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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९१०/२०१४ 

दनांक : १२/११/२०१४ 
 

ि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 वशेष सभा दनांक १५/११/२०१४ रोजी आयो जत  

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

वशेष सभा शिनवार दनांक १५/११/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० 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. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
कायालय अिध क (सभाशाखा) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 

 
 
 
 



 2 

 

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

कायप का मांक - ७ 
 

दनांक : १५/११/२०१४            वेळ : दपार  ु - ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची वशेष 
सभा शिनवार दनांक १५/११/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
  

वषय .१) पवनाथड  ज ा २०१४-१५ हा उप म राब वणेकामी सन २०१४-१५ या 
वषाक रता वभागा या अंदाजप काम ये पवनाथड  ज ा या उपलेखािशषावर 
र. .६०,००,०००/- (अ र  र. .साठ लाख फ ) ची तरतूद कर यात आली 
आहे.  या अनुषंगाने जानेवार  २०१५ म ये चार दवसांसाठ  पवनाथड  ज ा 
भर व यास व याकामी येणा-या अंदाजे र. .५०,००,०००/- (अ र  
र. .प नास लाख फ ) चे खचास मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमतीकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

  
  
 
      

    
कायालय अिध क (सभाशाखा) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९१०/२०१४ 

दनांक : १२/११/२०१४ चे लगत. 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


