
 

 

1
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  
कायप का मांक - ७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०४/१०/२०१८                   वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०४/१०/२०१८ 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 हाण े - सभापती 
  २. मा.बाबर शिमला राजू  - उपसभापती 
            ३. मा.बुड सुवणा वकास    

  ४. मा.सोनवणे शारदा हरेन 

       ५. मा.भ डवे संिगता राज  

            ६. मा.तापक र वनया द प(आबा) 
            ७. मा.बनसोडे राजू व नाथ 

            ८. मा.काळे उषा दलीप 

            ९. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   
         या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक 
िश ण वभाग), मा.बाराथे – लेखािधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

वषय .६) िश ण वभागा या ाथिमक शाळांम ये ीन बोड ची आव यकता असलेने व ाथ  
आरो य या लेखािशषावर ल र कम वग करणेबाबत - मा.सुवणा बुड, मा.शिमला 
बाबर यांचा ताव  

वषय .७) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक व मा यिमक शाळािनहाय साय स 
सटर थापन करणेबाबत – मा.सुवणा बुड, मा.शिमला बाबर यांचा ताव. 

वषय .८) सेवा वग करणाबाबत - मा.शिमला बाबर, मा.सुवणा बुड यांचा ताव. 
 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.शिमला बाबर             अनुमोदक – मा.अ नी िचंचवडे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कायकार  अिभयंता जीवन गायकवाड यांचे दनांक - 
०३/१०/२०१८ रोजी दुख:िनधन झालेले असून सभागृहात यांना भावपूण दांजली वाह यात 
यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

---------- 
 ( सवानी २ िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली. ) 

---------- 
 

(मा. ीमती पाट ल, उपपोलीस आयु  यांचा सभेत मा. सभापती यांचे ह ते पु तक देवून स कार 
कर यात आला. मा. सभापती यांचे परवानगीने व ाथ नी व म हलां या सुर तते या ीने 
यांचे समवेत चचा कर यात आली.) 

 
---------- 

     दनांक २१/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०६) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

ठराव मांक – २३         वषय मांक – ०१ 

दनांक -  ०४/१०/२०१८        वभाग – ाथिमक  िश ण 

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

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

        वषय – अित र  िश कां या समायोजनाबाबत...  

   वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – २४        वषय मांक – ०२ 

दनांक -  ०४/१०/२०१८       वभाग – ाथिमक  िश ण 

सुचक : मा. शारदा सोनवणे            अनुमोदक : मा.संिगता भ डवे  

संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  जा. .िश.आ था/१/का व/७५७/२०१८, द.२७/०९/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

   कै.िभकोबा सोपान भुजबळ ाथिमक शाळा माळवाड , पुनावळे .१०५ यांचे माफत १०० 
ट के वाचन व लेखन वकास काय म राब वणेत आला आहे. मु या यापक यांनी अ गत 
व ाथ , अ य भाषीक व ाथ , वषयिनहाय व तरिनहाय व ाथ ,  यांची माह ती संकलीत क न 
माणात गट तयार १०० ट के वाचन लेखन  वकास काय माचे िनयोजन  कर यात आले 
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यामूळे व ा या या गुणव ा दजा सुधारणा झा याच े िनदशनास आले अस याने १०० ट के 
वाचन लेखन  वकास काय माचे सादर करण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

ठराव मांक – २५         वषय मांक – ०३ 

दनांक -  ०४/१०/२०१८        वभाग – ाथिमक  िश ण 

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

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

        वषय – शालेय िश ण व डा वभागाचे शासन िनणय वाचनाबाबत..  

वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

ठराव मांक – २६        वषय मांक – ०४ 
दनांक -  ०४/१०/२०१८       वभाग – ाथिमक  िश ण 

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

        वषय- सम  िश ा अिभयान अंतगत गट/शहर साधन क ातील साधन य    

          यां या  कामकाज अहवाल वाचन कर याबाबत.. 
वषय मांक ०४ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – २७        वषय मांक – ०५ 
दनांक -  ०४/१०/२०१८       वभाग – ाथिमक  िश ण 

सुचक : मा. शारदा सोनवणे            अनुमोदक : मा. शिमला बाबर 
संदभ :- मा.अित र  आयु  यांचे प  
जा. .िश ण/ शा/५/का व/५२६/२०१८, द.२८/०९/२०१८ 

        मा.अित र  आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

      शालेय िश ण वभागाने व ाथाचा सवागीण वकास हावा याक रता तसेच िशलसंवधन, 

आरो य, ह त यवसाय, वावलंबन या िश णातून मुलांवर बालपणात सुसं कार क न यां या 
य म वाला यो य आकार आ ण दशा देऊन शै णक गुणव ा वाढ वर आदश नाग रक 
घड वणा-या काऊट/गाईड या वषयांचा कायानुभव वषयांतगत समावेश कर यात आला आहे. 
संबिधत वषयाला आठव यातून दोन तािसका दे यात आ या आहेत. या ीने बनी 
टमटोल/कब बुलबुल/ काऊट गाईड पथक न दणी व सामा य मा हती वगाच ेआयोजन करणे. 
पुणे भारत काऊट गाईड ज हा सं था, पुणे यांच े दनांक १९/०७/२०१८ चे मनपा ाथिमक 
शाळा/खाजगी ाथिमक शाळांमधील बनी टमटोल/कब बुलबुल/ काऊट गाईड या कायशाळेच े
आयोजन कर याक रता िश ण वभागाचे अंदाजप कात र. .५,००,०००/- तरतूद करणेत आली 
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आहे.  सदर कायशाळेसाठ  तावात नमुद माणे न दणीशु क आकारणी आव यक आहे. परंतु 
या बाबत आकडेवाड  िन त नस याने येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.      

