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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०६/०९/२०१८                   वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०६/०९/२०१८ 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 राज ू  - 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.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग ), मा.शेख – 
उपनगरसिचव,  मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), 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 .१) मनपा या शाळांम य ेना व यपुण व ान क ाची थापना ( साय स सटर )  

          करणेबाबत - मा.सुवणा बुड, मा.शिमला बाबर यांचा ताव. 
--------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.सुवणा बुड     अनुमोदक – मा.शारदा सोनवणे 
 

        मा.िश ण सिमतीची गु वार दनांक ०६/०९/२०१८ ची पा क सभा (कायप का 
.५) सोमवार दनांक – १०/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 

सभापती - सोमवार दनांक – १०/०९/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वाजेपयत सभा तहकूब  

          करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

                                                   (सोनाली द ा य ग हाण)े 

सभापती 
िश ण सिमती 

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

कायप का मांक - ५ 
सभावृ ांत 

( दनांक ०६/०९/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १०/०९/२०१८                             वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक ०६/०९/२०१८ ची तहकूब 
सभा सोमवार दनांक १०/०९/२०१८ 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 राज ू  - उपसभापती 
             ३. मा.बुड सुवणा वकास 

  ४. मा.भ डवे संिगता राज     

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

  ७. मा.काळे उषा दलीप 

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

---------- 
     दनांक १६/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०४) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
(मा. वनया तापक र, मा.राजू बनसोडे, मा.उषा काळे व मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल हे स मा.सद य 
मा. शासन अिधकार  िश ण सिमती यांचे कामकाजाबाबत िनषेध य  क न सभागहृाबाहेर िनघून गलेे.) 

---------- 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक – १८         वषय मांक – ०१ 
दनांक -  १०/०९/२०१८      

सुचक : मा.सुवणा बुड              अनुमोदक : मा.शिमला बाबर 

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

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागा या ाथिमक शाळांम ये शहरातील 
व ा याना मोफत िश ण दले जाते. तर  महानगरपािलके या शाळांम ये या सव अ यावत सु वधा 
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व िश ण उपल ध क न द यामुळे व ा या या सं येम ये िन त वाढ हो याची श यता आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांम ये व वध अ यावत सोयी सु वधा उपल ध क न द यास 
आप या शाळेकडे पाह याचा ीकोन बदलून व ाथ  व पालक शाळांकडे आक षत हो याची श यता 
आहे. याबाबत शालेय अ यास मा यित र  एक ना व यपूण व ान क  थापन के यास मनपा 
शाळांतील व ा याचा वै ािनक ीकोन वाढ याची श यता आहे. तसेच यांना अनेक व ानां या 
संक पना वत: हाताळता येतील व ान सोपे वाटेल कंबहूना यांना व ानाची गोड  िनमाण होऊ 
शकेल व ा याचा अ यास चांगला हावा. यांचा शा ीय ीकोन वाढावा यांना अनेक  पडावेत, 
यांना साय स, ग णत वषय नीट समजावेत व या वषयात यांनी रस यावा हणून या प दतीचे 

साय स सटर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांमधून िनमाण हायला हवेत ह  फार मोठ  गो  
होणार आहे. या मा यमातून व ा याना सव योग वत: करायला उ ु  क न व ाथ  व िश क 
यां याम ये मै ीपूण संबंध कसे िनमाण करायचे, मुलांनी  वचारावेत यासाठ  यांना वृ  कसे 
करायचे, याचा वापर साय स सटरम ये कसा करावा इ याद  अशा अनेक गो ींचा आंतभाव या 
कायशाळेम ये होईल हा क प महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळां या आवारात साय स सटर 
थापना कर यासाठ  आव यक या बाबींची पूतता करणे आव यक असून या क पासाठ  येणा-या 

खचास तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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/५९४/२०१८ 

दनांक : १०/०९/२०१८  
 

                                                    
                                                           (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. 


