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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.िश ण सिमती 
कायप का मांक – ०७ 

सभावृ ांत 

दनांक - २१/११/२०१९                          वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. िश ण सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 
२१/११/२०१९ 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.गायकवाड िनमला मनोज 
    ३. मा.कदम शिशकांत गणपत 
    ४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
    ५. मा.दशले रेखा राजेश 
      
      या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 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 .२)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेतील भौितक सु वधाबाबतची कामे  
           संबंिधत े य कायालयामाफत क न घेणेबाबत. – मा.िनमला गायकवाड , मा.रेखा  
           दशल यांचा ताव. 
वषय .३) पं.िचं.महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेत शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश, शालेय वेटर  
           या सा ह यांपासून वंिचत रा हले या व ा याना सदरचे सा ह य पुर वणेबाबत.- मा.िनमला  
           गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव. 

---------- 
अ) दनांक ०३/१०/२०१९,१७/१०/२०१९ व ०७/११/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का 

मांक ०५) सभावृ ांत कायम के याचे कट केले. 
आ) दनांक ०७/११/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०६) सभावृ ांत कायम 

के याचे कट केले. 
--------- 

ठराव मांक – १७          वषय मांक – ०१ 
दनांक -  २१/११/२०१९              वभाग – िश ण वभाग( ाथिमक)  

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 
    संदभ – मा.महापािलका अित र  आयु  यांचे प  .िश.आ था/१/का व/३७८/२०१९ द.०७/१०/२०१९ 

      वषय – दापोड  क या शाळा सकाळ स ात भरणेबाबत.. 
वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – १८          वषय मांक – ०२ 
दनांक -  २१/११/२०१९          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव – 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेम ये स या मा.िश ण सिमती 
सद य यांचा पाहणी दौरा चालू केला असता या पाहणीम ये अनेक शाळांम ये भौितक सु वधेबाबत 
सम या अस याचे िनदशनास आले आहे. यानुसार सव सम यांबाबतचे प  अ खालील माण ेआहे. 

प  – अ 
 

अ. . शाळेचे नाव कामाचे व प 
इमारत 

१ पी.ए.होळकर,सांगवी मुले ४९ िसिलंग काम 
२ वा हेकरवाड  मुले मुला मुलींची इमारत          इमारत

एक आहे. 
३ पी सी एम सी पंपर   

शाळा वाकड मुल ५७/१ 
फरशी बसवण े

४ पी सी एम सी उद ु ाथिमक शाळा,जाधववाड  १ खोली वग पा हजेत 
पाणी 

१ वा हेकरवाड  मुलं एकच पा याची टाक  
२ वा हेकरवाड  मुली एकच पा याची टाक  

सुर ा िभंत 
१ हुता मा चाफेकर व ामं दर उद ू सुर ा िभंत बांधणे 
२ पी ए होळकर सांगवी मुलं ४९ द ण 
३ वा हेकरवाड  मुलं एकच िभंत 
४ वा हेकरवाड  मुली एकच िभंत 
५ भोसर  मुली २ सुर ा िभंतीची उंची जा त पा हजेत 
६ काळेवाड  ाथिमक शाळा सुर ा िभंत नाह  
७ बुरडेव ती ाथिमक शाळा सुर ा िभंत नाह  
८ पठारेमळा ाथिमक शाळा सुर ा िभंत नाह  
९ काजलेवाड  ाथिमक शाळा सुर ा िभंत नाह  
१० धायराकरवाड  ाथिमक शाळा सुर ा िभंत नाह  

