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                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  

पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
            मांक : नस/४/का व/ १९५ /२०१३ 
            दनांक :  २२ / ०२ / २०१३ 
 
 
ि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 सभा दनांक २७/०२/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत ....  
 

 
महोदय / महोदया,  
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक २७/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.  सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.  

 

             आपला व ासू, 
 

 
 
 
त :  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८. 
मा.म हला व बालक याण सिमती सभा 

 

कायप का मांक २० 
 
दनांक : २७/०२/२०१३                       वेळ : दपार  ु २.०० वा. 

 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक २७/०२/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारती मधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  
सभेत खालील कामकाज होईल. 
  

  दनांक २३/०१/२०१३ व १३/०२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .१९ ) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मुलींना खाजगी लासची फ  देणेकामी  

     अथसहा य देणे योजना .१० अंतगत सन २०१२-१३ या आिथक वषात एकूण 

     १५० अजापैक  १०८ अज पा  झाले असून पा  अजदारांना येक  र. .१,०००/- 

     माणे अथसहा य दे याक रता एकूण १,०८,०००/- ( अ र  र. .एक लाख आठ  

     हजार फ  ) चे खचास मा यता िमळणेकामी तसेच जे अज कागदप ां या पुतते  

     अभावी अपा  ठरले आहेत यांना कागदप ां या पूततेनंतर येक  र. .१,०००/-  

     अदा करणेकामी मा यता िमळणेबाबत मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेबाबत  

     वचार करणे. 
 

 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/ १९५ /२०१३ 
दनांक : २२ / ०२ / २०१३ 
 
टप – तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  ( डॉकेट ) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आला आहे. 


