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

कायप का मांक - ०६ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०४/०२/२०२१                                     वेळ - दुपार २.०० वा. 
   
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
०४/०२/२०२१ 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 ा.सद  सभागृहात 
उप थत होते.  

१. मा.पवार मिनषा मोद -  सभापती 
२. मा.बारसे ि यांका िवण 

३. मा.बारणे माया संतोष 

४. मा.कामठे तुषार गजानन 

५. मा.मोरे र महादू भोंडवे 
६. मा.भाऊसाहेब सोपान भोईर 
७. मा.वाघमारे अि  नी िव म  

 
                 या िशवाय मा.उ ास जगताप - नगरसिचव, मा.मंुढे – .िश णािधकारी (मा िमक ि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) िनषेध न द व याबाबत.- मा. यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा ताव. 
वषय .२) बालवाडी वग खोलीचे आधुिनकीकरण करणेबाबत.- मा.ि यांका बारसे, मा.अि नी वाघमारे यांचा  
          ाव. 
वषय .३) सुस ज व ान योगशाळा तयार करणेबाबत. – मा. यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा  
           ताव. 
वषय .४) मनपा शाळांम ये सॅिनटर  नॅप कन हड ंग मशीन व ड पोजेबल मशीन बस वणेबाबत.- 
           मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
व य .५) मनपा शाळांम ये Automatic हॅ ड सॅिनटायजर मशीन बस वणेबाबत.- मा. यांका बारसे,  

            मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
वषय .६) मनपा शाळेतील मैदानावर ओपन जीम तयार करणेबाबत.- मा. यांक बारसे, मा.तुषार कामठे  

          यांचा ताव. 
वषय .७) मौजे ताथवडे येथील ज.प.शाळा मनपाकडे वग करणेबाबत.- मा. यांका बारसे, मा.तुषार  

           कामठे यांचा ताव.  

वषय .८) मनपा शाळे या इमारतीचे फायर ऑ डट,इल कल चर ऑ डट,हाय जन ऑ डट  

           करणेबाबत.- मा . यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा ताव. 
वषय .९) मनपा शाळेत ंटरसाठ  येक  तीन टोनर खरेद बाबत. – मा. यांका बारसे, मा.अ नी  

           वाघमारे यांचा ताव. 
वषय .१०) ाथिमक शाळेतील व ा याना वाहतुक सु वधा पुर वणेबाबत.-मा.भाऊसाहेब भोईर,  

             मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
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 वषय .११) पं.िचं.मनपा सव ाथिमक शाळांम ये वरधरा सं थेमाफत संगीत िश ण ऑनलाईन  

            प दतीने चालू करणेबाबत.- मा. याकंा बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
 वषय .१२) पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळांम ये व ा याक रता ानरचनावाद  िश ण प दतीचा वापर  

            करणेबाबत. – मा. यांका बारसे, मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव. 
    -------------- 

अ) दनांक २१/०१/२०२१ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०५ ) सभावृ ांत कायम  करणेत 
आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

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

        
 
      ( पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक व मा यिमक शाळांम ये सन २०२०-२१ या 
शै णक वषाक रता गणवेश ,पी.ट .गणवेश, वेटर मा.उ च यायालय,मुंबई यांनी आदेश द यानतरह  
मा.आयु  यांनी सदर या न तीवर मा यता दलेली नाह . शाळा सु  हो याक रता दोन दवस बाक  
असताना देखील आपणामाफत व ा याना शालेय गणवेश ,पी.ट .गणवेश व वेटर वाटपा या आदेशावर 
कोणताह  िनणय घेतलेला अ ाप दसत नाह . दरवेळ  वतमानप ात व ा याना प ह या दवशी शालेय 
सा ह य िमळत नस याबाबत वतमानप ात िश ण वभागाची नाहक बदनामी होत असते. हया वष  सन 
२०२०-२१ क रता मा.उ च यायालय,मुंबई यांनी दनांक १८/०१/२०२१ रोजी ाथिमक व मा यिमक 
शाळेतील व ा याना शालेय गणवेश पी ट  गणवेश व वेटर वाटप कर याबाबत आदेश दलेले असताना 
देखील कोणतीह  कायवाह  का कर यात येत नाह ? तसेच शहरातील गोर-गर ब व ा याबाबतीत 
अ यायाची भूिमका का घेत आहात? तसेच शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश व वेटर वाटपास उशीर होत 
अस यास यास सव वी जबाबदार शासन असेल? तर  सन २०२०-२१ शै णक वषाक रता मा.उ च 
यायालय,मुंबई यांचे गणवेश, पी.ट .गणवेश, वेटर वाटपाचे आदेश असताना देखील मा.आयु  यांनी 

