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वेगवेगळया योजना राब वत आहे .
जे म हला बचत गट उ कृ

म हला

ताव –
आिथक

या

वावलंबी

हो यासाठ

या अनुषंगाने म हलांचे आिथक स मीकरण

काम करतात

यांना

महापािलका
हावे यासाठ व

ो साहन दे णे व न वन म हला व बचत गटांना

ेरणा िमळवुन दे यासाठ म हला बाल क याण व सा ा हक माझी सखी सोबती यां या संयु
व माने पंपर िचंचवड महानगरपािलका ह तील म हला बचत गटांनी मागील वषभरात राब वलेले
व वध यश वी उप मांचे

दशन व

पधा भर व यास या ठरावा वये मा यता दे यात येत आहे.

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---------यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले.
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