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

कायप का मांक - ०२ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – ०५/११/२०२०                       वेळ - दुपार  २.०० वा. 
     
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनाकं 
०५/११/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे 
स मा.सद य सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा.सद य ह ड ओ कॉ फर संग ारे 
सहभागी झाले होते. 
 

१. मा. पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.सार का िशवाजी स ते 

३. मा.बारसे यांका वण 

४. मा.कामठे तुषार गजानन 

५. मा.काटे वाती(माई)चं कांत 

६. मा.भाऊसाहेब सोपान भोईर 

७. मा.वाघमारे अ नी व म 
 
            या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग) मा.मुंढे – .िश णािधकार (मा यिमक 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 महानगरपािलके या कै.महादू ीपती स ते, बो-हाडेवाड  शाळेम ये इ.९वी  
           व १० वी चे वग सु  करणेबाबत. – मा.सार का स ते , मा. वाती काटे यांचा ताव. 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कांना “श दवेद” पु तक थेट  
           प दतीने खरेद  कर याबाबत.- मा.सार का स ते , मा. वाती काटे यांचा ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागामाफत ाथिमक शाळेतील  
           व ा याना शालेय गणवेश पी.ट .गणवेश व वेटर वाटप कर याबाबत.- मा.सार का   
           स ते, मा. वाती काटे यांचा ताव.  
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागात पयवे क पद   
            िनयमानुसार िनयु  करणेबाबत.- मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 
वषय .५) पं.िचं.मनपा या ाथिमक िश ण वभागा या ाथिमक शाळेत र  पद   
           पदो नतीनुसार मु या यापक पदाची नेमणूक कर याबाबत.- मा. यांका बारसे,  
           मा.सार का स ते यांचा ताव. 
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      वषय .६)  भाग .५ गवळ नगर भोसर  येथील ाथिमक शाळेसाठ  आर त (आर ण  
                  .४००) असले या जागेवर मनपा ाथिमक शाळा बांध याबाबत.- मा. यांका  
                  बारसे , मा.सार का स ते यांचा ताव.        
      वषय .७) पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळा माळवाड ,पुनावळे .१०१ शाळे या प ह या  
                  मज याचे वाढ व काम क न आणखी चार वगखो याचे बांधकाम क न  
                  घेणेबाबत.- मा. वाती काटे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 
 वषय .८) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळा िनजतुक करण  
                 (सॅिनटायझर) क न घेणेबाबत.- मा. यांका बारसे, मा. वाती काटे यांचा  
                  ताव. 
 वषय .९) पं.िचं.मनपा या डॉ.अ लामा इकबाल उदू  ाथिमक शाळा कासारवाड  येथील  
                 शाळेम ये दोन िश टम ये पु ष सुर ा र क नेम याबाबत.- मा. वाती काटे,   
                 मा.सार का स ते यांचा ताव.  
 वषय .१०) पं.िचं.मनपाची यशवंतराव च हाण ाथिमक शाळा, थेरगाव ह  शाळा आकां ा  
                  फ डेशन हया सं थेस चाल व याकर ता देणेबाबत.- मा.सार का स ते, मा. वाती  
                  काटे यांचा ताव.  
 वषय .११) पं.िचं.मनपा या थेरगाव शाळे या मैदाना या शेजार ल बाजू या जागेम ये  
                   बं द त हॉल बांधून िमळणेबाबत.- मा.सार का स ते, मा. वाती काटे  
                   यांचा ताव. 
 वषय .१२) िश ण मंडळाचे खरेद  व यव थापनबाबतचे यापूव चे अिधकार कायम व पी  
                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िश ण सिमतीस दान करणेबाबत.-  
                  मा. यांका बारसे, मा. वाती काटे यांचा ताव. 
 वषय .१३) पं.िचं.मनपा या ाथिमक व ालयांमधील व ा या या सवागीण वकासाक रता  
                   ऑनलाईन व ऑफलाईन नाटय िश णातून सं कार म घटक जवणेबाबत.-  
                   मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव. 
 वषय .१४) पं.िचं.मनपा ाथिमक िश ण वभागा या वतीने व ा याना मोफत शै णक  
                   सा ह य खरेद  सा ह याचे नमुने िश ण सिमती या मा यतेकामी 
                   पाठ व याबाबत.- मा. यांका बारसे, मा. वाती काटे यांचा ताव 

