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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १९/१०/२०१८                      वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा शु वार दनांक 
१९/१०/२०१८ 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 हाणे - सभापती 
  २. मा.बाबर शिमला राजू  - उपसभापती 
          ३. मा.सोनवणे शारदा हरेन 

       ४. मा.भ डवे संिगता राज  
             
  या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.जो ना िशंदे – शासन 
अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.बाराथे – लेखािधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

---------- 
         

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

वषय .४) िश ण सिमती ठराव .३०, द.०४/१०/२०१८ म ये दु ती करणेबाबत – 

           मा.शिमला बाबर, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव. 
  

वषय .५) िश ण सिमती सद य व िश ण वभागाचे अिधकार  यांचे द ली येथील अ यास      
दौ-यासाठ  आले या य  खचास मा यता देणेबाबत. 

 

---------- 
      

          दनांक ०४/१०/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०७) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ३१        वषय मांक – ०१ 
दनांक -  १९/१०/२०१८        वभाग – ाथिमक  िश ण 

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

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश ण आ था/१/अ/७८/२०१८, द.२४/०९/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागाअंतगत सव मा यमा या एकुण 105 
शाळा कायरत आहेत.  शै णक वष सन 2017-18 रोजीची पटपडताळणी ा  झाली असून 
सदर या पटपडताळणीनुसार/शासन  िनणय .एम.एस.बी. 2006/(301/06) ािश 2 दनांक 

26/09/2007 नुसार मनपा ाथिमक शाळांम ये मा य पदांपे ा तसेच व ाथ  पटसं येनुसार 
आव यकतेपे ा जा त असणा-या िश कांचे समायोजन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३२        वषय मांक – ०२ 

दनांक -  १९/१०/२०१८       वभाग – ाथिमक  िश ण 

सुचक : मा.शारदा सोनावणे            अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश ण आ था/१/का व/७५६/२०१८, द.२७/०९/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        महारा  शासन शालेय िश ण वभागाचे माहे ११ स टबर २०१८ व १९ स टबर २०१८ 
अखेरचे ९ शासन िनणय वाचन, माळवाड  ाथिमक १०० ट के गत शाळेबाबत, वभागीय 
पयवे क शाळा भेट आढावा अहवालाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ३३        वषय मांक – ०३ 

दनांक -  १९/१०/२०१८       वभाग – ाथिमक  िश ण 

सुचक : मा.शारदा सोनावणे            अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 
संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश ण/सिशअ/३३१/२०१८, द.२७/०९/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
        सम  िश ा अिभयान अंतगत पंपर  िचंचवड  महानगरापिलका काय े ातील शाळांची 
गुणव ा वाढ व यासाठ   सम वयक समावेिशत िश ण 1, समावेिशत िश ण - वषय त  4, 
वषय साधन य  12, समावेिशत िश ण – फरते वशेष िश क 11  अशी व वध पदे कायरत 
आहेत. या या कामकाजाचे अहवालाचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – ३४        वषय मांक – ०४ 

दनांक -  १९/१०/२०१८           

सुचक : मा.शिमला बाबर             अनुमोदक : मा.शारदा सोनवणे 
संदभ :- मा.शिमला बाबर, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव – 

 मा.िश ण सिमती ठराव मांक 30 दनांक 4.10.2018 नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवावग करण करणेकामी ाम वकास वभाग 
यां याकड ल शासन िनणय दनांक 29.06.2017 नंतर पतीप ी एक ीकरण एकतफ  बदली 
सेवावग करणानुसार ा  झाले या अजाची छाननी क न कामकाज सु  करणेस व दनांक 
29.6.2017 पूव  ा  झालेल े अज व ताव िनर त करणेकामी व तसे िनणय घेऊन 
संबंिधतांना कळ व यास मा यता देणेत येत आहे आ ण या नुसार दनांक 29.6.2017 नंतर 
छाननी म ये ा  झाले या तावा नुसार िश कां या पती –प ी एक ीकरण व एकतफ  
बदली सेवा वग करण कर यास मा यता दे यात आलेली आहे यानुसार.. 

 
1) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवा वग करण करणेबाबत 

ज हा प रषद/नगरप रषद/नगरपािलका/महानगरपािलका येथील इ छुक उमेदवारांनी पती-
प ी एक ीकरण/ एकतफ  ने सेवा वग करण करणे बाबत सन 2004 पासून ते दनांक 
29.06.2017अखेर एकूण 215 ताव व शासन िनणय दनांक 29.06.2017 नंतर ा  

तावानुसार छाननीचे कामकाज चालू आहे. सदरचे तावहे मा.मु य कायकार  अिधकार  
/ मा.उपमु य कायकार  अिधकार  / मा.िश णािधकार  / मा.आयु  महानगरपािलका / 
मा. शासन अिधकार  यांचे वा र ने सादर केलेले ताव आहेत.  

  

2) मा.िश ण उपसंचालक पुणे यां याकड ल जा. .िशउसं/ ाथ-2/पू/वी/2013-14/25840 
दनांक 11.12.2014 नुसार पुणे वभागांतगत जो पयत अित रक िश क िश केतर कमचा-
यांचे संपूणपणे समावेशन होत नाह  तोपयत कोण याह  कार या बदलीस मा यता 
दे यात येऊ नये व बदलीअंती सदर िश कास हजर क न घेऊ नये तसेच मा.आयु  तथा 
संचालक नगरप रषद शासन संचालनालय मंुबई यांचे प रप क दनांक 20.05.2004 
नुसार बदली करणाबाबत कायवाह  करावी व शासनाचे पुढ ल आदेश होईपयत पती-प ी 
एक ीकरण आंतर ज हा बदली आ ण एकतफ  बदलीस मा यता दे यात येऊ नये असे 
कळ व यात आलेले आहे.  

