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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. वधी सिमती 

कायप का मांक - १५ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०६/११/२०१७                      वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. वधी सिमतीची पा क सभा सोमवार दनांक 
०६/११/२०१७ 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.सोनवणे शारदा हरेन  - सभापती 
  २. मा.अ नी संतोष जाधव  - उपसभापती 
  ३. मा. वीनल क पल हे  े
  ४. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
  ५. मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

  ६. मा.यादव मीनल वशाल 
         
       या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.व ते – शासन अिधकार  ( शा.), 
मा.च हाण, मा.देशमुख, मा.पाट ल – कायकार  अिभयंता, मा.पाट ल – ाचाय आयट आय 
मोरवाड , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 

वषय .८) िश ण सिमतीवर शासन मा यतेने भाग सिम यांचे धत वर पािलका सद यांिशवाय 
इतर ४ पे ा अिधक नसतील इत या सद यांची नेमणूक करणेबाबत – मा.अ नी 
जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव. 

---------- 
ठराव मांक – ३९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०६/११/२०१७      वभाग – आयट आय मोरवाड  

सुचक – मा.मीनल यादव      अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.अित.आयु  याचें प  .औ स/ं०१/का व/५४६/२०१७, द.१९/०९/२०१७ 

       मा.अित.आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
       महानगरपािलके या आय.ट .आय.मोरवाड /कासारवाड  येथे क  शासना या Craftsman 

Training Scheme (CTS) अंतगत िश ण दे यात येते. सदर क म अंतगत अ खल भारतीय 
कौश य पधा पर ा घे यात येते. िश णाथ नी कौश य पधम ये भाग घेऊन यां या 
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कौश य गुणांना ो सा हत करणे याच माणे मनपा तथा आय.ट .आय.ला नावलौक क िमळवून 
देण े याकर ता ो साहनपर पा रतो षक योजना राब वणे यो य व संयु क ठरते. 
रा यशासनामाफत िनदेशक/गटिनदेशक कौश य पधा पर ा घे यात येतात. सदर पधम ये 
देखील िनदेशक/गटिनदेशक यांनी भाग घेऊन यां या कौश य मतेस वृ द ंगत करणे व 
ो सा हत करणेकामी  पार तो षक योजना सु  करणे तसेच िश णाथ ना िनयिमत िश णासह 
यांचे े ातील अ यावत वशेष िश ण देणे व यांचे ानात कौश य वृ  होणे या कर ता 

धोरण मसुदा ठर व यात आला असून संमत करणे आव यक आहे. तर  तावा सोबतचे 
“प रिश  ’अ’” अ वये िन त कर यात आले या धोरणास मा यता देणकेामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४०      वषय मांक – ०२ 

दनांक – ०६/११/२०१७      वभाग – आयट आय मोरवाड  

सुचक – मा.अ नी जाधव     अनुमोदक – मा. वीनल हे  े

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .औ स/ं०१/का व/६३९/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
       महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व औ ोिगक िश ण सं था 
(मुलींची) कासारवाड  सं था NCVT, DGT. Ministry of Skill Development & Entrepreneurship 

Govt. of India, New Delhi  यांची संल तना  (Affiliation) ा  असून महारा  शासनाची मा यता 
आहे.  महारा  शासन उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय . संक ण ३३१५/  १७/ यिश 
३, मं ालय, मुंबई ३२ दनांक १४ मे २०१५ अ वये रा यातील शासक य व खाजगी औ ोिगक 
िश ण सं थासाठ  ऑग ट २०१५ या स ापासून होणा-या वेशासाठ  वेश िनयमावली व 
िश ण शु क िनयमावलीस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. सदर शासन िनणयां या 