वषय .१५) पं.िचं.मनपा या पंपळे िनलख ाथिमक शाळा .५२ शाळेम ये इ.९ वी व      
             १०वी चे वग सु  करणेबाबत. – मा.तुषार कामठे, मा.सार का स ते यांचा  
             ताव. 

      
--------- 
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खालील माणे सुचना मांड यात आली 
 
सुचक – मा.भाऊसाहेब भोईर             अनुमोदक – मा. वाती काटे 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.िश ण सिमतीची गु वार दनांक ५/११/२०२० रोजी होणार  
पा क सभा(कायप का मांक ०२) दनांक ११/१२/२०२० रोजी सकाळ  ११.००वा.पयत तहकूब करणेत 
यावी. 

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

 
सभापती – सदर सभा ह  शु वार द.११/१२/२०२० रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत सभा तहकूब  

                 करणेत येत  आहे. 
 
 

( पवार मिनषा मोद ) 

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 - ०२ 
सभावृ ांत 

( ०५/११/२०२० ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ११/१२/२०२०                                 वेळ – सकाळ  ११.०० वा. 
     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक ०५/११/२०२० ची  तहकूब 
सभा शु वार दनांक ११/१२/२०२० रोजी सकाळ  ११.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर 
सभेत खालील माणे स मा.सद य सभागृहात उप थत होते. तसेच काह  स मा.सद य ह ड ओ 
कॉ फर संग ारे सहभागी झाले होते.  
   
 

१. मा. पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.सार का िशवाजी स ते 

३. मा.बारसे यांका वण 

४. मा.कामठे तुषार गजानन 

५. मा.काटे वाती(माई)चं कांत 

६. मा.भाऊसाहेब सोपान भोईर 

७. मा.वाघमारे अ नी व म  
       
            या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग) मा.मुंढे – .िश णािधकार  (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस  उप थत होते. 
 

---------- 
 

दनांक २३/१०/२०२० रोजी झाले या ( वशेष सभेचा) (कायप का मांक ०१) सभावृ ांत कायम  
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

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

ठराव मांक -  २           वषय मांक - ०१ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा.सार का स ते                    अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ : मा.सार का स ते, मा. वाती काटे यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  

हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता 
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तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा 
शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने स थतीत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.महादू ीपती स ते, बो हाडेवाड  शाळेम ये इ. ८ वी पयत 
मुलींसाठ  वग चालू आहे.  सदर प रसराम ये पुढ ल इ.९ वी व १० वी चे िश णासाठ  सोय 
नस याने यांना इतर  शाळेत वेशासाठ  जावे लागत आहे. तसेच सदर व ाथ  हे बहुतांशी 
गर ब कुटंुबातील अस याने पयायाने यांची िश णाची गैरसोय होत आहे. यामुळे सदर 
प रसरातील व ाथाची शै णक गैरसोय होऊ नये व कोण याह  व ाथ  िश णापासून वंिचत 
होऊ नये याक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कै.महादू ीपती स ते, बो-हाडेवाड  
शाळेम ये इ.९ वी व १० वी चे वग सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहत ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 

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

ठराव मांक - ३           वषय मांक - ०२ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा.सार का स ते                    अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ : मा.सार का स ते, मा. वाती काटे याचंा ताव. 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण 
हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व 
आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. तसेच 
व ाथाबरोबर िश कांचा ह  अ ावत वाचनाची मा हती िमळावी. याच अनुषंगाने पपंर  
िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कानंा “श दवेद”  पु तक िश कासंाठ  
वाचनासाठ  व व ाथाना िश णासाठ  ेरणा देणारे आहे. तर  मे.महाजन दस यांचेमाफत                   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कासंाठ  “श दवेद”  हे पु तक 
सन २०२१-२२ साठ  थेट प तीने खरेद  करणेस व येणा-या य  खचास ्    मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहत 
ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

