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

मांक – १३

सभावृ ांत

दनांक - ०५/१२/२०१८
पंपर

वेळ - दु पार ३.०० वा.

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

बुधवार दनांक ०५/१२/२०१८ रोजी दु पार ३.०० वाजता महापािलके या
महापौर मधुकरराव रामचं

क सभा

शासक य इमारतीमधील

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील

स मा.सद य उप थत होते.
१.

मा. वीनल क पल

हे े

-

२. मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन
३. मा.काटे

सभापती

वाती(माई)चं कांत

४. मा.च धे आरती सुरेश
५. मा.मुंढे उषा अंकुश

६. मा.कुटे िनमला संजय
७. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर
८. मा.िमनल वशाल यादव

या िशवाय मा.झगडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप- नगरसिचव, मा.घुबे –
कायकार अिभयंता, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.बहादरपुरे – सहा.समाज वकास
अिधकार , हे अिधकार सभेस उप थत होते.

----------

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल
क न घेणेत आले.
वषय

.१)

वषय

.२)

वषय

.3)

PWD

मैदान

सांगवी

येथे

पवनाथड

ज ेचे

मा. हराबाई(नानी घुले), मा.वैशाली काळभोर यांचा

आयोजन

करणेबाबत.

–

ताव.

अ यासदौरा आयो जत करणेबाबत.– मा. हराबाई(नानी) घुल,े मा.आरती च धे यांचा
ताव.

“पंड त

दनदयाल उपा याय – म हलांसाठ

ान कौश यवाढ काय म” या

योजनेबाबत.- मा.वैशाली काळभोर, मा.िमनल यादव यांचा
---------

ताव.

दनांक १२/११/२०१८ व २२/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी
----------

कट केले.

मांक १२)

2
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले.
ठराव

मांक – २१

वषय

दनांक – ०५/१२/२०१८

सुचक : मा. हराबाई(नानी)घुले

संदभ : मा. हराबाई(नानी)घुले , मा.वैशाली काळभोर यांचा

मांक - ०१

अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर
ताव –

सन २०१८-१९ या कालावधीत महानगरपािलके या नागरव ती

वभागा या अंतगत

आयो जत के या जाणा-या पवनाथड ज ेचे आयोजन PWD मैदान, सांगवी येथे फे ुवार - २०१९
म ये प ह या अथवा दु स-या आठवडयाम ये कर यास, सदर कामी खच

कमी पड यास

आव यकतेनुसार (नागरव ती वभागाअंतगत योजना) म हला बाल क याण इतर योजना काय म

व तरतूद मधुन खच कर यास व सदर कामी येणा-या खचास मा यता घेणेकामी मा. थायी

सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा.

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.

ठराव

----------

मांक – २२

दनांक – ०५/१२/२०१८

सुचक : मा. हराबाई(नानी)घुले

मांक - ०२

अनुमोदक : मा.आरती च धे

संदभ : मा. हराबाई(नानी)घुल,े मा. आरती च धे यांचा
नागरव ती

वषय

वकास योजना

ताव –

वभागाकडू न मा.म हला व बालक याण सिमती सद या

यां यासाठ राज थान येथे डसबर २०१८ अखेर कंवा जानेवार या प ह या आठवडयात अ यास
दौरा आयो जत कर यास, सदर दौ-यासाठ
याकर ता येणा-या

य

येणा-या म हला सद यांकडू न संमतीप

घेवून

खचास मा यता दे णेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस कर यात

येत आहे . सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत
यावा.

ठराव

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
मांक – २3

----------

वषय

दनांक – ०५/१२/२०१८

सुचक : मा.वैशाली काळभोर

संदभ : मा.वैशाली काळभोर, मा.िमनल यादव यांचा

ताव –

मांक - ०३

अनुमोदक : मा.िमनल यादव

मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठराव . १० द. ०४/०९/२०१८ नुसार एकुण १४
िश ण वषय व ती लाभाथ एकुण िश ण शु क (सव करांस हत) यास मा यता दे णेत

आलेली आहे . सदर सव करांस हत या दरात जी.एस.ट .ची १८% र कम अंतभु त आहे .
प

– अ मधील नमुद सव

िश ण वषयां या सव करांस हत असले या

यामुळे

िश ण शु का या

र कमेतून १८% जी.एस.ट .ची र कम वजा जाता येणा-या िश ण शु का या र कमेवर १)
लाभाथ १०% सहभाग शु काची र कम लाभा याकडू न सं थेस घेणेस मा यता दे णेत येत आहे .

२) याच र कमेनुसार या

3
ावया या दे यकातून ५% र कम लेखाप र ण पुत तेक ामीची कपात

क न घेणेस मा यता दे णेत येत आहे . ३) याच र कमेनुसार संभा य होणा-या एकुण खचा या
र कमेवर अनामत र कम व टॅ प युट र कम अगाऊ घेणेस मा यता दे णेत येत आहे . तसेच
लाभा याकडु न जमा झाले या र कमेवर ल जी.एस.ट .ची र कम सं थेमाफत भरणे, सं थेमाफत
भरणेत आलेली सदरची जी.एस.ट .ची र कम सं थेस अदा करणे व सदर ठरावालगत या प –
अ नुसार

ित लाभाथ एकुण

होणार र कम फ

िश ण शु क (सव करांस हत) असले या र कमे या ९०%

माणे

सं थेस अदा करणेस मा यता दे णेत येत आहे . मनपामाफत दे णेत येणार

जी.एस.ट . ची र कम जी.एस.ट . कायालयाकडे भरणेचे दािय व सं थेचे आहे . यामुळे मागील
वष मे. अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेला चालु वष अदा करणेत येणार जी.एस.ट .ची
र कम ह जी.एस.ट . कायालयाकडे भरणेत आ याबाबतचे ित ाप / हमीप सं थेकडू न घेणेत

यावे.चालु वषातील उव रत कालावधीचा वचार करता संपुण िश ण हे चालु वष अखेरपयत पुण
होणे अपे ीत आहे . यामुळे होणा-या िश णाची दे यके ह चालु अथवा पुढ ल वषा या सदर
योजनेसाठ केले या अंदाजप क य तरतुद तून अदा करणेस मा यता दे णेत येत आहे . तसेच
व तीपातळ व न यांची यांची मागणी असेल या सव म हलां या िश णा या गटिनहाय

फाई स
वकारणेत या यात.सं थेबरोबर करारनामा केलेला असला तर वर ल माणे कायवाह
क न अंमलबजावणी करणेस मा यता दे णेत येत आहे . याकामी / या यित र
सदर
योजनेसंबंिधत आव यक ते सव िनणय घेणेचे / येणारा
य
खच करणेचे सव अिधकार
मा.आयु सो यांना दे णेकामी मा यता दे णेत येत आहे .

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

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

वीनल क पल

सभापती

हे े )

म हला व बालक याण सिमती

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर – ४११ ०१८.

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर १८. नगरसिचव कायालय

मांक : नस/४/का व/७५१/२०१८

दनांक : ०६/१२/२०१८

(उ हास बबनराव जगताप)
नगरसिचव

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.

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

या

