
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५५४/२०१९ 

दनांक : १३/१२/२०१९ 
 
 

ि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 १९/१२/२०१९ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

गु वार दनांक १९/१२/२०१९ 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 सभा  

कायप का मांक – ०९ 
 

दनांक : १९/१२/२०१९       वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक १९/१२/२०१९ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.   

वषय .१) पंपर  िचंचवड म.न.पा. िश ण वभागा या वतीने सालाबाद माण े        
द.०५ स टबर २०१९ चा िश क दन काय म द.१२ स टबर २०१९ रोजी 
वार गु वार सकाळ  १०.०० वाजता ा.रामकृ ण मोरे े ागृह, िचंचवड येथे 

आयो जत करणेत आलेला होता.   सदर काय मास आदश शाळा व गुणवंत 

िश कांना स मािनत कर यात आले होते. िश क दन साजरा करणेकामी 
करकोळ खचाक रता र. .६०,०००/- चे अि म घे यात आले होते. तसेच 
सदर काय माम ये स काराथ  यांना ावयाचे स मानिच हे / मृितिच हे, 
माणप  व िनमं ण प का वेदपाठक सीएशन यांचेमाफत थेट प दतीने 

घे यात आलेले असून याक रता एकूण र. .४७,३५०/- इतका खच झालेला 
आहे. िश क दन काय मास एकूण र. .१,०७,३५०/- इतका खच झालेला 
आहे.  तर   काय मास झालेला एकूण खच र. .१,०७,३५०/- (अ र  र. . 
एक लाख सात हजार तीनशे प नास फ  ) यांस  काय र मा यता घेणेकामी  
मा. थायी सिमती सभकेडे िशफारस करणबेाबत 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/५५४/२०१९ 

दनांक : १३/१२/२०१९ चे लगत. 
 

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

           वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