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

     ठराव मांक - ४                    वषय मांक - ०३ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा.सार का स ते                    अनुमोदक : मा. वाती काटे 
 संदभ  : मा.सार का स ते, मा. वाती काटे याचंा ताव. 

   महापािलका शाळेतील व या याना या वष  दवाळ  झाली गणवेश प ट  गणवेश 
नाह  थंड  चाल ू झाली पण व या याना वेटर नाह  इत या वषात प ह यांदाच व या याना 
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सदर सा ह यापासून वंिचत ठेव याचे काम शासना माफत स  यायालया या िनणया वरोधात 
हाय कोटात जाणून बुजून जाऊन शहरातील गोरगर ब व ा यावर अ याय केला जात आहे सदर 
सा ह य तयार असून शासनाने या माणे दरमहा व या याना अ न धा य शाळेतून वाटप 
केले जाते यानुसार व रत शालेय गणवेश प ट गणवेश व वेटर वाटप करणेस तसेच 
व ा याची गैरसोय होऊ नय.े याची सव तोपर  काळजी घेणेस 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 - ५                   वषय माकं - ०४ 
  दनांक -  ११/१२/२०२०          

  सुचक : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सार का स ते 
संदभ :मा. यांका बारस,े मा.सार का स ते याचंा ताव.  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागात पंपर  िचंचवड मनपा 
े ातील मनपा व खाजगी शाळांवर िनयं ण ठेव यासाठ  तसेच वभागातील शालेय संबंिधत 

कामकाज सुरळ तपणे पार पड यासाठ  पयवे क पदाची िनयु  कर यात येते. सदर 
पयवे कांची िनयु  करताना सेवाजे ता तसेच सेवािनयमानुसार असे िनकष तपासून केली 
जाते. स थतीत ाथिमक िश ण वभागात िनयु  केलेले पयवे कांची नेमणूक ह  
कोणतीह  सेवाजे ता अथवा सेवािनयामानुसार केली नस याचे िनदशनास आलेले आहे. तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागात पयवे क पदाची सेवाजे ता 
तसेच सेवािनयमानुसार िनयु  करणेकामी 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 - ६                   वषय मांक - ०५ 
  दनांक -  ११/१२/२०२०          

 सुचक : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सार का स ते 
 संदभ : मा. यांका बारस,े मा.सार का स ते याचंा ताव. 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत अंदाजे ४० ते ४२ शाळांम ये 
मु याधापक पदा या जागा र  अस याचे िनदशनास आलेले आहे. मु या यापक पद र  
अस याने याचा शाळेतील कामकाजावर प रणाम होत आहे. शाळांवर कोणाचेह  िनयं ण 
नस याने शाळा यव थापन व पालकांम ये सुसंवाद रा हलेला नाह , हया संदभात अनेक 
पालकां या त ार  कायालयास ा  होत आहे. तर  पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक िश ण वभागा या ाथिमक शाळेत र  पद  पदो नतीनुसार मु या यापक पदाची 

नेमणूक करणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

                                    
 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - ७                   वषय मांक - ०६ 
 दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. यांका बारस े                    अनुमोदक : मा.सार का स ते 
संदभ :मा. यांका बारस,े मा.सार का स ते याचंा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ाम ये भाग . ५ गवळ नगर भोसर   
येथील ाथिमक शाळेसाठ  आर त (आर ण . ४००) असले या जागेवर न याने मनपा 
ाथिमक शाळा बांध यात यावी. ाथिमक शाळेसाठ  आर त असले या जागेचा ८०% ताबाह  

