
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६०६/२०१८ 

दनांक : १४/०९/२०१८ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची  

                   पा क सभा दनांक २१/०९/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २१/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 मा.कळावे, 
 
 

                                          आपला व ासू,                 

                                                 
                                                (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.िश ण सिमती   

कायप का मांक – ०६ 
 

दनांक : २१/०९/२०१८         वेळ : दुपार  २.०० वा. 
 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा शु वार 
दनांक २१/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.  

---------- 
 

        दनांक ०६/०९/२०१८ व १०/०९/२०१८ रोजी झाले या  सभेचा (कायप का मांक 
०५) सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) महारा  शासन शालेय िश ण वभागाचे माहे ऑग  २०१८ व  ११ स टबर २०१८ 
आखेरचे १० शासन िनणय अवलोकनाथ तसेच वाचन व चचकामी िश ण 
सिमतीपुढे सादर करणे आव यक असलेने तावा सोबतचे महारा  शासन 
शालेय िश ण वभागाचे माहे ऑग  २०१८ व  ११ स टबर २०१८ अखेरचे १० 
शासन िनणयाचे अवलोकन करणे.  

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण  वभागा अंतगत  मराठ , उद,ू हंद , इं जी 

मा यमा या एकूण १०५ शाळा असून या शाळां या एकूण ८८ इमारती आहेत. 
तसेच खाजगी शाळा, अनुदानीत शाळा, कायम वनाअनुदानीत शाळा, वंयम 
अनुदानीत शाळा या शाळांवर  िनयं ण  ठेव यासाठ   वभागीय  पयवे क  यांची 
नेमणूक कर यात आली आहे. यांना मनपा अंतगत सव शाळांची वाष क 
तपासणी क न तपासणी अहवाल कायालयास सादर करणे, शाळा त ार बाबत 
पंचनामा क न अहवाल कायालयास सादर करणे,  मनपा/ खाजगी शाळांचे पूतता 
क न २५ ट के वेश पा  शाळा/ वदयाथ  याद  क न यांना वेश िमळवून, 
युडाईस फॉम भ न घेणे मनपा/खाजगी इय ा १ ली ते १२ वी पयत५०ट के 
फॉम चेक करणे, १०वी/१२वी प र ा भरार  पथकात काम करणे, मनपा/खाजगी 
शाळेतील िश क मु या यापक यांचे िश णसंदभात  िनयोजन व िनयं ण 
करणे, गोपिनय अहवाल भ न घेणे, शाळेचे साह य शाळेला पोहच झाले 
वदया याना यो य साह य ा  झालेचा अहवाल देणे कायालयाने दले या 
सुचनानुसार शाळे संदभात कायवाह  करणे, वदयाथ  गुणव ा वाढ साठ  व वध 
काय म राब वणे, शाळेत वेळाप कानुसार तास घेतात का याबाबत खा ी 
करणे,शाळेतील पोषण आहार गुणव ा दजा तपासणे, सव व ा याना आहार 



िमळतो का ते पाहणे, शालेय मु या यापकास रेकॉड अदयावत ठेव यास 
मागदशन करणे, वषयत  व मु या यापक यां यावर िनयं ण ठेवून  वदयाथ  
गुणव ावाढ करणे, इ याद  कामकाजास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .३) 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 देणेबाबत वचार करणे. 
 
वषय .४) मा.नगरसे वका सौ.अ नी गजानन िचंचवडे यांचे द.१४/०९/२०१८ चे प  व 

सं कृती संवधन व वकास महासंघाचे वभाग मुख ी.डॉ.अ जत जगताप 
यांचेकड ल दनांक १०/०९/२०१८ या ा  प ानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िश ण वभागा अंतगत मनपा शाळांम ये प हला व ितसरा 
शिनवार द रा वना शाळा उप म राब वला जातो.  या अंतगत या दवशी 
व ा याना नैितक िश ा िमळावी व योग ाणायामातुन शर र, मन स म होऊन 
चांगले सं कार हावेत हणून मोफत क प राबवू इ छतात या कामकाजास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

 
                                                                            

                                                                                                    
                                 (उ हास बबनराव जगताप) 

                                  नगरसिचव 

                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                 पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६०६/२०१८ 

दनांक : १४/०९/२०१८ चे लगत. 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
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