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

कायपि का मांक - ०५ 
सभावृ ांत 

िदनांक – २१/०१/२०२१                      वेळ - दुपारी २.०० वा. 
   
         िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा.िश ण सिमतीची पाि क सभा गु वार िदनांक 
२१/०१/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता महापािलके ा शासकीय इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स ा.सद  सभागृहात 
उप थत होते.  
 

१. मा.पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.सारीका िशवाजी स े 
३. मा.बारसे ि यांका िवण 

४. मा.बारणे माया संतोष 

५. मा.कामठे तुषार गजानन 

६. मा.मोरे र महादू भोंडवे 
७. मा.काटे ाती(माई)चं कांत 
८. मा.भाऊसाहेब सोपान भोईर 
९. मा.वाघमारे अि  नी िव म  

 
          या िशवाय मा.िचतळे – उप आयु , मा.उ ास जगताप - नगरसिचव, मा.मंुढे – .िश णािधकारी 
(मा िमक िवभाग) हे अिधकारी सभेस उप थत होते. 

------------- 
 
       उप थत स ा.सद ांचे संमतीने खालील िवषय सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय .१) िश ण प दतीत टास क पाची अंमलबजावणी कर यासाठ  महारा  रा याची िनवड  
          झाली अस याने क  शासन व रा य शासन यांचे अिभनंदन व आभार करणेबाबत.-  
          मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
 
वषय .२) िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा सव ाथिमक शाळातील िव ा ाक रता मोफत बस पास  

                   उपल  क न देणेबाबत– मा.ि यांका बारसे , मा.सा रका स े यांचा ाव. 
 

    -------------- 
 

अ) िदनांक ०७/०१/२०२१ रोजी झाले ा सभेचा ( कायपि का मांक ०४ ) सभावृ ांत कायम  करणेत 
आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

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

ठराव मांक -२३                   िवषय मांक - ०१ 
िदनांक -  २१/०१/२०२१          

सुचक : मा.ि यांका बारसे                              अनुमोदक : मा.सा रका स  े
संदभ : मा.ि यांका बारसे, मा.सारीका स े यांचा ाव. 
            भारतातील सव  रा ा ा परफॉम  ेिडंग इंडेस कामिगरी ा आधारावर िश ण प तीत ास 

क ाची अंमलबजावणी कर ासाठी महारा  रा ाची िनवड कर ात आलेली आहे. या योजनेत क  शासन ६० 
ट े  व रा  शासन ४० ट े  खच करणार आहे. सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वषा ा कालावधीसाठी 
९७६.३९ कोटी पयांचा िनधी उपल  होणार आहे. या िनधीतून पूव ाथिमक ते बारावी ा िव ाथाना गितशील व 

य ातून अ यन सुधारणे, शाळांचे िश कांचे िश ण व गुणव ा वाढीवर भर देणे, िवशेष गरजा असलेले बालके 
मुली व वंिचत समुदायातील िव ाथ  यां ावर ल  कि त करणे ही या क ाची उिद े आहेत. सदर क  
रा ात राबिव ास िश ण े ात अमुला  बदल होइल.  तरी िश ण प तीत ास क ाची अंमलबजावणी 
कर ासाठी महारा  रा ाची िनवड झाली  अस ाने क  शासन व रा  शासन यांचे अिभनंदन व आभारपर  
ठरावास मा ता देणेत येत आहे. 

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

            ठराव मांक -२४               िवषय मांक - ०२ 
िदनांक -  २१/०१/२०२१          

सुचक : मा.ि यांका बारसे                                अनुमोदक : मा.सा रका स े 
संदभ : मा.ि यांका बारसे, मा.सारीका स े यांचा ाव. 

       िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम े ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे गरीब 
प र थतीतून येत असतात. आप ा महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे ा माणे कर ासाठी, 
िव ाथाम ेही आप ा शाळेिवषयी आवड िनमाण हो ाक रता तसेच मनपा शाळेतील िव ाथाम े शै िणक 
गुणव ा वाढ कर ाक रता व आप ा मनपा शाळांची पटसं ा वाढ ाक रता िश ण सिमती य  करीत आहे. 
महारा  शासना ा आदेशानुसार रा ातील इ. ५ वी ते ८ वी शाळा सु  होणार आहे. आप ा मनपा शाळेत िशकत 
असले ा काही िव ाथ  हे शाळेपासून दूर अंतरावर राहत अस ाने ांना बसने ये ा-जा ा ा ीने मोफत बस 
पास दे ाची सुिवधा उपल  क न देणेकामी मा ता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप ाचे जािहर केले. 
( पवार मिनषा मोद ) 

सभापती 
िश ण सिमती 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी - ४११ ०१८. 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/कािव/३६/२०२१ 
िदनांक : २१/०१/२००२१                                                                                                               
                                                          (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव                       
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
         िपंपरी ४११ ०१८. 

    त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो  ा कायवाहीसाठी रवाना.          


