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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. िश ण सिमती  

कायप का मांक - ४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १६/०८/२०१८                      वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
१६/०८/२०१८ 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 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. 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.िशंदे – शासन अिधकार  (िश ण 
वभाग), मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.लडकत – काय.अिभयंता, 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

          उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळच े वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 
वषय .१) प.ंिचं.मनपा या शाळांम ये मनश  योग क , रे ट यु व,े लोणावळा यांचेकडून  

           िन:शु क ताणमु  अ यासाची मा हती/मागदशन कर याची परवानगी देणेबाबत –  

           मा.सुवणा बुड , मा.शिमला बाबर यांचा ताव 

वषय .२) िश क दन काय मा या खचास मा यता घेणेबाबत – मा.सुवणा बुड, मा.शारदा  

           सोनवणे यांचा ताव 

वषय .३) िश ण वभागा या ाथिमक शाळांम ये मुलां या सुर तते या ीने अ नरोधक  
           यं णा बस वणेबाबत – मा.सुवणा बुड, मा.शिमला बाबर यांचा ताव. 
वषय .४) िश ण प रषद आयो जत करणेबाबत – मा.शिमला बाबर, मा.सुवणा बुड यांचा 
           ताव 
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वषय .५) महानगरपािलके या मा यिमक शाळांम ये १० वी. या व ा याकर ता मोबाईल 

             ऍप ारे अ यास म उपल ध क न देणेबाबत – मा.सुवणा बुड, मा.शिमला बाबर  

             यांचा ताव 

वषय .६) िश ण वभागा या ाथिमक शाळांम ये मुलां या आरो या या ीने वॉटर फ टर  

           बस वणेबाबत – मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव 
 

वषय .७) दापोड  येथील हुता मा भगतिसंग मनपा शाळेतील मुलींचे वग सकाळ  भर वणेबाबत 
याच माणे पंपर  िचंचवड शहरामधील इतर शाळांम ये देखील मुलींचे वग सकाळ  

भर वणेबाबत. – मा.राजू बनसोडे , मा.उषा काळे यांचा ताव. 
वषय .८) वीर भगतिसंग व ामं दर दु ती करणेबाबत - मा.राजू बनसोडे, मा. वनया तापक र  

           यांचा ताव. 
वषय .९) दोपोड  येथील हुता मा भगतिसंग व ामं दर येथे सातवी ते दहावी वग वाढ वणे 

           बाबत - मा. वनया तापक र , मा.राजू बनसोडे यांचा ताव 

वषय .१०) भाग .३० महानगरपािलकेतील शाळांम ये िश कांची सं या वाढ वणेबाबत 

           – मा. वनया तापक र , मा.राजू बनसोडे यांचा ताव. 
 

वषय .११) प हली ते सातवी सेमी इं जी वग सु  कर याबाबत – मा. वनया तापक र,  

           मा.राजू बनसोडे यांचा ताव 

---------- 
         

       दनांक ०२/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ०७      वषय मांक – ०१ 
दनांक -  १६/०८/२०१८      

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

        महारा  शासन यांचेकड ल शालेय िश ण व डा वभाग यांचे कड ल शासन िनणय 
मांक िश यो २२१८/ . .५८/२०१८/ िश ण दनांक २ ऑग ट २०१८ नुसार व ा याचा 

ताणमु  अ यास व प र ेतील ताण कमी कर यासाठ  मदूशा , मानसशा  ,इ. व वध शा ांवर 
आधा रत योग, अ यासा या सो या प दती पर ा काळातील धैय, मरणश  वाढ वणे , याच 
बरोबर सवािगंण वकासासाठ  य  कसे करावेत. याचे मागदशन िन: वाथ युवा कायकत 
डॉ टस,इं जिनयस,िश णतं , वचारवंत यां या सहकायाने मनश  योग क , रे ट यू वे, 
लोणावळा यांचेकडून िन:शु क कर यात येत आहे. तर  या शासन िनणयानुसार दले या अट ंचे 
पालन क न व शालेय अ यास मावर कोणताह  वपर त प रणाम होणार नाह  याची द ता 
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घेऊन मु या यापकांचे अिधप याखाली पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळांम ये सदर 
उप म राब वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
 
 

ठराव मांक - ०८      वषय मांक – ०२ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा.सुवणा बुड           अनुमोदक : मा.शारदा सोनवणे 
संदभ :- मा.सुवणा बुड ,मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागामाफत दरवष  ५ स टबर रोजी 
िश क दन साजरा कर यात येत असतो या दवशी गुणवंत िश क/िश कांना पुर कार दला 
जातो याच बरोबर आदश शाळा पुर कार दे यात येत असतो तसेच उप थत िश क वगाला 
चहापान, िनमं ण प का इ.आ ण पा रतो षक वतरण समारंभासाठ  घे यात येणा-या हॉलचे भाडे 
इ.साठ  खच येत असतो याकामी िश क दन या लेखािशषाखाली र. .५,००,०००/-(अ र  
र. .पाच लाख फ ्  ) तरतूद कर यात आलेली आहे. यातुन सदर खच भाग व यात येणार आहे. 
याकामी येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 

येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ व यात यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------  
 
 

ठराव मांक - ०९      वषय मांक – ०३ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

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 मुलां या 
सुर तते या ीने अ नरोधक यं णा बस वणे आव यक आहे. महानगरपािलके या शाळांमधील 
व वध ठकाणी मु या यापक कायालय, योग शाळा, व ुत मीटर बॉ स, शाळा वग या ठकाणी 
असणारे व ुत यं णा, फिनचर, शालेय बच तसेच इतर साधन साम ीस आग लाग याची 
श यता नाकारता येऊ शकत नाह . तर  या ठकाणी सुर तते या कारणा तव अ नशमन यं णा 
उभारणे अ यंत मह वाचे आहे. महानगरपािलके या इतर कायालयांम ये देखील अ नशामक 
यं णा बस वणेत आली आहे. अ नशामक वभागाकड ल अिधका-यांनी मनपा शाळांची पाहणी 
क न या माणे मनपा या ाथिमक शाळांम ये देखील अ नशामक वभागाकड ल उपल ध 
तरतूद मधून अ नशमन यं णा उभारणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
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ठराव मांक - १०      वषय मांक – ०४ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

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

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

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल सव ाथिमक शाळांचे 
मु या यापक/मु य या पका आ ण पंपर  िचंचवड शहरातील खाजगी शाळांचे मु य यापक/ 
मु य या पका यांची एक दवसीय िश ण प रषद आयोजीत करणेचे िनदश मा. शासन अिधकार  
यांनी दले आहेत. या म ये सव मु य यापकांना व ा या या गुणव ेम ये वकास करणेबाबत 
तसेच शाळांची गुणव ा वाढ वणे इ.बाबतीत मागदशन केले जाणार आहे. मनपाचे वषयत , 
मा. शासन अिधकार  यांचे अिधप याखाली सदर कायशाळा होणार आहे. ह  कायशाळा सकाळ  
१०.०० ते सायं.५.०० वाजेपयत दनांक – ०७/०९/२०१८ रोजी कै.अंकुशराव लांडगे नाटयगृह, 
भोसर  येथे आयोजीत करणेत येणार आहे. याकामी येणारा सव खच िश ण िश बरे/गट संमेलन 
या लेखािशषातून खच कर यात येईल या लेखािशषावर र. .३,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली 
आहे. चहापान, नाटयगृह भाडे, इ. येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------  
 

ठराव मांक - ११      वषय मांक – ०५ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

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

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

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा यिमक िश ण वभागा या १८ शाळा कायरत असून 
याम ये असणारे १० वी या व ा या या अ यास माम ये बदल झालेला असून या व ा याना 
सदर अ यास म समजणे अवघड जात आहे. स प र थतीम ये व ा याना डजीटल ऍप ारे 
अ यास म उपल ध क न द यास व ा याना अ यासाची गोड  लागणार आहे. व ा याची 
गुणव ा वाढ होणे गरजेचे असून याअनुषंगाने ऍप ारे मुलांना चांग या कारे ट स व टे नक, 
बदले या  प केचे व प, व सरावासाठ   प का उपल ध क न देता येतील. तसेच 
ऍप ारे मागदशन करणेसाठ  त  िश काचे मागदशन उपल ध क न देता येईल. यामुळे 
व ा याना प र े या आधी व प र ा कालावधीम ये येणारा ताण तणाव याचे समुपदेशन होऊन 
गुणव ा वाढ होईल. तर  १० वी या व ा याना ऍप ारे अ यास माचे मागदशन करणेकामी 
मा यिमक िश ण वभागाच २०१८-१९ चे लेखािशष गुणव ा वाढ व वकास यावर असले या 
तरतूद मधून खच करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - १२      वषय मांक – ०६ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा. सुवणा बुड          अनुमोदक : मा. शारदा सोनवणे 
संदभ :- मा.सुवणा बुड, मा.शारदा सोनवणे,  यांचा ताव –  

