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७) मा. थोरात विनता एकनाथ
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ाने र

९) मा. वमलताई सुरेश जगताप
यािशवाय मा.कुलकण – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवले –

वकास अिधकार , मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार हे अिधकार सभेस उप थत होते.
--------उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे

घेणेत आले.
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वषय सभाकामकाजात दाखल क न
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मा.अनुराधा गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा
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ताव.

दनांक ०८/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का

आ याचे मा.सभापती यांनी

कट केले.

----------

.११ ) सभावृ ांत कायम करणेत

2
ठराव
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सुचक – मा.अनुराधा गोफणे

अनुमोदक – मा. ितभा भालेराव

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा. ितभा भालेराव यांचा
सन २०११-२०१३ या कालावधीत

मिशनचे वाटप कर यात यावे.
मिश स सवसोयी उपयु

ताव –

लासेस घे यात आलेले आहे त.

अशा मिश स िसंगर

दस, उषा, राजेश, नो हे ल इ. कंपनी या मिशन खरे द

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------

मांक – २७

दनांक – २२/०१/२०१४

सुचक – मा.अनुराधा गोफणे

वषय
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अनुमोदक – मा.अिनता तापक र

संदभ:- मा.अनुराधा गोफणे, मा.अिनता तापक र यांचा
युट

यांना न याने िशलाई

यां याकडे िशलाई मिशन अजाची मागणी करावी. तसेच पोटबल िशलाई

करणेस मा यता दे णेत येत आहे .

ठराव

मांक – १

केअर मॅनेजमट हे

ताव –

िश ण शहरातील ब-याच म हला घेतात.

सरावाकर ता पालर कट दे णेत यावे जेणेक न म हलांना
म हलांचे सबलीकरणात भर पडे ल.

या सव म हलांना

िश णातून नवी चेतना, उ साह िमळे ल व

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----------

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले.

( ल ढे शुभांगी संतोष )
सभापती

मा.म हला व बाल क याण सिमती
पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८.
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नगरसिचव
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पंपर - ४११ ०१८.

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार यांचेकडे पुढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.
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