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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – ०२ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १६/०८/२०१९                          वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक १६/०८/२०१९ 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.लोखंडे चंदा राजू 

    ३. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

    ४. मा.कदम शिशकांत गणपत 

    ५. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

    ६. मा.सुल णा राजू धर 

    ७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

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

--------- 
 

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

 
वषय .१) शालेय वेळेत बदल करणेबाबत – मा.रेखा दशले, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड मनपा ाथिमक शाळेतील व ा याना शालेय गणवेश, पी.ट . 
           गणवेश व शालेय वेटर सा ह य उपल ध क न देणेबाबत - मा.रेखा दशले, 
           मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 
 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.सुल णा धर        अनुमोदक - मा.वैशाली काळभोर 
 
       भारता या माजी पररा  मं ी व भाजपा या जे  ने या सुषमा वराज यांचे नुकतेच 
िनधन झालेले असलेने तसेच सांगली ज हयाम ये पुरा या दुघटनेत मृ यूमुखी पडले या 
य ंना आज या सभेत यांना दांजली वाहून सभा गु वार दनांक २९/०८/२०१९ रोजी 
दुपार  २.१५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 

 
 

सभापती - गु वार दनांक २९/०८/२०१९ रोजी दुपार  २.१५ वा. पयत 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 – ०२ 

सभावृ ांत 

( दनांक १६/०८/२०१९  ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २९/०८/२०१९                          वेळ - दुपार ०२.१५ वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची दनांक १६/०८/२०१९         
(द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा (कायप का मांक ०२) गु वार दनांक २९/०८/२०१९ रोजी 
दुपार  ०२.१५ 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.लोखंडे चंदा राजू 

  ३. मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

  ४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

  ५. मा.कदम शिशकांत गणपत 

  ६. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

  ७. मा.सुल णा राजू धर 
  ८. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

        ९. मा.दशले रेखा राजेश 
      

      या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.पुजार , मा.पाट ल, मा.ग टूवार – कायकार  अिभयंता, मा.मुंढे – 
.िश णािधकार  (मा यिमक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 

सुचक – मा.भाऊसाहेब भोईर          अनुमोदक – मा.सागर गवळ  
 

 भारताचे माजी अथमं ी व भाजपाचे जे  नेते अ ण जेटली यांचे नुकतेच द:ुखद िनधन 
झालेले असलेने आजचे सभेत यांना दांजली अपण क न सभा शु वार द.३०/०८/२०१९ 
रोजी स.११.४५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
 

सभापती - शु वार द.३०/०८/२०१९ रोजी स.११.४५ वा. पयत 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 – ०२ 

सभावृ ांत 

( दनांक १६/०८/२०१९ (द.ु२.०० वा.) व २९/०८/२०१९ (द.ु२.१५ वा.) ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ३०/०८/२०१९                          वेळ - सकाळ  ११.४५ वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची दनांक २९/०८/२०१९  
(द .ु२.१५) वा.ची तहकूब सभा (कायप का मांक ०२) शु वार दनांक ३०/०८/२०१९ रोजी 
सकाळ  ११.४५ 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.लोखंडे चंदा राजू 

  ३. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

  ४. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
  ५. मा.सुल णा राजू धर 
  ६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

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

--------- 
दनांक ०९/०८/२०१९ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०१) चा सभावृ ांत 

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

 

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

ठराव मांक – ०२         वषय मांक – ०१ 

दनांक -  ३०/०८/२०१९           

सुचक : मा.रेखा दशले               अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव – 

        पंपळे िनलख मुले ाथिमक शाळा .२५ या शाळेची स याची वेळ सकाळ  ११.३० ते 
सायंकाळ  ५.३० या माणे आहे. थािनक मा.नगरसद य यांनी सदर शाळा सकाळ  ८.०० ते दुपार  
२.०० या वेळेत भर वणेकामी सुिचत केले आहे.  यांनी केले या मागणीनुसार शालेय वेळेत बदल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच कुदळवाड  ाथिमक शाळा वग खो या अपुण अस याने 
स या दोन स ात भरत आहे.  तथा प शाळेसाठ  न वन इमारत तयार झाली अस याने वग 
खो यांची पूतता झाली असून सदर शाळा भर व याची वेळ सकाळ  ११.३० ते सायंकाळ  ५.३० या 
माण ेभर व यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच िचखली ाथिमक शाळा मुले/मुली या दोन 

शाळा स या दोन स ात भर व या जात आहेत.  स या शाळेसाठ  न याने इमारत उपल ध क न 
दे यात आली असून सदर दो ह  शाळा एका स ात सकाळ  ११.३० ते सायंकाळ  ५.३० या माणे  
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भर व यास 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 – ०३         वषय मांक – ०२ 

दनांक -  ३०/०८/२०१९           

सुचक : मा.रेखा दशले               अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव – 

        पंपर  िचंचवड शहरातील महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या शाळांम ये 
िशकणारे असं य व ाथ  हे गोर-गर ब, क कर  कामगार वगातील असून यांची आिथक 
प र थती बकट आहे.  या वष  पंपर  िचंचवड मनपा शहर प रसरात मोठ  पज यवृ ी झा याने 
शहरात पुरज य प र थती िनमाण होऊन व ा या या घराम ये, व तीम ये, झोपडप ट म ये 
मोठया माणात पाणी िशर याने व ा याना वाटप केलेले शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश व शालेय 
वेटर या सा ह याचे नुकसान झाले आहे.  तसेच काह  ठकाणी सदरचे सा ह य पा याबरोबर 

वाहूनह  गेले आहे.  तर  शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश व शालेय वेटर या सा ह यापासून एकह  
व ाथ  वंिचत राहू नये, यांचे शै णक नुकसान होऊ नये, हणून शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश 
व शालेय वेटर सा ह य पुरवठा करणा-या पुरवठाधारकामाफत सदर सा ह याचे शहरातील सव 
पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळेतील पुर बाधीत व ा याना व रत वाटप कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

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/३९६/२०१९ 

दनांक : ३०/०८/२०१९ 

                                                        
(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.  


