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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. श ण स मती  

कायप का मांक - १५ 

सभावृ ांत  

दनांक – १८/१०/२०२१          दुपार  – २.०० वा. 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. श ण स मतीची पा क सभा सोमवार 

दनांक १८/१०/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

तस-या  मज यावर ल महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात मा.उपस चव महारा  

शासन नगर वकास वभाग यांचे कडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै 

२०२० व २८ जून २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग दारे) तसेच 

मा.क  अ धकार  आप ी यव थापन भाग,मदत व पुनवसन, महसूल व वन वभाग  

यांचेकडील प  मांक/आ य /२०२०/ . .२२५/आ य /१ द.१७/०९/२०२१ अ वये सभागृ हातील 

आसन मते या ५०% माणे सद यांचे उपि थतीत आयोिजत करणेत आलेल  आहे.  सदर 

सभेत खाल ल माणे स मा.सद य सभागृ हात उपि थत होते. 

 
१. मा. पवार म नषा मोद -  सभापती 

२. मा.स रका शवाजी स ते   

३. मा. बारसे यांका वण 

४. मा.काटे वाती(माई) चं कांत    

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव,  मा.सं दप खोत – उप आयु त  व 

मा.रो हणी शंदे – कायालयीन अ ध क सभेस उपि थत होते. 

--------- 

उपि थत सनमा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आले.    

 

वषय .१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ाथ मक व मा य मक शाळेतील 

व या याना  वा याय पुि तका व वहया वाटप करणे बाबत.. 

           मा. यांका बारसे व मा.सा रका स ते यांचा ताव.  

वषय .२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या इ,१ ल  ते १० वी तील वदया याना 

पंदन यु झक ऍ ड डा स अकॅड मक सं थेमाफत संगीत आ ण नृ य 

शन देणे बाबत. 

          मा.सा रका स ते व मा. वाती काटे यांचा ताव 
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वषय .३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव सव ाथ मक शाळेतील इ.१ ल  ते 

इ. ८ वी तील वदया यासाठ  प नालाल यु झक कंपनी या पु तकवाणी    

यां या माफत मनपा या त शाळा डिजटल लाय र साठ  २०५ 

ऑडीओबु सचा खरेद  कर याबाबत 

मा. सा रका स ते मा. यांका बारसे यांचा ताव.               

वषय .४) - सन २०२१-२२ शै णक वषाक रता पंपर  चंचवड महानगरपा लके या 

ाथ मक व मा य मक वभागातील इय ा १ ल  ते इ.१० वी या 

व याथाक रता शालेय द तरे खरेद  करणेबाबत... 

.            मा. सा रका स ते मा.म नषा पवार  यांचा ताव.               

.                                    --------- 

द.०८/१०/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४) चा सभावृतांत कायम कर यात 

आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले.   

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

 

ठराव . ५९                                              वषय .०१ 

द.१८/१०/२०२१  

सुचक – मा. यांका बारसे                        अनुमोदक – मा.सा रका स ते   

संदभ- मा. यांका बारसे व मा.सा रका स ते  यांचा ताव 

               

  पपरी चचवड महानगरपािलके या शाळेतील िव ाथ  सामा य कुटंुबातील अस यामुळे 
यां या िश णात सात य राहावे यासाठी महानगरपािलका शाळेतील पिहली ते दहावी या िव ा याना 

सव िवषयांचे वा याय पुि तका िवतरीत कर यात या ात या पुि तके या मा यमातून शालेय 
िव ा या या िश णातील अडथळे ब याच माणात दूर होऊन ते िश णा या वाहात राहतील असे 
िश ण सिमतीस वाटते. तसेच िलखाण कामाला यांना ेरणा िमळेल. ऑनलाईन िश णामुळे यांचे 

लेखी काम कमी  झाले असून लेखनाचा सराव असणे मह वाचे आहे या दृ ीकोनातून िव ा याना 
वा याय पुि तका व वहया िवतरीत कर यास तसेच िश क कमचा यांशी चचा करताना िश ण सिमती 

