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

मांक २

सभावृ ांत
दनांक २६/०६/२०१३
पंपर
पा

वेळ – दपार
२.०० वाजता
ु
िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची

क सभा बुधवार दनांक २६/६/२०१३ रोजी दपार
२.०० वा. महानगरपािलके या
ु

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

शासक य

पवळे सभागृ हात आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१) मा.ल ढे शुभांगी संतोष

-

सभापती

२) मा.सौ.बनसोडे शकुंतला कािशनाथ
३) मा.पालांडे सुजाता सुिनल
४) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास
५) मा.थोरात विनता एकनाथ
६) मा. वमलताई सुरेश जगताप

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव,मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार ,मा. –
जगताप – समाज वकास अिधकार हे अिधकार सभेस उप थत होते.
----------
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली.
सुचक :- मा.सुजाता पालांडे

अनुमोदक :- मा.अनुराधा गोफणे

उ रांचल येथील चारधाम या ेतील नैसिगक आप ीमुळे जे या ेक

मृ युमुखी पडले

या सव या ेक ं ना तसेच मा. अ जत ग हाणे यांचे वड ल दामोदर ग हाणे, मा. ीरं ग
बारणे यांचे वड ल चंद ु बारणे, मा.सुमन नेटके यां या सासुबाई गंगुबाई नेटके
मा.माया बारणे यांचे सासरे नागु बारणे या मा यवरांना सभेत

तसेच

दांजली वाहन
सभा
ु

बुधवार द.०३/०७/२०१३ दपार
२.०० पयत तहकुब करणेत यावी.
ु
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली.
--------(सवानी दोन िमिनटे
सभापती :- बुधवार दनांक
येत आहे .

त ध उभे राहन
ू

दांजली अपण केली.)

३/७/२०१३ रोजी द.ु २.०० पयत सभा तहकुब करणेत

( ल ढे शुभांगी संतोष )
सभापती

मा.म हला व बाल क 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

कायप का

मांक २

सभावृ ांत
( दनांक २६/०६/२०१३ ची तहकुब सभा)

दनांक ३/०७/२०१३
पंपर

वेळ – दपार
२.०० वाजता
ु
िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची

दनांक २६/६/२०१३ रोजीची तहकुब सभा बुधवार

महानगरपािलके या

द. ३/७/२०१३ रोजी दपार
ु

शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

२.०० वा.

पवळे सभागृ हात

आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.
१) मा.ल ढे शुभांगी संतोष

सभापती

२) मा.तापक र अिनता म छं
३) मा.सौ.बनसोडे शकुंतला कािशनाथ
४) मा.पालांडे सुजाता सुिनल
५) मा.नेटके सुमन राज

६) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास
७) मा.थोरात विनता एकनाथ
८) मा.भालेराव

ितभा

ाने र

९) मा. वमलताई सुरेश जगताप
यािशवाय मा.कुलकण

– सहा.आयु

,मा.गावडे – नगरसिचव,मा.जगदाळे –

सहा. क प अिधकार हे अिधकार सभेस उप थत होते.

----------
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अ) दनांक १०/४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

.२३)

कट केले.

ब) दनांक ०७/०६/२०१३ रोजी झाले या प ह या सभेचा ( वशेष सभा)
(कायप का
यांनी

मांक १) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती

कट केले.
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
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय

मांक - नस/४/का व/ ६११ /२०१३

दनांक - ०५/०७/२०१३

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

