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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – १२ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – ०६/०२/२०२०                                 वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०६/०२/२०२० 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.कदम शिशकांत गणपत 
    ५. मा.सुल णा राजू धर 
          ६. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
    ७. मा.दशल ेरेखा राजेश   
      

      या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग), मा.मुंढे – .िश णािधकार (मा यिमक िश ण), मा.जगताप – कामगार 
क याण अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
      
 

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

 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांना थोर महापु षांची अथवा  
          रा ीय खेळाडंूची नाव ेदे याबाबत. – मा.चंदा लोखंडे , मा.रेखा दशल ेयांचा ताव. 
वषय .२) ाथिमक शाळांम ये स या असणा-या मानधनानावर ल सफाई कामगारांचे  
            मानधन वाढ व याबाबत.- मा.चंदा लोखंडे , मा.रेखा दशल ेयांचा  ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील सव िश कांना ेस कोड  
            (गणवेश) कर याबाबत. – मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल ेयांचा ताव. 

 
---------- 
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            दनांक १६/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

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

 

ठराव मांक -  ४४          वषय मांक - १ 
दनांक -  ०६/०२/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                    अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
       मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये िश ण सिमतीची सद यांनी पाह णी दौरा केला 
असता अस े िनदशनास आल ेआहे क , काह  ाथिमक शाळांना नाव े दे यात आलेली नाह . 
यामुळे शाळांना यां या जवळ या प रसराव न संबोधल े जात आहे. पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलके या ाथिमक शाळेना अ ापह  नाव े दे यात आलेली नाह त. या शाळना 
थोर महापु षांची अथवा रा ीय खेळाडंूची नाव े देणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 
 

ठराव मांक -  ४५          वषय मांक - २ 
दनांक -  ०६/०२/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                    अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
       मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव शाळांम य े स या मानधनावर सफाई कामगार कायरत आहेत. 
सदरचे मानधनावर ल सफाई कामगार हे म हना र. .२०००/- या तुटपुं या मानधनावर काम 
कर त आहेत. स या या महागाई या काळाम य ेदोन हजार पयांम य ेकुटंूबाचा उदरिनवाह 
होण ेअश य आहे. तर  यां या मानधनाम य ेशासन िनणया माण े कमान वेतन देणकेामी 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माण े

कायवाह  करणेत यावी.  
 

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

ठराव मांक -  ४६          वषय मांक - ३ 
दनांक -  ०६/०२/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                    अनुमोदक : मा.रेखा दशल े
         मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशल े यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ  
व ाथाम येह  मनपा शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील 
व ा याम य ेशै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या 
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वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. मनपा शाळेतील िश क शाळे या 
वेळेत इतर  कामािनिम  ् बाहेर असतात. असा कार रोख यासाठ  यां यावर िनयं ण 
ठेवणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शाळेतील िश कांना खाजगी शाळेतील 
िश कां माण ेशाळेत ेस कोड (गणवेश) आव यक आहे. जेणेक न िश कांम य े िश तीचे 
वातावरण िनमाण होईल. व िश क शालेय वेळेम य ेइतर  जा यास आळा बसेल. याकर ता 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेतील सव िश कांना ेस कोड (गणवेश) 
कर याबाबत मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता 
ठरावा माण े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/६२/२०२० 
दनांक : ०६/०२/२०२० 

 

                                                                                             
(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.  