सद यास असे ल ात आले क , आप याकडे फ  मराठी मा यमा या वा याय पुि तका आपण वाटप 

करतो.सेमी इं जी मा यम आप याकडे चालू आहे पण या या वा याय पुि तका िव ा याना िमळत 
नाही तर यावेळी सेमी इं जी या गिणत आिण िव ाना या सु ा वा याय पुि तका िव ा यापयत 

जातील अशी व था कर यात यावी सबब िवषयास  मा यता देणेत येत आह े सभावृतांत कायम 

हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करावी.   

                                         सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला  
------------------- 
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ठराव . ६०                                              वषय .०२ 

द.१८/१०/२०२१  

सुचक – मा. सा रका स त े                        अनुमोदक – मा. वाती काटे  

संदभ- मा. सा रका स ते व मा. वाती काटे यांचा ताव 

            

  पपरी चचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे 

गरीब प रि थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 

कर यासाठी, िव ाथाम येही आप या शाळेिवषयी 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  करीत आहे. याच अनुषगाने िव ाथा या कला गुणांना वाव दे याचे कामकाज 

िश ण सिमती कर याचे दृ ीने  पपरी चचवड महानगरपािलके या इ. १ ली ते इ. १० वी तील 

िव ाथाना पंदन  युिझक अँड डा स अकॅडिमक सं थेमाफत संगीत आिण नृ य िश ण दणेेकामी  

         सदर सं थेमाफत िश ण सिमतीस ताव ा  झाला असून िव ाथाना अशा कारचे िश ण 

घे याक रता मोठया माणात आ थक ताण येत अस याने मनपा या िव ाथाना तेच िश ण मोफत 

दे याचा मानस आहे. सदर िश णाक रता ित िव ाथ  ३००/-  माणे  येणा या य  खचास 

मा यतेसाठी मा. थायी   सिमकडे िशफारस करणेत येत आहे.   

                                         सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला   
------------------------- 

ठराव . ६१                                              वषय .०३ 

द.१८/१०/२०२१  

सुचक – मा. सा रका स त े                        अनुमोदक – मा. यांका बारसे   

संदभ- मा. सा रका स ते व मा. यांका बारसे  यांचा ताव 
स या या काळात अनेक कारणांमुळे िव ा या या अवांतर मराठी वाचनाचे माण ल णीयरी या कमी 
झा याचे िविवध अहवाल व सव णांव न िनदशनास आले आहे. टी ही, मोबाईल व इंटरनेटचा वाढता 

भाव हे यापैक  मुख कारण मान यात येत आहे. यातही मराठी सािह याचे भूषण मानले जाणारे संत 
सािह यातील ंथ तसेच वामी िववेकानंद, सावरकर, गांधीजी, आंबेडकर इ या द मह वा या 

महापु षांचे मूळ लेखन नवीन िपढी या वाचनात अस याची श यताही िनमाण होताना दसत नाही. 
यावर एक प रणामकारक उपाय हणून प ालाल युिझक कंपनी या  'पु तकवाणी' या ऑिडओबु स 

कािशत करणा-या काशनातफ पुढाकार घेत या शालेय सां कृितक उप माची आखणी कर यात आली 
आहे. हा उप म िव ाथ  तसेच िश क व पालकां या दृ ीनेही मह वाचा आहे.शालेय िव ा यासाठी 
िनवडक १३५ च र ांची 'थोरांची ओळख | रा ीय च र माला' ही येक  ४० िमिनटांची 'ले चर 
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सीरीज' आिण  'शालेय मू यसं कार वण महासंच' हा एकूण ७० िव तृत ऑिडओबु स असा एकूण 

