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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – १६ 

सभावृ ांत 
दनांक – २२/०६/२०२०                        वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा सोमवार दनांक 
२२/०६/२०२० 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.गायकवाड िनमला मनोज 
    ४. मा.कदम शिशकांत गणपत 
    ५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव   
      

         या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.िचतळे – सहा.आयु , मा.िशंदे – 
शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), 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 .२) मनपा ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ा याना वाटप कर यात येणा-या २ गणवेश, 
२ पी.ट .गणवेश व १ वेटर पुरवठाधारकाबाबत लागले या िनकालास वर ल यायालयात 
अ पल न करता करारना या माणे संबंिधत िन वदाधारकास सन २०२०-२१ क रता 
सा ह य वाटप आदेश देणेबाबत – मा.सागर गवळ , मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक वभागातील शाळेतील इ.५ वी ते ८ वी 
व ा याना को वड-१९ रा ीय आप ी या काळात मे. झम सो युशन माफत शै णक 
मोबाईल ऍप पुर वणेबाबत – मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये वॉटर कुलर बस वणे 

           बाबत – मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागातील सव मा यमा या 

एकूण २९ बालवाड  िश कांना (मराठ -२०, ऊद-ू७, इं जी-२) मा यता देणेबाबत - 
मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक वभागातील शाळेत इ.बालवाड  ते ८ वी या 
व ा याना म या ह भोजनाम ये येक  २ केळ  देणेबाबत - मा.शिशकांत कदम, 
मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव. 
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वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील इ.५ वी ते ८ वी तील सव  
           व ा याना िश यवृ ी पर ेसाठ  आव यक िश यवृ ी पु तके व संच पु तके सव 

२०२०-२१ मे.नमदा काशन माफत थेट प दतीने खरेद  करणेबाबत - मा.िनमला 
गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .८) सन २०२०-२१ या शै णक वषासाठ  ाथिमक शाळेतील व ा याना शालेय व ा, 
व वध अ यासपूरक पु तके व योगवह , भूगोल नकाशा वह , शालेय द रे, शालेय 
पोटस ्    काळे बुट मागील दरानेच मागील पुरवठाधारकाकडून ता काळ थेट प दतीने 
वलंब न करता खरेद  करणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा 
ताव. 

वषय .९) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागातील बालवाड  िश कांना 
मानधनात वाढ करणेबाबत –मा.शिशकांत कदम, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव. 

---------- 
               दनांक १९/०३/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
---------- 

 ठराव मांक -  ६१            वषय मांक - १ 
दनांक - २२/०६/२०२०     वभाग – ाथिमक िश ण    

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                     अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.अित र  आयु  (१) यांचेकड ल प  .िश ण/सिशअ/का व/१०४/२०२०,  

       द.१५/०६/२०२० 
िश ण वभागाच े शै णक स  द.१५/०६/२०२० पासून सु  होत आहे. स थतीत 

संपूण जगात कोरोना या वषाणूचा ादूभाव अिधक होत अस याने संपूण जनतेत असुर ततेची 
भावना िनमाण झाली आहे. अशा प र थतीत पंपर  िचंचवड मनपा या ाथिमक शाळेत िशकणा-
या सव व ा याना िश ण देणे हे आपल ेकत य आहे. याक रता महापािलकेतील तं नेह  िश क 
व कायरत िश कां या मदतीने ऑनलाईन व पाचा आराखडा तयार केला आहे. ए ल 
म ह यापासून व ा याच ेशै णक नुकसान होऊ नये हणून ऑनलाईन िश ण प दतीचा वापर 
सु  केला आहे. परंतु ए ल म ह याम ये सवच व ाथ  सहभागी होव ू शकत नस याने 
द.१५/०६/२०२० पासून १००% व ाथ सह उप म राब वणेकामी तावातील नमूद िनयोजनास 
मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

