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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ०९ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १९/१२/२०१९                       वेळ - दुपार  २.०० वा. 
     
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनाकं 
१९/१२/२०१९ 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. पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

३. मा.कदम शिशकांत गणपत 

४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

५. मा.दशले रेखा राजेश 
 
            या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग) मा.मुंढे – .िश णािधकार (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

--------- 
        उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत 
आले. 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १२ उप मशील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते  
           ८ वी तील व ाथाना टॅब खरेद  करणेबाबत. – मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा 
           दशले यांचा ताव 
वषय .३) बालवाड ता ना सेवािनवृ ी नंतर शासन िनणयानुसार लाभ िमळणेबाबत. –  
           मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .४) िश ण वभागाकड ल ाथिमक शाळांना मे.सायबरनेट डॉट इट ा.िल.,पुणे यांचा  
           तां क तावा माणे डजीटल लास म सु वधा िनमाण करणेबाबत. – मा.रेखा  
           दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव 
वषय .५) पं.िचं.महानगरपािलके या सन २०१९-२० सालाक रता ाथिमक शाळेतील व ाथासाठ   
           काऊट गाईड गणवशे खरेद  करणेबाबत.- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड 
वषय .६) पं.िचं.महानगरपािलके या सन २०१९-२० सालाकर ता ाथिमक शाळेतील इ.५ वी       
           ते इ.८ वी तील व ा यासाठ  हाफ जाकेट खरेद  कर याबाबत. – मा.रेखा दशले,  
           मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव. 
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वषय .७) पं.िचं.महानगरपािलके या सन २०१९-२० सालाक रता ाथिमक शाळेतील 
           व ा यासाठ  पौ क आहार कर ता म यानाम ये अंड  व फळे उपल ध क न  
           दे याबाबत. – मा .रेखा दशले, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 
वषय .८) पं.िचं.महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ा यासाठ  पाणी प याकर ता  
          सन २०१९-२० सालाकर ता कॉपर वॉटर बॉटल खरेद  कर याकर ता.- मा.रेखा दशले,  
          मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 
वषय  ९) पं.िचं.महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयांम ये व ा यासाठ   
           मे.अनु ी काशन, पुणे यां याकडून थेट प दतीने पु तके खरेद  करणेबाबत. –    
           मा.शिशकांत कदम, मा.रेखा दशले यांचा ताव.  

--------- 
 

खालील माणे सुचना मांड यात आली 
 
सुचक – मा.भाऊसाहेब भोईर              अनुमोदक – मा.िनमला गायकवाड 
 

 डॉ. ीराम लागू, ये  अिभनेते, यमुनाबाई ानोबा काळभोर – मा.वैशाली काळभोर, 
सद य  िश ण सिमती यां या सासूबाई, तसेच दनकरराव िशंदे, सामा जक कायकत यांचे 
नुकतेच  िनधन झालेले अस याने आज या सभेत वर ल मा यवरांना दांजली अपण क न 
सदर सभा सोमवार , दनांक २३/१२/२०१९ रोजी दुपार १२.०० वा. पयत तहकूब करणेत यावी.  

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली ) 
 
 
 
 
सभापती – सोमवार द.२३/१२/२०१९ रोजी दुपार १२.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  

                   आहे. 
 
 

( पवार मिनषा मोद ) 

सभापती 
िश ण सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ०९ 
सभावृ ांत 

( १९/१२/२०१९ ची तहकूब सभा ) 

दनांक - २३/१२/२०१९                                  वेळ – दुपार  १२.०० वा. 
     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक १९/१२/२०१९ ची  
तहकूब सभा सोमवार दनांक २३/१२/२०१९ रोजी दुपार १२.०० 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. पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

३. मा.कदम शिशकांत गणपत 

४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

५. मा.दशले रेखा राजेश 
       
            या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग) मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 
 

---------- 
ठराव मांक – २१            वषय मांक - ०१ 
दनांक - २३/१२/२०१९                                                              वभाग – िश ण ( ाथिमक) 
सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
संदभ : मा.अित र  आयु  यांचे प  .िशम/ं९अ/का व/१२५/२०१९ द.०३/१२/२०१९ 