अनुषंगाने महापािलके या औ ोिगक िश ण सं था कर ता “ वेश या व िश ण शु क 
धोरण २०१५ िन त कर यात येऊन यास मा.महापािलका सभा ठराव .८४९ दनांक 
२०/०४/२०१६ अ वये मा यता घे यात आली व वेश स  २०१६ पासून लाग ूकर यात आले 
होते. यानुसार वा षक एक त िश ण शु क औ. .सं था मोरवाड  कर ता र. .२०,०००/- व 
औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  कर ता र. .१०,०००/- आकार यात येत आहे.  मा. थायी सिमती 
सद य तसेच स मा.नगरसद यांनी फ  वाढ कमी करणेची केलेली मागणी तसचे महानगरपािलके या 
क याणकार  योजनेतंगत येथील नागर क/ युवा पढ ला अिधकतम सेवा सु वधा उपल ध ्    क न 

दे या या ीकोनातून सुधार त वेश या व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७ मसुदा 
तावा सोबतचे प  “ अ ” माणे िन त कर यात आलेला असून यास मा यता देणकेामी 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ४१     वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०६/११/२०१७     वभाग – ग े ीय थाप य  

सुचक – मा. वीनल हे  े    अनुमोदक – मा.मीनल यादव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ग े/ था/का वज/७७/२०१७, द.१०/१०/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
       मा.महापािलका सभा ठराव .०९ द.२०/०४/२०१७ अ वये “ग” व “ह” भाग सिम या 
िनमाण कर यास मा यता दलेली आहे. मा.आयु  यांचे कड ल द.१४/०६/२०१७ चे आदेशा वये 
‘ग’ े य कायालय काया वीत कर याचा आदेश दलेला आहे. मा यिमक व ालय थेरगाव येथे 
‘ग’ े य कायालयासाठ  थाप य वषयक कामे करणेसाठ  स या िन वदा उपल ध नाह . 
“थेरगाव गावठाण मु य र यास फ़ुटपाथ व दुभाजक करण”े (िन. .३३/२३-२०१६-१७) या 
भागातील चालु असले या कामामधुन ‘ग’ े य कायालयची शासन, थाप य व व ुत 
वभागाची बैठक यव था बदलणेबाबत व पाक ग यव थेचे काम करणेस मा. आयु  यांनी 
द.३०/०८/२०१७ चे तावास मा यता दलेली आहे. ‘ग’ े य कायालयाची थाप य वषयक 
कामे स या चाल ुअसले या “ भाग .५० थेरगाव गावठाण मु य र यास फ़ुटपाथ व दुभाजक 
करणे” या कामातुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४२      वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०६/११/२०१७      वभाग – थाप य उ ान  

सुचक – मा.सुरेश भोईर      अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . था.उ./ था/का व/९९/२०१७, द.१०/१०/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
महापािलका े ात ाथिमक सोयी सु वधां या कामांसाठ  भाग . ३३ सखुबाई गबाजी गवळ  
उ ानाम ये योगा क  उभारणे या कामास अनुदान ा  झालेले आहे.सदर कामाची िन वदा काढून 
कामाचा आदेश दे यात आलेला आहे. सदर योगा क  बांधकामासाठ  बांधकाम परवानगी आव यक 
अस याने करण बांधकाम परवानगी वभागाकडे दाखल करणेत आले होते. परंतु सदर 
उ ानाम य े बांधकामासाठ  असणारा एफ एस आय यापूव   या ठकाणी केले या बांधकामासाठ  

पूणपणे वापरला गेला अस याने योगा क ांचे बांधकामास बांधकाम परवानगी ा  होत नाह . 
तसेच सदर भागा या मा. नगरसद यांनीह  सदर उ ानात नवीन योगा क  न बांधता यापूव  
तेथे बांधकाम केलेला  हॉल योगा क  हणून कर याची मागणी केली आहे. आता सदरचा हॉल 
योगा क  हणून वापरात आणावयाचा आहे. यासाठ  या िन वदेमधून खालील कामे करणेत 
येणार आहेत. 
१)   ३२.०० मी. लांबीची नवीन िसमािभंत बांधण.े 
२)   उ ाना मधून योगा क ासाठ  वतं  वेश ार करण.े 
३)    योगा क ांचे संपूण पर सराला समतल क न पे वंग लॉक बस वण.े 
४)   रंग सफेद ची काम े
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५)   लॉवर बेड तयार करणे 
६)   पा याची टाक  बस वण े

