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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक :नस/०४/का व/२६/२०२२ 
दनांक : २१/०१/२०२२ 

 
 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, म हला व बालक याण स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 वषय - प ंपर  चचंवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण 
                    स मतीची पा क सभा द.२७/०१/२०२२ रोजी आयोिजत 

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची पा क सभा गु वार, 
दनांक २७/०१/२०२२ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 
मज याव रल मा. सभापती, म हला व बालक याण स मती यांचे दालनात मा. उप स चव महारा  
शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवार  २०२२ 
अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत 
सभेची कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे, ह  वनंती.  

 मा.कळावे,    
 
 
 

आपला व वास,ू 

         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  



 2
 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. म हला व बालक याण स मती 

कायप का मांक – ०६ 
 
 

 

दनांक : २७/०१/२०२२               वेळ : द ुपार  २.३० वा.  
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.म हला व बालक याण स मतीची पा क सभा गु वार, 
दनांक २७/०१/२०२२ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 
मज याव रल मा. सभापती, म हला व बालक याण स मती यांचे दालनात मा. उप स चव महारा  
शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जानेवार  २०२२ 
अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  आहे. सभेत खाल ल 
कामकाज होईल. 
 

---------- 
 

अ) मा. म हला व बालक याण स मती सभा ( कायप का मांक ०५) दनांक १३/०१/२०२२ चा 
सभावृ ांत   कायम करणे. 

 

---------- 
 

वषय मांक१) पंपर  चंचवड महापा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत व वध 
क याणकार  योजना राब वणेत येतात. याअनुषंगाने पंपर  चंचवड महापा लका 
े ातील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां या व वध क याणकार योजनां या 

पा वभूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  रोडमॅपबाबतचे ह जन तयार क न अ धका धक 
म हला बचतगट, म हला, मुले / मुल ंपयत व वध क याणकार  योजनांची मा हती तसेच 
लाभ यांबाबत अ धका धक सार होऊन लाभा यापयत लाभ दे याची या सुलभतेने 
होणेकामी याबाबत उप म राब वणे आव यक आहे. मा.उप आयु त (ना वयो), समाज 
वकास अ धकार  (ना वयो) आ ण टाटा ाई ह या सं थेकडील त नधी यां या 
समवते दनांक २५/११/२०२१ रोजी बैठक झालेल  असून सदर बैठक त झाले या 
चचनुसार टाटा ाई ह या सं थेकडील त नधी यांनी दनांक २५/११/२०२१ रोजी या 
ई-मेल वारे मनपा ह द मधील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां याकर ता 
असणा-या व वध क याणकार  योजनां या पा वभूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  
रोडमॅपबाबतचे ह जन तयार करणेबाबतची मा हती, याकामी लागणारा आव यक खच 
याबाबतची मा हती नागरव ती वकास योजना वभागास पाठ वलेल  आहे. खाल ल 
त तयात नमूद केले माणे टाटा ाई ह या सं थेने ताव सादर केला आहे. 

अ.  तपशील याकामी लागणार  र कम 

१ मानवी संसाधने १४,००,०००/- 

२ वास आ ण नवास ३,५०,०००/- 
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३ नदान अ यास १५,५०,०००/ 

४ ाथ मक डेटा संकलन १०,२०,०००/ 

५ दु यम संशोधन ७०,०००/ 

६ डेटा पडताळणी करणे आ ण अहवाल १,३०,०००/ 

७ अ यास यव थापन ३,३०,०००/ 

  एकुण ३३,००,०००/- 

तावातील येक तपशील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां या व वध 
क याणकार  योजनां या पा वभूमीनुसार करणेत येणा-या ह जननुसार ता वत केलेला 
आहे असे कळ व यात आलेले आहे. तर  उपरो त माणे पंपर  चंचवड महापा लका 
े ातील म हला बचतगट, म हला, मुल  व मुले यां या व वध क याणकार  योजनां या 

पा वभूमीनुसार पुढ ल ५ वषासाठ  ह जन तयार करणे आव यक आहे. यामुळे टाटा 
ाई ह या सं थेकडून व वध क याणकार  योजनांसाठ  रोडमॅप तयार क न घेणे हे 

काम वना- न वदा सदर सं थेस देणे व याकामी येणा-या र. .३३,००,०००/-(अ र  
र. .तेहतीस लाख फ त) चे खचास मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे 
शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २७/०१/२०२२ चे सभेत घेणेचे नणया माणे) 

         
 

         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपालका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
  

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/२६/२०२२ 
दनांक : २१/०१/२०२२ चे लगत. 

 

टप – तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले  
      आहे. 


