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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक ९ 

सभावृ ांत 

दनांक  २३/१०/२०१३          वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २३/१०/२०१३ रोजी दपारु  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 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 शकंुतला कािशनाथ  

४) मा.नेटके सुमन राज   

५) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६) मा.थोरात विनता एकनाथ  

७) मा.भालेराव ितभा ाने र  

८) मा. वमलताई सुरेश जगताप 
 

यािशवाय मा.कुलकण  – सहा.आयु , मा.जगताप – समाज वकास अिधकार , मा.पवार – 
कायालय अिध क, मा.जगदाळे – सहा. क प अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

  

उप थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आला - 

 

वषय . १) १४ नो हबर बाल दना िनिम  पंपर  िचंचवड शहराम य ेबाल आनंद मेळा याचे  
            आयोजन करणेबाबत...मा.सुमन नेटके, मा.अिनता तापक र यांचा ताव. 
 

---------- 
 

दनांक ०९/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .८ ) सभावृ ांत कायम करणते 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

---------- 
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सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला - 
 

ठराव मांक – १६            वषय मांक – १ 
दनांक – २३/१०/२०१३        
सुचक – मा.सुमन नेटके               अनुमोदक – मा.अिनता तापक र 
संदभ:- मा.सुमन नेटके, मा.अिनता तापक र याचंा ताव –  

१४ नो हबर बाल दना िनिम  पंपर  िचंचवड शहराम य ेबाल आनंद मेळा याचे आयोजन 
कर यात यावे.  सदरचा बाल दन भोसर  स ह नं.१ गावठाण या मैदानात आयो जत करावे. या 
काय माला येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

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

( 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/९९९/२०१३ 

दनांक -  २३/ १० /२०१३  
 

                                                                
कायालय अिध क 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

         
          . 

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