मा यता दली नस याने याचा िनषेध न द व यात येत आहे.) 
------------- 

    सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक -२५                      वषय मांक - ०१ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          

सुचक : मा.ि यांका बारसे                              अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 
संदभ : मा.ि यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ाव. 
  ाथिमक िश ण वभागाकड ल शाळांमधील बालवाड चे एक वगखोली ायोिगक त वावर 
अप ेडेशन (आधुिनक करण) करणेबाबत िनयो जत आहे. सदर वगखोली म ये लास म २०x२० असुन 
लहान मुलांना वगाचे आकषण िनमाण होईल, वगखोलीचे रंगसगंती, वातावरण,सुस ज अशा कारे असावी, 
याम ये वगाची पीओपी,पेट ंग करणे,न याने लो रंग करणे, वगखोलीचे वातावरण लहान मुलांना आवडेल 
असे चांगले व सुस ज करणे, मोडयुलर टोअरेज करणे, व ा याची पु तके,खेळणी,ड बे,बॅग इ. ठेवणेकामी 
यव थत जागा, रॅक करणे, िश कांसाठ  टेबल,खुच , यव था सुस ज अशी न याने आक षत 
रंगसगंतीसह वगखोली ायोिगक त वावर िनमाण करणे वर ल माणे कामकाजासाठ  ायोिगत त वावर 
न याने १ बालवाड  वगखोली ायोिगक त वावर अधुिनक करण कर याकामी र. .३,५०,०००/-(अ र  
र. .तीन लाख प नास हजार फ  ) खच येणार आहे. तर  ायोिगक त वावर १ बालवाड  वगखोलीचे 
अधुिनक करण करणेकामी मे.रेखा इं जिनअर ंग यांचेकडून कामकाज थेटप दतीने क न घे यास याच 
अनुषंगाने तीन शाळा १) भोसर  ाथिमक शाळा २) कासारवाड  ाथिमक शाळा ३) मोशी ाथिमक शाळा 
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कर यात करणेकामी तसेच याकामी होणा-या खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 
 

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

 
ठराव मांक -२६                      वषय मांक - ०२ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          

सुचक : मा.ि यांका बारसे                              अनुमोदक : मा.तुषार कामठे 
     संदभ : मा.ि यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा ाव. 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणार व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळ या माणे कर यासाठ  
व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक 
गुणव ा वाढ करणेक रता व मनपा शाळेची पट सं या वाढ वणेक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 
याच अनुषंगाने सव ाथिमक शाळेतील इय ा ५ वी ते ८वीतील व ा यासाठ  सुस ज व ान योग शाळा 
तयार के यास याचा अ यासाठ  उपयोग होईल तसेच यां या ानाम ये वाढ होईल. तर  याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक - २७                    वषय मांक - ०३ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          

सुचक : मा.ि यांका बारसे                              अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 
     संदभ : मा.ि यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ाव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणार व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळ या माणे कर यासाठ  
व ा याम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याकर ता तसेच मनपा शाळेतील व ा याम ये शै णक 
गुणव ा वाढ करणेक रता व मनपा शाळेची पट सं या वाढ वणेक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 
तसेच व ा या या आरो यकडेह  ल  देणे आव यक आहे. मनपा व ा यानीं या आरो या या ीने मािसक 
पाळ  दर यान वापर या जाणा-या पॅड वापराचे माण अ य प आहे. पॅड वापरायचे माण खुपच कमी आहे. 
यामुळे हे माण वाढ व यासाठ  तसेच वापर या जाणा-या पॅडचे वघटन हो यासाठ  उपाययोजना करणे 
आव यक आहे. सॅिनटर  नॅप कन हड ंग या वापरातून अ प दरात उ म दजाचे नॅप कन उपल ध क न घेता 
येईल. यामुळे ामीण व शहर  भागात पॅड वापराचे माण वाढ व यासाठ  मदत होईल. व नॅप कन 
वघटनाची िनयोजन सॅिनटर  नॅप कन ड पोजल मिशनमाफत करणेकामी मशीन खरेद  क रता येणा-या 
य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पाहाता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक -२८                         वषय मांक - ०४ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          

