे माफत होऊन सदर

दाभाडे

यां यामाफत सादर अ यास मानुसार िशक व यास

उ प न गटातील म हलांना

यानुसार सोबत या

तळे गाव

हावे या

सदरचे

िश ण

सं था,

िश ण तातड ने

तं

वषयांचे

ान

रा ीय दजाची

पा ात

शु का या १०% र कम सहभाग शु क
दे णेत यावी.

िश ण दे ता येईल. सदरचे

िश णापासून वंचीत राहु नये,

कृ षी

सदरची सं था ह

या मुळे सदर या शासक य सं थेमाफत व तीपातळ वर

दे णेकामी तसेच सं था िनवड साठ लागणारा

िश ण

वषय/तपशीलानुसार व

िश ण दे णेकामी सं था िन

ती

ती संबंिधत सव कायवाह ह उ ान वभाग

िश ण मे.रा ीय सुगी प ात तं

ान सं था, तळे गाव

दाभाडे यांचे माफत राब व यास मा यता दे यात यावी. तसेच म हलां या

ान कौश याम ये वाढ

ा उ ेशाने सदर योजनेचे आयोजन कर यात येणार अस याने तसेच आव यक ती सहभाग

शु काची र कम भ न म हला
दे यास

क न

ान सं था, तळे गाव दाभाडे हया शासक य सं थेस पयावरण पुरक शेती/फलो ान या

म हलां या सोईनुसार या जागेत/उ ानाम ये सदरचे

हावी

ा

हो यास खुपच वाव आहे.

िश ण योजना राब वणे खुप गरजेचे आहे .

अस याने िन वदा माग व याची गरज नाह .

उ ेशाने

ा

ान/कौश य

ान असलेले

मा यता दे यात

िश णास येणार अस याने एकापे ा अिधक

यावी. सदर

िश ण

िश ण योजनेम ये आव यकतेनुसार बदल/ दु

कर याचे/योजना अंमलबजावणी संबंधीत यो य ती कायवाह
संबंिधचे सव अिधकार मा.आयु

वषयाचे

क न

िश ण योजना राब व या

सो. यांना दे यास व सदर योजने अंतगत होणा-या

िश ण खचास मा यता दे यात यावी.

ती

सव कामगार काय ाची अंमलबजावणी कर याची व

य

याच

माणे कागदप े सादर कर याचे सं थेस बंधनकारक कर यात यावे. सं थेचे काम हे म हलांसाठ
िश ण आयो जत करणे हे असून सं थेने वषयानु प दलेले दर हे फ

तर म हलां या सबलीकरणासाठ व स मीकरणासाठ ,

यां यासाठ जर असले

ान कौश याम ये वाढ हो यासाठ , म हलांना

नोकर / यवसाय क न

यां या कौटू ं बक व आिथक उ प नात वाढ हावी हा या

रोजगार/ वयंरोजगारास

वृ

उ ेश

आहे .

यासाठ

सं थेमाफत
करणे

येक

या संबंिधत

िश ण

वगात

सहभाग

यवसाय उभारणी ते व

िश णाचा मु य

घेतले या
,

व

म हलांना

पा ात सेवा,

तसेच जमाखच न द , आव यक परवाने/दाखले इ.बाबत मोफत मागदशन करणे सं थेला बंधनकारक
कर यात यावे. कोस कर याचे

ान/कुवत/ मता असले या गरजु म हला सहभाग शु क भ न

िश णात सहभागी होणार आहे त

नाह .

विश

अशा शै

यामुळे
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विश

अशा शै

णक अहते अभावी म हलांना

णक अहते या अट ची आव यकता

यां या इ छे नुसार

हो यापासून वंिचत ठे वले अथवा ते वंिचत रा हले असे होणार नाह .
ानाची पातळ कळू न येत नाह ,

नये.

यामुळे कुठलीह गरजू इ छुक म हला

िश णात सहभागी क न घेत नाह अशा कुठ याह

हे तूने कुठलीह

विश

शै

िश णात सहभागी

केवळ शै

णक अहतेतून

िश णापासून वंिचत राहू

कार या त ार स वाव राहू नये

णक अहता न ठे वता सव इ छुक सा र म हलांना सदर

काय मात सहभागी हो यास मा यता दे यात यावी.

सन २०१७-१८

वभागासाठ आिथक तरतूद कर यात आलेली आहे.

या लेखािशषातगत केले या तरतुद नुसार सदर

यात

िश णासाठ

ा

िश ण

या अंदाजप काम ये उ ान

या लेखािशषाचा समावेश आहे . तर
येणा-या

य

िश ण हे मे.रा ीय सुगी पा ात सं था, तळे गाव दाभाडे यांचेमाफत

खचास व सदरचे

द.३१/०३/२०१८ अखेर

पयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणीकामी या धोरणास मा यता दे णेत
यावी.

----------

सभापती

म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर – ४११ ०१८.

िश णाची याद
( म हला व बालक याण सिमती सभा वषय
अ. .

