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

कायप का मांक - १० 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ०२/०१/२०२०                       वेळ - दुपार  २.०० वा. 
     
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनाकं 
०२/०१/२०२० 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.सागर बाळासाहेब गवळ  

४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

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

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

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये नाटयशा  त   
           िश कांची मानधनावर नमेणूक कर याबाबत. – मा.चंदा लोखंडे ,मा.रेखा दशले  
           यांचा ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत १०० व ा याक रता व तीगृह उपल ध क न  
           देणेबाबत. – मा.चंदा लोखंडे ,मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
वषय .४) पंपर   िचंचवड  महानगरपािलके या   थाप य   वभागामाफत   े य  
           कायालयात  येणा-या  ाथिमक  शाळेचे  चर  ऑ डट क न भौितक सु वधा  
           वषयक  काम े क न घेणेबाबत.– मा.चंदा लोखंडे , मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण सिमतीम ये तीन वषासाठ  मानधनावर  
           िश णत ांची नेमणूक करणेबाबत.-मा.चंदा लोखंडे , मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
वषय .६) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील इ.७वी.तील व ा याना टॅब  
          खरेद  करणेबाबत. –मा.चंदा लोखंडे ,मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
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वषय .७) सन २०२०-२१ सालासाठ  मनपा ाथिमक शाळेमधील व ा यासाठ  शालेय उपयोगी  
           सा ह य खरेद साठ  DBT या न करता िन वदा प दतीने खरेद  करणेबाबत.-  
           मा.चंदा लोखंडे , मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक व मा यिमक िश ण वभाग यव थापन व  
            िनयं णाचे ीने एक त करणेबाबत. – मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा  
            ताव.   
वषय  ९)  बालवाड  िश कांचे पगार(मानधन) वाढ बाबत. – मा.सुल णा धर , मा.िनमला  
            गायकवाड यांचा ताव. 
वषय .१०) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये इ.१ली ते इ. २र  चे  
            व ा याकर ता च छता कट खरेद  करणेबाबत. – मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा  
            दशले यांचा ताव. 

--------- 
 

खालील माणे सुचना मांड यात आली 
 
सुचक – मा.िनमला गायकवाड             अनुमोदक – मा.सुल णा धर 
 

सी.एम.ई.दापोड  येथे पुल बांधणी सरावावेळ  अपघात होऊन िनधन झालेले जवान िभवा खंडू 
वाघमोडे, व संजीवन पी.के. तसेच रामदास मोरे, रा वाद  प  कायलयाचे सिचव , पंपळे गुरव येथील 
र हवाशी जयिसंग अ पासाहेब जगताप यांचे नुकतेच िनधन झालेले अस यान े यांना दांजली वाहून 
आज द.०२/०१/२०२० रोजीची सभा दनांक ०४/०१/२०२० रोजी दु .१२.३० वा.पयत तहकूब करणेत 
यावी.  

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

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली ) 
 
 
 
 
सभापती – शिनवार द.०४/०१/२०२० रोजी दुपार १२.३० 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 - १० 
सभावृ ांत 

( ०२/०१/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०४/०१/२०२०                                 वेळ – दुपार  १२.३० वा. 
     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक ०२/०१/२०२० ची  तहकूब सभा 
शिनवार दनांक ०४/०१/२०२० रोजी दुपार १२.३० 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.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) मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस  उप थत होते. 
 

---------- 
 

अ) दनांक २१/११/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत कायम  करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ) दनांक ०५/१२/२०१९ , १९/१२/२०१९, २३/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
०८) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

इ) दनांक १९/१२/२०१९ व २३/१२/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०९) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

    ------------ 
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ठराव मांक – ३०                                                  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०४/०१/२०२०                                                 वभाग – िश ण वभाग ाथिमक 
सुचक – मा.सागर गवळ                              अनुमोदक– मा.चंदा लोखंडे 
संदभ – मा.अित र  आयु (१) यांचे प  .िश.आ था /१/का व /३७८/२०२०, द.०७/१०/२०१९ 
             वषय – दापोड  क या शाळा सकाळ स ात भरणेबाबत. 