सुचक : मा.ि यांका बारसे                              अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 
     संदभ :  मा.ि यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ाव. 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा ातील वकासािभमुख काम कर यासाठ  नेहमीच 
कायशील असते. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून आजपयत वेगवेगळे उप म 
राब व याचे दसून येते यातून ेरणा घेवून म हला आरो य व सावजिनक व छता या वषयावर 
काम कर यासाठ  अिभनव संक पना वाप न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यमातून 
पािलके या िश ण वभागा अंतगत असणा-या सव पािलकेतील व ा या या आरो या ीने    
Covid-19 या पा भूमीवर वयंचिलत (Automatic) हॅ ड सॅिनटायझर मशीन ह  नवीन संक पना 
सादर करणेस मा यता दे यास व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त एकूण ६५२ मा यिमक व 
उ च ्    मा यिमक शाळा आहेत. यात काह  खाजगी व अनुदािनत व वनाअनुदािनत शाळांची सं या 
आहेत. एकंदर त पं.िचं.मनपा पािलके या ाथिमक व मा यिमक असे दो ह ह  िमळून १२८ शाळा 
आहेत. पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळा सं या ११० असून याम ये एकूण वग खो यांची सं या ११२६ 
असून याम ये असणा-या व छतागृहांची सं या देखील ८९७ असून या ठकाणी (Automatic) 
हॅ ड  सॅिनटायजर मशीन बस वता येईल. जेणेक न व ा या या आरो याची काळजी घेता येईल. 
प.िच.म न.पा. मा यिमक शाळांची सं या १८ असून या याम ये एकूण वगखो यांची सं या २४३ 
आहेत याम ये असणा-या व छतागृहांची सं या २५१ असून या ठकाणी देखील (Automatic) हॅ ड 
सॅिनटायजर मशीन बस वणे गरजेचे आहे. 

            

         

 

 

  
वर ल आकडेवार  वचारात घेता ाथिमक व मा यिमक शाळेतील वगखो यांम ये व व छतागृहांम ये 
(Automatic) हॅ ड सॅिनटायजर मशीन बस व यास “COVID 19 “ या रोगाचा सामना करताना पािलकेतफ        
चांगली यव था करता येईल व शाळेत िशकणा-या व ा याचे आरो य जपता येईल. तर  याकामी    
येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमतीसभेकडे पाठ वणे यावा. 

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

ठराव मांक -२९                           वषय मांक - ०५ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक : मा.ि यांका बारस े                             अनुमोदक : मा.तुषार कामठे 

     संदभ :  मा.ि यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा ताव. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक 
गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 

 शाळांची सं या वगखो यांची सं या व छतागृहांची सं या 
ाथिमक       ११०          ११२६           ८९७ 

मा यिमक        १८            २४३           २५१ 
एकूण       १२८          ११४८          १३६९ 
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तसेच व ाथा या आरो याकडेह  ल  देणे आव यक आहे. याच अनुषगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील मैदानाम ये ओपन जम उभार यात आ या तर व ाथा या 
मानिसक व शारर क आरो यावर याचा चांगला प रणाम या ीने सव ाथिमक शाळेतील मैदानाम ये 
ओपन जम उभारणेकामी 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 - ३०                            वषय मांक - ०६ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक :  मा.ि यांका बारस े                             अनुमोदक : मा.तुषार कामठे 

     संदभ  :   मा.ि यांका बारस,े मा.तुषार कामठे यांचा ताव. 
      मौजे ताथवडे या गावाचा गावठाणास हत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ात समावेश झा याने 
तेथील ज हा प रषद शाळा िश ण वभाग पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाकडे वग करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 

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

ठराव मांक - ३१                      वषय मांक - ०७ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक : मा. यांका बारसे                                 अनुमोदक : मा.तुषार कामठे 

     संदभ :  मा. यांका बारसे, मा.तुषार कामठे यांचा ताव. 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेम ये शहरातील अनेक व ाथ  िश ण घेत आहेत. 
महानगरपािलकेतील शाळेत िश ण घेत असले या व ाथा या सुर तेची काळजी घेणे गरजेचे 
आहे.भ व याम ये कोण याह  कारची दुघटना होऊ नये यासाठ  सव शाळेतील इले यल, चरल 
ऑ डट, हाय जन ऑ डट करणे आव यक आहे. तसेच गेली वषभर मनपा या सव शाळा बंद आहेत ह  
मह वाची बाब ल ात घेऊन महानगरपािलके या संबंिधत वभागामाफत व रत सव शाळेतील इले यल, 

चरल ऑ डट, हाय जन ऑ डट क न 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 - ३२                            वषय मांक - ०८ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक :  मा.ि यांका बारस े                                अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 

     संदभ  :  मा.ि यांका बारस,े मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळम ये ंटर आहेत सदर ंटरसाठ  १ 
टोनर दे यात आलेला होता. सदरचा टोनर शालेय कामकाजाक रता वापर यात आ याने संपलेला आहे तर  
शालेय कामकाजाका रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळातील ंटरसाठ  येक  ३ 
टोनर खरेद  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी. 