२०५ ऑिडओबु सचा हा तािवत संच शाळां या िडिजटल लाय रीसाठी अ यंत उपयु  आहे.  
 या संचात समािव  ऑिडओबु सची िनवड च र , चा र य, आिण ि म व िवकास या 

ि सू ीनु प कर यात आली आहे. मह वा या ि म वांचा व यां या कायाचा गो ी प प रचय 
क न देणा-या गो ी, संत-सािह य, नीितकथा, महापु षांचे जीवन-िवचार दशन इ या द िव ा याची 

चा र य उ ती घडवतील असे िवषय; तसेच आ ा या पधा मक युगात येकासाठी अिनवाय असणारे 

ि म व िवकासाचे धडे; तसेच मूलभूत नीती, इितहास, त व ान, कला व कायदा यांचा प रचय, असे 

या संचाचे व प आहे. यातील काही ंथ िवशेषतः शालेय िश कांसाठी समािव  कर यात आले आहेत. 
सव समािव  ऑिडओ पु तकांची नावे व तपशील सोबत देत आहोत. क पाची भूिमका :-  
 शालेय मुलांना मराठी भाषेची, आप या भारतीय सं कृतीची गोडी लागावी आिण यां यावर 

उ म मू यसं कार हावेत यासाठी ओवी, ोक, अभंग, च र गो ी, नीतीकथा तसेच गो ी प 

इितहास हे मा यम अ यंत भावी असते.  
 मा  आज या टी ही, मोबाईल, इंटरनेट या युगात मुलांना िमक अ यास मासोबत हे सव 

वाचायला लावणे हे अ यंत कठीण झाले आहे.  
 याच माणे ाने री, संत सािह य तसेच भगव ीता यांसारखे िवषय शालेय मुलांना सो या 

रीतीने व भावीपणे कसे िशकवावेत, हा  अनेक िश क आिण पालकांना पडतो. 

िश कां याही वाचनात मराठीतील अनेक मह वाचे ंथ आलेले नसतात. 
 परंत,ु 'जे जे वाचणे अवघड, ते ते ऐकणे सोपे!' ऐक याचे मा यम हे अ यंत भावी मा यम आहे. 

यासाठी शालेय प रपाठात मह वा या अवांतर िवषयां या सामुिहक वणाचा समावेश करणे 
अ यंत उपयुत ठरेल. हणूनच या संचाम ये -मू यिवकास : (संत सािह य, बोधकथा, थोरांचे 

उपदेश), च र  िवकास : (िनवडक थोरां या च र गो ी आिण च र  अ यास),  

चा र य िवकास : (थोर नी केलेले ि म व िवकास आिण इतर जीवनिवषयक मागदशन)  
नीती, त व ान, कला व कायदा : (नीतीकथा, िवचारांची शाळा, संगीतशा , सुबोध संिवधान)  

या सू ांम ये एकूण  २०५ िनवडक िवशेष ा पु तके (ऑिडओबु स) समािव  केली आहेत. 
 शालेय दन मात आठव ातून दोन दवस चाळीस िमिनटांचा 'ऐक याचा तास' िनयोिजत क न 

याम ये कवा रोज मध या सु ीम ये १५ िमिनटे वषभर शाळे या पीकर िस टम व न ही 
पु तके ट याट याने ऐकवली तर सहजपणे उ म मराठी भाषा आिण मू यसं कार मुलांम ये 
जवणे श य होईल. शाळेतील मु या यापक आिण िश क यांनी पुढाकार घेऊन ज र हा योग 

के यास यातून िनि तच सकारा मक प रणाम घडवता येईल.  

