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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६४०/२०१८ 

दनांक : २८/०९/२०१८ 
 
 

ि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 ०४/१०/२०१८ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार 
दनांक ०४/१०/२०१८ 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 – ०७ 
 

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 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.  

---------- 
 

        दनांक २१/०९/२०१८ रोजी झाले या  सभेचा (कायप का मांक ०६) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

---------- 
 

वषय .१) 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. 

( दनांक ०४/१०/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 
वषय .२) 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 यामूळे व ा या या गुणव ा दजा सुधारणा 
झा याचे िनदशनास आले अस याने १०० ट के वाचन लेखन  वकास काय माचे 
सादर करण कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .३) 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 करणे. 
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वषय .४) 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 करणे. 

 
वषय .५) 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 वगाचे आयोजन करणे. 
पुणे भारत काऊट गाईड ज हा सं था, पुणे यांचे दनांक १९/०७/२०१८ चे 
मनपा ाथिमक शाळा/खाजगी ाथिमक शाळांमधील बनी टमटोल/कब 
बुलबुल/ काऊट गाईड या कायशाळेचे आयोजन कर याक रता िश ण वभागाचे 
अंदाजप कात र. .५,००,०००/- तरतूद करणेत आली 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 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/६४०/२०१८ 

दनांक : २८/०९/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
Z:\e drive\Nagersachiv1\New Folder\Ele 2018-19 sub committee sabhapati.doc 


