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

मांक - ५

सभावृ ांत
( दनांक २०/०६/२०१७ ची तहकूब सभा )
दनांक - २२/०६/२०१७
पंपर

वेळ - दु पार ३.०० वा.

िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची मंगळवार

दनांक २०/०६/२०१७
वाजता महापािलके या

ची तहकूब सभा गु वार दनांक २२/०६/२०१७ रोजी दु पार ३.००
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं

आयो जत करणेत आली होती.

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते .

१. मा.सुिनता हे मंत तापक र
२. मा.योगीता

पवळे सभागृ हात

ाने र नागरगोजे

-

सभापती

उपसभापती

३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल
४. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे
५. मा.लोखंडे चंदा राजू

६. मा.सुल णा राजू धर
७. मा.कदम िनक ता अजुन
८. मा.दशले रे खा राजेश
या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार हे

अिधकार सभेस उप थत होते .

---------दनांक ०६/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी

कट केले.

----------

मांक ०४)

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

( सुिनता हे मंत तापक र )
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/९१०/२०१७
दनांक : २२/०६/२०१७

नगरसिचव
पंपर िचंचवड महानगरपािलका
पंपर ४११ ०१८.
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार यां चेकडे पु ढ ल यो य
कायवाह साठ रवाना.

या

