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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - ६ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०४/०७/२०१७                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०४/०७/२०१७ 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे - उपसभापती 
  ३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

  ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
  ५. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े

  ६. मा.लोखंडे चंदा राज ू

  ७. मा.सुल णा राजू धर 
  ८. मा.कदम िनक ता अजुन 

  ९. मा.दशले रेखा राजेश 
 
 या िशवाय मा.आ ीकर – सहा.आयु , मा.इंदलकर - नगरसिचव, मा.पाट ल – ाचाय 
आयट आय, मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास 
अिधकार , मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार , मा.जरांडे – मु य सुर ा अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद य यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल 

क न घेणेत आले. 
 

वषय .१) म हला बचत गटातील व इतर म हलांना यवसाय िश ण उपल ध क न 
देणेबाबत – मा.योिगता नागरगोजे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव. 

 
वषय .२) सन २०१७-१८ या कालावधीत “ म हलांसाठ  ान कौश य वाढ काय म ” ह  

योजना व तीपातळ वर राब वणेबाबत – मा.सोनाली ग हाणे, मा.योिगता 
नागरगोजे यांचा ताव. 

---------- 



 

 

2
 

 
 दनांक २०/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०५)  सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

सभा कामाकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आल.े 
 
 

ठराव मांक - ०८       वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०४/०७/२०१७      

सुचक : मा.योिगता नागरगोजे अनुमोदक : मा.सागर आंगोळकर 
संदभ : मा.योिगता नागरगोजे, मा.सागर आंगोळकर यांचा ताव –  

       वषय – म हला बचत गटातील इतर म हलांना यवसाय िश ण उपल ध क न  

               देणेबाबत – 

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक - ०९       वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०४/०७/२०१७      

सुचक : मा.सोनाली ग हाण े अनुमोदक : मा.योिगता नागरगोजे 
संदभ : मा.सोनाली ग हाणे, मा.योिगता नागरगोजे यांचा ताव –  

म हला व बालक याण योजनेअंतगत सन २०१७-१८ या कालावधीत म हलांसाठ  ान 
कौश य वाढ काय म ह  योजना व तीपातळ वर राब वणेकामी म हला व बालक याण 
सिमती सभा ठराव . ४ द. ०६/०६/२०१७ नुसार धोरणास व मा. थायी सिमती सभा 
ठराव . ५५३ द. २१/०६/२०१७ नुसार म हला व बालक याण सिमती सभेने मा य 
केले या धोरणास अनुस न योजना अंमलबजावणी वषयक इतर बाबींस व सदर 
योजनेअंतगत होणा-या िश णासाठ  येणा-या य  खचास मा यता दलेली आहे. 

मा. महापािलका सभा ठराव . ९९८ द. २०/०९/२०१० नुसार “मा. म हला व 
बालक याण सिमतीने महापािलका े ातील म हला, बालके यां या वकासाकर ता 
राबवावया या योजना तयार करण,े योजने या लाभाथ  वषयक अट  व शत  ठरवून अशा 
योजनां या मसू ास अंितम र या मा यता देण,े मुळ योजने या मसु ात कालानु प बदल 
करणे, एखाद  कालबा  योजना बंद करण,े एखाद  न वन योजना सु  कर यास मा यता 
देणे ”.  यासंबंधीत महापािलका सभेचे अिधकार मा. म हला व बालक याण सिमतीस 

यायो जत केले अस याने यानुसार अंमलबजावणी कर यास मा यता दे यात आलेली 
आहे. यानुसार मा. म हला व बालक याण सिमती सभा यांचे ठरावातील धोरणा मक 
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मा यतेनुसार व मा. थायी सिमतीने सदर योजनेवर होणा-या य  खचास मा यता 
दलेनुसार सदरची योजना मनपा तरावर राब वणे म ा  आहे. 

म हलां या ान कौश यात वाढ हावी या उ ेशाने सदर योजनेचे आयोजन करणेत 
येते. तसेच वषयानु प अ यास म पाहुनच व तो आप याला झेपेल याची खा ी वाटणा-या 
हणजेच तो कोस कर याचे ान/कुवत/ मता असले या गरजू म हलाच सहभाग शु क 

भ न िश णात सहभागी हो यासाठ  फाईल सादर कर त असतात. यामुळे विश  अशा 
शै णक अहते या अट ची आव यकता नाह . विश  शै णक अहते अभावी म हलांना यांचे 
इ छेनु प ान कौश य काय मास सहभागी होणेपासुन वंिचत ठेवले अथवा ते वंिचत रा हले 
असे होणार नाह , केवळ शै णक अहतेतुन ानाची पातळ  कळुन येत नाह . यामुळे 
कुठलीह  गरज/ुइ छुक म हला ान कौश य काय मापासुन वंिचत राहु नये, काय मात 
सहभागी क न घेत नाह  अशा कुठ याह  कार या त ार स वाव राहु नये, या हेतुने 
कुठलीह / विश  शै णक अहता न ठेवता सव इ छुक सा र म हलांना ान कौश य वाढ 
काय मात सहभागी हो यास मा यता देणेत येत आहे. तथा प, ठरावानुसार मा य वषयांचे 
िश ण हे लाभा या या मागणीनुसार सव मनपा तरावर दे याचे सं थेला बंधनकारक 

करणेस तसेच सदरचे िश ण हे गुणा मक व दजा मक होणे गरजेचे अस याने सं थेने 
िन ीत केले या अट  व शत त बसणा-या म हलांची िश क पद  नेमणूक साठ  हणुन सदर 
योजनेअंतगत कोस पुण केले या म हलेला रोजगार िमळावा हणुन आ ण या म हलेची 
मागणी असेलतर या म हलेस ाधा य देणेत यावे. मा. म. व बा. सिमती सभा ठराव . ४ 
द.०६/०६/२०१७ मधील कंसातील  सव करांस हत  हा श द वगळुन या एैवजी  जी.एस.ट . 
लागु असेल तर जी.एस.ट . वेगळा दे यात यावा  अशी दु ती कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

अ प कालावधीत मो या माणावर ल िश णाचे कामकाज व तीपातळ वर सं थेला 
राबवावे लागणार आहे. यासाठ  मो या माणावर मनु यबळ िनिमती व िश णा या 
अनुषंगाने सा ह य सामु ी उपल ध करण,े इ याद  कामी यांना मो या माणावर आिथक 
गुंतवणूक करावी लागणार आहे. सदरचे िश ण हे व तीपातळ वर राबवावयाचे अस याने 
तसेच ते स या अ ती वात असले या सहाह  े य कायालया या ह त थो या फार फरकाने 
एकाच वेळ  राब वणे अिनवाय अस याने येक िश ण वगा या ठकाणी थं ब इं ेशन 
मशीन बस वणे सं थेला श य होणार नाह . अथवा तशी मागणी करणे यवहाय होणार नाह . 
मा  िश णा या बाबत कुठ याह  शंकेला वाव राहू नये या हेतुने मनपामाफत िन ीत 
केले या अिधकार /कमचा-यांमाफत येक िश ण वगास कमान दोनदा आक मक भेट 
देऊन अहवाल सादर करणे बंधनकारक करावे व यां या यो य या अहवालानुसारच सं थेस 
ठरलेली िश ण शु काची र कम अदा करणेत यावी. या माण ेदु तीस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 

                                            ( सुिनता हेमंत तापक र ) 

                                                   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/९६८/२०१७ 
दनांक : १४/०७/२०१७ 

 

                                                                                                                                                 
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


