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

कायप का मांक - ०७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १८/०२/२०२१                       वेळ - दुपार  २.०० वा. 
     
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
१८/०२/२०२१ 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 मा.सद य सभागृहात उप थत 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.मंुढे – .ि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 महानगरपािलकेतील ाथिमक िश कांना व ा याचे सव ण कर याचा  
           आदेश र  करणेबाबत. – मा. यांका बारसे , मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव व ाथाना वापरासाठ   
          डायर (दैनं दनी) खरेद  करणेबाबत.- मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत नवीन फिनचर खरेद  करणेबाबत.-  

     मा. यांका बारसे, मा.सार का स ते यांचा ताव.  
वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या पंपळे सौदागर ाथिमक शाळा व काळेवाड  ाथिमक  
          शाळेम ये मे. टार फाब र स माफत पडदे बस वणेबाबत.- मा.अ नी वाघमारे, मा. यांका  
          बारसे यांचा ताव. 
वषय .५) पं.िचं.मनपा ाथिमक िश ण वभागा या व ाथ  गणवेश,पी.ट .गणवेश व वेटर सन  
          २०२०-२१ नुसार वाटन करणेबाबत.- मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 

--------- 
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खालील माणे सुचना मांड यात आली 
 

सुचक – मा.तुषार कामठे             अनुमोदक – मा.अ नी वाघमारे 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.िश ण सिमतीची गु वार दनांक १८/०२/२०२१ रोजी 
होणार  पा क सभा(कायप का मांक ०७) दनांक २३/०२/२०२१ रोजी दुपार  ०२.००वा. पयत 
तहकूब करणेत यावी. 

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

 
     सभापती – सदर सभा ह  मंगळवार द.२३/०२/२०२१ रोजी दुपार ०२.०० 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 - ०७ 
सभावृ ांत 

( १८/०२/२०२१ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – २३/०२/२०२१                                 वेळ – दुपार ०२.०० वा. 
     

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक १८/०२/२०२१ ची  तहकूब 
सभा मंगळवार दनांक २३/०२/२०२१ रोजी दुपार ०२.०० 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.  
   
 

1. मा. पवार मिनषा मोद -  सभापती 
       

           या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस  उप थत होते. 
 

---------- 
सभापती –   सभागृहात आव यक गणसं या उप थत नसलेने सदरची सभा ह  गु वार  

            द.०४/०३/२०२१ रोजी दुपार १.४५ 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 - ०७ 
सभावृ ांत 

( द.१८/०२/२०२१ व २३/०२/२०२१ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक – ०४/०३/२०२१                                 वेळ – दुपार १.४५ वा. 
     
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीची दनांक २३/०२/२०२१ ची  तहकूब 
सभा गु वार दनांक ०४/०३/२०२१ रोजी दुपार १.४५ 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.  
 

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

३. मा.बारसे यांका वण 

४. मा.काटे वाती(माई)चं कांत 

५. मा.भाऊसाहेब सोपान भोईर 

६. मा.वाघमारे अ नी व म 
 

            या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव,  मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक 
िश ण वभाग) मा.मंुढे – .िश णािधकार (मा यिमक वभाग) हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

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

दनांक ०४/०२/२०२१ रोजी झाले या ( वशेष सभेचा) (कायप का मांक ०६) सभावृ ांत कायम  

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

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

ठराव मांक -३६          वषय मांक - ०१ 
दनांक -  ०४/०३/२०२१          

सुचक : मा. यांका बारसे                   अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 
संदभ : मा. यांका बारसे, मा.अ नी वाघमारे यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक िश कांना शाळाबाहय व ाथाचे सव ण 

कर याचा आदेश दे यात आलेले आहेत. वा त वकता यापूव  िश कांना को वड-१९ हया संसगज य 
रोगाचे सव ण करणेकामीह  आपण आदेश दले होते. सदर आदेशानुसार िश कांनी ते काम पार 
पडले परंतु सदर काम करत असताना काह  िश कांना को वड-१९ हया रोगाचा संसग झा याने 
ाण गमवावा लागला आहे. परंतु अशा ाण गम वले या िश कांना मनपामाफत अथवा आप या 
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िश ण वभागामाफत कोणतीह  आिथक मदत कर यात आलेली नाह . हे सव असताना देखील 
आता ाथिमक िश कांना शाळाबाहय व ाथाचे सव ण कर याचा आदेश दे यात आलेले आहेत. 
िश कांना कोणताह  आरो य वमा कंवा कोणतीह  यांना सु वधा नसताना सदर आदेश देऊन 
आपण या िश कां या जीवाशी खेळत आहोत. जर आपण दले या आदेशानुसार िश कांनी 
आपले काम करत असताना यांना काह  झा यास यांची जबाबदार  ह  शासन अिधकार  िश ण 
वभागाची असेल. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील ाथिमक िश कांना शाळाबाहय 
व ाथाचे सव ण कर याचा आदेश र  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 -३७          वषय मांक - ०२ 
दनांक -  ०४/०३/२०२१          