 मा. अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे –  

 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 णप 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   तीनश े  प नास  फ   ) यांस   काय र 
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मा यता देणकेामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

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

ठराव मांक - २२          वषय मांक - ०२ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशल ेयांचा ताव - 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या १२ ाथिमक शाळा हया उप मशील आहेत. सदर 
शाळांमधील व ा याम ये ह  आप या शाळे वषयी तसेच अिधकाअिधक िश णाची आवड िनमाण 
हो याकर ता व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याकर ता िश ण वभागामाफत १२ उप मशील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते इ.८ वी तील 
व ा याना टॅब खरेद  करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी 
सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

 

ठराव मांक - २३          वषय मांक - ०३ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.रेखा दशल े                        अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील एकूण २०७ बालवाड ताई, १,मु य सम वयक, २ 
वभागीय सम वय व २ से वका असे एकूण २१२ कमचार  कायरत आहेत यांना सेवािनवृ ी नंतर 
कोण याह  कारचा लाभ स ा िमळत नाह . तर  याकामी शासन िनणयानुसार बालवाड  ता ना एक 
लाख पये लाभ देणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - २४          वषय मांक - ०४ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.रेखा दशल े                        अनमुोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल ाथिमक शाळांम ये ई लिनग 
अंतगत वदयाथ  - वदया यानींना संगणक व ोजे टर या सहा यने अ याधुिनक प दतीचे 
 



5 
 
तां क िश ण सु वधा उपल ध होणेकामी डजीटल लास म सु  करणे गरजेचे आहे. 
सदय थतीम ये मनपा शाळांम य ेखालील माणे सुधारणा करणे आव यक आहे. १) डे हलप 
अॅ ड ो हाईड ऑड ओ व ह यअुल ई-लिनग कूल क टट ( टेट बोड या अ यास मानुसार) 
२) सेटअप इ टॉ ड इन ी हली ड कूल, ३) सेटअप मे टे ड अॅ ड अप ेडेट फॉर ३ ईअर, 
४) िश कांना वापरातील ड जीटल तं ानाचे िश ण देणे. उपरो  ड जीटल लास म सु  
करणेसाठ  खालील माणे सोई-सु वधा करणे अपे त आहे. १) शाळेचे अ यास मानुसार ई-
लिनंग सॉ टवेअर तयार करणे व याकामी एलईड  ट ह  उपल ध करणे. २) शाळेचे 
अ यास मानुसार ई-लिनग सॉ टवेअर सह कूल कॉ युटर लब यव था करण,े ३) ई-लिनग 
सॉ टवेअर सह टॅबलेट पीसी - शाळेचे इय े व अ यास मानुसार  ई-लिनग सॉ टवेअर मॅपींग 
करणे, उपरो  कामकाजासाठ  मे.सायबरनेट डॉट इट ा.िल., िशवाजीनगर, पुणे यांचा तां क 

ताव ा  झाला असून याची त मा हती तव सोबत जोडली असन, यांचे तां ीक 
तावा माणे डजीटल लास म सु वधा सु  करणेकामी व यास य  येणा-या खचास 

मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २५          वषय मांक - ०५ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.रेखा दशल े                        अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम य ेबहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  
हे गर ब प र थतीतून येत असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माणे कर यासाठ , व ा याम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता 
तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याकर ता व महानगरपािलका 
शाळांची पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ाथ  हे काऊट गाईडचे िश ण घेत आहेत. सदर 
व ा यासाठ  काऊट गाईड गणवेश उपल ध क न द यास व ा याम ये गोड  िनमाण होऊन 
यांचा उ साह वाढेल. या तव व ा यासाठ  काऊट गाईड गणवेश खरेद  करणकेामी होणा-या 