व छतागृहे 
१ चोवीसवाड  ाथिमक शाळा व छतागृह अ जबात नाह  
२ पी सी एम सी मोशी मुलं ाथिमक शाळा मुलींचे व छतागृह नाह  
३ ए मगर बोरडेवाड  मुलींची शाळा मुलांचे व छतागृह नाह  
४ बोरडेवाड  मुलं ाथिमक शाळा मुलींचे व छतागृह नाह  
५ जाधववाड  मुली शाळा मुलांचे व छतागृह नाह  
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६ एम आर बी आंबेडकरवाड  अजंठानगर मुली मुलींचे व छतागृह नाह  
७ एम आर बी आंबेडकरवाड  अजंठानगर मुल मुलांचे व छतागृह नाह  
८ पुनावळे क हैया एम एन पी ाथिमक शाळा मुलांचे व छतागृह नाह  
९ पी सी एम सी पुनावळे मुलं १०३ ाथिमक शाळा  मुलींचे व छतागृह नाह  
१० जवाहरलाल नेह  मुली २ मुलींचे व छतागृह नाह  
११ पं.ण.नेह  मुलं १ मुलांचे व छतागृह नाह  
१२ वामी ववेकानंद ह  एम काळभोरनगर मुलांचे व छतागृह नाह  
१३ लांडेवाड  मुली शाळा नं २ मुलांचे व छतागृह नाह  
१४ पी सी एम सी िचखली मुली वतं  व छतागृह नाह  
१५ पी सी एम सी िचखली मुले  मुलांचे व छतागृह नाह  
१६ भोसर  मुली १ मुलांचे व छतागृह नाह  
१७ भोसर  मुले ३  व छतागृह नाह  
१८  भोसर  मुली २  वतं  व छतागृह नाह  
१९ भोसर  मुल नं ४  वतं  व छतागृह नाह  
२० पी सी एम सी ाथिमक शाळा वाकड मुलं५७/१ मुलींचे व छतागृह नाह  
२१ वा हेकरवाड  मुलं  व छतागृह नाह  
२२ छ.शाहु कासारवाड  मुलं १ व छतागृह नाह  
२३ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/१ मुली मुलींचे व छतागृह नाह  
२४ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/२ मुलं मुलांचे व छतागृह नाह  
२५ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/१ मुलं मुलांचे व छतागृह नाह  
२६ हु बी िसंग ह  एम दापोड  मुलं ३७ मुलींचे व छतागृह नाह  
२७ हु बी िसंग ह  एम दापोड  मुली ३१ मुलांचे व छतागृह नाह  

सी सी ट  ह  
 

१ महा मा योतीबा फुले इं लश िमड यम सी सी ट  ह  नाह  
२ लोकमा य ् टळक व ामं दर फुगेवाड  मुलं १ मुली सी सी ट  ह  नाह  
३ पीसीएमसी नेवाळेव ती सी सी ट  ह  नाह  
४ पं.जं.नेह  नेह नगर मुलं १ सी सी ट  ह  बंद आहे. 
५ पं.जं.नेह  उद ू सी सी ट  ह  बंद आहे. 
६ कुदळवाड  ाथिमक शाळा सी सी ट  ह  बंद आहे. 
७ बोराडेवाड  मुलं ाथिमक शाळा सी सी ट  ह  नाह  
८ ए मगर बोरडेवाड  मुली सी सी ट  ह  नाह  

अ नशामक यं णा 
 

१ खंवसरा पाट ल ाथिमक मुली अ नशामक यं णा नाह . 
२ महा मा योतीबा फुले इं लश मेड यम अ नशामक यं णा नाह . 
३ नवनाथ दगडु साबळे ाथिमक शाळा भाटनगर, पंपर  अ नशामक यं णा नाह . 
४ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/११ मुलं अ नशामक यं णा नाह . 
५ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/१ मुली अ नशामक यं णा नाह . 
६ संत तुकाराम नगर मुलं अ नशामक यं णाची दु ती 
७ भोसर  मुली २ अ नशामक यं णेची दु ती आव यक 
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आहे. 
८ सा.फुले लांडेवाड  मुलं ४ अ नशामक यं णा नाह . 
९ लांडेवाड  मुली शाळा नं.२ अ नशामक यं णा नाह . 
१० पी सी एम सी इं ायणीनगर ाथिमक भोसर  अ नशामक यं णा नाह . 
११ वामी ववेकानंद ह  एम काळभोरनगर अ नशामक यं णा नाह . 
१२ पी सी एम सी िनगड  मुलं २१७ अ नशामक यं णा नाह . 
१३ पी सी एम सी मुलं शाळा २१२ िनगड  अ नशामक यं णा नाह . 
१४ पं.ज.नेह  नेह नगर मुलं १ अ नशामक यं णा नाह . 
१५ पी सी एम सी माळवाड  अ नशामक यं णा नाह . 
१६ व ािनकेतन ाथिमक २० च-होली अ नशामक यं णचेी मुदत संपली 

