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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. श ण स मती 

कायप का मांक – ०३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – १६/१२/२०२१                                      वेळ – दुपार २.०० वा. 

 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.श ण स मतीची पा क सभा गु वार दनांक १६/१२/२०२१ 
रोजी दुपार २.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात   
मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ 
द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे स मा. सद य 
सभागृ हात उपि थत होते. 
 

१. मा.  राजापुरे माधवी राज      -  सभापती 
२. मा. पवार म नषा मोद   
३. मा. बारसे यांका वण    
४. मा. सार का शवाजी स त े
५. मा. वाघमारे अि वनी व म      

 
 या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. सं दप खोत -  उप आयु त, मा.रोह णी शं दे  - 
शासन अ धकार  (२)  अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

--------- 
            

उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळेचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न    
घेणेत आले. 
 

वषय .१)  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ाथ मक व मा य मक शाळेत नवीन फ नचर  
           खरेद  करणेबाबत... 
 
वषय .२)  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव ाथ मक व मा य मक शाळेतील इ. १ ल    
           ते इ. १० वी तील व याथाना नकाशावह , यवसायमाला व योगवह  खरेद   
            करणेबाबत....                       
 
वषय .३)  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव ाथ मक  शाळेतील इ. ५ वी  आ ण  

           इ. ८  वी तील व याथाना श यवृ ी पर ेसाठ  महारा  शासना या बालभारती  
           माफत “ श यवृ ी मागद शका” पु तके खरेद  करणेबाबत...  

---------- 
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                     खाल ल माणे सुचना मांड यात आल 
सुचक – मा.म नषा पवार                              अनुमोदक – मा.सार का स ते   
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका मा. श ण स मती(कायप का .०३ ) गु वार दनांक 
१६/१२/२०२१ रोजीची  पा क सभा द.२०/१२/२०२१ रोजी द ु .२.०० वा.पयत तहकूब करणेत यावी. 
                    सदर सुचना सवानुमते मा य झाल   

---------- 
सभापती - द.२०/१२/२०२१ रोजी दु .२.०० वाजपेयत सभा तहकूब करणेत येत आहे.    
 
 

                                                                                                                                    ( राजापुरे माधवी राज   ) 
                                                                     सभापती 

                                          मा. श ण स मती 
                                                          पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                                                            पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. श ण स मती 

कायप का मांक – ०३ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २०/१२/२०२१                                      वेळ – दुपार २.०० वा. 

 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.श ण स मतीची पा क सभा गु वार दनांक २०/१२/२०२१ 
रोजी दुपार २.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात   
मा. उप स चव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ 
द.२२ ऑ टोबर २०२१ अ वये आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेत खाल ल माणे स मा. सद य 
सभागृ हात उपि थत होते. 

१. मा.  राजापुरे माधवी राज      -  सभापती 
२. मा. पवार म नषा मोद   
३. मा. बारसे यांका वण    
४. मा. सार का शवाजी स त े
५. मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 
६. मा. संजय म हारराव वाबळे 
७. मा. वाघमारे अि वनी व म      

 
       या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. सं दप खोत -  उप उप.आयु त, मा.ि मता गौड – 
शासन अ धकार  (१), मा.रोह णी शं दे  - शासन अ धकार  (२),– पराग मु ंडे - सहा. शासन अ धकार    

मा.रिजया ान – पयवे का, मा.अ नता जोशी -  पयवे का  सभेस उपि थत होते. 
---------- 

 
१) दनांक ०२/१२/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०२) चा सभावृ ांत कायम 

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

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

ठराव मांक – ०४  वषय मांक – ०१ 
दनांक – २०/१२/२०२१  वभाग – श ण  

सुचक – मा.म नषा पवार    अनुमोदक – मा.सार का स त े 
संदभ – मा. म नषा पवार  व मा. सार का स ते यांचा ताव.  

 
            पपरी चचवड महानगरपािलके या ाथिमक शाळांम ये अनेक वषापासून फ नचर खराब झालेले आहेत तरी 

ाथिमक शाळांम ये मुलां या व िश कां या दैनं दनी कामासाठी लागणा या फ नचरची खालील माणे खरेदी 

कर यास मा यता दणेेत येत आहे. लोखंडी कपाट मोठे, लोखंडी कपाट लहान, ंथालय बुक केस, लोखंडी रॅक, 
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र हा वीगा चेअर एफ सी ९०९ संगणक,पी. ही.सी खुच , एस.टाईप खुच , लोखंडी लॉकस, ि हिजटस ३ िसटर खुच , 

ड टबीन, मोठे टेबल , लहान टेबल खरेदी कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृतांत कायम हो याची वाट न 

पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी कर यात यावी.   

                                      सदर ठराव सवानुमते मा या झाला 

--------- 
ठराव मांक – ०५  वषय मांक – ०२ 
दनांक – २०/१२/२०२१  वभाग – श ण  

सुचक – मा.म नषा पवार    अनुमोदक – मा.सार का स त े 
संदभ – मा. म नषा पवार  व मा. सार का स ते यांचा ताव.  
              

   पपरी चचवड महानगरपािलका सव मा यिमक 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 अनुषंगाने 

पपरी चचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक व मा यिमक शाळा शासन िनणयानुसार सु  होत असताना 

शाळेतील पपरी चचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक व मा यिमक शाळेतील इ. १ ली  ते इ. १० वी तील 

िव ाथाना नकाशावही, वसायमाला व योगवही खरेदी कर यास मा यता दे यात येत आहे. सभावृतांत कायम 

हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी कर यात यावी.   

                                      सदर ठराव सवानुमते मा या झाला 

---------- 
ठराव मांक – ०६  वषय मांक – ०३ 
दनांक – २०/१२/२०२१  वभाग – श ण  

सुचक – मा.म नषा पवार    अनुमोदक – मा.सार का स त े 
संदभ – मा. म नषा पवार  व मा. सार का स ते यांचा ताव.  
                पपरी चचवड महानगरपािलका 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 अनुषंगाने 

महानगरपािलकेतील पपरी चचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक  शाळेतील इ. ५ वी  आिण इ. ८  वी तील 

िव ाथ  िश यवृ ी परी ेस बसत असतात.  पपरी चचवड महानगरपािलके या सव ाथिमक  शाळेतील इ. ५ वी 

एकूण  ५६९२  ( मराठी- ४५१०, उद-ू६१९, हदी-१२५, इं जी -४३८)  आिण इ. ८  वी तील एकूण १८५७ ( 

मराठी- १३८५ , उद-ू२७९, हदी-१०९, इं जी -८४ ) िव ाथाना महारा  शासना या बालभारती माफत “िश यवृ ी 
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मागद शका” पु तके मूळ कमती या १५% सवलतीत खरेदी कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृतांत कायम 

हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे अंमलबजावणी कर यात यावी.   

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

 

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

                                                                                                                                    ( राजापुरे माधवी राज   ) 
                                                                    सभापती 

                                         मा. 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/५६१/२०२१ 

दनांक - २१/१२/२०२१        
 
 

                                                          
                      (उ हास बबनराव जगताप)              

                           नगरस चव 

                         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                             पंपर  ४११ ०१८. 
 

त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकड पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


