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ि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 २२/०६/२०२० रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

सोमवार दनांक २२/०६/२०२० 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 – १६ 
 

दनांक : २२/०६/२०२०       वेळ : दुपार     .०० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा सोमवार 
दनांक २२/०६/२०२०  रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.     

----------   

 

              दनांक १९/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) िश ण वभागाचे शै णक स  द.१५/०६/२०२० पासून सु  होत आहे. 
स थतीत संपूण जगात कोरोना या वषाणूचा ादूभाव अिधक होत अस याने 
संपूण जनतेत असुर ततेची भावना िनमाण झाली आहे. अशा प र थतीत 
पंपर  िचंचवड मनपा या ाथिमक शाळेत िशकणा-या सव व ा याना िश ण 
देणे हे आपले कत य आहे. याक रता महापािलकेतील तं नेह  िश क व 
कायरत िश कां या मदतीने ऑनलाईन व पाचा आराखडा तयार केला आहे. 
ए ल म ह यापासून व ा याचे शै णक नुकसान होऊ नये हणून ऑनलाईन 
िश ण प दतीचा वापर सु  केला आहे. परंतु ए ल म ह याम ये सवच 
व ाथ  सहभागी होवू शकत नस याने द.१५/०६/२०२० पासून १००% 
व ाथ सह उप म राब वणेकामी तावातील नमूद िनयोजनास मा यता 
देणेकामी वचार करण.े                                   

                                                             

                                                                                                                                                                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१९२/२०२० 
दनांक : १८/०६/२०२० चे लगत. 
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