                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ३३                     वषय मांक - ०९ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक :  मा.भाऊसाहेब भोईर                               अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 

     संदभ  :  मा.भाऊसाहेब भोईर, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक िश ण वभागातील ामीण भागातील, वटभ ट  

कामगारांची मुले यांना िश णा या वाहात आण यासाठ  वदयाथ  वाहतुक बस सु वधा सु  कर यात 
आली होती. याअनुषंगाने मे. ेम टुस ऍ ड ह स, च-होली यांना िन वदा नोट स .२४/२०१९ अ वये आठ 
ाथिमक शाळेतील वदयाथ  वाहतुक बस सु वधा पुर वणेचे ए ल-२०२० पयत कामाचे आदेश दले होते. 

परंतु भारताम ये कोरोना संसंगज य रोग ादुभाव झा याने माच-२०२० पासून पंपर  िचंचवड शहराम ये 
लॉकडाऊन लागू कर यात आले. शाळा बंद झा याने यांचे काम देखील बंद कर यात आले आहे. 
सदय थतीम ये महारा  रा य शासना या शालेय िश ण व डा वभागा या आदेशा वये व 
पं.िच.ंमनपाचे मा. आयु  यां या आदेशा वये द. ४/०२/२०२१ पासून इय ा ५ वी ते ८ वी पयत या शाळा 
सु  होणार असून मे. ेम टुस ऍ ड ह स यांनी सन २०२०-२१ या शै णक वषा या उव रत कामाचे 
कालावधीसाठ  मागील मंजूर दराने िन वदा . २४/२०१९ या अट -शत , करारनामा व मंजूर दरानुसार काम 
कर यास तयार असून कामाचे आदेश देणेकामी प ा ारे वनंती केली आहे. तसेच शाळे या मु या यापक 
यांनी वदयाथ  बस सु वधा पुर वणे बाबत मागणी केली आहे. याअनुषंगाने मे. ेम टुस ऍ ड ह स, च-
होली यांना कामाचा अनुभव, मा हती अस याने नवीन शै णक वष सन २०२१-२२ सु  होईपयत. न याने 
िन वदा न काढता पुव या िन वदा .२४/२०१९ या अट -शत , करारनामा व मंजूर दरानुसार फ  
िन वदेम ये मंजूर असले या शाळेतील इय ा ५ वी ते ८ वी या वदयाथ - वदयाथ नीकर ता १) कै.बबनराव 
भ डवे ाथिमक शाळा, रावेत २) कै. दलीपराव ढवळे ाथिमक शाळा मुले/मुली, पुनावळे शाळा . १०३, 
३) सा व ीबाई फुले मुले/क या ाथिमक शाळा मांक १०६ मोशी ४) पं.िचं.मनपा ाथिमक शाळा 
चो वसावाड  शाळा .२१ चो वसावाड  ५) महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ाथिमक शाळा, यशवंतनगर 
६) छ पती ी. शाहु महाराज ाथिमक वदयालय दघी ता. हवेली ज. पुणे या सहा शाळेतील वदयाथ -
वदयथ नी यांची बस वाहतुक सु वधा पुर वणेचे सन २०१९-२० मधील िन वदेतील उव रत कालावधीचे 
कामकाज सन २०२०-२१ म ये कर यास तसेच मे. ेम टुस ऍ ड ॅ ह स, च-होली यांना वदयाथ  वाहतुक चे 
कामास यापुढे ३ म हने मुदतवाढ दे यात येऊन कामाचे आदेश देणेकामी होणारे अंदाजे वाढ व खच र. . 
१२,००,०००/-(अ र  र. .बारा लाख फ ) चे खचास व सन २०२१-२२ या शै णक वषाचे उव रत 
कालावधीसाठ  वदयाथ  वाहतुक सु वधा चालू ठेव यास न याने िन वदा कया करणेस मा यता देणेकामी 
मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न पाहात सदर ठराव 
मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ३४                            वषय मांक - १० 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक :  मा. यांका बारसे                                 अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 

     संदभ  :   मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब    
प र थतीतून येत असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक 
गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 



7 
 

याच अनुषगाने व ाथा या कला गुणांना वाव दे याचे कामकाज िश ण सिमती कर याचे ीने  वरधरा  
सं थेमाफत संगीत िश ण –  योिगक त वावर ऑनलाइन प तीने सु  करण ेआव यक आहे. सदर 
बाबतीत सं थेने वभागास ताव सादर केलेला आहे. सदर  उप म राब व यास व ाथाना यांचा फायदा 
होईल. 