िमळालेला आहे.सदर प रसरात अनेक व ाथ  हे िश णापासून वंिचत अस याचे िनदशनास 
आले आहे.एकह  व ाथ  हा िश णापासून वंिचत राहता कामा नये यासाठ  िश ण सिमती 
य  कर त आहे.तसेच हया आर त जागेवर मनपा ाथिमक शाळा सु  झा यास पुण-े

नािशक रोड लगत या भाग . ५,६,७ व दघी प रसरातील अ यंत गोरगर ब होतक  
व ाथाना मनपा ाथिमक शाळेत िश ण घेता येईल. तर  भाग . ५ गवळ नगर भोसर  
येथील ाथिमक शाळेसाठ  आर त (आर ण .४००) असले या जागेवर मनपा ाथिमक 
शाळा ता काळ बांधणेकामीची शासक य कायवाह  करणेकामी 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 - ८                  वषय मांक - ०७ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. वाती काटे                   अनुमोदक : मा.सार का स ते 
संदभ : मा. वाती काटे, मा.सार का स ते याचंा ताव. 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माळवाड  पुनावळे .१०१ ाथिमक शाळेम ये इ. 
१ ते इ. ४ थी  पयत शाळा भरते. सदर शाळेम ये ४ वग खो या आहेत.सदर शाळेची 
पटसं या वाढ याने पुढ ल शै णक वषापासून इ. ५ वी चा वग सु  करणे ता वत 
अस याने व ाथाना बस यासाठ  चार वग खो या पुरेशा नाह त. तसेच शाळे या इमारतीम ये 
मु या यापक कायालय, ंथालय, योगशाळा यांची वग खो या नस याने सोय नाह . तर  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळा माळवाड , पुनावळे .१०१ शाळे या                         
प ह या मज याचे वाढ व काम क न आणखी चार वगखो याचे बांधकाम ता काळ क न 
घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

                               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०९                  वषय मांक - ०८ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. यांका बारस े                   अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ : मा. यांका बारस,े मा. वाती काटे याचंा ताव. 
    भारताम ये सव  Covid-19 या संसगज य रोगाची साथ चालू अस याने गेली काह  
म हने लॉकडाऊन अस याने सव शाळा बंद हो या. स थतीत रा य शासना या नवीन 
धोरणानुसार शाळा सु  हो याचे संकेत दलेले आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव 
ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. 

आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम यहे  
आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक 
गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण 
सिमती य  कर त आहे. तसेच व ाथा या आरो याकडेह  ल  देणे आव यक आहे. रा य 
शासना या धोरणानुसार शाळा सु  झा यानंतर शाळेत येणा-या व ाथा या कोरोना रोगाचा 
ादुभाव हा पूणपणे संपलेला नस याने आरो याची काळजी घेणे मह वाचे असणार आहे. तर  
व ाथा या आरो या या ीने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळा 
िनजतुक करण (सॅिनटायझर) क न घणेेस तसेच होणा-या य  खचास मा यता देणते येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 

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

ठराव मांक - १०                  वषय मांक - ०९ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. वाती काटे                   अनुमोदक : मा.सार का स ते 
संदभ :मा. वाती काटे, मा.सार का स ते याचंा ताव.  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डॉ.अ लामा इकबाल उदू  ाथिमक शाळा, 
कासारवाड  शाळेम ये स थती म हला सुर ा र क नेमलेला आहे. म हला सुर ा र क हया 
सकाळ  ७ वा. पासून ते दु . २ वा. पयत असतात. यानंतर शाळेम ये एकह  सुर ा र क 
नसतो.शाळेसमोर मो या माणात लोकव ती आहे. शाळेचे मैदान खूप मोठे अस याने या 
ठकाणी अनेक त ण हे सं याकाळ  व रा ी या वेळ  म पान कर त असतात. शाळेचे मो या 
माणात आिथक नुकसान ह  हया त णाकडून होत आहे. सदर बाबतीत अनेकदा प रसरातील 

नाग रकांना हया गो ीचा ास होत अस याचे थािनक लोक ितिनधीस कळ वले आहे. म हला 
सुर ा र क ांना हे त ण जुमानतह  नाह . तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डॉ. 
अ लामा इकबाल उदू   ाथिमक शाळा, कासारवाड  येथील शाळेम ये दोन िश टम ये पु ष 
सुर ा र क नेमणूक करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

                                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ११                  वषय मांक - १० 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा.सार का स ते                  अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ : मा.सार का स ते, मा. वाती काटे याचंा ताव.  

