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               िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी ४११ ०१८ 

मा.मिहला व बालकल्याण सिमती 
कायर्पिऽका बमांक ६  

सभावृ ांत 

िदनांक  ११/०९/२०१३          वेळ Ð दपारी ु २.०० वाजता 
 
  िपंपरी िचचंवड महानगरपािलके या मा.मिहला व बालकल्याण सिमतीची पा क सभा 

बुधवार िदनांक ११/०९/२०१३ रोजी दपारीु  २.०० वा. महानगरपािलके या ूशासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचंि पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 

स मा.सदःय उप ःथत होते. 
 

१) मा. ल ढे शुभांगी सतंोष   - सभापती 
२) मा. तापक र अिनता म छंि 

३) मा. सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

४) मा. गोफणे अनुराधा देिवदास 

५) मा. िवमलताई सरेुश जगताप 
 

यािशवाय मा.कुलकण  Ð सहा.आयु , मा.गावडे – नगरसिचव, मा.जगताप Ð समाज 
िवकास अिधकारी, मा.जगदाळे Ð सहा.ूकल्प अिधकारी हे अिधकारी सभेस उप ःथत होते. 

---------- 

  
िदनांक १४/०८/२०१३, २८/०८/२०१३ रोजी झालेल्या सभेचा (कायर्पिऽका ब.५ ) सभावृ ांत 

कायम करणेत आल्याचे मा.सभापती यांनी ूकट केले. 
 

---------- 
 

उप ःथत स मा.सदःयांचे समंतीूमाणे खालील ऐनवेळचा िवषय सभा कामकाजात दाखल 
करुन घेणेत आला - 

 
 

िवषय ब. १) महानगरपािलके या ूत्येक शाळेत अ यािसका चाल ुकरणेबाबत.. 
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सभा कामकाजात दाखल करुन घेणेत आलेला िवषय घेणेत आला - 
 

ठराव बमांक Ð १०            िवषय बमांक Ð १ 
िदनांक Ð ११/०९/२०१३           
सचुक Ð मा.अिनता तापक र               अनुमोदक Ð मा. िवमलताई जगताप  
सदंभर्:- मा.अिनता तापक र, मा.िवमलताई जगताप यांचा ूःताव.. 

 १) महानगरपािलके या ूत्येक शाळेत अ यािसका  चाल ुकरणे. २) कॉ युटर लासेस 
ूत्येक ूभागात सःंथा नेमनु लास राबिवणे. ३) पी.सी.एम.सी चे  िव ा यासाठी  १० वी पयत 
जे पास  िमळतात ते मुलींना १२ वी पयत दे यात यावे. 

सदर ठराव सवार्नुमते मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा सपंल्याचे जाहीर केले. 
 
 
 

( ल ढे शुभांगी सतंोष ) 
सभापती 

                       मा.मिहला व बाल कल्याण सिमती 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 

िपंपरी - ४११ ०१८. 
 

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका 
िपंपरी-४११ ०१८ नगरसिचव कायार्लय 
बमांक - नस/४/कािव/ ८५४ /२०१३ 
िदनांक - १२ / ०९ /२०१३  
 
                                            
                       

          
           . 

ूत - सवर् सबंंधीत शाखाूमखु व शाखािधकारी यांचेकडे पढुील योग्य त्या  
      कायर्वाहीसाठी रवाना. 