िश णाचे नाव

०१

Terrace Gardening

प

– ब

मांक ०१

िश ण कालावधी

दवस आ ण तास

तीन दवस ०३ तास
ती दवस

द.१८/०७/२०१७ चे लगत)
शै

णक पा ता

(अहता)
सा र

शु क

ित लाभाथ

(सव करांस हत)

र.१२००

ती लाभाथ

आ यास म – वन पती जीवनच , वन पती शर र व ान शा , भाजीपाला बॅग, पौ कबाग, कचन
गाडन, आंतर मशागत िनयोजन, आराखडा आ ण
मशागत,

ोथ रे युलेटरचा वापर, पा याचे

कस, रोग व

कड चे

यव थापन, कुंडयांचे

यव थापन, बयाणे

या,

यव थापन, खताचे िनयोजन, तण

लँट ंग मटे रयल, आंतर

यव थापन, जिमनीचा

कार, शोिभवंत झाडे -वृ , झुडपे, वेली,

ुिनंग व

ै िनंग,

बागकामाची अवजारे , थंड हवामानातील भाजीपाला, उ ण हवामानातील भाजीपाला, जै वक खते, जै वक
क डनाशके.
०२

Compost & Manure
Preparation

आ यास म – कंपो टचे वेगवेगळे

दोन दवस ०३ तास
ती दवस

सा र

र.८००

ती लाभाथ

कार, क बड खत, गांडूळखत, अळं बीखत, फामयाड मॅ युअर, ऐरो बक

आ ण एन एरो बक कंपो टं ग, कंपो टं गमधील वेगवेगळे सु मजीव – बॅ टर या व बुरशी व इतर जीव,
खताचे पॅक ंग कसे करावे, बाजारपेठ कशी उपल ध करावी, कंपो टं ग तयार कर या या
कच-यापासून खत तयार करणे.

प दती, घरगुती
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०३

बुके आ ण हार तयार करणे.

दोन दवस ०३

तास

Bouquet and Garland Making,

सा र

ती दवस

र.८००

ती लाभाथ

Bonsai Making सु या फुलांची
रचना (Dry Flower arrangement)
अ यास म – पु पगु छाचे

व वध

कार, कट

लॉवस आ ण लूज

लॉवस, शाक य व पुन

अवयव, बुके तयार कर यासाठ वापर या जाणा-या व तु, थमाकोल बॉल, सॅ टन रबीन, चमक ,
डं क,

पाद त
लोरल

लोरल हो डर, रबर बॅ ड, बुके तयार कर यासाठ लागणार उपकरणे – का ी, िसकेटस, वेगवेगळ

कंटे नस, बुके जा तकाळ टक यासाठ उपाय, व

यव था, सॅ पल बुके तयार करणे, बो साय संक पना,

बो साय या व वध शैली, अपराईट, कॅसकेड, म टपल
टाईल, िमनीएचर,

ा ट वुड बो साय, ए सपो ड

ा टं ग, लेअ रं ग, रे फाईिनंग बो साय

पेिसज,

ट,

ट

, फॉरे ट

टाईल, टू

आण

ंक

टाईल, रा ट

टाईल, बो सायसाठ वन पतीची िनवड, क टं ग,

ं क, फां ा, पाने, बो सायसाठ ची अवजारे व खते.

सु या फुलांची रचना – संक पना, फुले सुकव या या वेगवेगळया प दती,

लिचंग, फुले रं ग वणे, पॉट युर ,

सु याफुलां या रचनेसाठ या फुलदाणी, सुक फुले ह तकला, सु या फुलां या रचनेसाठ लागणा-या व तूंची
ओळख, हार,
०४

वाग, संचेट तयार कर याची प दती, उपल ध बाजारपेठ.

बटन आळं बी लागवड,
(बटन मश म

पाच दवस ०३ तास
ती दवस

क ट हे शन)

अ यास म – आळं बीची ओळख, आळं बीचे
आराखडा, कंपो टं ग फेज १, फेज २,

Tree Surveyor
(वृ

सव क)

पॉिनंग, केिसंग,

ो ग,

लोरांची ओळख,

ऑफ पुणे, शोभेची झाडे , र

ती लाभाथ

लिशंग, काढणी, पॅके जंग, व वध

तीन दवस ०३ तास

सा र

ती दवस

अ यास म – वन पती ओळख याचे तं , जीआयएस
वेगवेगळया

र.२०००

कार, आहारातील मह व, पौ ीक मु य, मश म युिनटचा

रोग, बाजारापेठेची मा हती, शासक य योजना, अनुदान.
०५

सा र

लोरा ऑफ महारा ,

र.१२००

णालीबाबत मा हती, मोबाईलचा वृ

लोरा ऑफ वे टन घाट,

कारचे

ती लाभाथ

गणनेसाठ वापर,

लोरा ऑफ को हापूर,

ज

या या कडे ने लाव यात येणा-या, उ ानात लाव यात येणा-या झाडांची ओळख,

वषयांची या ी व उपयोग, यवसाय कसा करावा याबाबत मागदशन.

सभापती

म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर – ४११ ०१८.