सुचक : मा. यांका बारसे                   अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ : मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते 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 तसेच 
मनपा शाळेतील व ा याम 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 व ा या या गुणव ा 
वाढ क रता व ाथाना वापरासाठ  डायर  (दैनं दनी) द यास रोज कर यात येणारा अ यास, घर  
दलेला अ यास तसेच मह वा या न द  याम ये कर यात येऊन रोज या 
डायर (दैनं दन)पालकह  पाहतील व व ाथाची रोजची मा हती ा  होईल. याकामी व ाथाना 
वापरासाठ  डायर (दैनं दनी) खरेद कामी 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 सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

 

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

 
ठराव मांक -३८          वषय मांक - ०३ 
दनांक -  ०४/०३/२०२१          

सुचक : मा. यांका बारसे                   अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
     संदभ : मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये अनेक वषापासून फिनचर 
खराब झालेले आहेत. तर  ाथिमक शाळांम ये मुलां या व िश कां या दैनं दनी कामासाठ  
लागणा-या फिनचरची पुढ ल माणे खरेद  कर यात यावी. लोखंड  कपाट मोठे, लोखंड  कपाट 
लहान, ंथालय बुक केस, लोखंड  रॅक, र हा वीगा चेअर एफ सी ९०९ संगणक, पी. ह .सी खुच , 
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एस.टाईप खुच ,लोखंड  लॉकस, लहान बच, मोठे बच, ह जटस ३ िसटर खुच , ड टबीन, मोठे 
टेबल, लहान टेबल खरेद  करणेकामी होणा-या 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 -३९          वषय मांक - ०४ 
दनांक -  ०४/०३/२०२१          

सुचक : मा.अ नी वाघमारे                   अनुमोदक : मा. यांका बारसे 
     संदभ : मा.अ नी वाघमारे, मा. यांका बारसे याचंा ताव. 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , 
िश ण सिमती य  कर त आहे. याच अनुषंगाने ाथिमक शाळांम ये अनेक वषापासून 
फिनचर खराब झालेले आहेत. तर  मे. टार फाब र स माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
ाथिमक शाळांम ये नवीन पडदे लाव याचा ताव आला असून ायोिगक त वावर 

महानगरपािलके या पंपळे सौदागर ाथिमक शाळा व काळेवाड  ाथिमक शाळा हया दोन 
शाळांम ये मे. टार फाब र स माफत पडदे बस वणेकामी र. .२,९५,०००/-(अ र  र. .दोन लाख 
पं या नो हजार फ ) खच अपे त असून सदर खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे ि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 - ४०          वषय मांक - ०५ 
दनांक -  ०४/०३/२०२१          

सुचक : मा. यांका बारसे                   अनुमोदक : मा.सा रका स ते 
संदभ : मा. यांका बारसे, मा.सा रका स ते यांचा ताव. 
   मा.उ च यायालय यांचा िनकाल लागला असून यायालया या िनणयानुसार सन 
२०२०-२१ चे मोनो ाम असलेले  व ाथ  गणवेश, पी.ट .गणवेश व वेटर दनांक 
०३/०६/२०२० रोजी मनपाने ता यात घेतले असून शालेय पोषण आहारातील या माणे 
व ाथाना अ नधा य वाटप केले जाते. यानुसारच व ाथाची व पालकांची आिथक प र थती 
हलाक ची अस याने सदरचे सा ह य व ाथ  व पालक वकत घेऊ शकत नाह त. तसेच सदरचे 
सा ह य व ाथ  शाळा नसताना देखील घर  दैनं दन वापरासाठ  वापरतात. यापूव ह  अनेक 
वेळेस सूचना देऊनह  शाळा सु  असताना सदरचे सा ह य व ाथाना वाटप कर यात यावे. अशा 
सूचना दले या असताना तसेच िश ण सिमतीने ठराव .६२ दनांक २२/०६/२०२० रोजी 
अ पलात जाऊ नये. अशा सूचना द या असताना देखील शासनाने याचे पालन केलेले दसून 
येत नाह . तर  सदरचे सा ह य यावर सन २०२०-२१ चा मोनो ाम अस याने सदरचे सा ह य 



7 
 

सन २०२०-२१ या शै णक सालातच दरवष  महानगरपािलके या थेनुसार सदरचे सा ह य 
शाळांवर मु याधापक व िश कांना मूळ व ाथ  पटानुसार ता यात दे यात यावेत व ते 
शाळािनहाय  व ाथ  अथवा यां या पालकांना ता यात दे यात यावे. तसेच महानगरपािलकेने 
पुरवठाधारकाकडून यापूव  घेतले या सा ह याचे बल या आिथक वषात ( सन २०२०-२१) 
व रत अदा कर यात यावे. तसेच वर ल वषयांबाबत वाद चा पुणे यायालयातील मनपा व  

केलेला दावा मंजूर कर यात यावा. व मनपाने यापूव  केलेला संपूण मुदत कालावधीचा 
करारनामा मा य क न सदरचा दावा संपु ात आणावा. तसेच पुढ ल वषाचे सा ह य या या 
शै णक वषाम ये व ाथाना वाटप कर यात यावे. जेणेक न व ाथ ना  दरवष  नवीन 
सा ह य दे यात यावे. यामुळे यांचा उ साह वाढेल व सदर सा ह यापासून यांची गैरसोय 
होणार नाह . तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या व ाथ  
गणवेश, पी.ट .गणवेश व वेटर सन २०२०-२१ नुसार वाटप करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

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

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