खचास ्    मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक - २६          वषय मांक - ०६ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.रेखा दशल े                        अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 
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      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  
हे गर ब प र थतीतून येत असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माणे कर यासाठ , व ा याम येह  महापािलके या शाळे वषयी आवड िनमाण 
हो याकर ता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याकर ता व 
महापािलका शाळांची पटसं या वाढयाकर ता िश ण सिमती य  क रत आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ा याचे खाजगी शाळेतील व ा या माणे आ म व ास 
िनमाण कर याकर ता तसेच व ा या या पेहरावात आकषकपणा येणेकामी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० सालाकर ता ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते इ.८ वी तील 
व ा यासाठ  हाफ जॅकेट खरेद  करणेस व होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक - २७          वषय मांक - ०७ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.रेखा दशल े                        अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव – 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम य े बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  , व ा याम येह  महापािलका शाळे वषयी आवड िनमाण 
हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक गणुव ा वाढ कर याक रता व 
महापािलका शाळांची पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. याचबरोबर 
महानगरपािलका शाळांतील व ा या या आरो य हतासाठ  िश ण सिमती य शील आहे. याच 
अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळेतील व ा यासाठ  म यान 
भोजना या वेळ  पौ क आहार हणून िश ण वभागामाफत व ा यासाठ  अंड  व एक फळ 
(उदा.सफरचंद, डािळंब, केळ  इ.) उपल  ध क न दे यास व याकामी होणा-या खचास मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. सभावृ ातं कायम होणेची वाट 
न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा.                
                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २८          वषय मांक - ०८ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा.रेखा दशल े                        अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच 
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मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व शाळेतील पटसं या 
वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याचबरोबर मनपा शाळातील व ा या या 
आरो य हतासाठ  िश ण सिमती य शील आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळेतील व ाथासाठ  पाणी प याक रता कॉपर वॉटर बॉटल खरेद  
कर याक रता लवकरात लवकर िन वदा या राबवून सन २०१९-२० सालाक रता सव ाथिमक 
शाळेतील व ाथासाठ  कॉपर बॉटल खरेद  करणसे व यासाठ  होणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा.                
                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २९          वषय मांक - ०९ 
दनांक -  २३/१२/२०१९          

सुचक : मा. शिशकांत कदम                       अनुमोदक : मा. रेखा दशल े
संदभ :- मा. शिशकांत कदम, मा.रेखा दशले यांचा ताव - 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  व ाथाम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता 
तसेच मनपा शाळेतील, व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता िश ण सिमती य  
कर त आहे. याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत व ाथासाठ  
ंथालये उपल ध कर यात आले आहे. िश ण सिमती सद यांनी शाळेम ये दौरा केला असता 

शाळेतील ंथालयाम य े व ाथासाठ  पु तके कमी माणात कंवा काह  ठकाणी ंथालयांम य े
पु तकेच नस याचे िनदशनास आले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत 
ंथालयाम ये व ा यासाठ  बौ क वकास, सकारा मक वचार, शै णक वकास अ यास माची 

पु तके अशी मागदशना मक पु तके खरेद  के यास याचा फायदा ाथिमक शाळेतील व ाथाना 
होऊन यांना शाळे वषयी आवड िनमाण होऊन यां या बौ क गुणव ेचा वकास होईल. म.ेअनु ी 
काशन, पुणे यां याकडून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील 
ंथालयांम ये व ाथासाठ  पु तके खरेद  कर याबाबत ताव ा  झाला असून सदर पु तके 

खरेद वर १५% सवलत दे याचे व वखचाने पु तके शाळेत पुर व याबाबत कळ वले आहे. ाथिमक 
िश ण वभागाम ये सन २०१९-२० सालाक रता “ शालेय / िश क ंथालय " या लेखािशषावर 
दोन लाख पये उपल ध अस याने मे.अनु ी काशन, पुणे यां याकडून पपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील ंथालयांम य े व ाथासाठ  थेट प तीने पु तके खरेद  
करणसे तसेच होणा-या र. .२,००,०००/-(अ र  र. .दोन लाख फ  ) खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ व यात यावा.     
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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                                               (      वषय .४ चे संल न) 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

 
 

                 ( पवार मिनषा मोद ) 

     सभापती 
       िश ण सिमती 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५७५ /२०१९ 

दनांक : २७ /१२/२०१९ 

                                                                                                                                       

                                                        
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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


