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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – ०४ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १९/०९/२०१९                             वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
१९/०९/२०१९ 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.लोखंडे चंदा राज ू

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

--------- 
 

           दनांक ०५/०९/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) 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) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ा याना ओळखप   

          दे याबाबत – मा.िनमला गायकवाड , मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 
वषय .२) पं.िचं.मनपातील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी व इ.८वी तील व ा याना िश यवृ ी 

पर ांसाठ  आव यक पु तके/ संच मे.नमदा काशन यांचेमाफत थेट प दतीने रेद  
करणेबाबत – मा.िनमला गायकवाड ,मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव 

  वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत थम दशनीय भागाम ये  
भारताचे सं वधान लाव याबाबत- मा.िनमला गायकवाड, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 

वषय .४) बालवाड  ता चे सेवा िनवृ ीचे वय ६५ वष होणेबाबत. – मा.िनमला गायकवाड , मा.चंदा 
लोखंडे यांचा ताव. 

वषय .५) पं.िचं.मनपा शाळेतील ाथिमक व मा यिमक व ा याक रता ओपेन सोस सॉ टवेअर 
माफत संगणक िश ण देणेबाबत.- मा.िनमला गायकवाड , मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 

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

 
 

ठराव मांक – ०९         वषय मांक – ०१ 
दनांक -  १९/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड , मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक व ालयांम ये अंदाजे ५२,००० व ाथ  
िश ण घेत आहेत. िश ण वभागामाफत व ा या या गुणव ा वाढ साठ  अिधक य  केले जातात. 
व ा या या गुणव ा वाढ  बरोबर यां या सुर ततेबाबत ह  उपाययोजना करणे आव यक आहे. 
याच अनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील व ा या या 

सुर ततेसाठ  व ा याना ओळखप  दे यास व 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 – १०         वषय मांक – ०२ 

दनांक - १९/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव –  

पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी व इ.८वी तील व ाथ  हे 
िश यवृ ी पर ेसाठ  बसतात. मनपा शाळेत िशकत असले या व ा या या पालकांची आिथक 
प र थती हलाक ची अस याने िश यवृ ी पर ेसाठ  लागणार  आव यक पु तके व ाथ  खरेद  क  
शकत नाह त. प रणामी व ाथाम ये गुणव ा असूनह  सदर पर ेस लागणार  पु तके न िमळा याने 
मनपा शाळेतील व ाथ  हे िश यवृ ी पर ेत मागे पडतात. सदर बाबीचा वचार करता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या सव शाळांम ये इ.५ वी व इ. ८ वी तील सव व ाथ  मराठ , ग णत, 
इं जी हया वषयांचे सव िश क यासाठ  जा तीत जा त िश यवृ ी अ याससंिचका संच खरेद  क न 
गर ब , होतक , हुशार व ाथाना ह  पु तके ा  क न देऊन यांची गुणव ा वाढ कर याचा मानस 
आहे. वधानसभा आदश आचारसं हता लाग याची श यता अस याने थेट प दतीने मे.नमदा काशन 
माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक शाळेतील इ.५ वी व इ.८ वी तील व ाथाना 
िश यवृ ी पर ांसाठ  आव यक पु तके/ संच खरेद  करणेस व होणा-या य  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 – ११         वषय मांक – ०३ 

दनांक - १९/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक व ालयाम ये भारतर  डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यां या  मानवंदनानुसार  व  यांनी लोकशाह या हतेनुसार आज जी हया भारत देशाची  
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 घटना हया महामानवाने िल हलेली आहे. यांना म न या महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळा 
व मा यिमक शाळांमधील िश कांम ये व व ा याम ये रा यघटनेचे मरण होणे गरजेचे असून 
यासाठ  भारतीय सं वधान शाळे या इमारतीम ये थम दशनीय भागात बस वणेकामी मा यता देणेस 
व याकामी होणा-या य  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 – १२         वषय मांक – ०४ 

दनांक - १९/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव –  

   बालवाड  िश ीकेचे िनवृ ीचे वय वष ६५ करावे या पूव  या िश का िनवृ  झा यात या 
६० या वष  िनवृ  झा या तशा कारचा कोणताच कारे ठराव झालेला नाह . बालवाड  ताई हया 
मानधनावर काम करतात. यामुळे यांचे िनवृ ीचे वय ६५ वष असावे. कारण अंगणवाड  िश का 
हया ह  मानधनावरच काम करतात यांचे िनवृ ीचे वय ६५ वष आहे. तर  महानगरपािलकेतील 
बालवाड  िश केचे िनवृ ीचे वय ६५ वष 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 – १३         वषय मांक – ०५ 

दनांक - १९/०९/२०१९           

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ १०५ ाथिमक शाळा व १८ मा यिमक शाळा 
चाल व यात येतात. सव शाळांम ये प.िच.म.न.पा. तफ व ाथाना मोफत िश ण दे यात येते. 
ाथिमक व मा यिमक िश ण वभागामाफत अनेक शालेय उपयोगी व शै णक गुणव ा वाढ व 
वकासाक रता अनेक उप म राब व यात येतात. याच अनुषंगाने सव शाळांम ये संगणक उपल ध 
क न देणेत आलेले आहेत, तसेच महारा  रा य पा य पु तक मंडळाने संगणक अ यास म 
अिनवाय केला नस याने स या प.िच.म.न.पा. शाळेतील व ाथाना संगणक िशक वला जात नाह .  

 आधुिनक काळाची गरज ल ात घेता व व ाथा या हता या ीने यांना संगणक िश ण देण े
अ यंत आव यक आहे. सदर उप मा अंतगत व ाथाना Global Education & Technology Solutions 

माफत ओपेन सोस सो टवेअर वर आधा रत संगणक िश ण देणेत येईल. सन २०१४ साली भारत 
सरकार ने ओपेन सोस सो टवेअर अवलं बणे बाबत धोरण ठर वले आहे – “Government of India 
shall endeavour to adopt Open Source Software in all e-Governance systems implemented 
by various Government organizations, as a preferred option in comparison to Closed Source 
Software (CSS)”.   अशा कारचा ओपेन सोस सो टवेअर वर आधा रत उप म महानगरपािलके तफ 
राब वणेत येत नसून माट िसट  अंतगत देखील तो िशक वणेत येणार नाह . सदर उप म 
राब वणेसाठ   आव यक  असलेले  संगणक संबंिधत सं थेतफ उपल ध क न देणेत येतील. उप म  
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राब वणेत येत असले या शाळेम ये उपल ध असलेले संगणक देखील दु त क न देणेत 
येतील जेणेक न व या याना याचा अिधकािधक फायदा होऊ शकेल. तसेच संगणक िश ण 
देणेकर ता आधुिनक, अ ावत व वयानु प अ यास म व िश त मनु यबळ सदर सं थेतफ 
उपल ध क न देणेत येतील. अशा उप मामुळे व ाथाचा तर फायदा होईलच पण शाळेची ितमा 
उजळणेस देखील फायदा होईल. पालकांना देखील याचे पा य संगणक िश ण घेत अस याचा 
आनंद होईल. सदर उप माचे मह व ल ात घेता सदर उप म प.िच.म.न.पा. ाथिमक व 
मा यिमक शाळांम ये राब वणेकामी मा यता देणेस व याकामी होणा-या य  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.  

---------- 
 

 
 

         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/४३३/२०१९ 

दनांक : १९/०९/२०१९ 
 
 
 

                                                         
(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.  