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे 
व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा 
खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम यहे  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण 
हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व 
आप या मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच 
धत वर आप या पाच मनपा ाथिमक शाळा हया आकां ा फ डेशन या सं थेस 
चाल व याक रता द या आहेत. सदर सं थेस दले या शाळा हया अितशय यश वीपणे यांनी 
चाल व या आहेत.सदर शाळेम ये वेश िमळ याक रता पालकांम ये पधा होत आहेत.शाळेचा 
पट ह  खूप वाढला आहे. सदर सं थेमाफत व ाथाना उ म कारचे िश ण िमळत आहेत. 
सदर सं थेम ये िश ण घेतलेले व ाथ  पधा पर ेतह  उ कृ  कामिगर  कर त आहेत. 
अशाच कारचे िश ण थेरगाव प रसरातील व ाथाना िमळ यासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची यशवंतराव च हाण ाथिमक शाळा, थेरगाव ह  शाळा आकां ा फ डेशन हया 
सं थेस चाल व यास 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 - १२                  वषय मांक - ११ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा.सार का स ते                   अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ : मा.सार का स ते, मा. वाती काटे याचंा ताव.  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव शाळेम ये अनेक व ाथ  िश णाचा लाभ 
घेत आहेत यामधील िनवडक खेळाडंूचा शाळे या नवीन तयार केले या मैदानांवर व वध 
खेळांचा िनयिमतपणे सराव चालू असतो. यामुळे शाळेतील व ाथ  ज हा, वभाग,रा य,रा ीय 
पातळ वर मनपाचा नावलौ कक वाढवत आहेत. कब ड म ये शाळेतील मुलीनी  रा यात 
सुवणपदकासह थम मांक िमळवून ने द पक यश िमळ वले आहे. रा य व रा ीय 
पातळ वर ल कब ड  पधा या केवळ मॅटवर होतात.शाळेत रा ीय पातळ वर खेळणारे खेळाडू 
िनयिमतपणे सराव करत आहेत.सदर शाळेस वत:ची मॅटह   िमळाली आहे. तथा प वतः:ची 
मॅट असूनह  केवळ बस व याक रता पुरेसा बं द त हॉल नस याकारणाने मॅटचा िनयिमत वापर 
कर यात येत नाह . यामुळे खेळाडूम ये व र  पातळ वर ल डा कौश य वकािसत हो यास 
मयादा येत आहेत. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव शाळे या मैदाना या 
शेजार ल बाजू या जागेम ये बं द त हॉल बांधणेकामी मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक - १३                  वषय मांक - १२ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. यांका बारस े                अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ :   मा. यांका बारस,े मा. वाती काटे याचंा ताव.  
    दनांक २ जुलै २०१७ या वष  िश ण मंडळाचे अिधकार संपु ात येऊन िश ण 
मंडळाची काय णाली महानगरपािलकेकडे दान कर यात आली असून सदर िश ण मंडळाचे 
खरेद चे सव अिधकार मनपा या भांडार वभागाकडे सोप व यात आले आहेत. यानुसार 
िश ण सिमतीकडे व सभापती, िश ण सिमती यांचेकडे फ  यव थापन अिधकार आहेत.परंतु 
यानुसार व ाथाना िश णाबाबतीत व यांना िश ण मंडळामाफत उपल ध होणा-या 

