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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – १३ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – २०/०२/२०२०                        वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
२०/०२/२०२० 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.पवार मिनषा मोद - सभापती 
    २. मा.लोखंडे चंदा राजू 

    ३.  मा.गायकवाड िनमला मनोज 
    ४. मा.कदम शिशकांत गणपत 
    ५. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
    ६. मा.सुल णा राजू धर 
          ७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
    ८. मा.दशले रेखा राजेश   
      
         या िशवाय मा.अ ण जागडे – .नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
         उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आल.े 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ा याना भूगोल वषया या 

आ यासासाठ  सन २०२०-२१ साठ  व वध कारचे ित २ नकाशे मे.चैताली 
काशन माफत थेट प दतीने खरेद  करणेबाबत – मा.िनमला गायकवाड, 

मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 
वषय .२) पंपर  महापािलका िश ण सिमती या शाळातील मुलां-मुलींना दुग अबॅकस अकॅडमी 

माफत ायो जक त वावर तीन म ह यांक रता अबॅकसचे लास घेणेस परवानगी 
देणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .३) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागा या इ.बालवाड या सव 
वगासाठ  मोठे लोखंड  कपाट (Standard Size) व टोरेज युिनट (Rack) खरेद  
कर याबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव ाथिमक शाळेत उपिश क व १ 
पदवीधर िश क िमळणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा 

ताव. 
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वषय .५) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव ाथिमक शाळेचा हॉल ता यात 
घेणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

वषय .६)   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळेत बस व यात आलेले सी.सी. 
                     कॅमेरे व थ ब मशीन अ ावत करणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत 

कदम यांचा ताव. 
वषय .७)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव शाळे या मैदानावर ल पाय-यांवर 

            प ाशेड उभारणेबाबत - मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 
वषय .८)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ा याना वाचनाची आवड 

            िनमाण कर यासाठ  मे. लोबल ए युकेशन अ ड टे नॉलॉजी सो युशन 

            यां याकडून थेट प दतीने वाचन सा ह य णपरमाणु यं  (Digital Reading  

            Assistant Kit) व यासाठ  लागणार  पु तके खरेद  करणेबाबत - मा.िनमला 
            गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 
वषय .९)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील सव िश कांना     ”आं ह  घडलो  

वाचनाने” पु तक मे.अंशुल काशन माफत थेट प दतीने खरेद  कर याबाबत - 
मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांचा ताव. 

 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.भाऊसाहेब भोईर      अनुमोदक – मा.िनमला गायकवाड 
 
       दनांक २०/०२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता मा.महापािलका सभा अस याने 
मा.िश ण सिमतीची दनांक २०/०२/२०२० ची पा क सभा गु वार दनांक २७/०२/२०१० 
रोजी दुपार  २.०० वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

 
मा.सभापती - गु वार दनांक २७/०२/२०१० रोजी दुपार  २.०० वा.पयत 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 – १३ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०२/२०२० ची तहकुब सभा ) 
 

दनांक – २७/०२/२०२०                       वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची तहकूब सभा गु वार दनांक 
२७/०२/२०२० 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.पवार मिनषा मोद - सभापती 
    २. मा.लोखंडे चंदा राजू 

    ३.  मा.गायकवाड िनमला मनोज 
    ४. मा.कदम शिशकांत गणपत 
    ५. मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
    ६. मा.सुल णा राजू धर 
          ७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
    ८. मा.दशले रेखा राजेश   

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

--------- 
( िश ण सिमती सद य मा.कदम शिशकांत गणपत व मा.सुल णा राजू धर यांची पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमती या सद यपद  िनवड झा याब ल िश ण 
सिमती यावतीने मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी यांचे अिभनंदन केले.) 