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

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – २८        वषय मांक – ०६ 
दनांक -  ०४/१०/२०१८        

सुचक : मा.सुवणा बुड             अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 
संदभ :- मा.सुवणा बुड ,मा. शिमला बाबर यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळांम ये स या मा.महापौर, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका, तसेच िश ण सिमती सद य, मा. शासन अिधकार , िश ण वभाग यांचे शाळा 
पाहणीदौरा चालू आहे. तर  सदर शाळा पहाणी दौरा म ये मनपाशाळांम ये ीनबोडची 
आव यकता असलेचे दसून आले आहे. तसेच याबाबत काह  पालकांनी देखील याबाबत वचारणा 
केली आहे. तर  याबाबत व ा यासाठ  ीनबोड खरेद  करणेकामी वचारणा केली असता सदरची 
खरेद  करणेकामी तरतूद र. .१५,००,०००/- इतक  अपूर  अस याचे समजते आहे. तर  याबाबत 
िश ण वभागाकड ल अंदाजप क सन २०१८-१९ मधील व ाथ  आरो य या लेखािशषावर ल 
र. .२० लाख इतक  तरतूद वग के यास सदरचे काम होणार अस याने सदर र कम वग करण 
करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
अनुकुल – ०५                                 ितकुल – ०४ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक – २९        वषय मांक – ०७ 
दनांक -  ०४/१०/२०१८        

सुचक : मा.सुवणा बुड             अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 
संदभ :- मा.सुवणा बुड ,मा. शिमला बाबर यांचा ताव –  

        िश ण सिमती सभा ठराव .१८ दनांक १०/०८/२०१८ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये साय स सटर कायम व पी थापनेस मा यता 
दे यात आलेली आहे. यास अनुस न मा यिमक शाळांम येह  साय स सटर कायम व पी 
थापनेस मा यता देणेत येत आहे. हा क प महानगरपािलके या सव ाथिमक व मा यिमक 

शाळांम ये शाळािनहाय थापना कर यासाठ  आव यक या बाबींची महानगरपािलके या ाथिमक 
व मा यिमक वभागाने पूतता करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील 
ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये साय स सटर क पासाठ  येणा-या य  खचाची तरतूद 
ाथिमक िश ण वभागातील ई-लिनग कूल (पान .२९९ वर ल अ.नु. .४९) या 

लेखािशषामधून खच कर यात यावा. सदर लेखािशषावर साय स सटरसाठ  सन २०१८-१९ या 
वषात लागणा-या जादा खचासाठ  ाधा याने ई-लिनग कूल (पान .२९९ वर ल अनु. .४९) या 
लेखािशषावर ाथिमक व मा यिमक वभाग व इतर वभागातील उपल ध अखच त रा हलेली 
तरतूद तसेच इतर वभागास न लागणार  तरतूद र कम वग करण करणेस व याकामी येणा-या 
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य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
अनुकुल – ०५                            ितकुल – ०४ 

सदर ठराव बहुमताने मा य झाला. 
----------  

ठराव मांक – ३०        वषय मांक – ०८ 
दनांक -  ०४/१०/२०१८        

सुचक : मा.शिमला बाबर            अनुमोदक : मा.सुवणा बुड संदभ 
:- मा. शिमला बाबर, मा.सुवणा बुड यांचा ताव –  

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवा वग करण  
करणेकामी  ाम वकास  वभाग  यांचेकड ल  शासन  िनणय द.२९/०६/२०१७  नंतर पती - 
प ी एक ीकरण एकतफ  बदली सेवा वग करणानुसार ा  झाले या अजाची छाननी क न 
कामकाज सु  करणेस व द.२९/०६/२०१७ पूव  ा  झालेले अज व ताव िनर त करणेकामी 
व तसे िनणय घेवून संबंिधतांना कळ वणेस मा यता देणेत येत आहे. यानुसार द.२९/०६/२०१७ 
नंतर छाननीम ये ा  झाले या तावानुसार िश कां या पती - प ी एक ीकरण व एकतफ  
बदली सेवा वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
   अनुकुल – ०५                   ितकुल – ०४ 

सदर ठराव बहुमताने 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/६६१/२०१८ 

दनांक : ०५/१०/२०१८  

                                   

                                                                                                           
(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. 