सोयीबाबत अनेक माणात व ाथा या गरैसोयीचे होत आहेत. याबाबत पालकां या अनेक 
त ार  िश ण सिमतीकडे येत आहेत. तसेच यापूव  िश ण मंडळाकडे असणार  सव कायवाह  
अथवा खरेद  णाली िश ण सिमतीकडे उपल ध आहे तसेच िश ण मंडळा या खरेद  
सिमतीत भांडार अिधकार  यांचाह  समावेश असायचा. यानुसार िश ण मंडळाची  खरेद  

या िन वदे या मा यमातून राब वली जात होती. यानुसार सदर िश ण सिमतीत यापूव  
िन वदा या राब वताना अस ेली िश ण सिमती याम ये अित र  आयु , भांडार       
सह आयु , शासन अिधकार  तसेच िश ण सिमती सभापती यांची सिमती गठ त क न 
िन वदा या भांडार वभागामाफत न राब वता िश ण सिमती या मा यमातून राब व यात 
यावी. यानुसार व ाथ  कोण याह  महानगरपािलका मा यमातून िमळणा-या सु वधा पासून 
व ाथ  वंिचत राहणार नाह  व यांना सव सोयीसु वधा वेळेत व रत िमळतील.तसेच यापूव  
िश ण मंडळाचे वा षक बजेट ( अंदाजप क) एकदाच आिथक मा यतेसाठ  मा. थायी 
सिमतीकडे जात होते. परंतु आता वेळोवेळ  खरेद चे वषयप  मा. थायी सिमतीकडे पाठवून 
मा. थायी सिमतीचा बहुमु य वेळ वाया घालवणे यो य होणार नसून सदर याकामी 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 - १४                  वषय मांक - १३ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. यांका बारस े                 अनुमोदक : मा.सार का स ते 
  संदभ :   मा. यांका बारस,े मा.सार का स ते याचंा ताव.  

