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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/  २५  /२०१९ 

दनांक : ११/०१/२०१९ 
 
 

ि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 १७/०१/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक १७/०१/२०१९ 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 – १३ 

दनांक : १७/०१/२०१९        वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा 
गु वार दनांक १७/०१/२०१९ 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 २०/१२/२०१८ व ०३/०१/२०१९  रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ कायालयाकड ल ाथिमक 

शाळांमधील व ा या या कला गुणांना वाव देणेकामी दरवष  डा पधा 
आयो जत के या जातात.  याम ये चार गटांम ये ( पंपर , िचंचवड, भोसर  
आ ण सांगवी)  पधा घेणेत येतात.  िश ण वभागाकड ल शालेय पधचे 
आयोजन करणेकामी चारह  वभागीय पयवे कांना येक  र. . 
पंचेचाळ स हजार अि म असे एकूण र. .१,८०,०००/- (अ र  र. .एक 
ल  ऐंशी हजार फ ) अि म देणेत येणार आहे.  यातून होणा-या पधचा 
खच भाग वणेत येणार आहे. वभागीय पयवे कांना अदा करावयाचे अि म 
र. .१,८०,०००/-  (अ र  र. .एक ल  ऐंशी हजार फ ) व पधक रता  
होणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.  

                                                                                                                               

                                                                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ २५ /२०१९ 

दनांक : ११/०१/२०१९ चे लगत.  
 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