     महापािलका े ात ाथिमक सोयी सु वधां या कामांसाठ  भाग . ३३ सखुबाई गबाजी 
गवळ  उ ानाम ये योगा क  उभारण ेिन वदेमधून योगा क  ऐवजी वर ल कामे करणेस मा यता 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                    ---------- 
ठराव मांक – ४३      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०६/११/२०१७     वभाग – शासन  

सुचक – मा.सुरेश भोई      अनुमोदक – मा.अ नी जाधव 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

         वषय – वै क य उपअिध क पदावर करावया या पदो नतीस मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०५ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

        
ठराव मांक – ४४      वषय मांक – ०६ 

दनांक – ०६/११/२०१७     वभाग – शासन  

सुचक – मा.मीनल यादव     अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/७४९/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

       वषय – जे  वै क य अिधकार  पदावर करावया या पदो नतीस मा यता िमळणेबाबत... 
वषय मांक ०६ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा.  

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

 
ठराव मांक – ४५      वषय मांक – ०७ 
दनांक – ०६/११/२०१७           वभाग – शासन  

सुचक – मा.अ नी जाधव     अनुमोदक – मा.सुरेश भोईर 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/७९६/२०१७, द.०१/११/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  - 
       बालकांचा मोफत व स चा िश णाचा अिधकार अिधिनयम २००९  हा रा यात 
०१/०४/२०१० पासून अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमामुळे मुंबई शहर ाथिमक िश ण 
अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण अिधिनयम 
१९५२ आ ण म य देश ाथिमक िश ण अिधिनयम १९५६, िनरिसत कर याकर ता व त संबंिधत 
कंवा तदुनषांिगक बाबींकर ता तरतूद कर यासाठ  महारा  शासनाचे अिधिनयम द. 
२६/०६/२०१४ अ वये िनगिमत केलेले असून सदर या अिधिनयमास मुंबई शहर ाथिमक 
िश ण अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व 
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म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३  असे सबंोध यात आले असून सदर 
अिधिनयम द.०१/०७/२०१३ पासून अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमातील कलम ३ (२) 
(क) नुसार “िनरिसत अिधिनयमां वये व याखाली केले या िनयमां वये घ टत केलेली शाळा 
मंडळे, थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या कंवा मंडळे यांचा संबंधीत पदावधी 
समा  झा यानंतर वस जत होतील आ ण सद य आपली पदे र  करतील अशी शाळा मंडळे 
थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या कंवा मंडळे ह  थािनक ािधकरणा या 

अधी ण, िनदेश व िनयं णाखाली काम करतील. ” हणजेच स य थतीत या िश ण मंडळाचा 
कालावधी पूण झालेला आहे, ती मंडळे वस जत होतील व सद य आपली पदे र  करतील. या 
मंडळाचा पदावधी समा  झालेला नाह , ती मंडळे पदावधी समा  होईपयत कायरत राहतील 
तथा प अशी मंडळे थािनक ािधकरणा या अधी ण,िनदश आ ण िनयं णाखाली काम करतील 
अशी प  तरतूद आहे. उपरो  अिधिनयम िनरिसत झा यामुळे यापुव  िश ण मंडळांना दान 
कर यात आलेले सव अिधकार आपोआप संपु ात आलेले आहेत. यामुळे  या अिधिनयमातील 
कलम ३(२) (ख) पुढ ल माणे आहे. “ संबंिधत थािनक ािधकरणास, अशा ािधकरणा या 
आव यकते माणे व याला लागू असले या काय ा या तरतूद नुसार, शाळा, मंडळे, थािनक 
सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या कंवा मंडळे घ टत करता येतील” हणजेच थािनक 
ािधकरणाला यांना लागू असले या काय ानुसार आव यकते माणे सिम या थापन करता 

येतील अशी तरतूद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० (१) अ वये 
“महानगरपािलकेस, वेळोवेळ  आप या पािलका सद यांमधून ( म हला व बालक याण 
सिमतीसह) वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल. अशा सिम यांनी महानगरपािलका  यांना 
वेळोवेळ  जे अनुदेश देईल ते पाळले पा हजेत” अशी तरतूद आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सभाकामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय सिमती 
कामकाज व मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे ) िनयम ६७ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३० अ नुसार आव यकता भासेल या माणे 
महानगरपािलकेस खाली नमूद केले या वशेष सिम यांपैक  एक कंवा जा त वशेष सिम या 
नेमता येतील. 
 
