
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५८३/२०१९ 

दनांक : २७/१२/२०१९ 
 
 

ित, 
 

मा....................................... 
सद य, िश ण सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

            वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क  

                   सभा दनांक ०२/०१/२०२० रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा 

गु वार दनांक ०२/०१/२०२० रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 
 

                                           आपला व ासू,                 

                                                                                             
                                                       (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.िश ण सिमती सभा  

कायप का मांक – १० 
 

दनांक : ०२/०१/२०२०       वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक ०२/०१/२०२०  रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.   
 

अ) दनांक २१/११/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

आ) दनांक ०५/१२/२०१९ , १९/१२/२०१९, २३/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा 
(कायप का मांक ०८) सभावृ ांत कायम करणे. 

इ) दनांक १९/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०९) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

 

    वषय . १) मु या यापक, दापोड   क या ाथिमक शाळा ं .३१ यांनी द.२०/११/२०१८ 

या प ा वये पालकाची मागणी व व ाथ नीची सम या ल ात घेऊन 
शाळा सकाळ स ात भर वणेबाबत वनंती केली आहे. तसेच मा.नगरसद य 
यांनी दनांक ८/१/२०१९ या प ा वये व ाथ नींना छेडछाड चा ास होऊ 
नये या ीने सदर शाळा सकाळ स ात भर वणेकामी िश ण िवभाग            
( ाथिमक ) या कायालयास कळ वले आहे. मा.नगरसद य व मु या यापक 
यांच े प ाचे अनुषंगाने सदर शाळेस य  भेट देवून मा.नगरसद य, 

मु या यापक, पालक, यांचेशी य  प र थतीचा आढावा घेऊन शाळा 
सकाळ स ात भर वणेस मा यता  देणेबाबत  वचार  करणे. 

 ( दनांक ०२/०१/२०२० या सभेत घेणेच ेिनणया माणे ) 

                                                                                               

                                                                                                                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५८२/२०१९ 

दनांक : २७/१२/२०१९ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात     

           वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