 

वषय .१ द र  दाखल करणते येत आहे. 
 

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

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

ठराव मांक -  ३१           वषय मांक - ०२ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                     अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
             मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. 
आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  
आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक 
गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त 
आहे. मनपा शाळेतील व ाथा या अंगी असले या कलागुणांचा वकास होणेकामी  व यांना उ वल 
भ व य िमळावे. पंपर  िचंचवड शहरा या मनपा शाळेतील वदयाथ या अंगी असलेली कलागुंणाचा 
वकास होणेकामी नाटयरंगभूमीव न यासपीठ िनमाण होणेकामी यांना शालेय तरावर नाटयशा  
त  मागदशन िमळणेकामी नाटयशा  त  िश क मानधनावर िनयु  करणेस व याकामी होणा-
या खचास मा यता देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहत सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

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

ठराव मांक -  ३२           वषय मांक - ०३ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                     अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
             मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड शहर औ ोिगक 

नगर  असून क कर  कामगार वगातील बहुसं य वदयाथ  पं.िचं.महानगरपािलकाचे सव ाथिमक 
व ालयाम ये िश ण घेत आहेत. यां या कुटंुबाची आथ क प र थीती बकट असून यांना 
राह यासाठ  छोट  घरे अस याने जागे अभावी आप या पा यास चांगले िश ण देणे सहज श य 
होत नाह . मनपा या शाळांम य े िश ण घेत असतांना प र थीती  ग रब अस याने  जागे अभावी 
व ाथाना अ यासात अनेक कार या अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचाच एक प रणाम 
हणून ते अ यासाम ये मागे पडतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक व ालयाम ये 
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बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील 
शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड 
िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व 
आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती सतत य  कर त आहे. याच 
अनुषंगाने महानगरपािलका े ात ाथिमक िश ण वभागामाफत १०० वदया याकर ता व तीगृह 
उपल ध क न देणेकामी मा यता देणेत यते आहे. 

 
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक -  ३३           वषय मांक - ०४ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                      अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
           मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

सव ाथिमक शाळांम ये िश ण सिमती सद यांचा दौरा चालू असताना शाळेतील भौितक सु वधा 
बाबत अनेक सम या िनदशनास आ या आहेत. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य 
वभागामाफत आप या े य कायालयात  येणा-या ाथिमक शाळेचे ट चरल ऑ डट क न 
शाळेतील भौितक सु वधा वषयक उदा. वछतागृह  ( वशेषता: मुलींची ), इमारतीची देखभाल व  
दु ती, इमारतीच रंग ( सव शाळा इमारतींना एकच रंग ) कामे लवकरात लवकर क न घेणेस 
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 -  ३४           वषय मांक - ०५ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                      अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
          मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. 
आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  
आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक 
गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती 
य  कर त आहे. िश ण सिमतीम ये तीन वषासाठ  मानधनावर िश णतं  नेम यात आ यावर 
यां या अनुभवाने व ाथा या गुणव ा वाढ साठ  अिधक व ाथ  उपयोगी उप म, िश णाचा दजा 

उंच व यासाठ   िश कांना यो य   मागदशन  अशा  अनेक  योजना  यश वी र या  राब व यात  

येतील  यामुळे व ाथानाह  शाळेची गोड  िनमाण हो यास मदत होईल व मनपा ाथिमक 
शाळेकडे व ाथाचा कल जा त वाढून व ाथ  पटसं येत वाढ होईल याकामी तीन वषासाठ   
मानधनावर  िश णतं ाची  नेमणकू  करणेस  व  होणा-या   खचास   मा यता   घेणेकामी   
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मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
सदर ठराव मा. थायी सिमती सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

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

 