अ) थाप य सिमती – सावजिनक बांधकाम सिमती 
ब) वै क य सहा य आ ण आरो य सिमती. 
क) वधी सिमती – कायदा, महसूल आ ण सवसाधारण योजन सिमती. 
ड) शहर सुधारणा – सुधार सिमती. 
इ) मा यिमक, पुव ाथिमक शाळा आ ण तां क सिमती. 
फ) गिल छ व ती सुधार, गृहिनमाण आ ण समाजक याण सिमती 
 
       तसेच सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार – “ येक वशेष सिमतीवर ०९ 
(नऊ) महानगरपािलका सद य असतील ” अशी तरतूद आहे. “बालकांचा मोफत व स या 
िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९” या कलम -९ माणे येक थािनक ािधकरणाने  
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 (Local Authority)  यांचे भौगोिलक े ाम ये असणा-या सव शाळांबाबत (सव यव थापन, 
सव मा यम / सव प र ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, खाजगी वना अनुदािनत इ याद ) खालील 
जबाबदार  पार पाडणे आव यक राह ल. 
 
१.   (क) येक ६ ते १४ वष वयोगटातील बालकास मोफत व स चे ाथिमक िश ण 
         पुर वण.े 
२.   (ख) कलम ६ म ये विन द  के या माणे न जक या शाळे या उपल धतेची 
         सुिन ती करण.े 
३.  (ग) वंिचत व दुबल घटकातील बालकासं कोण याह  कारणाव न ाथिमक िश ण  
         घे यापासून ते पुण कर यापासून यास ितबंध केला जाणार नाह . याची  
         सुिन ती करण.े 
४.  (घ) या या अिधकार े ात राहणा-या चौदा वष वयापयत या बालकांचा अिभलेख  
         व हत कर यात येईल अशा रतीने ठेवण.े 
५.   (ड) या या अिधकार े ात राहणा-या येक बालका या शाळा वेशाची,  
        उप थतीची आ ण ाथिमक िश ण पूण कर याची खातरजमा क न याचे  
        संिनयं ण करण.े 
६.   (च) शाळेची इमारत, अ यापन कमचार  वग आ ण अ यापन साधन साम ी तसेच 
         पायाभुत सु वधा पुर वण.े 
७.   (छ) कलम ४ म ये विन द  केलेली वशेष िश ण सु वधा पुर वणे आ ण 
         थलांतर त कुटंुबातील बालकांचा वेश सुिन त करण.े 
८.   (ज) अनुसूचीम ये विन द  केलेली मानके व िनकष यांना अनु प असणा-या उ म 
         दजा या ाथिमक िश णाची सुिन ती करण.े 
९.   (झ) ाथिमक िश णासाठ  अ यास म व वा याय ( पा य म) वेळेवर व हत 
         कर याची खातरजमा करणे 
 १०.  ( )  िश कांसाठ  िश ण  सु वधा पुर वण.े 
 ११.  (थ)  या या अिधकार े ातील शाळां या कामकाजाचे संिनयं ण करण.े 
 १२.       थलांत रत कुटंुबातील मुलांना शाळांम ये वेश देण.े 
 १३.       शै णक  दनदिशका ठर वण.े 
 
       उपरो  नमूद जबाबदा-यां सोबत शालेय िश ण व डा वभाग,महारा  शासन 
यांचेकड ल शासन िनणय मांक :आरट ई २०१३/ . .२०/ ािश-१ दनांक ३१ डसबर, २०१३  व  
“बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९ ”, थािनक ािधकरणाची 
कत ये संदभातील शालेय िश ण व डा वभाग, महारा  शासन यांचेकड ल शासन िनणय 
मांक : आरट ई-१११४/ . .११९/एम एम- १ दनांक २० ऑग ट, २०१४ म ये नमूद केलेली 