 याम ये येक ंथ करण व पात सादर केला आहे. यामुळे रोज १०-१५ िमिनटे कवा अधा-
पाऊण तास ऐकव यास ट याट याने हे सव मह वाचे िवषय सहजपणे मुलांपयत पोहोचवता येऊ 
शकतील. तसेच िश कांचेही ऐकून होतील.या शालेय वण महासंचाचे व प व मू य :-  

 SET - A 'ऐक याचा तास' | थोरांची ओळख | रा ीय च र माला : शालेय 'ले चर सीरीज' 

 एकूण ऑिडओ पु तके : १३५   Format : A Set of 13 USB Cards / 135 Mp3 Audio Discs 
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 येक  कालावधी : पाऊण तास येक  मू य : पये २९९/- (अ री पये दोनशे न ा णव 

फ ) SET - A चे एकूण मू य : पये ४०,३६५/- (अ री पये चाळीस हजार तीनशे पास  

फ ) SET – B 'शालेय मू यसं कार वण महासंच' : च र , चा र य, नीती, त व ान, 

इितहास, कला व कायदा  एकूण ऑिडओ पु तके : ७० Format : A Set of 7 USB Cards / 

135 Mp3 Audio Discs  येक  कालावधी : दोन ते पाच तास येक  मू य : पये ४९५/- 

(अ री पये चारशे पंचा णव फ ) SET - B चे एकूण मू य : पये ३४,६५०/- (अ री पये 

चौतीस हजार सहाशे प ास फ )  SET - A आिण SET - B चे एकि त मू य ित शाळा : 
७५,०१५/- (अ री पये पंचाह र हजार पंधरा फ ) 

          तरी पपरी चचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील शाळेतील इ. १ ली  ते इ. ८  
वी तील िव ाथासाठी प ालाल युिझक कंपनी या 'पु तकवाणी' यां यामाफत मनपा या ित शाळा 

िडिजटल लाय रीसाठी लागणारे २०५ ऑिडओबु सचा खरेदी कर यात यावे. सदर या उप मास र. . 
८२,५१,६५०/- येणा-या अपेि त खचास् अथवा य  खचास मा यतेसाठी  मा. थायी सिमती सभेकडे  

िशफारस करणेत येत आहे.   
 
                                         सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला   

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

 

ठराव . ६२                                              वषय .०४ 

द.१८/१०/२०२१  

सुचक – मा. सा रका स त े                        अनुमोदक – मा. म नषा पवार   

संदभ- मा. सा रका स ते व मा.म नषा पवार  यांचा ताव 
             पपरी चचवड महानगरपािलका सव ाथिमक शाळांम ये ब तेक िश ण घेणारे िव ाथ  हे 

गरीब प रि थतीतून येत असतात. आप या महानगरपािलकेतील शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे 

कर यासाठी, िव ाथाम येही आप या शाळेिवषयी 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  करीत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलका िश ण िवभागामाफत ाथिमक व 

मा यिमक शाळेतील िव ाथाना मोफत शालेय सािह य वाटप कर यात येते. परंतु मागील शै िणक वष  

करोना रोगाचा ादुभाव अस याने शासन आदेशानुसार शाळा बंद हो या. स ि थतीम ये कोरोना 

रोगाचा ादुभाव कमी झा याने शासनाने शाळा सु  कर याचे संकेत दलेले आहेत. मागील शै िणक 

वषात िव ाथाना मोफत शालेय द तरे दली गेली नस याने व रा य शासना या आदेशानुसार शाळा 

सु  होत असताना सन २०२१-२२ शै िणक वषाक रता पपरी चचवड महानगरपािलके या ाथिमक 

व मा यिमक िवभागातील इय ा १ ली ते इ.१० वी या िव ाथाक रता शालेय द तरे खरेदी कर यात 
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येऊन िव ाथाना वाटप कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम हो याची वाट न पाहता 

ठरावा माणे अंमलबजावणी कर यात यावी.   

                                         सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला   
-------------------- 

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

 
( पवार म नषा मोद ) 

सभापती 
श ण स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

                         
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/४/का व/५३२/२०२१ 
दनांक :  २१/१०/२०२१ 
                                                                        

    

                                                                                 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                                           

पंपर  - ४११ ०१८. 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या    

     कायवाह साठ  रवाना.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