ठराव मांक -  ३५           वषय मांक - ०६ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                      अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
           मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या १२ ाथिमक शाळा हया उप मशील आहेत. सदर शाळामधील व ाथाम येह  
आप या शाळे वषयी तसेच अिधकािधक िश णाची आवड िनमाण हो याक रता व ाथाम ये 
शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण 
वभागामाफत १२ उप मशील ाथिमक शाळेतील इ. ५ वी ते इ. ८ वी तील व ाथाना टॅब खरेद  
कर यासाठ  िश ण सिमती ठराव . २२ दनांक - २३/१२/२०१९ रोजी कर यात आला होता.  
सदर ठरावाम य ेदु ती क न ाथिमक शाळेतील इ. ७ वी तील व ाथाना टॅब खरेद  कर यास  
तसेच याक रता होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 
 

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

 

ठराव मांक -  ३६           वषय मांक - ०७ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                      अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
          मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

सव ाथिमक व ालयाम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. 
याचंी आिथक प र थती हलाक ची अस याने यांना मोफत शालेय सा ह य महानगरपािलके 

माफत दे यात येते. सदर सा ह य खरेद  कर याक रता D BT या राब व यास याचा फायदा 
व ाथाना होत नाह  व व ाथ  हया सव सा ह यापंासून वंिचत राहू शकतात. तर  सन २०२०-२१ 
सालासाठ  मनपा ाथिमक शाळेमधील व ाथासाठ  शालेय उपयोगी सा ह य खरेद साठ   DBT 

या न करता िन वदा प तीने खरेद  करणेस 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 -  ३७          वषय मांक - ०८ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
           मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशल े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका अंतगत मा यिमक िश ण वभाग व ाथिमक  िश ण वभाग ह  दोन 
वतं र या स : थतीत कायरत आहेत. पंपर  िचंचवड महानगपािलके या शाळांम ये 

िश ण घेणा-या व ाथाचे व ाथा या शै णक गुणव ा वाढ कर या या ीने ताचेच िश ण 
सिमती अ त वात आ याने RTE २००९ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक व 
मा यिमक िश ण वभाग यव थापन व िनयं णाचे ीने एक त  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 -  ३८          वषय मांक - ०९ 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.सुल णा धर                    अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 
      मा.सुल णा धर, मा.िनमला गायकवाड यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका अंतगत एकूण २०७ बालवा या असून एक मु य सम वयक, २ वभागीय 
सम वयक तसेच २ से वका कायरत आहेत. असे एकूण २१२ कमचार  आहेत. सहा वषापासून 
यां या मानधनात वाढ झालेली नाह . स या या महागाईचा वचार करता यां या मानधनात 

वाढ ( .२०००/-) करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

 स याचे िमळणेरे मानधन खालील माण-े--  
      स याचे मानधन          -     वाढवून ावयाचे मानधन  
५ वषापयत सेवा  – . ७०००/-               .९०००/-  
१०  वषापयत सेवा – . ८०००/-               .१००००/-  
१५ वषापयत सेवा  – . ९०००/-               .११०००/-  
२० वषापयत सेवा  – .१००००/-               . १२०००/-  
२० वषापुढ ल सेवा -  .११०००/-               .१३०००/-     
३० वष सेवा झाले या बालवाड  ता ना .१५०००/- मानधन       
 

       वर ल माणे मानधनात वाढ करणेस 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 -  ३९          वषय मांक - १० 
दनांक -  ०४/०१/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
      मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशल े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 
कर यासाठ , व ा याम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा 
शाळेतील व ा याम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या 
वाढ याकर ता िश ण सिमती य  कर त आहे. तसेच मनपा शाळेतील व ा या या 
आरो याकडेह  पाहणे गरजेचे अस याने याकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक शाळांम ये इ.१ली ते इ.२र चे अंदाजे ११२०८ व ा याकर ता व छता कट खरेद  

करणेकामी मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती 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/१२/२०२० 
दनांक :  ०६/०१/२०२०                                                                                                                                                          

                                                          
(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. 