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

ठराव मांक -  ६२          वषय मांक - २ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा.सागर गवळ                      अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.सागर गवळ , मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 
       मनपा ाथिमक व मा यिमक शाळेतील व ाथाना वाटप कर यात येणा-या गणवेश, 
पी.ट .गणवेश व वेटर पुरवठा करणा-या पुरवठाधारका या वरोधात मनपा यायालयात गेली 
असता, यायालयाने िन वदा अट -शत  व पुरवठाधारकाबरोबर केलेला करारनामा हया सव 
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कागदप ांची पाहणी केली असता सव कागदप े ह  यो य अस याचे पाहून सदरचा िनकाल 
पुरवठाधारका या बाजूने दला आहे. कायदेशीर बाबींची पडताळणी क न यायालयाने वाद  यांचा 
मनाई अज यायालयाने मंजूर केलेला अस याने व पुरवठाधारक िन वदा दरानेच पुरवठा कर यास 
तयार अस याने स याचे वाढले या बाजारभावाचा वचार करता िन वदा दरानेच पुरवठा ा  होत 
असले या पुरवठयाचा वचार करता सदर बाब ह  मनपाचे आिथक हताची आहे. सन २०१९-२० चे 
पुरव याकामी यायालयीन येमुळे  सदरचे सा ह य वाटपास वलंब झालेला होता.  मा. थायी 
सिमती यांनी ठराव .६९७९  दनांक - ११/०३/२०२० अ वये मागील पुरवठाधारकाकडून सदर 
सा ह याबाबत व ाथाची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये याक रता खरेद  कर यास मा यता दलेली 
आहे. तसेच मा.अित.आयु  (१) यांचे द.१०/०७/२०१९ या शासक य मा यते या शेरांकनानुसार 
मा.स  यायालय पुणे यां या अंत रम आदेशास अिधन राहून कायवाह  करावी असे नमूद केले 
आहे. यानुसार मा.स  यायालयाने सदर दा यावर Intereme Injuction अ वये पूव या 
करारना यानुसार कायवाह  करणेबाबत यायालयाचे आदेश झाले आहेत. गेली चार वष 
करारना यातील अट  व शत नुसार संबंिधत ठेकेदाराकडून वनात ार सदर सा ह याचे वाटप 
कर यात आलेले आहे. कोरोना या ादुभावामुळे उ पादन येम ये य यय िनमाण झालेला 
आहे. यायालयात अपील केलेस खरेद  येवर प रणाम होऊ शकेल तसेच व ाथास वेळेत 
गणवेश, पी.ट . गणवेश व वेटर पुरवठा न झा यास याचा मनपाचे ितमेवर प रणाम होईल. 
मा.सभापती, िश ण सिमती व िश ण सिमती सद य यांनी ह  अपीलात न जाता यायालया या 
िनणयानुसार कायवाह  करणेचे कळ वले आहे. तसेच पुरवठाधारकाने पुरवठा सा ह य पुरवठा 
करणेस उपल ध असलेबाबत कळ वलेले आहे. मागील वष  ह  पुरवठा आदेश आप यामाफत उिशरा 
द याने सदर सा ह य व ाथाना वाटप कर यास वलंब झाला होता. इ याद मुळे स याचे 
पुरवठाधारकाकडूनच सदर सा ह य वेळेत उपल ध होणे श य अस याने मा.स  यायालय, पुणे 
यांचा वाद चे बाजूने लागलेला Intereme Injuction िनणय मा य क न पुढे अ पलात न जाता 
िन वदा अट  शत  माणे व कर यात आले या करारना या माणे संबंिधत िन वदाधारकास सन 
२०२०-२१ क रता सा ह य वाटप आदेश व रत देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम 
हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  कर यात यावी.  

