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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०१/११/२०१८                      वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०१/११/२०१८ 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.सोनवणे शारदा हरेन 

        ४. मा.भ डवे संिगता राज  
             
  या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.जो ना िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), ी.मंुढे – .िश णाधाकार  (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

---------- 
         

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

वषय .३) िश ण वभागा या ाथिमक शाळांम ये बालवाड  व इ.१ ली या व ा याकर ता वगाम ये 
लहान बच( कूल डे क) ची खरेद  करणेबाबत – मा.संिगता भ डव,े मा.शिमला बाबर यांचा 

ताव. 

 वषय .४) ाथिमक शाळांम ये स या असणा-या मानधनावर ल सफाई कामगारांचे मानधन 
वाढ व याबाबत – मा.शिमला बाबर , मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव 

वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागातील बालवाड  िश कांचे मानधन 
वाढ वणेबाबत – मा.शिमला बाबर , मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव 

---------- 
      

          दनांक १९/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०८) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ३६        वषय मांक – ०१ 

दनांक -  ०१/११/२०१८        वभाग – ाथिमक  िश ण 

सुचक : मा.शिमला बाबर              अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश.आ था/१/८३४/२०१८, द.२६/१०/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाअंतगत मराठ  ,उद,ू हंद , इं जी मा यमांचया 
एकूण  १०५ शाळा असून  या शाळां या एकूण ८८ इमारती आहेत तसेच खाजगी शाळा अनुदानीत शाळा कायम 
वनाअनुदानीत शाळा वयंम अनुदानीत शाळा आहेत या शाळांवर  िनयं ण ठेवणेकामी  वभागीय पयवे क 
यांची नेमणूक कर यात आली आहे. यांनी य  शाळांना भेट  देऊन तयार कर यात आले या  अहवालाचे 
अवलोकन करणेत आले. 

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

 
ठराव मांक – ३७        वषय मांक – ०२ 

दनांक -  ०१/११/२०१८       वभाग – ाथिमक  िश ण 

सुचक : मा.शारदा सोनावणे            अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश.आ था/१/का व/८३५/२०१८, द.२६/१०/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
     महारा  शासन शालेय िश ण वभागाचे दनांक २७/०९/२०१८, दनांक २९/०९/२०१८, 

२९/०९/२०१८ शासन  िनणय वाचन व याचे अवलोकन करणेत आले. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ३८        वषय मांक – ०३ 

दनांक -  ०१/११/२०१८           

सुचक : मा.संिगता भ डवे                  अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 
संदभ :- मा.संिगता भ डवे, मा.शिमला बाबर यांचा ताव – 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळांम ये स ा मा.महापौर, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका तसेच िश ण सिमती सद य मा. शासन अिधकार  िश ण वभाग यांचा शाळा 
पहाणीदौरा चालू आहे. सदर शाळा पहाणी दौ-याम ये मनपा शाळांमधील बालवाड  व इ.१ ली या 
वगातील व ा याना बस यासाठ / िल ह यासाठ  लहान बच नस याचे दसून आले आहे. तसेच 
याबाबत काह  पालकांनी देखील वचारणा केली आहे. याबाबत व ा यासाठ  बच नसलेने खाली 
जमीनवर िल ह यासाठ  पाठ त वाकून िलहावे लागत आहे. तर  याबाबत वर त कायवाह  क न एकूण 
बालवाड  व १ली चे व ा यासाठ  अंदाजे १४,००० लहान बच( कूल डे क) खरेद  करणेकामी वर त 
कायवाह  कर यास मा यता देणेत आहे. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ३९         वषय मांक – ०४ 

दनांक -  ०१/११/२०१८           

सुचक : मा.शिमला बाबर                  अनुमोदक : मा.शारदा सोनवणे 

संदभ :- मा.शिमला बाबर , मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव- 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळांम ये स ा मानधनावर सफाई कामगार कायरत 

आहेत. सदरचे मानधनावर ल सफाई कामगार हे म हना र. .२,०००/- या तुटपुं या मानधनावर काम 
कर त आहेत. स या या महागाई या काळाम ये र. .२,०००/-म ये कुटंूबाचा उदरिनवाह होणे अश य 
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आहे. तर  यां या मानधनाम ये शासनिनणया माणे कमान वेतन अदा करणेस यो य ती शासक य 
कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ४०         वषय मांक – ०५ 

दनांक -  ०१/११/२०१८           

सुचक : मा.शिमला बाबर             अनुमोदक : मा.शारदा सोनवणे 

संदभ :- मा.शिमला बाबर , मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव- 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या एकूण २०६ बालवाडया अंतगत २१५ बालवाड  िश ीका 

कायरत आहेत. या सव बालवाड  िश ीका स या मानधनावर काम कर त आहेत. सदर मानधनावर ल 
बालवाड  िश ीका या तुटपंु या मानधनावर काम कर त आहेत. स या या महागाई या काळाम ये हया 
तुटपंु या मानधावर कुटंूबाचा उदरिनवाह होणे अश य आहे. तर   सदर बालावाड  िश ीकां या 
मानधनाम ये वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
 

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

       (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/७१२/२०१८ 

दनांक : ०१/११/२०१८  

                                  

                                                        
(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. 


