1
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा. म हला व बालक याण सिमती सभा
कायप का

मांक – ५

सभावृ ांत
दनांक - १६/११/२०१५

वेळ - दु पार ३.०० वा.

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

दनांक

१६/११/२०१५

रोजी

दु पार

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

३.००

वाजता

महापािलके या

क सभा
शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१. मा. िगता सुिशल मंचरकर

-

सभापती

२. मा. जवळकर वैशाली राहू ल
३. मा. नेटके सुमन राज
४. मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव
५. मा. ठ बरे सुभ ा ई र
या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार सभेस उप थत होते.
---------खालील माणे सुचना मांडणेत आली.
सुचक – मा.शैलजा िशतोळे

अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर

मा.म हला व बालक याण सिमतीची दनांक १६/११/२०१५ ची सभा गु वार

दनांक

२६/११/२०१५ रोजी दु पार २.४५ वा.पयत तहकूब करणेत यावी.
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.
---------सभापती - दनांक २६/११/२०१५ रोजी दु पार २.४५ वाजे पयत सभा तहकूब करणेत येत
आहे .
( िगता सुिशल मंचरकर )
सभापती
म हला व बालक याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.
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पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
मा. म हला व बालक याण सिमती सभा
कायप का

मांक – ५

सभावृ ांत
( दनांक १६/११/२०१५ ची तहकूब सभा )
दनांक - २६/११/२०१५
पंपर

वेळ - दु पार २.४५ वा.

िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची

१६/११/२०१५ ची तहकूब सभा गु वार
महापािलके या

दनांक २६/११/२०१५ रोजी दु पार २.४५ वाजता

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव

आयो जत करणेत आली होती.

दनांक

रामचं

पवळे

सभागृ हात

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.

१. मा. िगता सुिशल मंचरकर

-

सभापती

२. मा. गोफणे अनुराधा दे वदास
३. मा. जवळकर वैशाली राहू ल
४. मा. नेटके सुमन राज
५. मा. िशतोळे शैलजा बाबुराव
६. मा. लांडे
७. मा. अ

दा बाजीराव
नी गजानन िचंचवडे -पाट ल

या िशवाय मा.खांडकेकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,
मा.डांगे – म हला वै क य अिधकार , मा.उबाळे –

शासन अिधकार ( िश ण मंडळ ),

मा.बडे –

शासन अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , मा.जगदाळे – सहा. क प

अिधकार

हे अिधकार सभेस उप थत होते.
----------

दनांक २८/१०/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

कट केले.
----------

मांक ४) सभावृ ांत कायम

3

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.

( िगता सुिशल मंचरकर )
सभापती
म हला व बालक याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर - ४११ ०१८.

पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर १८. नगरसिचव कायालय
मांक : नस/४/का व/८००/२०१५
दनांक : २६/११/२०१५

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार यांचेकडे पुढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.
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