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

 

ठराव मांक -  ६३            वषय मांक - ३ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 
       स या भारतासह संपूण जगभरात सव  कोरोना रोगाचा ादुभाव जा त माणात झाला 
आहे. यामुळे भारतात संपूण लॉकडाऊन कर यात आलेले आहे. शाळा, महा व ालये ह  बंद 
कर यात आलेली आहेत. शाळा सु  कर याबाबत अ ापह  कोणताह  िनणय घे यात आलेला नाह . 
शै णक वष १५ जून २०२० रोजी सु  झाले अस याने व ाथाना ऑनलाईन िश ण दे यात येत 
आहे. मे. झम सो युशन, ािधकरण िनगड  या सं थेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ाथिमक वभागातील शाळेतील इ. ५ वी ते इ. ८ वी व ाथासाठ  अ यासासाठ  ‘आय डयल 
टड ’ मोबाईल अँप तयार कर यात आलेले असून याबाबत यांनी ताव सादर केला आहे. 
याम ये अ यासाचे तं  पा यपु तकातील वा याय यांची यो य उ रे व ान व ग णत 
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वषयातील येक पाठाचा संपूण संदभ व उपयु  मा हती देणारा ह डओ सरावासाठ  
भरपूर प का ह  सव मा हती दली आहे. दैन दन अ यास कर यासाठ  हे मोबाईल अँप 
मागदशक आहे. सदर मोबाईल अँपचे वा षक शु क ित व ाथ  र. .३००/- (व तू आ ण सेवा 
कर स हत ) कळ वला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक वभागातील शाळेतील इ. 
५ वी ते इ. ८ वी व ाथाना को वड-१९ रा ीय आप ी या काळात म.े झम सो युशन माफत 
शै णक मोबाईल अँप खरेद  कर यास व याकामी  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी 
सिमती सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक -  ६४            वषय मांक - ४ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 
       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 ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची 
पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. तसेच व ाथा या आरो याकडेह  ल  
देणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये शालेय व ाथाना 
शु द प याचे पाणी प यासाठ  सोय करणे अ याव यक अस याने ाथिमक शाळांम ये वॉटर 
कुलर बस वणे आव यक आहे. िश ण वभागाचे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात वॉटर फ टर 
बस वणे या लेखािशषावर र. .१ कोट  तरतूद करणेत आलेली आहे. यासाठ  ाथिमक िश ण 
वभागामाफत वॉटर कुलर बस व याबाबत कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक -  ६५            वषय मांक - ५ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागांतगत २०७ बालवाड  चाल व या 
जातात. तसेच २०७ बालवाड  िश का कायरत आहेत. काह  शाळांम ये बालवाड ची व ाथ  पट 
सं या जा त अस याने यासाठ  २९ बालवाड  िश का (मराठ  - २०, उद ू - ७, इं जी - २) 
आव यकता आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागातील २९ 
बालवाड  िश काना (मराठ  - २०, उद ू- ७, इं जी - २) मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ६६         वषय मांक - ६ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा. शिशकांत कदम                    अनुमोदक : मा. िनमला गायकवाड 

संदभ : मा. शिशकांत कदम, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 
       पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागामाफत शाळेतील इ.बालवाड  
ते इ.८ वी मधील व ाथाना मागील १४ वषापासून  अ नामृत फाउंडेशन (इ कॉन) माफत सकस 
पोषण आहार यश वी र या पुर वला जातो. सदर पुरवठाधारकाकडून शु द व िनजतुक प तीने 
बनवून व ाथाना वाटलाह  जातो. याच अनुषंगाने मे.अ नामृत फाउंडेशन (इ कॉन) यां यामाफत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक वभागातील शाळेत इ. बालवाड  ते इ. ८ वी या 
व ाथाना सन २०२०-२१ क रता अ नामृत फाउंडेशन (इ कॉन) म या ह भोजनाम ये येक  २ 
केळ  वाट यासाठ  ताव ा  झाला असून येक  व ाथ  २ केळ  साठ  र. . ६/- खच 
कळ वला आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक वभागातील शाळेत इ. बालवाड  ते 
इ. ८ वी या व ाथाना सन २०२०-२१ क रता अ नामृत फाउंडेशन (इ कॉन) म या ह 
भोजनाम ये येक  २ केळ  वाटप कर यास व यासाठ  येणारा  खच व ाथ  आरो य या 
लेखािशषावर ल उपल ध तरतूद र. .२ कोट  मधून करणेस मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
 

