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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – ११ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – १६/०१/२०२०                                 वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
१६/०१/२०२० 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.वैशाली जािलंदर काळभोर 

    ४. मा.सुल णा राजू धर 

    ५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

          ६. मा.दशले रेखा राजेश 
      

      या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बंडागळे – लेखािधकार  ( ाथिमक 
िश ण 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 .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळांम ये व ा यासाठ  वरधारा 
          यू झक अकॅडमी  संगीत  िश ण  जीवन  कौश य  िश ण  उप म ायोिगक 
          त वावर राब व याबाबत - मा.चंदा लोखंडे , मा.रेशा दशले यांचा ताव. 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांतील व ा याना मोफत रे डओ 

          पुणेर  आवाज १०७.८ एफ.एम.कडून संगीत िश णाच ेधडे व िश ण देणेबाबत -   

                    मा.चंदा लोखंडे,  मा.रेखा दशले यांचा ताव 

 वषय .३) अित र  हणून आले या िश कांची भरती न करणेबाबत -  मा.भाऊसाहेब भोईर, 
            मा.वैशाली काळभोर यांचा ताव. 
  वषय .४) हंद  मा यम व उद ूमा यम र  पदे ता काळ भरणेबाबत – मा.वैशाली काळभोर, 
            मा.रेखा दशले यांचा ताव. 
 

---------- 
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            दनांक ०२/०१/२०२० व ०४/०१/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १०) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

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

 

ठराव मांक -  ४०          वषय मांक - १ 
दनांक -  १६/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                    अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
       मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशले 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. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माणे कर यासाठ , व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता 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. मनपा शाळेतील व ा या या 
अंगी असले या कलागुणांचा वकास होणेकामी अवंती एडूटेक स हसेस अंतगत वराधारा 
यू झक अकॅडमी यांचेमाफत जीवन कौश य अ यास म राब व यात यावा. अवंती एडूटेक 

स हसेस एलएलपी ह  सं था टाट अप इं डया अंतगत मा णत असून वरधारा यू झक 
अकॅडमीची थापना हया सं थे अंतगत कर यात आली असून ितचा उ ेश शालेय 
व ा याम ये जीवन कौश य िश ण दान करणे असून याची सु वात हंदु थानी शा ीय 
संगीतामधून होत आहे य  वकास, शा ीय संगीताब ल जनजागृती, एकंदर अ यास व 
िशकव याची प दत स म हावी असा य  हया उप माचा आहे. लहान वयात शा ीय 
संगीताचा अ यास मुलां या वकासाला बळ व चालना देतो. मदूतील अ या भागांना चालना 
िमळते यांनी िनणय मता िनर णा मता,एका ता व संवदनशीलात वाढून य म व 
वकासात व आ त व ासात भर पडते. संगीता या मा यमातून खरा आनंद ा  क न 
घे यासाठ  सु दा सुर, ताल, लय व एकंदर त सगळे शा   नीट समजून संगीत ऐकणे 
गरजेचे असते. याने आनंद कैक पट ने वाढतो व एक दजदार रसरंजन होऊ शकते. 
स याची शाळांमधील संगीत हया कले या अ यासाची प र थती सुधारणे गरजेचे आहे. 
कारण अ यास माची पाठयपु तक कंवा मोठया माणावर नीट िशकव याची साधनं 
उपल ध नाह त. वरधाराने हे काय कर याच े सगळया शाळांम ये वापरता येतील अशी 
पाठयपु तके व साऊंड स आ ण गरज असले ितथे संगीत िश कांची ट म असा क प 
तयार केला आहे. हा पु तक आ ण साऊंड स संच येक व ा याकडे पोचला व याच े
िश ण शाळांमधून सु  झाले तर वर ल सव उ  सहज सा य होतील असे नमूद केले 
आहे. इय ा दुसर  ते इय ा सातवी पयत व ा याना हा अ यास म वाप न हंदु तानी 
शा ीय संगीताचे ाथिमक िश ण देता येऊन यांना संगीत सा र करणे हे येय ह  
पु तकमाला सा य क न देते. शाळामं ये हंदु तानी शा ीय संगीत िश ण स म 
कर यासाठ  पाठयपु तक आ ण साऊंड ॅक तयार कर यात आली आहे.  हा संच वाप न 
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संगीत िशक व याची प दत संगीत िश कांना समजावून संगीत िश णाचे िनयोजन क न 
देणेत येते.  मुलांना सवागीन य म व वकास, हंदु तानी शा ीय संगीता या मा यमातून  
हंदु तानी शा ीय संगीत व त, सोपे आ ण सहज उपल ध क न जनजागृती करणे व 
सवाना एक संुदर अ या सां कृितक घटकाची ओळख करवून याचा सार करणे हया  
कलेची जोपासना करणा-या  कलाकारांना उ म भ व य िमळवून देणे. वरधारा अकॅडमी या 
हया उप मांत अितअ प वा षक खचात मुलांना हे िश ण शाळांमधून उपल ध क न 
दे यास तसेच पु तके आ ण साऊंड क संच कंमत मा  र. .३००/- वषाचे ित व ाथ , 
साऊंड स संच आ ण िश क िमळून ती व ाथ  ५००/- व षक खच अपे त आहे. 
शै णक वष सन २०१९-२० म ये ायोिगक त वावर सु  करणेकामी व होणा-या खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक -  ४१          वषय मांक - २ 
दनांक -  १६/०१/२०२०          

