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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - २ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १९/०७/२०१८               वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
१९/०७/२०१८ 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 हाणे - सभापती 
  २. मा.बाबर शिमला राज ू  - उपसभापती 
            ३. मा.बुड सुवणा वकास 

  ४. मा.सोनवणे शारदा हरेन 

  ५. मा.तापक र वनया द प (आबा) 
  ६. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

  ७. मा.काळे उषा दलीप 

  ८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
 
         या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग),  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
 

          उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 

वषय .१) मनपा या ाथिमक व मा यिमक सव शाळांम ये कारगील वजय दवस साजरा  

          करणेबाबत – मा.शारदा सोनवणे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 
 

---------- 
 

        दनांक ०९/०७/२०१८ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०१) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव माकं - ०४          वषय मांक - ०१ 
दनांक -  १९/०७/२०१८      

सुचक : मा.शारदा सोनवणे      अनुमोदक : मा.सुवणा बुड 

संदभ :- मा.शारदा सोनवणे, मा.सुवणा बुड यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागा या मराठ , उद,ु हंद  
मा यमा या एकूण १०५ शाळा कायरत आहेत व मा यिमक वभागा या एकूण १८ शाळा कायरत 
आहेत.  मनपा या या सव शाळांम ये कारगील यु दाम ये िमळ वले या वजयाचे व शह द 
झाले या जवानांना म न व यांची एक शालेय व ा याना जाणीव होणे गरजेचे आहे जेणेक न 
या व ा याना आप या देशाचा अिभमान जागृत करणेकर ता, कारगील वजय दवस हणून 

येक वष  दनांक २६ जुलै रोजी शालेय वेळेत साजरा करणेत येऊन मु या यापकांनी सव 
व ा याना याबाबत मा हती देऊन मागदशन करणेकामी सव शाळानंा प रप क काढणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

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

          

(मा. ा.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/४५७/२०१८ 

दनांक : १९/०७/२०१८  
 

                                                      
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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