कत य/ेजबाबदार  व काय थािनक ािधकरण यांनी पार पाडणे आव यक आहे. मुंबई शहर  
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ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व म य देश 
ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम २०१३, मधील कलम ३(२)(ग) चे तरतुद नुसार पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ वभागाचे अख या रत असले या सव  ाथिमक 
शाळां या  इमारती, सव थावर व जंगम मालम ा, व वध बँकेतील खाती िश ण मंडळ 
कायालयाने महापािलकेकडे वग करणेबाबतचा आदेश . शा/२/का व/२७१/२०१७ 
द.१४/०६/२०१७ िनगत केलेला आहे. सबब, मुंबई शहर ाथिमक िश ण,महारा  ाथिमक 
िश ण अिधिनयम,है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) 
अिधिनयम, २०१३, चे कलम ३(२) (ख), महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम 
३०(१), पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभा कामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, 
व वध वषय सिमती कामकाज व मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे िनयम)  िनयम 
६७  अ वये सिमती िनमाण करणे तसेच  वर ल माणेचे थािनक िधकरणाचे कामकाज 
िश ण सिमतीकडे देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

 
ठराव मांक – ४६      वषय मांक – ०८ 
दनांक – ०६/११/२०१७      

सुचक – मा.अ नी जाधव     अनुमोदक – मा. वाती काटे 

संदभ – मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनाचे िनदशानुसार िश ण सिमती थापन 
कर याक रता मा.महापािलका सभेपुढे वतं पणे वषयप  सादर केले आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० (१) अ वये महानगरपािलकेस वेळोवेळ  आप या 
पािलका सद यांमधून वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल अशी तरतूद आहे. िश ण 
सिमतीची कायक ा इतर वशेष सिम यापंे ा वेगळ  असून व ा याचे िश णा संबधीत 
अस याने िश ण े ातील / सामा जक े ातील काह  त ांना िश ण सिमतीम ये सद य व 
द यास िश ण सिमतीचे कामकाज दजदार हो यास मदत होणार आहे.  तर  स या महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० नुसार “ िश ण सिमती ” थापन कर यास आ ण 
शासन मा यतेने िश ण सिमतीम ये भाग सिम यांचे धत वर पािलका सद यांिशवाय 
महापािलका ह तील िश ण े ात/सामा जक े ात कायरत असणा-या आ ण मुंबई सावजिनक 
व त सं था अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध त अशासक य संघटनेचा 
पदािधकार  हणून कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा अिधक नसतील इत या सं येतील 
इतर सद यांची िश ण सिमतीवर रा य शासन व हत कर ल या माणे नेमणूक करणेकामी 
रा य शासनाची मा यता घेणेकामी िशफारस कर याक रता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
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करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

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

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

 
 
 

( सोनवणे शारदा हरेन  ) 

सभापती 
वधी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ १२३६/२०१७ 

दनांक : ०७/११/२०१७    
                                               

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
 
 

Z:\e drive\Nagersachiv1\New Folder\Ele 2017 sub committee sabhapati.doc 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  – १८ 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  वभाग 

प रिश  ‘अ’ ( ठराव   .३९ द.०६/११/२०१७  चे लगत) 
 

          अ खल भारतीय कौश य पधम ये ा व य ा  केलेल े िश णाथ , रा य तर य 
कौश य पधम ये थम मांकाने यश संपादन करणारे िनदेशक/गटिनदेशक यांना ो साहन/ 
पा रतो षक र कम देणे बाबत व िश णाथ ना वशेष िश ण देणेबाबतचे धोरण ... 

अ) महानगरपािलके या आय.ट .आय. मोरवाड  व आय.ट .आय.(मुलींची) कासारवाड  या  सं थांम य े
Craftsman Training Scheme (CTS) अंतगत िश ण दले जाते. अ खल भारतीय यवसाय स  
प र ेम ये संबंिधत यवसायामधून सं थेतून थम आले या िश णा याची अ खल भारतीय 
कौश य पधा पर ा D.G.T., Govt. of India, नवी द ली यां या माफत घेतली जाते.या 
पधम ये कौश य ा  िश णा याना ो सा हत करणे आव यक असून ो साहनपर 

पा रतो षक र कम योजना खालील प  ‘अ’ माणे राह ल. 