रॅ प 
१ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/२ मुले  रॅ प नाह  
२ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/१ मुली   रॅ प नाह  
३ काळेवाड  उदू शाळा  रॅ प तुटले आहे 
४ भोसर  मुले .३  रॅ प नाह  
५ भोसर  मुली .१  रॅ प नाह  
६ पी.सी.एम.सी.इं लीश मेड यम शाळा  रॅ प नाह  
७ पी सी एम सी सोनावणेव ती ाथिमक  शाळा  रॅ प नाह  
८ पी सी एम सी नेवाळेव ती ाथिमक शाळा  रॅ प नाह  
९ धायरकरवाड  ाथिमक शाळा  रॅ प नाह  
१० वडमुखवाड  ाथिमक शाळा  रॅ प नाह  
११ काळजेवाड  ाथिमक शाळा  रॅ प नाह  

टॉयलेट यव था 
१ हुता मा भगतिसंग ह  एम दापोड  मुली ३१ टॉयलेट यव था कमी आहे  
२ पी सी एम सी ाथिमक शाळा वाकड  १० आव यक टॉयलेट 
३ पी सी एम सी ाथिमक शाळा वाकड मुली ५७/२  ५   आव यक टॉयलेट 
४ भोसर  मुले .४  वतं  टॉयलेट यव था पा हजे  
५ भोसर  मुले .३  टॉयलेट यव था नाह   
६ पी सी एम सी वकासनगर ाथिमक शाळा .९५  टॉयलेट यव था नाह  
७ धायरकरवाड  ाथिमक शाळा   टॉयलेट व छता नाह   
८ वडमुखवाड  ाथिमक शाळा  टॉयलेट व छता  नाह   

वदयुत यव था 
१ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/२ मुली वदयुत यव था नाह  
२ खराळवाड  उदू शाळा  वदयुत दु ती आव यकता 
३ उदू ाथिमक शाळा,लांडेवाड  भोसर   काह  वगात दु ती करणे आव यक  
४ पं.ज.नेह  मुली ाथिमक शाळा  वदयुत यव था नाह  
५ पं.ज. नेह  उदू ाथिमक शाळा  वदयुत यव था नाह  
६ पी सी एम सी पुनावळे मुले १०३ ाथिमक शाळा  दु तीची  आव यकता 
७ पी.सी.एम.सी.क या एम.एन.पी. ाथिमक शाळा  दु तीची  आव यकता 
८ एम.आर.बी.आंबेडकर अजंठानगर मुलं वदयुत यव था नाह  
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९ एम.आर.बी.आंबेडकर अजंठानगर मुली वदयुत यव था नाह  
कलर   

