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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - ४११ ०१८. 
मा.मिहला व बालक ाण सिमती 

कायपि का मांक - ०५ 
सभावृ ांत 

 
िदनांक - २८/०१/२०२१                     वेळ - दुपारी २.३० वा. 
 
 

 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा.मिहला व बालक ाण सिमतीची पाि क सभा गु वार 
िदनांक २८/०१/२०२१ रोजी दुपारी २.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स ा. 
सद  सभागृहात उप थत होते.  
 
 

  १. मा.अि नी गजानन िचंचवडे-पाटील  
 
      या िशवाय मा.उ ास जगताप - नगरसिचव हे अिधकारी सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
       
 

   आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने गु वार दनांक ११/०२/२०२१ रोजी 
 दपुार  २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे.  

 
 

 ( उ ास बबनराव जगताप) 
नगरसिचव 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी - ४११ ०१८. 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - ४११ ०१८. 
मा.मिहला व बालक ाण सिमती 

कायपि का मांक - ०५ 
सभावृ ांत 

( िदनांक २८/०१/२०२१ ची तहकूब सभा) 
िदनांक - ११/०२/२०२१                          वेळ - दुपारी २.३० वा. 
 

  िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा.मिहला व बालक ाण सिमतीची िदनांक २८/०१/२०२१ ची 
तहकूब सभा गु वार िदनांक ११/०२/२०२१ रोजी दुपारी २.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.सदर सभेत 
खालील माणे स ा. सद  सभागृहात उप थत होते.  
 

  १.  मा.लोखंडे चंदा राजू  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
  ३. मा.राजापुरे माधवी राज  
  ४.  मा.गीता सुिशला मंचरकर 
  ५.  मा.कदम िनकीता अजुन 
  ६. मा.अि नी गजानन िचंचवडे-पाटील     

या िशवाय मा.चारठाणकर – उप आयु , मा.उ ास जगताप – नगरसिचव, मा.पाटील – ाचाय 
(आयटीआय), हे अिधकारी सभेस उप थत होते. 

---------- 
अ) िदनांक १४/०१/२०२१ व १५/०१/२०२१ रोजी झाले ा सभेचा (कायपि का मांक ०४) चा सभावृ ांत    

   कायम करणेत आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप ाचे जािहर केले. 
 

                                                

( लोखंडे चंदा राजू  )  

सभापती 
मिहला व बालक ाण सिमती 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी - ४११ ०१८. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी १८. नगरसिचव कायालय                                                                                           

मांक : नस/४/कािव/७१/२०२१                                                
िदनांक : १२/०२/२०२१         

                                                                   
( उ ास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८ 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो  ा कायवाहीसाठी रवाना.                                                


