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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 

दनांक – ०५/०३/२०२०                        वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०५/०३/२०२० 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.सागर बाळासाहेब गवळ  
    ३. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
    ४. मा.सुल णा राजू धर 
          ५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
    ६. मा.दशल ेरेखा राजेश   
      

         या िशवाय मा.अ ण जागडे – .नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  (िश ण 
मंडळ), मा.मुंढे – .िश णािधकार  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 .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण अंतगत येणा-या सव  
बालवाड तील व ाथाक रता ई-लिनग संच पुर व याबाबत – मा.रेखा दशल,े 
मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव. 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नेवाळेव ती ाथिमक शाळा .८८ येथे ह ता र 
सुधारणा क प ायोिगक त वावर पाकल लास माफत राब वणेबाबत – 
मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळा माट िसट  अंतगत 
अ यावत करणेबाबत – मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव. 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील मु या यापकां या 
दालनाम य े पडदे लाव याबाबत – मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांचा 

ताव. 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक व मा यिमक वभागातील शाळेतील 

व ाथ नीना शालये हाफ जॅकेट महरा  रा य यं माग महामंडळ मया दत 
(महारा  शासनाचा अंगीकृत यवसाय) माफत थेट खरेद  कर याबाबत. – मा.रेखा 
दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव.  
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            दनांक २०/०२/२०२० व २७/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
१३) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

---------- 
 

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

ठराव मांक -  ५६          वषय मांक - १ 
दनांक -  ०५/०३/२०२०          

सुचक : मा.रेखा दशल े                   अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
       मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा 
शाळेतील व ा यम य े शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळाचंी 
पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. मनपा या ाथिमक शाळेतील 
व ाथा माण ेबालवाड तील सव व ा याना ई-लिनग संचा माफत िश ण द यास बालवाड  
व ा यानाह  लहानपणापासूनच िश णाची ओढ िनमाण होऊन आप या मनपा बालवाड  
व ाथा या पट सं येत वाढ होईल. ई-लिनग संच म य े महारा  शासना या बालभारती 
पाठयपु तका या आधारे अ यास म िशक वला जात आहे. बालवाड  व ाथाना ई-लिनग संच 
पुण े ज हा प रषदे या सव बालवाड  तसेच अंगणवाड  माफत िश ण दल ेजात आहे. याकामी 
िन वदा या राब व याची या लवकरात लवकर करणेस मा यता देणेत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ५७          वषय मांक - २ 
दनांक -  ०५/०३/२०२०          

सुचक : मा.रेखा दशल े                    अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
       मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थेरगाव येथील यशवंतराव च हाण ाथिमक शाळेम ये ह ता र सुधारणा 
क प पाकल लास माफत राब व यात आलेला आहे. सदर क प १०० ट के यश वी 

झालेला आहे. याच माणे मनपा नेवाळे व ती ाथिमक शाळा .८८ मु या यापकांनी 
ह ता र सुधारणा क प पाकल लास माफत राब व यात यावा याबाबत वनंती केलेली 
आहे. सदर क प ायोिगक त वावर पाकल लास माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नेवाळे व ती ाथिमक शाळा .८८ येथे राब वणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ५८             वषय मांक - ३ 
दनांक -  ०५/०३/२०२०          

सुचक : मा.रेखा दशल े                    अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
       मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये िश ण सिमती सद याचा पाहणी दौरा चालू आहे. 
सदर दौ-याम ये महानगरपािलके या १३ ाथिमक शाळा या माट िसट  अंतगत अ ावत 
कर यासाठ  दे यात आले या आहेत, या शाळेम ये व ाथाना िशक यासाठ  अ याधुिनक 
सा ह य, संगणक क , Digital Class Room वैगेरे बन व यात आलेले आहे. यामुळे 
व ाथानाह  िश णाची आवड िनमाण होत आहे. तसेच आप या मनपा शाळे या पट सं येतह  
वाढ हो यास मदत होईल. अशाच कारे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक 
शाळा माट िसट  अंतगत अ ावत कर यास द यास मनपा या सव शाळांमधील व ाथाम ये 
मानिसक, शा रर क, शै णक गुणव े म ये वाढ होऊन आप या मनपा शाळाम ये पट 
सं येतह  वाढ हो यास मदत होईल. याकामी अंमलबजावणी लवकरात लवकर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत 
यावी.  

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

ठराव मांक -  ५९            वषय मांक - ४ 
दनांक -  ०५/०३/२०२०          

सुचक : मा.रेखा दशल े                    अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
       मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळांम ये िश ण सिमती सद याचा पाहणी दौरा चालू असताना 
असे िनदशनास आले क , शाळे या मु या यापकां या दालनाम ये तसेच संगणक क , 
ंथालय येथील खड यांना पडदे नस याने खूप काश तसेच धूळ दसून येत आहे. तसेच 

शाळे या मु या यापकांनीह  शाळेत सदर दालनाम ये पडदे लावून दे याची वनंती केलेली 
आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळांमधील आव यक मागणी केले या 
मु याधापकां या शाळेत लवकरात लवकर खड यांना पडदे बसवून दे याची कायवाह  लवकरात 
लवकर करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ६०            वषय मांक - ५ 
दनांक -  ०५/०३/२०२०          

सुचक : मा.रेखा दशल े                    अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
       मा.रेखा दशल,े मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळेतील इ.५ वी ते इ.१० वी मधील व ािथनी 
तसेच उदू  मा यमा या इ. ३ र  ते इ.४ थी तील व ाथ नी क रता येक  २ शालेय जॅकेट 
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पुरवठा करणेस सहमती दश व याचे महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत याचें    
दनांक – ०७/०२/२०२० रोजी प  या कायालयास ा  झाले आहे. महारा  रा य यं माग 
महामंडळ मया दत हा महारा  शासनाचा अंगीकृत यवसाय असून महारा  शासनाचे अिधकृत 
गणवेश पुरवठादार अस याचे व महारा  रा य शासना या शासक य व िनमशासक य 
कायालयास पुरवठा कर त अस याचे कळ वले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक 
व मा यिमक वभागातील शाळेतील इ ५ वी ते १० वी व उद ूमा यमा या इ.३ र  व ४ थी 
या व ाथ नीनंा येक  २ शालेय हाफ जॅकेट, तसेच मनपा या ाथिमक व मा यिमक 

शाळेतील व ािथनीनंा हेयर बँड, रेबीन  महारा  रा य यं माग महामंडळ मया दत ( महारा  
शासनाचा अंगीकृत यवसाय ) माफत थेट खरेद  करणेस तसेच यासाठ  अंदाजे २ कोट  
कंवा येणा-या य  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 वणते यावा. 
 

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

         
 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/१३१/२०२० 
दनांक : ०५/०३/२०२० 

 

                                                                                                                                                                                          
( अ ण ह रभाऊ जागडे ) 

.नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४११ ०१८. 
 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  याचेंकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ   

           रवाना. 


