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

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १७/०१/२०१९                                  वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा ीक सभा गु वार दनांक १७/०१/२०१९ 
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. ा.सोनाली द ा य ग हाण े - 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.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक) हे अिधकार  
सभेस उप थत होत.े 

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

वषय .२) व ाथाकर ता  ह ता र  सुधार  क प  राब वणेबाबत. -  मा.शिमला बाबर , मा.अ नी     

          िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव. 
----------       

              दनांक ०३/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – ४५           वषय मांक – ०१ 
दनांक -  १७/०१/२०१९          वभाग – िश ण मंडळ कायालय 

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

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िशमं/९अ/१८३/२०१८, द.३१/१२/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ कायालयाकड ल ाथिमक शाळांमधील व ा या या 
कला गुणांना वाव देणेकामी दरवष  डा पधा आयो जत के या जातात.  याम ये चार गटामं ये ( पंपर , 

िचंचवड, भोसर  आ ण सांगवी)  पधा घेणेत येतात.  िश ण वभागाकड ल शालेय पधचे आयोजन 
करणेकामी चारह  वभागीय पयवे कांना येक  र. . पंचेचाळ स हजार अि म असे एकूण र. .१,८०,०००/- 
(अ र  र. .एक ल  ऐंशी हजार फ ) अि म देणेत येणार आहे.  यातून होणा-या पधचा खच भाग वणेत 
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येणार आहे. वभागीय पयवे कांना अदा करावयाचे अि म र. .१,८०,०००/-  (अ र  र. .एक ल  ऐंशी 
हजार फ ) व पधक रता होणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.  

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

 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक – ४६       वषय मांक – ०२ 

दनांक -  १७/०१/२०१९         

सुचक : मा.शिमला बाबर             अनुमोदक : मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल 

संदभ :- मा.शिमला बाबर , मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल यांचा ताव 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागांतगत सव ाथिमक शाळांम ये सन २००६ ते 
सन २०१७ या कालावधीम ये ह ता र सुधार क प राब व यात आला होता. सदर ह ता र सुधार क प 
िश ण मंडळ बरखा त झा यामुळे सन २०१७ ते सन २०१८ आदेश िनगत केले नाह . िश क व 
मु या यापक यां या अिभ ायानुसार सदर क पाचा व ा याना फायदा होत आहे. तर  सदरचा क प 
पु हा सु  करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच याकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणेत यावा.  

 

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

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

 

     (सोनाली द ा य ग हाण)े 

     सभापती 
       िश ण सिमती 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पपंर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३२/२०१९ 

दनांक : १८/०१/२०१९                                                                  

                                                          
(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. 


