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

कायप का मांक - १६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०७/०३/२०१९                                वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा ीक सभा गु वार दनांक 

०७/०३/२०१९ 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.सोनवणे शारदा हरेन 

४. मा.भ डवे संिगता राज  

५. 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 हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

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

      घेणेत आले. 
 
 
 वषय .१) कासारवाड  येथील उदु शाळेची दु ती करणेबाबत. – मा.राजू बनसोडे , मा.उषा काळे  

                यांचा ताव. 
 
 वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाचे ाथिमक शाळांमधील व ा याना  
                “Sureboost Sachet” देणेबाबत.- मा.शिमला बाबर , मा.संिगता भ डवे यांचा ताव.  
 
  
 

---------- 
 

              दनांक २१/०२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

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

ठराव मांक – ४८           वषय मांक – ०१ 
दनांक -  ०७/०३/२०१९           

सुचक : मा.राजू बनसोडे                अनुमोदक : मा.उषा काळे 

संदभ :- मा.राजू बनसोडे, मा.उषा काळे यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महापािलकेची कासारवाड  येथील उदु शाळेची अितशय दुराव था झाली असून 
शाळेचे शौचालय, पा याची टाक  खराब झाली असून पेट ंग,वायर ंग इ याद  खराब झाले आहे. 
यामुळे येथील व ा याची गैरसोय होत आहे. तर  कासारवाड  येथील उदु शाळेची दु ती वर त 

क न घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेच वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

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

 

ठराव मांक – ४९           वषय मांक – ०२ 

दनांक -  ०७/०३/२०१९           

सुचक : मा.शिमला बाबर               अनुमोदक : मा.संिगता भ डवे 

संदभ :- मा.शिमला बाबर , मा.संिगता भ डवे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या १०५ शाळा कायरत असून या 
शाळांम ये अंदाजे ३८,५०० व ाथ  िश ण घेत आहेत. या शाळांमधून  िश ण घेणारे बहुतांशी व ाथ  
गोरगर ब व अ प उ प न गटातील आहेत. तर  हे व ाथ  गोरगर ब व अ प उ प न गटातील अस याने 
यांना रोज या आहारातून पुरेसे हटॅिमन न िमळा याने सात याने व ाथ  आजार  पडणे, अश पणा 

यामुळे शाळेतील उप थतीतवर प रणाम होत अस याचे िनदशनास येत आहे. तर  यामुळे पुणे 
महानगरपािलके या धत वर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांम ये २ वय वष व यापुढ ल 
वयोगटातील बालवाड , ाथिमक शाळांमधील व ा याना “Sureboost Sachet” उपल ध झा यास या 
व ा याम ये रोग ितकारकश  वाढ यास मदत होणार आहे. याम ये कॅ रका पपई अक , टनसपोरा 
कॉ डफोिलया, बकर चे दुध व हटॅिमन इ. असे घटक आहेत. यामधील कॅ रका पपई हायरल 
इ फे शनम ये लेटलेट  ची पातळ  वाढव यास मदत करते. टनोसपोरा म ये गुडुची अस यामुळे 
ित दन वषाणुज य संसगाशी लढ यासाठ  ितकार श ची पातळ  वाढवते. बकर या दूध पावडरम ये 

जा त माणात सेलेिनयम अस याने नैसिगक अं टऑ साईडटस असते आ ण हटॅिमन ई देखील असते. 
अं टऑ सडटस  रे डक सची रोकथाम कर यात मदत करते यामुळे रोग ितकारक श  वाढते. पुणे 
महानगरपािलके या धत वर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांम ये २ वय वष व यापुढ ल 
वयोगटातील व ाथ  असलेने ाथिमक शाळांमधील अंदाजे ३८,५०० व ा याना “Sureboost Sachet”  
देणेबाबत वै कय वभाग पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे माफत खातरजमा/ पडताळणी क न 
पुढ ल कायवाह  करणेकामी 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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                        यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 
 
 
 
 
 

   (सोनाली द ा य ग हाणे) 

     सभापती 
       िश ण सिमती 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/३/का व/१५७/२०१९ 

दनांक : ०८/०३/२०१९                                                                  

                                                            
(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. 


