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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७०९/२०१८ 

दनांक : २६/१०/२०१८ 
 
 

ि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 ०१/११/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०१/११/२०१८ 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   

कायप का मांक – ०९ 
 

दनांक : ०१/११/२०१८               वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०१/११/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.  

---------- 
        दनांक १९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

---------- 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाअंतगत मराठ  ,उद,ू हंद ,इं जी 

मा यमांचया एकूण  १०५ शाळा असून  या शाळां या एकूण ८८ इमारती आहेत तसेच 
खाजगी शाळा अनुदानीत शाळा कायम वनाअनुदानीत शाळा वयंम अनुदानीत शाळा 
आहेत या शाळांवर  िनयं ण ठेवणेकामी  वभागीय पयवे क यांची नेमणूक कर यात 
आली आहे. यांनी य  शाळांना भेट  देऊन तयार कर यात आले या  अहवालाचे 
अवलोकन करण.े 

 
वषय .२) महारा  शासन शालेय िश ण वभागाचे दनांक २७/०९/२०१८,२९/०९/२०१८, 

२९/०९/२०१८ शासन  िनणय वाचन व याचे अवलोकन करण.े 
 
                                                                                 

                                                                                                      
                                 (उ हास बबनराव जगताप) 

                                  नगरसिचव 

                                  पंपर  िचचंवड महानगरपािलका 
                                 पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७०९/२०१८ 

दनांक : २६/१०/२०१८ चे लगत.  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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                 ( वषय .२ चे लगत प  .जा.िश.आ था/१/का व/८३५/२०१८ द.२६/१०/२०१८) 
 
 

 