प  "अ" 

 

उपरो  अ. . १ ते ३ पैक  सवािधक असणार  र कम अिधक अ. . ४ पैक  प र े या 
िनकालानुसार संबंधीत र कम/पा रतो षक िश णा यास देय रा हल. 

 

अ. . कौश य 
पधा प र ा िनकष 

पा रतो षक 
र कम 

शेरा 

१. वभागीय 
पधा पर ा 

सव वषयांना उप थत 
िश णाथ  वभागीय 
तरावर ल िनकाल 

५,०००/- 
अिधकतम 

तर 
श तीप ासह 

२. वभागीय 
पधा पर ा 

रा य पधा पर ेक रता 
पा   उमेदवार 

१०,०००/- 

३. रा य तर य 
पधापर ा 

रा यात उ ीण होऊन रा ीय 
पधा पर ेक रता पा  

५०,०००/
- 

४. रा ीय 
पधा  पर ा 

उप थत(Qualified/Unqualified) १०,०००/- 
श तीप ासह 

थम मांक(Best Trainee) १,००,०००/- 

 

ब) D.V.E.T, महारा  रा य, मुंबई यां या माफत गटिनदेशक/िनदेशक यांची 
कौश य पधा आयो जत केली जाते. या पधामधील यश संपादन करणा-या 
गटिनदेशक/िनदेशक यांना खालील माणे ो साहनपर र कम  प  ‘ब’  माणे 
देय रा हल. 
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प  "ब" 

 

 

 

 

उपरो  माणे प  ‘अ’ व प  ‘ब’ म ये नमुद केले माण े आय.ट .आय.मोरवाड  व 
आय.ट .आय.(मुलींची) कासारवाड येथील िश णाथ , िनदेशक व गटिनदेशक यांना लागू रा हल. 

प  "क" 

३)    शासक य/िनमशासक य सं था, उदयोग आ थापना, शासक य/खाजगी आय.ट .आय., NGO’s, तां क 

               िश णा संबंिधत इतर सं था इ याद  यांचेकड ल व वध शॉट टम कोसस, सॉ ट क स कोसस  
                इ याद  व वध आव यक कोसस, ेिनंग ो ाम िन वदा / कोटेशन न काढता थेट िश णाथ ना  

                उपल ध क न    ावेत. 
४)   िश ण शु क/कोस फ  बाबत ९०% ह सा सं था (मनपा) माफत व १०% ह सा िश णाथ  माफत  

       दे यात येऊन एक ीत र कम मनपा माफत सं थेतील उपल ध लेखािशषातून अदा कर यात यावी. 
५)   व वध तां क/सामा जक े ातील त  यांना सेमीनार/काय म कर ता आमं त कर यात येऊन  
        शासन  िनणया या धत वर मानधन दे यात यावे. 
६)    तां क िश ण Training Institutes, शासक य/िनमशासक य सं था वभाग, उदयोग आ थापना,  
        NGO’s, तां क िश णा संबंिधत इतर सं था/संघटना, ं चाई इ. यांना सं थेतील मुलभूत सोयी  

         सु वधा उपल ध क न सामंज य करार अ वये (MoU) भाडे आकारणी क न ेिनंग अँ ट हट ज  

          सु  करा यात व सं थेस महसूल ा ीबाबत कायवाह  करावी. 
७)   Skill Development बाबत शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले धोरण, याच माणे संबंिधत े ातील 

       कायरत सं था/आ थापना यांचे कड ल Skill Developmentprograms, training activities, soft skill  

        courses, other refreshment courses इ. मनपा ITI माफतराब व याचे अिधकार मा. अित र  आयु   

         यांना दान कर यात येत असून यांनी याबाबत संपूण कायवाह  करावी. 
 
           सदरचे धोरण ( प  ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ साठ ) सन २०१६-१७ पासून लागू राह ल. 
 
