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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१४१/२०१९ 

दनांक : ०२/०३/२०१९ 
 
 
 

ि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 पा क सभा दनांक ०८/०३/२०१९ रोजी आयो जत  

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची 
पा क सभा शु वार दनांक ०८/०३/२०१९ रोजी दुपार  ०४.०० 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    

                                                                                                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. म हला व बालक याण सिमती  

कायप का मांक – १९ 
 

दनांक : ०८/०३/२०१९                वेळ : द.ु ०४.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क 
सभा शु वार दनांक ०८/०३/२०१९ रोजी दुपार  ०४.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत 

आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

---------- 
      दनांक २२/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १८) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) म हला बचतगटांसाठ  िमशन वावलंबन हा उप म तावात नमूद माणे 

राब वणेकामी म हला आिथक वकास महामंडळ, पुणे या शासन अंगीकृत 
सं थेची मनपा अिधिनयमाचे करण ५(२) (२) नुसार थेट प दतीने २०१९-
२० ते २०२१-२२ या तीन वषा या कालावधीसाठ  िनयु  करणे व या 
उप मासाठ  येणा-या र. .३,०३,४८,१५०/- (अ र  र. .तीन कोट  तीन 
लाख अ ठेचाळ स हजार एकशे प नास फ ) च ेखचास व सदरची र कम 
सदर सं थे या मागणीनुसार ट या – ट या माणे अदा करणेस मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०८/०३/२०१९ या सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

 

                                                                                                                         
(उ हास बबनराव जगताप) 

               नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१४१/२०१९ 

दनांक : ०२/०३/२०१९ चे लगत. 
 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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