 
१ कमवीर भाऊराव पाट ल पंपर  वाघेरे, मुले ३१/२ शाळा,  कलर नाह  
२ खंवसरा पाट ल ाथिमक शाळा मुली कलर नाह  
३ हुता मा चाफेकर उदू व ामं दर   कलर नाह  
४ केशवनगर ाथिमक शाळा,िचंचवडगाव  कलर देणे आव यक आहे. 
५ हुता मा भगतिसंग ह  एम दापोड  मुली ३१   कलर देणे आव यक आहे. 
६ हुता मा भगतिसंग ह  एम दापोड  मुले ३७  कलर नाह  
७ पी सी एम सी काळेवाड  उदू ाथिमक शाळा  कलर नाह  
८ छ रा शाहु कासारवाड  मुलं १ कलर नाह  
९ खराळवाड  उदू शाळा  कलर नाह  
१० पी.ए.होळकर सांगवी मुले ४९   कलर नाह  
११  पी सी एम सी शाळा पंपळे िनलख मुले .५२   कलर नाह  
१२  पी सी एम सी शाळा पंपळे सौदागर .५१  कलर नाह  
१३  संत तुकाराम नगर मुले  कलर नाह  
१४  यशवंतराव च हाण मुलं ६०/१ थेरगाव  कलर नाह  
१५  यशवंतराव च हाण मुल ६०/१ मुली थेरगाव कलर नाह  
१६  यशवंतराव च हाण उदू थेरगाव  कलर नाह  
१७  एस के जगताप व ती मुलं.५८ कलरचे काम चालू आहे   
१८  पी सी एम सी ाथिमक शाळा क पटेव ती . ५९   कलर नाह  
१९  पी सी एम सी ाथिमक शाळा वाकड मुले .५७/१   कलर नाह  
२०  पी सी एम सी ाथिमक शाळा वाकड मुली . ५७/२ कलर नाह  
२१ भूमकर व ती १०४ मुले कलर नाह  
२२ पी.सी.एम.सी.शाळा १०४ कलर नाह  
२३ कमला नेह  मुले ४१२ कलर नाह  
२४ फकर भाई पानसरे आकुड  उद ुमुली १ मुले शाळा कलरचं काम चालु 
२५ भोसर  मुले ४ कलर नाह  
२६ भोसर  मुली २ कलर नाह  
२७ भोसर  मुले ३ कलर नाह  
२८ भोसर  मुली १ कलर नाह  
२९ पी.सी.एम.सी.इं लश िमड यम शाळा कलर नाह  
३० पी.सी.एम.सी. सोनवण ेव ती कलर नाह  
३१ पी.सी.एम.सी नेवाळे व ती कलर नाह  
३२ पी.सी.एम.सी.िचखली मुले इमारतीला कलर देणे 
३३ पी.सी.एम.सी.िचखली मुली कलर नाह  
३४ पी.सी.एम.सी. ाथिमक द ी मुले कलर नाह  
३५ द ी मुली ाथिमक शाळा कलर नाह  
३६ उद ु ाथिमक शाळा लांडेवाड  भोसर  कलर नाह  
३७ एल. खंवसरा मोहननगर मुले कलर आव यक आहे. 
३८ एल. खंवसरा मोहननगर मुली कलर नाह  
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३९ फक रभाई पानसरे उद ूिचंचवड एस.ट .एन कलर नाह  
४० वामी ववेकानंद ह .एम काळभोरनगर कलर नाह  
४१ पी.सी.एम.सी.िनगड  मुले २१७ कलर देणे अपुण 
४२ हझरत उमेर फरोर यू उद ु ाथिमक शाळा पीनगर कलर नाह  
४३ पी.सी.एम.सी मुले शाळा २१२ िनगड  कलर नाह  
४४ पी.सी.एम.सी कवळे ाथिमक शाळा ९६ कलर आव यक देणे 
४५ पी.सी.एम.सी वकासनगर ाथिमक शाळा ९५ आतून रंग देणे आव यक 
४६ पी.सी.एम.सी रावेत ९७ कलर देणे आव यक 
४७ पं.जं नेह  नेह नगर मुले १ कलर देणे आव यक 
४८ पं.जं.नेह  मुली २ कलर नाह  
४९ पं.जं नेह  उद ु कलर नाह  
५० पी.सी.एम.सी िमक नगर ाथिमक शाळा कलर नाह  
५१ मौलाना ऐ.ऐ.उद ु ाथिमक िमकनगर कलर नाह  
५२ एम.आर.बी आंबेडकर अजंठानगर मुले कलर नाह  
५३ एम.आर.बी.आंबेडेकर अजंठानगर मुली कलर नाह  
५४ जाधववाड  मुली शाळा कलर अपूण आहे 
५५ धायरकरवाड  ाथिमक शाळा कलर नाह  
५६ डुडुळगाव ाथिमक शाळा कलर देणे आव यक 
५७ बोरडेवाड  मुले ाथिमक शाळा कलर नाह  
५८ ए.मगर बोरडेवाड  मुली कलर नाह  
५९ पी.सी.एम.सी मोशी मुले ाथिमक शाळा कलर नाह  
६० पी.सी.एम.सी. मोशी मुली ाथिमक शाळा कलर नाह  
६१ चोवीसावाड  ाथिमक कलर नाह  
६२ वडमुखवाड  ाथिमक कलर नाह  
६३ व ािनकेतन ाथिमक २० च-होली कलर देणे अपुण  
६४ पठारमाळा ाथिमक शाळा कलर नाह  

वग खो या 
 

१ पी सी एम सी शाळा तळवडे वग खो या पुरेशा नाह . 
ंथालय 

१ पी सी एम सी मे डयम शाळा ंथालय आहे पण वतं  खोली नाह  
२ धायकरवाड  ाथिमक शाळा ंथालय आहे पण वतं  खोली नाह  