---------- 
            दनांक ०६/०२/२०२० रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

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

 
ठराव मांक -  ४७          वषय मांक - १ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये बहुतेक िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून 
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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 अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ाथा या अ यासासाठ  भूगोल वषयासाठ  नकाशांची 
आव यकता असते. सदर नकाशे भूगोल वषयातील घटक समजावून घे यासाठ  उपयु  
असतात. तर  सदर नकाशे पुर वणेकामी म.ेचैताली काशन माफत ताव ा  झाला आहे. 
तर  मे.चैताली काशन माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेतील व ाथाना 
भूगोल वषया या अ यासासाठ  सन २०२०-२१ साठ  व वध कारच ेनकाशे थेट प तीने खरेद  
कर यात मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ४८          वषय मांक - २ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार 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. स या या काळात  मुलांची बौ क 
वाढावी यासाठ  न याने "अबँकस" ह  िश ण प त सु  झाली आहे. या अनुषंगाने "दुग 
अबँकस अकॅडमी तफ शै णक मुलांची बौ क मता वाढ वणे व यांचा वकास कर याचे 
काम केले जात केले आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळातील मुलांची 
शै णक वाढ हावी यासाठ  ायोिगक त वावर अबँकस या आठ टेप पैक  "प हली लेवल" 
साठ  पंपर  महापािलके या दोन शाळांम ये( येक  50 बॅच) लास घे यासाठ  यां या 
माफत ताव झाला आहे. अबँकसच े लास तीन म हने आठव यातून एका दवसात दोन 
तास घेतले जातात. तीन म ह यात अबँकसची एक टेप पूण होते. याकाळात येक मुलांना 
पु तके व लागणार  इतर सा ह य दले जाते. शेवट  पर ा घेऊन यांना " माणप " दले 
जाते. इय ा चौथी ते सातवी म ये िशकणार  व कॉलरिशप या पर ेत बसणा-या 50 मुलां 
मुलींची एक बॅच माणे दोन शाळाम ये (िचंचवडगाव प रसरातील) एक एक बॅच  अशा दोन 
बॅच िशकव यासाठ  यांनी वनंती ताव दला आहे. अबँकस या प ह या टेप या मुलांना 
पु तके देण,े तीन म ह यां या कालावधीम ये लास ारे यांची बौ क मता वाढ वणे, पर ा 
घेणे व यांना माणप  देणे यासाठ  येक मुलास 3000 . खच येणार येत असून 100 
मुलां या िश णासाठ  तीन लाख पये अपे त खचास कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक -  ४९          वषय मांक - ३ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िश ण वभागांतगत एकूण २०७ बालवाड  चाल व यात येतात. िश ण 
सिमती सद यां या शाळे या पाहणी दौ-या दर यान बालवाड या वगाची ह  पाहणी कर यात 
आली असता बालवाड या वगात बालवाड  िश कांना यांचे शालेय कामकाज सा ह य 
ठे यासाठ  सोय नस याचे व बालवाड तील व ाथाना याची द तरे,डबे वगैरे ठे यासाठ  काह  
सोय नस याचे िनदशनास आले आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण 
वभागा या इ. बालवाड या सव वगासाठ  बालवाड  िश कांसाठ  यांचे शालेय कामकाज 
सा ह य ठे यासाठ  येक  १ म ट पल कपाचे मोठे लोखंड  कपाट (Standard size ) व 
बालवाड  व ाथासाठ  येक  ४ टोरेज युिनट ( Rack) खरेद  कर यास मा यता दे यात 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ५०          वषय मांक - ४ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थेरगाव ाथिमक शाळेत िश क सं या अपुर  अस याबाबत थेरगाव 
शाळेतील मु या यापकांनी िश ण वभागास कळ वले आहे.तर  शाळेतील िश कांची मा हती 
घेता शाळेत उपिश क व १ पदवीधर कमी अस याचे िनदशनास आले आहे. तर  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव ाथिमक शाळेत उपिश क व १ पदवीधर िश कांची 
िनयु  कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

ठराव मांक -  ५१          वषय मांक - ५ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थेरगाव ाथिमक शाळेचा हॉल स या अग ती सं थेकडे आहे व स या या 
हॉलम ये योगशाळा कर यात आलेली आहे. तर  सदर शाळेचा हॉल पु हा आप याकडे 
ता यात घे यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक -  ५२          वषय मांक - ६ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक शाळेम ये व ाथा या सुर तेसाठ  सी.सी.कॅमेरे बस व यात आलेले 
आहे. तसेच िश कां या हजेर  कर याक रता थबं मशीन बस वले आहे. स थतीम ये 
ाथिमक शाळेत बस व यात आलेले सी.सी.कॅमेरे व थंब मशीन हे काह  शाळांम ये बंद 