 

3) याअनुषंगाने या कायालयाकड ल जा /िश ण/आ था/1/कावी/849/14 दनांक 
19.12.2014 नुसार मा.आयु  तथा संचालक, नगरप रषद शासन संचालनालय, मंुबई यांचे 
प रप क द 20.5.2004 चे प रप क मागणी कर यात आलेली होती. शासन िनणय 
दनांक 29.06.2017 अ वये इ छुक उमेदवारांनी मागाने वनंती अज के यावर मु य 
कायकार  अिधकार  ज हा प रषद अशा कमचा-यांना नगरपािलका नगरप रषदा कंवा 
महानगरपािलका यां याम ये पर पर सहमत होतील अशा अट  व शत वर कायमु  
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करतील असे नमूद केले आहे.  सबब दनांक 29.06.2017 पुव चे ा   असलेले  ताव  
िनर त करणेबाबत िनणय  घेऊन तसे संबंिधतांना कळ व यास मा यता असावी.  

 

4) मा.उपसंचालक कायालय पुणे यां यामाफत संचमा यता िश क िन ती तयार केली जाते व 
यानुसार कायरत पदांना अनुस न रा य शासनामाफत 50 ट के अनुदान ा  होते उव रत 

50 ट के वेतन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत केले जाते. सदरची र  पदे 
सेवावग करणाने भरावयाची अस यास सदरचा वषय हा वेतन व वेतनो र बाबींशी संबंिधत 
अस याने सदरचा आथ क भार मनपाला सोसावा लागणार आहे. यासाठ  मनपा 
अंदाजप कात संबंिधत आिथक वषासाठ  वाढ व तरतूद उपल ध करावी लागणार आहे.  

 

5) मा.उपसंचालक कायालय पुणे, वभाग पुण,े यांनी सन 2017-18 रोजी या संचमा यतेनुसार 
मा य   केले या पदांचा तपिशल पुढ ल माणे आहे. 

 
6) वभागीय आयु  मागासवग क  वधानभवन, वभागीय आयु  कायालय पुण,े वभाग 

पुणे, यां याकडून मराठ  मा यम िश क संवगाचे बंदुनामावली दनांक 27.09.2017 रोजी 
तपास यात आलेली आहे.  

 

7) वर ल माणे अनु. . १ ते ६ वचारात घेता द.29.06.2017 रोजीनंतर छाननीम ये ा  
झाले या तावानुसार  िश कांचे पती-प ी एक ीकरण व एकतफ  बदली सेवा वग करण 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सावनुमते मा य झाला. 
----------- 

ठराव मांक – ३५        वषय मांक – ०५ 

दनांक -  १९/१०/२०१८          वभाग – िश ण सिमती 
सुचक : मा.शिमला बाबर            अनुमोदक : मा.संिगता भ डव े

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश.मं./का व/९अ/१३६/२०१८, द.१७/१०/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

        शहराम ये नाग रकांचे वा य व शालेय व ा याक रता दजदार िश णावर भर देणे 
तसेच, सदर सु वधा सुलभ व उ कृ पण े उपल ध होणेसाठ  फनलँड मॉडेल व  द ली सरकारचे 
Digital Classroom मॉडेलचा अ यास क न अंमलबजावणी करणेकामी मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महापािलका यांनी मा.पदािधकार  व संबंिधत वभागांच े मुख यांच े२२ सद यांच ेिश मंडळास द. ८ 
व ९ ऑ टोबर, २०१८ दर यान द ली येथील शाळांक रता द ली पॅटन व महो ला दवाखाना 
पॅटनचा अ यास करणेकामी उप थत राहणेस आदेश .मातं व/२/का व/३५/१८, दनांक 

ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ ºÉÆSÉ¨ÉÉxªÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É 
ºÉǼ ÉMÉÇ ¨ÉÉxªÉ {Énäù EòÉªÉÇ®úiÉ {Énäù Ê®úCiÉ {Énäù 

¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò 78 72 06 

Ê¶ÉIÉEò 1056   932  124 
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०५/१०/२०१८ अ वये मा.आयु  सो. यांनी मा यता दलेली आहे. िश ण सिमती सद य व िश ण 
वभागाचे अिधकार  यांनी द. ८ व ९ ऑ टोबर, २०१८ दर यान द ली येथील शाळांक रता द ली 
पॅटनचा दौरा केला असून याकामी झालेला य  खच र. .१,१८,११४/- (अ र  र. .एकलाख 
अठरा हजार एकशे चौदा फ ) आलेला आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील 
करण ५.२.२ नुसार िन वदा न माग वता व करारनामा न करता थेट प दतीने आले या य  

खचास मा यता घेणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 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. 
 
   

       (सोनाली द ा य ग हाणे) 

सभापती 
िश ण सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६९०/२०१८ 

दनांक : २२/१०/२०१८  

                                  

                                                   
(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. 


