
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२८७/२०२० 
दनांक : १६/१०/२०२० 

 
 
 

ित, 
 

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

 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण 

सिमती या सभापती नेमणुक बाबतचे प रप  सोबत पाठ वले आहे. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

                                                                                                 
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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फ  मा.म हला व बालक याण सद यांक रता           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
        पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

        दनांक : १६/१०/२०२०   
 
 

-----  प रप   ----- 
  

      वषय - मा.म हला व बालक याण सिमती या सभापती नेमणुक बाबत.... 
 

 मुंबई ांितक महानगरपािलका ( थायी सिमती, प रवहन सिमती, भाग सिमती आ ण 
इतर सिम यांचे, सभापती यांची िनवडणूक घेणे) िनयम २००७ मधील िनयम .२(१) व (२) 
अ वये मा.म हला व बालक याण सिमतीची प हली ( वशेष) सभा  भरवणेकामी   शु वार 
दनांक २३/१०/२०२० हा दवस िन त करणेत आला आहे. या सभेची कायप का 
आपणाकडे आला हदा पाठ वणेत येत आहे.   

 मा.म हला व बालक याण सिमतीचे सभापती यांची नेमणूक दनांक २३/१०/२०२० 
रोजी भरणा-या ित या प ह या ( वशेष) सभेत होईल.   

 मा.म हला व बालक याण सिमती या सभापती पदासाठ  नामिनदशनप  दाखल 
कर याचा काय म खालील माणे ठर वला आहे. 
 

अ. . सिमतीचे नांव पद नामिनदशनप  दाखल कर याचा 
दनांक व वेळ 

१ मा. म हला व 
बालक याण सिमती 

सभापती  दनांक १९/१०/२०२०  

दुपार  ३.०० ते ५.०० 

 

 नामिनदशन प ाचे फॉ स नगरसिचव कायालयात कायालया या वेळेत िमळतील. 
 नामिनदशन प  संपूणपणे भ न ते नगरसिचव यांना यां या कायालयात ठरले या 
दवशी व वेळेत ावे अशी वनंती आहे. 
 मा.कळावे, 
 

                                                                                                    
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 
 
 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२९२/२०२० 

दनांक : १६/१०/२०२० 
 

 

ि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 प हली सभा ( वशेष सभा)  
                  दनांक २३/१०/२०२० रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची प हली सभा 
( वशेष सभा) शु वार दनांक २३/१०/२०२० रोजी सकाळ  ११.१५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात महारा  शासन 

यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०९ स टबर २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

                                आपला व ास,ू 

                                                                                 
                                           (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
 

 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. म हला व बालक याण सिमती ( वशेष सभा ) 

कायप का मांक – ०१ 
 
 

दनांक : २३/१०/२०२०                 वेळ : स. ११.१५ वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची 
प हली सभा ( वशेष सभा) शु वार दनांक २३/१०/२०२० रोजी सकाळ  ११.१५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे 
सभागृहात ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली 
आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

वषय .१) मा.म हला व बालक याण सिमती या सभापतींची नेमणूक करणे. 
 
 

( टप - मुंबई ांितक महानगरपािलका ( थायी सिमती, प रवहन सिमती, भाग सिमती 
आ ण इतर सिम यांचे सभापती यांची िनवडणूक घेणे) मुळ िनयम २००७ व (सुधारणा) 
िनयम २००८ मधील िनयम .४ अ वये “ वशेष बैठक या अ य थानी संबंिधत 
वभागीय आयु  कंवा यांचा ितिनधी असेल जो अित र  आयु ां या कमी दजाचा 
नसावा ” अशी तरतूद आहे.)  

 

                                                                                        
                                           (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२९२/२०२० 

दनांक : १६/१०/२०२० चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 

 
 
 

 
 


