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

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०५/१२/२०१९                           वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
     
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०५/१२/२०१९ 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.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
      
 
 
 या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

--------- 
 
 
   सभापती -   आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नस याने गु वार दनांक १९/१२/२०१९  

             रोजी दपुार  १.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

                                                     

( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०५/१२/२०१९ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - १९/१२/२०१९                          वेळ - दुपार  १.४५ वा. 
     
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक ०५/१२/२०१९ ची  
तहकूब सभा गु वार दनांक १९/१२/२०१९ रोजी दुपार  १.४५ वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात 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. 

--------- 
खालील माणे सुचना मांड यात आली 

 
सुचक – मा.भाऊसाहेब भोईर             अनुमोदक – मा.िनमला गायकवाड 
 

डॉ. ीराम लागू, ये  अिभनेते, यमनुाबाई ा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 सकाळ  ११.४५ 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 सकाळ  ११.४५ 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 - ०८ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०५/१२/२०१९ व १९/१२/२०१९ ची तहकूब सभा) 
 
दनांक - २३/१२/२०१९                              वेळ - सकाळ  ११.४५ वा. 
     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक १९/१२/२०१९ ची  
तहकूब सभा सोमवार दनांक २३/१२/२०१९ 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.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 – २०                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  .िश ण/अ था/१अ/का व/२६२/२०१९, द.२७/११/२०१९ 

 मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड मनपा ाथिमक िश ण वभागा या अ थायी आ थापनेवर र कम 
पये २,००,००,०००/-(र. .दोन कोट  फ ) तरतूद उपल ध अस याचे दसुन येत आहे. 
यानुसार तावात नमूद माणे घडयाळ  तािसकेनुसार ७७ पदां या वेतनाचा खच 

र. .५८,६४,३२०/-(अंदाजे) हा अ थायी आ थापनेवर असणा-या तरतुद तून खच  टाक यास 
तसेच ाथिमक िश ण वभागासाठ  घडयाळ  तािसकात वावर सन २०१९-२० या शै णक 
कालावधीसाठ  तावात नमूद माणे िश क नेमणूक बाबत (उद ु / हंद  / इं जी 
मा यमाक रता) मा यता  दे यात येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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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/५७४/२०१९ 

दनांक : २३ /१२/२०१९                                                                                                                                                            

                                                       
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

                                                     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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