फिनचर 
१ नवनाथ दगडु साबळे ाथिमक भाटनगर पंपर  फिनचर नाह  
२ काळेवाड  ाथिमक शाळा ५६/१ मुलं फिनचर नाह  
३ छ रा शाहु कासारवाड  मुलं १ फिनचर नाह  
४ पी सी एम सी पंपळे सौदागर नं. ५१  फिनचर अपुण आहे. 
५ फक रभाई पानसरे आकुड  उद ुमुली १ मुलं शाळा फिनचर नाह  
६ भोसर  मुलं नं.३ फिनचर अपुण 
७ पी सी एम सी मेहतरेवाड  फिनचर नाह  
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८ पी सी एम सी िचखली मुलं फिनचर नाह  
९ पी सी एम सी िचखली मुली कपाटे आव यक आहे. 
१० स.फुले ाथिमक लांडेवाड  मुलं.४ मोट  कपाटे आव यक 
११ लांडेवाड  मुली शाळा नं.२ मोट  कपाटे आव यक 
१२ पी सी एम सी रावेत ९७ फॅन टेबल आव यक 
१३ पं.ज.नेह नगर मुलं.१ फॅन टेबल आव यक 
१४ पं.जवाहरलाल नेह  मुली २ फिनचर नाह  
१५ एम आर बी आंबेडकर अजंठानगर मुलं फिनचर नाह  
१६ एम आर बी आंबेडकर अजंठानगर मुली फिनचर नाह  
१७ कुदळवाड  ाथिमक शाळा बच नाह  
१८ पी सी एम सी मोशी मुलं ाथिमक शाळा ५० ब कर प टया पा हजेत 
१९ चोवीसावाड  ाथिमक फिनचर दु ती 
२० वडमुखवाड  ाथिमक फिनचर नाह  
२१ व ािनकेतन ाथिमक २० च-होली बच ८० टेबल १० पा हजेत 

 करणी सव संबंिधत े ीय अिधकार  यांना वर ल भौितक सु वधांचे िनरसन करणेकामी तसेच 
सदरचे कामकाज पूण क न घेणेकामी मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  

--------------- 
 
ठराव मांक – १९          वषय मांक – ०३ 
दनांक -  २१/११/२०१९          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड              अनुमोदक : मा.रेखा दशले 
संदभ :- मा.िनमला गायकवाड, मा.रेखा दशले यांचा ताव – 

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक शाळेम ये कर यात आले या 
िन वदेतील व करारना यातील अट  व शत नुसार व ाथ  - व ाथ नीना यां या मापानुसार 
शालेय गणवेश, पी.ट .गणवेश, शालेय वेटर या सा ह याचे वाटप कर यात आलेले आहे. 
यानुसार सम  शाळेत जाऊन पाहणी केली असता, शाळेतील व ाथाना - व ािथनीना वाटप 

कर यात आलेल ेशालेय गणवेश, पी.ट . गणवेश व शालेय वेटर हे उ कृ  दजाचे व चांग या 
तीचे आहेत. परंतु शाळेत पाहणी करत असताना असे िनदशनास आल े क , शालेय गणवेश, 

पी.ट .गणवेश व शालेय वेटर या सा ह याचे वाटप करताना शाळेत उप थत ( हजर ) 
असले या व ाथ  - व ाथ नीना यां या मापानुसार पुर व यात आले. स थतीम ये शाळेत 
न याने शाळेत वेश घेतलेले अशा व ाथ  - व ािथनीची सं या जा त आहे व या व ाथ  
- व ाथ नीना शालेय गणवेश, पी.ट . गणवेश व शालेय बेटर हे सा ह य िमळालेले नाह .      
ह  प र थती सव ाथिमक शाळेतील व ाथ - व ाथ नीची आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ाथिमक शाळेम ये िश ण घेणारे व ाथ  हे गर ब प र थतीतून येत 

असतात. याची आिथक प र थती हलाक ची अस याने यांना मोफत शालेय सा ह य 
महानगरपािलकेमाफत  दे यात  येते.  यामुळे  शालेय  गणवेश, पी.ट .गणवेश व शालेय वेटर  
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या सा ह यापासून वंिचत रा हले या व ाथ   व ाथ नीना सदरचे सा ह य लवकरात लवकर 
पुर वणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माण े
कायवाह  करणेत यावी. 
 

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/५७७/२०१९ 

दनांक : २३/११/२०१९ 

                                                                                                     
(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.  