  पंपर -िचंचवड शहरात ‘िथएटर वकशॉप कंपनी’ या सं थे या मा यमातून ना य 
चळवळ तून ना या यासातून शालेय िश णास सहकाय, सं कार वगासह व ा या या सवागीण 
वकासाक रता अनेक वधायक उप म राबवत आहेत. सदर सं थे या मा यमातून काह  
शै णक सं था, शाळांची तपासणी केली असता एक गो  कषाने जाणवली क  आ ा उभर या 
पढ ला भ व यातील उ म नाग रक हणून आपलं आयु य यतीत कर यासाठ  उ म िश णा 
बरोबरच लोप पावत चालले या मु यिश णाचे अनेक पैलू यांना आ मसात होणं गरजेचं आहे. 
आज या अितशय वेगवान जीवन सं कृतीला खुप कमी वेळात आपलंस कर या या मोहात 
आजचा युवक अनेकदा वाम मागाला जातोय. याच सव गो ींचा वचार क न सदर सं था 
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मुलां या लहान वयातच यांना िनसगरचना, नातेसबंंध, सं कार, सा ह य, कला, या घटकां या 
मा यमातूनच ना य िश ण घेणार आहे. या न या वाढ या पढ तील उ म समज, 
सहनिशलता, याग, िन वाथ भाव हरवून ितथं, आ ताळेपणा, यूनगंड, जग याची 
उपरोधा मक पधा वा तुलना मक आयु य येते  आ ण यामुळे यांचा लहान लहान गो ीतील 
आनंद नाह सा होत चालला आहे तेच थोपव याचा य  सदर सं था मा यमातून करणार 
आहे.  नेम या याच गो ींचा अंदाज घेवून सदर सं था महानगरपािलके या १८ मा यािमक 
व ालयांमधून प ह या ट यात ५ ाथिमक व ालये आ ण या येक व ालयातून येक  
२५ व ा याची िनवड केली होती. आ ण या व ा याना वर ल प तीचा अ यास आ ह  १६ 
डसबर २०१९ ते १८ फे ुवार  २०२० या दोन म ह यां या कालावधीत यश वी र या राबवला 
देखील आहे. हा न वन उप म व ाथ , पालक आ ण िश कवृंद यांना देखील उपयु  
आहे. थोड यात हा उप म स या या कोरोना महामार या प र थतीतील मुलांमधील 
आरो य वषयक जनजागृती, यांचे खचलेले मनोबल वाढव याबरोबर यां या सामा जक, 
भाविनक, वैचा रक सं मण करणे हाह  अजून एक उ ेश सा य करता येईल. हा उप म 
व ाथ , पालक आ ण िश क यां या हताचा अस याचे जाणवले आहे, िशवाय मुलां या दैनं दन 
हजेर पटावर, यां या वागणूक वर याचा चांगला भावह  जाणवतो. तर  सकारा मक मु य 
आ ण वचारां या जडणघडणी या  या उप मा या अंमलबजावणीसाठ  आपण सकारा मक 
िनणय घेवून ाथिमक व ालयातंील मुलां या उ वल आ ण िनकोप भ वत यासाठ  य  
करावेत साधारणतः सु वातीला कमान २ म ह यांचा कालावधी असणारा हा उप म 
वचार विनमयातून ठरवून दले या कालावधीम येच होईल. या उप मासाठ   स या सु  
असले या कोरोना या ादुभावामुळे व ालये सु  न झा यास पैस रंगमंचाव न थेट ऑनलाईन 
प तीनेह  वग घेतले जातील. अथवा व ालये सु  झा यास व ालयातच सव कारची 
खबरदार  घेवूनच संबंिधत वग घेतल ेजातील. िशवाय संबंधीत िश कांशी चचा क न दैनं दन 
वेळाप क, िनयिमत प र ा, व ा याचे शै णक हत ल ात घेऊन आठवडयातून  केवळ ३ 
दवस येक  १ तास अशा व पात अ यासवग घेणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव माकं - १५                  वषय मांक - १४ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा. यांका बारस े                 अनुमोदक : मा. वाती काटे 
संदभ :  मा. यांका बारस,े मा. वाती काटे याचंा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक  िश ण वभागा या वतीने शालेय 
व ाथाना शालेय उपयोगी शै णक सा ह य मोफत वाटप करणेकामी कायवाह  कर यात येत 
आहे. सदरची कायवाह  ह  म यवत  भांडार वभागामाफत िन वदा कायवाह  राब व यात येऊन 
कर यात येत आहे. म यवत   भांडार वभागामाफत यापूव  दरप क व शै णक सा ह याचे 
नमुने मागणी कर यात आलेले आहे. तर  ा  झालेले शै णक सा ह याचे नमुने िश ण 
सिमतीचे मा यतेकामी पाठ व यात यावे यानंतरच शै णक सा ह य िन वदा कायवाह  
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राब वणेकामी 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 - १६                  वषय मांक - १५ 
दनांक -  ११/१२/२०२०          

सुचक : मा.तुषार कामठे                   अनुमोदक : मा.सार का स ते 
  संदभ :  मा.तुषार कामठे, मा.सार का स ते याचंा ताव.  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  
हे गर ब प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी 
शाळे या माणे कर यासाठ , व ाथाम येह  आप या शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता 
तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या मनपा 
शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. याच सदर प रसराम ये 
पुढ ल इ.९ वी व १० वी चे िश णासाठ  सोय नस याने यांना इतर  शाळेत वेशासाठ  जावे 
लागत आहे. तसेच सदर व ाथ  हे बहुतांशी गर ब कुटंुबातील अस याने पयायाने यांची 
िश णाची गैरसोय होत आहे. यामुळे सदर प रसरातील व ाथाचीशै णक गैरसोय होऊ नये व 
कोण याह  व ाथ  िश णापासून वंिचत होऊ नये याक रता पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या 
पंपळे िनलख ाथिमक शाळा .५२ शाळेम ये इ.९ वी व १० वी चे वग सु  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 ) 
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