ठराव मांक -  ६७            वषय मांक - ७ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 
       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 ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची 
पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ाथिमक शाळेतील इ. ५ वी व इ. ८ वी तील व ाथ  दरवष  िश यवृ ी पर ेस बसतात. 

महानगरपािलकेतील व ाथ  हे गर ब असून यांची घरची आिथक प र थती हलाक ची अस याने 
सदर िश यवृ ी पर ेस लागणा-या अ यास माची पु तके ते घेऊ शकत नाह त प रणामी याचा 
यां या िनकालावर प रणाम होतो. िश यवृ ी पर ेसाठ  आव यक िश यवृ ी पु तके व संच 
पु तके  पुर वणेकामी मे.नमदा काशन  माफत ताव ा  झाला आहे. सदर पु तकात 
िश यवृ ी पर ेस बसणा-या व ाथाना अ यासासाठ  उपयु  आदश सराव  आ ण सूचक 
प ीकरणासह उ रसूची केलेली आहे. तर  म.ेनमदा काशन माफत पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील इ.५ वी व इ.८ वीतील सव व ाथाना िश यवृ ी पर ेसाठ  
आव यक िश यवृ ी पु तके व संच पु तके  सन २०२०-२१ साठ  थेट प तीने खरेद  कर यास 
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मा यता देणेत येत आहे. सदरचा खच कॉलरिशप प र ा या लेखािशषावर ल उपल ध 
तरतूद र. .२०,००,०००/- मधून करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट 
न ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक -  ६८            वषय मांक - ८ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ाथाक रता ित वष  शालेय 
उपयोगी सा ह य  वाटप कर यात येत असते. तर  पंपर  िचंचवड शहराम ये मो या माणात 
कोरोना रोगाचा सार होत अस याने शालेय सा ह य खरेद  करणेकामी न याने िन वदा या 
राब व यात येत आहे. स याची को वड-१९ उ वले या प र थतीम ये िन वदा माग वणे श य 
वाटत नाह  तसेच अशा प र थतीत अनेक उ ोगधंदे बंद पडलेले आहेत यामुळे महागाई वाढलेली 
आहे तर  स प र थतीचा वचार करता शै णक सा ह य िन वदा या न याने न राब वता 
मागील पुरवठाधारक यांनाच कामकाजाबाबत पु हा व रत आदेश देऊन शै णक सा ह य वाटप 
करणेकामी कळ व यात यावे. वभागात या पूव याच पुरवठाधारकास कामाचा अनुभव अस याने 
यां या कडून सदर सा ह य मागील दरानेच घेणे महानगरपािलके या आिथक फायदाचे आहे. 
तसेच सदर सा ह य मागील दरानेच पुर व याबाबत तयार अस याचे ह  कळ वले आहे. वर ल सव 
बाबींमुळे व ाथाना वेळेत सा ह य ह  िमळेल व यांचे शै णक नुकसान ह  होणार नाह . तर  
वर ल वषयाबाबत स य थती पाहता ता काळ पुरवठा आदेश वना वलंब दे यात यावेत. सदर 
सा ह य पुरवठा करताना आदेश ा  झा यानंतर १५ दवसांम ये सदर सा ह य व ाथाना िमळावे 
अशी अट टाक यात यावी. शालेय िश ण सा ह य खरेद कामी म यवत  भांडार वभागाने िन वदा 
/ कोटेशन िस द क न दरप के माग व यात आली होती. तथा प, पुरवठाधारकां या कागदप ांची 
पडताळणी केली असता याम ये एकाच पुरवठा धारकाने दोन दरप के सादर के याच े दसून आले. 
याम ये दोघा पुरवठा धारकां या एकच कार या सहया, मोबाईल नंबर दसून आ याने रंग 
झा याच े थमदश  म यवत  भांडार वभागा या िनदशनास आलेबाबत मा.सहा.आयु , म यवत  
भांडार यांनी सांिगतले असून फेर कोटेशन काढ याच े सांिगतले आहे. यामुळे शालेय िश ण 
सा ह य खरेद स होणारा वलंब वचारात घेता सदर शालेय सा ह य थेट प दतीने खरेद  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. सन २०२०-२१ या शै णक वषासाठ  ाथिमक शाळेतील व ाथाना 
शालेय व ा, व वध अ यासपूरक पु तके व  योगवह , भूगोल नकाशा वह , शालेय  द तरे, 
शालेय बूट मागील दरानेच मागील पुरवठाधारकाकडून ता काळ खरेद  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच ाथिमक शाळेतील इ.१ ली त े८ वी तील सव व ाथ  व ाथ ना शालेय पटानुसार 
ित व ाथ  / व ाथ ना शालेय बुट व मोजे पोट काळे अिधक पांढरे कॉस २ जोड इ.१ ली ते 