                                                               सह /- 

अित र  आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

अ. . कौश य पधा 
प र ा िनकष पा रतो षक र कम शेरा 

१) रा य तर य 
पधा पर ा 

थम 
मांक 

बेसीक + ेड पे + महागाई 
भ ा िमळून होणार  र कम 

माहे माच 
म ह याचे 
वेतन 

“मनपा आय.ट .आय. िश णाथ ना कौश य वकास आधार त वशेष िश ण देणेबाबत” 

१)     सं थेतील यवसाय व अ यास मानुसार अ ावत िश ण देण.े 
२)     शासना या मागदशक “Duel System of Training” अथवा इतर णाली अ वये व वध 

                औ ोिगक आ थापना, इंड ज, कंपनी इ याद  समवेत सामंज य करार (MOU) करावेत. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व 

औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  

“ वेश या िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७” 

प रिश  अ ( ठराव   .४० द.०६/११/२०१७  चे लगत) 
 

१)     महारा  शासन उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय मांक : संक ण ३३१५/ . .१७/  

 यिश ३, मं ालय मुंबई ३२ दनांक १४ मे २०१५ अ वये महानगरपािलके या आयट आय येथील 
वेश या व इतर अनुषांिगक कायवाह  करावी. 

२)     उपरो  शासन िनणयातील प रिश  अ वये आय.ट .आय. मधील सव यवसाय 
(Trades)क रता एक त वा षक िश ण शु क ित िश णाथ  खालील माणे आकार यात 
याव.े 

अ. . सं था 
पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 

उमेदवार 

पंपर  िचंचवड 
मनपा 

ह बाहेर ल 
उमेदवार 

महारा  
रा याबाहेर ल 
उमेदवार(OMS) 

I वा षक िश ण शु क 

१) औ. .सं था मोरवाड  १,५००/- ५,०००/- २०,०००/- 

२) औ. .सं था (मुलींची) 
कासारवाड  

१,५००/- ३,०००/- १०,०००/- 

अ. . तपिशल 

पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 

उमेदवार 

पंपर  िचंचवड 
मनपा 

ह बाहेर ल 
उमेदवार 

महारा  
रा याबाहेर ल 

उमेदवार (OMS) 

II वेशा या वेळ  जमा करावयाची अनामत र कम 

१) िश ण अनामत र कम ५००/- ५००/- ५००/- 
२) ंथालय अनामत र कम १००/- १००/- १००/- 

 एकुण ६००/- ६००/- ६००/- 

िश ण शु क वा षक / सहामाह  / ितमाह  एक त घेणेत येईल. िश ण शु काबाबत शासन 
िनणयातील प रिश  अ वये इतर अनुषांिगक कायवाह  कर यात यावी. येक ६ म ह यानंतर 
िश ण शु क न भर यास ितमाह . १००/- माणे दंड आकार यात यावा.  अनामत र कम 
िश ण पूण केलेनंतर तसेच सव सा ह य, टुल कटस, पु तके इ याद  परत केलेनंतर व काह ह  

नासधूस न केलेस तारणधन परतावा कर यात यावा. 
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३)     शु क मंजूर कर याची या पुढ ल सुधारणेपयत सु  ठेवावी व वेळोवेळ  आढावा यावा. 

४)     महानगरपािलके या दो ह  औ ोिगक िश ण सं थामधील सव वेिशत जागा (Seats)क य 
वेश या (CAP round) ारे १०० ट के भर यात या यात. 

५)     शासन िनणयातील मागदशक वेश या िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली 
अ वये मा.अित र  आयु ांना वेळोवेळ  वेश या व िश ण शु क आकारणेबाबत 
धोरणाम ये बदल / सुधारणा कर याचे अिधकार दान कर यात येत असून यानुसार यापुढे 
धोरण िन त कर यात याव.े 

          महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व औ ोिगक िश ण सं था 
(मुलींची) कासारवाड  कर ता ता वत माणे “महापािलका आय.ट .आय. वेश या 
िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७” शै णक वेश स  सन २०१७ पासून 
लागू कर यास मा यता असावी. तसेच स  २०१६ म ये वेिशत िश णाथ  यांना सदरचे फचे 
सुधा रत धोरण ितस-या व चौ या शै णक स ाकर ता लागु राह ल.  

 

   सह /- 
            आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