सुचक : मा.चंदा लोखंडे                     अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
       मा.चंदा लोखंडे, मा.रेखा दशले 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. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये 
शै णक गुणव ा वाढ कर याकर ता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याकर ता िश ण सिमती 
य  कर त आहे. मनपा शाळेतील व ा या या अंगी असले या कलागुणांचा वकास होणेकामी व 
यांना उ वल भ व य िमळावे. पंपर  िचंचवड शहरा या मनपा शाळेतील व ा या या अंगी 

असले या कलागुणांचा वकास होणेकामी पुणेर  आवाज १०७.८ एफ.एम.कडून मोफत संगीत 
िश णाचे धडे व िश ण रेड ओ माफत दे यात येणार असून वषा या शेवट  व ा याची पर ा 
घेऊन यांना सरकारमा य सं थेचे माणप  दे यात येईल. यामुळे व ा यानाह  शाळेची गोड  
िनमाण हो यास मदत होईल व मनपा ाथिमक शाळेकडे व ा याचा कल जा त वाढून व ाथ  
पटसं येत वाढ होईल. याकर ता सव ाथिमक शाळांतील व ाथाना मोफत रेड ओ पुणेर  आवाज 
१०७.८ एफ एम कडून संगीत िश णाचे धडे व िश ण देणेकामी 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 -  ४२          वषय मांक - ३ 
दनांक -  १६/०१/२०२०          

सुचक : मा.भाऊसाहेब भोईर                    अनुमोदक : मा.वैशाली काळभोर 
       मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.वैशाली काळभोर यांनी ता वत केलेनुसार िश ण सिमती 
म ये िश क भरती करताना शासनाकडून अित र  हणून पाठ वले या िश कांची भरती न 
करता रतसर जा हरात देऊन िश क भरती कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच एकाच 
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शाळेत तीन वष सेवा झाले या िश कां या िनयिमत बद या कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. पयवे कपदे भरतांना िनयमा माणे सेवा ये तेने भरणेस 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 -  ४३          वषय मांक - ४ 
दनांक -  १६/०१/२०२०          

सुचक : मा.वैशाली काळभोर                    अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
       मा.वैशाली काळभोर, मा.रेखा दशले यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िश ण वभागात उद ूमा यमा या ४३ जागा व हंद  मा यमा या १५ जागा 
रो टर पूण क न रतसर शासन िनयमानुसार भरती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 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/३४/२०२० 
दनांक : १८/०१/२०२० 

 

                                                                                            
(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.  


