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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

दनांक - २०/१२/२०१८                         वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
२०/१२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

  १.  मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े - सभापती 
  २. मा.बाबर शिमला राज ू  - उपसभापती 
            ३. मा.सोनवणे शारदा हरेन 

            ४. मा. भ डवे संिगता राज .  

  ५. मा.तापक र वनया द प (आबा) 
           

  या िशवाय मा.एम.बी.शेख – उपनगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
---------- 

 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.शारदा सोनवण े                   अनुमोदक – मा.शिमला बाबर 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची सवसाधरण सभा (मा.महापािलका सभा) गु वार 
द.२०/१२/२०१८ रोजी द.ु२.०० वा असलेने गु वार द.२०/१२/२०१८ रोजी द.ु२.०० वाजताची   
मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक ०३/०१/२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वाजेपयत तहकूब 
करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती - गु वार दनांक ०३/०१/२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  

         आहे. 
---------- 

                     

(सोनाली द ा य ग हाणे) 

सभापती 
िश ण सिमती 

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

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०/१२/२०१८ ची तहकूब सभा )  

दनांक - ०३/०१/२०१९                               वेळ - दुपार  १.४५ वा. 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची द.२०/१२/२०१८ ची तहकूब सभा गु वार 
दनांक ०३/०१/२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

  १.  मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे - सभापती 
  २. मा.बाबर शिमला राज ू  - उपसभापती 
               ३. मा.बुड सुवणा वकास 

              ४. मा.काळे उषा दलीप 

              ५. मा.अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल            

  या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक) हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
               दनांक ०६/१२/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत कायम      

          करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

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

                                  
(सोनाली द ा य ग हाणे) 

सभापती 
िश ण सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/०५/२०१९ 

दनांक : ०३/०१/२०१९                                 

                                                           
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