1) सव व ा याना APP उपल ध क न देणे  
APP गूगल ले टोर वर उपल ध आहे. याचे संकेत थळ सव व ा याना दे यात येईल.APP 
डाऊनलोड केले क  यातील वॉ यूम 1 वाप न प ह या वषाचे िश ण मुलांना यायचे आहे. वॉ यूम 1 
िमळ यासाठ  येक मुलाला एक कोड दला जाईल. या कोड या आधारे वॉ यूम 1 मािधले 
अ यास म खुला होऊन व ा याना ध या या पाने पु तकाची पाने आ ण वर-ताल ब ं विन मु ण 
िमळेल.    

2) स या या मनपा संगीत िश कांना APP मधील अ यास म समजावून सांगणे  
िश काना संपूण अ यास म आ ण धडे समजावून सांग यात येईल. एका ऑनलाइन मी टंग आ ण 
ेिनंग ारे. संगीत यांना येतच आहे, येक ध यातील मु े आ ण ते मुलांकडून क न घे याची प त 

आपण ा मी टंग म ये सग या िश कांना समज व यात येईल. व काह  शंका अस यास याचे िनरसन 
कर यात येईल. या आधारे िश क मुलांना ती धडा अधा तास लाई ह कंवा रेकॉड क न पाठवू 
शकतील सवड  माणे बघून िशकायला, मग लाइ ह ची पण गरज नाह . वा याया माणे मुलांनी तो 
अ यास पूण क न, गरज असेल तसे  िश काना रेकॉड क न पाठवणे सहज श य आहे.  सदर 
उप मास वरधारा सं थेने र. .३,००,०००/- (अ र  र. .तीन लाख फ ) इतका खच कळ वला असून 
सदर खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय 
होणेची वाट न पाहात सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा.   

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

ठराव मांक - ३५                            वषय मांक - ११ 
दनांक -  ०४/०२/२०२१          
सुचक :  मा. यांका बारसे                                अनुमोदक : मा.भाऊसाहेब भोईर 

     संदभ  :  मा. यांका बारसे, मा.भाऊसाहेब भोईर यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब 
प र थतीतून येत असतात. महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
व ाथाम येह  शाळे वषयी आवड िनमाण हो याक रता तसेच मनपा शाळेतील व ाथाम ये शै णक 
गुणव ा वाढ कर याक रता व मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता िश ण सिमती य  कर त आहे. 
याच अनुषगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये व ाथाक रता 

“ ानरचनावाद  िश णप तीचा” वापर के यास व ाथाना याचा चांगला फायदा होईल. ानरचनावाद  
िश णप तीम ये य  अनुभवातून व ाथाना िश ण दे यासाठ  आव यक असलेले सव शै णक 
सा ह य उपल ध क न देणे आव यक आहे. तसेच ानरचनावाद  िश णप तीम ये हणी,वा य चार, 
िच  खेळणे, िभंतीिच े संवादातून व ाथाना िश ण दले जाते. क  सरकारने “ ानरचनावाद  
िश णप तीचा ”उ लेख २००५ या रा ीय िश ण म आराख या ारे सव थम तसेच “ ानरचनावाद  
िश णप तीचा” वापर अ ययन-अ यापनात झाला पा हजे हा आ ह २००९ या िश ण ह क कायदानुसार 
धरला आहे. त ससंबंधीचा २२ जून २०१५ चा शासन िनणय हा िश क व क मुख यां यावर मुलां या 
िशक याची जबाबदार  टाकतो. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळांम ये 
व ाथाक रता “ ानरचनावाद  िश ण प तीचा” वापर के यास याचा फायदा व ाथाना होईल व याची 
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िश णाची ओढ वाढेल. यासाठ  ानरचनावाद  सुस ज योगशाळा उभार यास व होणा-या य  खचास 
मा यता देणेकामी मा. थायी सिमतीसभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कामय होणेची वाट न 
पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

                 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 
( पवार मिनषा मोद ) 

सभापती 
िश ण सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६१/२०२१ 
दनांक : ०५/०२/२००२१                                                                                       
                                                          (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.          