अव थेम ये आहेत तर  ाथिमक शाळांम ये बस व यात आलेले सी.सी.कॅमेरे व थंब मशीन 
अ ावत करणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 

ठराव मांक -  ५३          वषय मांक - ७ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थेरगाव शाळेम ये पाहणी करताना असे िनदशनास आले क शाळे या 
मैदानावर ल पाय-यांवर प ाशेड नाह . याबाबत अनेकदा त ार कर यात आलेली आहे.           
तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थेरगाव शाळे या मैदानावर ल पाय-यांवर प ाशेड 
उभार याचे काम व रत करणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन 
न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 

ठराव मांक -  ५४          वषय मांक - ८ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
 मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार ाथिमक िश ण 
वभागाअंतगत येणा-या सव बालवाड  व इ.१ ली इ. २ र  या व ाथासाठ  वाचनाची आवड 
िनमाण कर या या हेतूने वाचन सहा यक ऋणपरमाणु यं  (Digital Reading Assistant Kit) 
व यासाठ  लागणार  पु तके शाळांना उपल ध क न दे याचा ताव मे. लोबल एजुकेशन 
अॅ ड टे नोलोजी सो युश स यां या कडून ा  झालेला आहे. महानगरपािलकेतील शाळांम ये 
येणा-या व ाथाना अनेक कार या अडचणींचा सामना करायला लागतो. याचाच एक प रणाम 
हणून ते अ यासाम ये मागे पडत. अनेक सरकार  शाळांम ये केले या अ यासानुसार 

शाळेतील व ाथाना मराठ  व इं जी म ये वाचन करताना अडथळे येतात. ह  अडचण दूर 
करणेकामी िश कां या य ांबरोबर आपण तं ानाची मदत घेणे आव यक आहे. सदर 
संचाम ये इं जी, मराठ  हंद  या सव भाषा उपल ध होतील. याचबरोबर बाराखड , गाणी, 
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ग णत, गो ी, िच  पु तके इ याद  गो ी उपल ध असतील. वाचन सहा यक 
ऋणपरमाण ु यं ा या मदतीने मुले सदर पु तके वाचू व ऐकू शकतील. ा जोड ला संगीत व 
क वतांना चाली देखील उपल ध असतील. श दांचा आवाज व उ चार कसा करावा याचे ान 
व ाथाना  िमळेल व यांचा श द सं ह वाढणेस मदद होईल. सदर उप म खच - ित संच 
२१,०००/- असून सदर उप म ायोिगक व पात ५० बालवा यांम ये थेट प तीने 
राब वणेसाठ  मा यता देणेत येत आहे. ाथिमक िश ण वभागाम ये उपल ध असले या ई-
लिनग या लेखािशषकातून खच करणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाटन न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

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

 

ठराव मांक -  ५५          वषय मांक - ९ 
दनांक -  २७/०२/२०२०          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                    अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम  
       मा.िनमला गायकवाड, मा.शिशकांत कदम यांनी ता वत केलेनुसार 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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक 
शाळेतील सव िश कांना “ आ ह  घडलो  वाचनाने” हे अंशुल काशनचे पु तक िश कांना 
वाचनासाठ  व व ाथाना िश णासाठ  ेरणा देणारे आहे.तर  सदर पु तके  पुर वणेकामी मे. 
अंशुल काशन माफत ताव ा  झाला आहे. सदर पु तकास माजी मु यमं ी देव  
फडणवीस यांनी शुभ संदेश असून हे पु तक रा य शासना या सव अनुदािनत ंथालयांम ये 
शासने उपल ध केलेले आहे. तर  मे.अंशुल काशन माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ाथिमक शाळेतील सव िश कांना “ आ ह  घडलो वाचनाने” हे पु तक  सन २०२०-२१ साठ  

थेट प तीने खरेद  करणेस मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाटन न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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         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/११२/२०२० 
दनांक : २८/०२/२०२० 

 
                                                                                            

                                                         
(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.  

 