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण वभागा या मा यिमक शाळांम ये मुलां या 
आरो या या ीने वॉटर फ टर बस वणे आव यक आहे. महानगरपािलके या शाळांम ये 
व ा याना पा या या टाक मधून पाणी- पणेसाठ  सोय केलेली आहे. तर  याम ये प याचे 
पा याची टाक  वेळेवर साफसफाई करणेत आली नस यास व ा याना दु षत पाणी प यामुळे 
आजार  पड याची श यता आहे. तसेच काह  वेळा प याचे पा याची पाईपलाईन फुटली अस यास 
यामधून दुषीत पाणी टाक म ये आ यास टाक म ये दूषीत पाणी हो याची श यता आहे. तर  

मनपा या शाळांम ये पा या या टाक मधून पाणी फ टर क न द यास व ा याना चांगले व 
व छ पाणी प यास देता येऊ शकते. तर  मनपा शाळांम ये वॉटर फ टर बस वणेकामी खच 

करणेस तरतूद उपल ध नसलेने इतर लेखािशषाव न तरतूद उपल ध क न पुढ ल कायवाह  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

----------   
 

ठराव मांक - १३      वषय मांक - ०७ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक : मा.उषा काळे 

संदभ :- मा.राजू बनसोडे, मा.उषा काळे यांचा ताव –  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दापोड  येथील मनपाची हुता मा भगतिसंग मनपा 
शाळेतील मुलींचे वग हे सकाळ  भर वणेस मा यता देणेत येत आहे. याच माणे पंपर  िचंचवड 
शहरातील अ य शाळांम ये देखील वर ल माणे आव यकता वचारात घेवनू मुलींचे वग हे सकाळ  
भर वणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची 
अंमलबजावणी करणेत यावी.  

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

ठराव मांक - १४      वषय मांक - ०८ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा.राजू बनसोडे     अनुमोदक : मा. वनया तापक र 

संदभ :- मा.राजू बनसोडे, मा. वनया तापक र यांचा ताव –  

 वीर भगतिसंग व ामं दर अनेक सम यांनी ासली असून तेथे व ुत, पे टंग, पा याची 
टाक , टॉयलेट बस वणे इ.अनुषंिगक कामे अनेक वषापासून कर यात आलेली नाह त यामुळे 
शाळेची दरुाव था झालेली अस याने शाळेची दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
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ठराव मांक - १५      वषय मांक - ०९ 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा. वनया तापक र     अनुमोदक : मा.राजू बनसोडे 

संदभ :- मा. वनया तापक र ,मा.राजू बनसोडे यांचा ताव –  

  दापोड  येथील हुता मा भगतिसंग व ामं दर येथे १ ली ते ७ वी चे वग चाल वले 
जातात परंतू पुढ ल िश णासाठ  व ा याना खाजगी शाळांम ये बाहेर वेश यावा लागतो तर  
भागातील नाग रकांची आिथक प र थीती कमकुवत असून यांना खाजगी शाळेत वेश परवडत 

नस याने ७ वी ते १० वी चे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
 

ठराव मांक - १६      वषय मांक - १० 

दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा. वनया तापक र     अनुमोदक : मा.राजू बनसोडे 

संदभ :- मा. वनया तापक र ,मा.राजू बनसोडे यांचा ताव –  

        भाग .३० दापोड  फुगेवाड  कासारवाड  येथील महानगरपािलके या ाथिमक, 
मा यिमक, उदू  शाळांम ये िश कांची सं याबळ कमी आहे. यामुळे व ा या या िश णावर 
प रणाम होत असून पयायी िश क उपल ध नस याने पालकांकडून वारंवार त ार येत आहे. तर  
व रत भागात यो य िश क भरती करणेस मा यता देणेत आहेत. 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
 

ठराव मांक - १७      वषय मांक – ११ 
दनांक -  १६/०८/२०१८      

सुचक : मा. वनया तापक र     अनुमोदक : मा.राजू बनसोडे 

संदभ :- मा. वनया तापक र ,मा.राजू बनसोडे यांचा ताव –  

        स ाचे युग हे इं जी पवाचे असून इं जी हा रोज या दैनं दन वापरात मह वाचा आहे. 
तर ह  महापािलके या शाळांम ये मराठ  िश णाबरोबर इं जी िश ण देणे िततकेच मह वाचे 
आहे. हणून वीर भगतिसंग व ामं दराचा पट कमी होत चालला आहे. तर  १ ली ते ७ वी सेमी 
इं जी मा यिमक सु  क न व ा याना चालना ावी जेणेक न शाळेचा पट वाढ व यास मदत 
होईल व खाजगी शाळांमधील न परवडनारे िश ण व ा याना आप या महानगरपािलकेमाफत 
िमळ यास मदत होईल तर  १ ली ते ७ वी सेमी इं जी मनपाचे शाळांम ये सु  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 
 

           (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/५४२/२०१८ 

दनांक : १८/०८/२०१८  

                                                 
 

                                                          (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. 


