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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – ०३ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०५/०९/२०१९                             वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०५/०९/२०१९ 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.गायकवाड िनमला मनोज 

    ३. मा.कदम शिशकांत गणपत 

    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), मा.मंुढे – .िश णािधकार (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
 
अ) दनांक १८/०४/२०१९, ०७/०५/२०१९, १६/०५/२०१९, ०६/०६/२०१९, २०/०६/२०१९,  

०४/०७/२०१९, १६/०८/२०१९ (दु.१.४५वा.), २९/०८/२०१९ (दु.२.००वा.) व ३०/०८/२०१९ 
(स.११.३० वा.) रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक १९) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) दनांक १६/०८/२०१९ (दु.२.०० वा.), २९/०८/२०१९ (दु.२.१५ वा.) व ३०/०८/२०१९ 
(स.११.३० वा.) रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०२) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

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

 
वषय .१) मनपा ाथिमक शाळेतील व ा याना तीय स ात शालेय वहया देणेबाबत –   

           मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .२)  िश ण सिमती सभा .२ ठराव .३ म ये दु ती करणे बाबत. – मा.रेखा दशले, 

मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव 

  वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक शाळेतील व ा या या सुर ततेसाठ  व 

             शै णक वाढ साठ  ायोिगक त वावर खाजगी सं था नेम याबाबत. - मा.िनमला 
             गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
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वषय .४) प व  णाली अंतगत िनवड झाले या पा  िश कांना िनयु  देणेबाबत. –     

           मा.िनमला गायकवाड , मा. रेखा दशले यांचा ताव 

वषय .५) १ ली ते १० वी या व ा याना शै णक सा ह य देणेबाबत. – मा.िनमला गायकवाड,  

           मा.रेखा दशले यांचा ताव.   

---------- 
 

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

ठराव मांक – ०४         वषय मांक – ०१ 
दनांक -  ०५/०९/२०१९           

सुचक : मा.रेखा दशले               अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव – 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत िश ण सिमती सद य शालेय 
सा ह यांची तपासणी कर याक रता गेलो असता, असे िनदशनास आले क , शालेय अ यास म वाढला 
अस याने व ा याना वाटप कर यात आले या शालेय वहया हया व ा या  अपु-या पडत आहेत. 
मनपा शाळेत िशकत असले या व ा या या पालकांची आिथक प र थती हलाक ची अस याने ते 
वहया बाहे न खरेद  क  शकत नाह त. यामुळे व ा याचे शै णक नुकसान होत आहे. हया 
संदभात संबंिधत शाळेतील मु या यापक व वभागीय पयवे क यांनी व ा याना वहया अपु-या 
अस याने जादा वहयांची मागणी केली आहे. थम स ात वाटप केले या वहया हया उ म दजा या 
अस याने व ा याना तीय स ात शालेय वहया संबंिधत पुरवठाधारकाकडून वधानसभा 
आचारसं हता लागू हो यापूव  मागील दराने खरेद  आदेश क न सव ाथिमक शाळेत तेवढयाच 
सं येने वाटप करणेकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
कर यात 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 – ०५         वषय मांक – ०२ 

दनांक - ०५/०९/२०१९           

सुचक : मा.रेखा दशले               अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ :- मा.रेखा दशले, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव –  

 मा.िश ण सिमती कायप का .२ ठराव .३ दनांक- ३०/०८/२०१९ 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. असे नमूद असून सदर या खचास 
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मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात 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 – ०६         वषय मांक – ०३ 

दनांक - ०५/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत िश ण घेत असणा-या अंदाजे ५०,००० 
व ा याची शै णक वाढ व दैनं दन सुर तेचा वचार करता महानगरपािलकेमाफत व ा या या 
सुर ततेबाबत उपाययोजना केलेबाबत दसून येत नाह . तसेच आजकाल समाजाम ये लहान 
मुलांबाबत अघट त कार घडत अस याचे जा त माणात दसून येत आहे. तसेच महानगरपािलकेत 
िश ण घेत असणा-या व ा या या पालक हे क कर ,कामगार वगातील अस याने पालकांचे 
व ा याकडे सुर तते या ीने व शै णक ीने ल  कमी अस याचे िनदशनास येत आहे. तसेच 
व ा याना कळाले आहे कंवा नाह ? व ा याची दैनं दन उप थती आहे कंवा नाह  ? 
महानगरपािलकेमाफत व ा याना िमळणा-या िश ण , सा ह य व अ य सोयीसु वधेचा लाभ यां या 
पयत पोहचला कंवा नाह  ? याबाबत िश ण वभागाकडे न द  असणे आव यक अस याने याबाबत 
कोण याह  कारची उपाययोजना िश ण वभागामाफत कर यात आलेली नाह . ह  बाब अितशय 
गंभीर असून याबाबत ाथिमक शाळेतील व ा या या सुर ततेसाठ  शै णक वाढ साठ  व 
व ा या या उप थतीसाठ  उपाययोजना करणे अिनवाय अस याने व ा  होणा-या सुचनेनुसार 
िशक व या या प दतीत आव यक ते बदल करणे श य होईल यानुसार सदर वषयाबाबत Infonet 

BOP Services Pvt . Ltd,Pune  यां यामाफत ताव ा  झाला आहे. वधानसभा आदश आचारसं हता 
लाग याची श यता अस याने थेट प दतीने सदर सं थेस ायोिगक त वावर पुढ ल तीन 
म ह यासाठ  िनयु  करणेस मा यता देणेस व सदरचा खच हा ाथिमक िश ण वभागातील ई-
लिनग कूल या लेखािशषामधून खच कर यास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस कर यात 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 – ०७         वषय मांक – ०४ 

दनांक - ०५/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव –  

   मा.िश ण संचालक ाथिमक महरा  रा य पुणे – १ यांचे दनांक १३/०८/२०१९ व दनांक  
०४/०९/२०१९ या प ा वये पंपर  िचंचवड मनपा िश ण वभागाकडे तावातील याद  नुसार एकूण 
९९ िश कांची याद  प व  पोटल वर ल मुलाखती िशवाय उपिश क पदासाठ  िनवड कर यात 
आले या व िनयु स पा  ठरले या उमेदवारांना िनयु  देणेबाबत ता काळ कायवाह  क न अहवाल 
देणेकामी कळ व यात आलेले आहे. याअनुषंगाने पा  ठरले या एकूण ९९ िश कांना ाथिमक 
शाळेम ये िनयु  देणेकामी मा यता देणेत 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 – ०८         वषय मांक – ०५ 

दनांक - ०५/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.रेखा दशले 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेतील इय ा १ ली ते १० वी मधील व ा याना 
शै णक सा ह य देणेस 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/४०७/२०१९ 

दनांक : ०५/०९/२०१९ 
 
 
 

                                                          
(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.  