८ वी मे.साई माकट ंग यांचेकडून सदर सा ह याबाबत व ा याची कोणतीह  गैरसोय होऊ नये व 
सदर सा ह य शाळा सु  होताना पुर वणे आव यक आहे. स याची को वड-१९ ची प र थती पहाता 
िन वदा या राब व यात वेळ जा त लागेल व माल पुरवठा वेळेत न झा यास व ाथ  / 
व ाथ नीच े हाल होतील. तर  पं.िच.ंमनपान े माग वलेल े कोटेशन नो टस .५३/२०२०-२१ 
(अंदा जत दरांसाठ ) नुसार मे.साई माकट ंग यांचेकडून पुढ ल कालावधीसाठ  न याने करारनामा 
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क न पुरवठा आदेश देऊन खरेद  कर यास व याकामी येणा-या य  खचाच मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच व ाथ  पाद ाणे हा खच ाथिमक िश ण वभागाकड ल व ाथ  बुट / पाद ाणे 
या लेखािशषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक -  ६९            वषय मांक - ९ 
दनांक - २२/०६/२०२०      

सुचक : मा. शिशकांत कदम                    अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ : मा. शिशकांत कदम, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागात २०७ बालवाड  िश का ा 
गेली अनेक वषापासून कमी मानधनावर काम कर त आहेत. स या या  काळात कमी मानधनात 
बालवाड  िश कांना उदरिनवाह करणे अश य आहे. तर  बालवाड  िश कांना यां या सेवेनुसार 
खालील माणे मानधनात वाढ कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
   
                        स याची बालवाड  िश का मानधन  
 

 
                      स याची मागणी बालवाड  िश का मानधन 
 

           सभावृ ांत कायम होणेची वाट न ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 
 

अ.  कालावधी मानधन ( र. ) 
१ ० ते ५ वष ७,०००/- 
२ ६ ते १० वष ८,०००/- 
३ ११ ते १५ वष ९,०००/- 
४ १६ ते २० वष १०,०००/- 
५ २१ ते २५ वष ११,०००/- 
६ २६  ते ३०  वष ११,०००/- 

अ.  कालावधी मानधन ( र. ) 
१ ० ते ५ वष ९,०००/- 
२ ६ ते १० वष ११,०००/- 
३ ११ ते १५ वष १३,०००/- 
४ १६ ते २० वष १५,०००/- 
५ २१ ते २५ वष १७,०००/- 
६ २६  ते ३०  वष १९,०००/- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े  
 
 

 
                                     (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/१९४/२०२० 
दनांक : २३/०६/२०२० 

                                                                                                            

                                                                                                                                    
( 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


