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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

 
मा. श ण स मती 

कायप का मांक - ०५ 
सभावृ ांत 

 
दनांक – २१/०१/२०२२                        वेळ – दुपार २.०० वा. 

 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.श ण स मतीची पा ीक सभा शु वार दनांक 

२१/१/२०२२ रोजी दुपार  २.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील दुस-या 

मज यावर ल मा.सभापती श ण स मती यांचे दालनात मा.अवर स चव महारा  शासन यांचेकडील 

प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४, द.०३ जानेवार  २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 

कॉ फर सींग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती.  सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होते.   

 
                 १.  मा.राजापु रे माधवी राज   - सभापती 
            २ .  मा.पवार म नषा मोद  

       ३.  मा.बारसे यांका वण    
       ४.  मा.खानोलकर ा महेश 

                 ५.  मा.वाघमारे अि वनी व म      

     या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.ि मता गौड – शासन अ धकार  (१)  

मा.रो हणी शंदे शासन अ धकार  (२) मा.पराग मु ंढे – सहा. शासन अ धकार  हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होते. 

---------- 

 

उप थत स ा.सद ांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत आले.    
 
वषय :-१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव शाळेतील वग खो या या भंतीवर शै णक  
          भ ी च े रंगवून घेणेबाबत... 
         मा. यांका बारसे  , मा.माधवी राजापु रे  यांचा ताव. 

--------- 

 
 

िदनांक -  ०६ /०१/२०२२ व िद.१०/०१/२०२२ रोजी झाले ा सभेचा (कायपि का .०४) सभावृ ांत 

कायम करणेत    आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
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---------- 
 

                  सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक –  ०९             िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – २१/०१/२०२२      
सुचक :- मा. मा. यांका बारसे          अनुमोदक : मा. माधवी राजापु रे   
संदभ – मा. ि यांका बारसे व माधवी राजापुरे यांचा ताव. 

               पंपर  चंचवड महानगरपा लका सव ाथ मक शाळांम ये बहु तेक 
श ण घेणारे व याथ  हे गर ब प रि थतीतून येत असतात. आप या महानगरपा लकेतील 
शाळेचा दजा खाजगी शाळे या माणे कर यासाठ , व याथाम येह  शाळे वषयी आवड नमाण 
हो याक रता  मनपा शाळेतील व याथाम ये शै णक गुणव ा वाढ कर याक रता व आप या 
मनपा शाळांची पटसं या वाढ याक रता श ण स मती य न कर त आहे. याच अनुषंगाने 
मनपा या सव शाळांमधील वगखो याम ये शै णक भ ी च े रंगवून घेत यास व याथा या 
शै णक गुणव ेम ये वाढ होऊन यांना श णाची जा त आवड नमाण होईल. तर  पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या सव शाळेतील वग खो या या भंतीवर शै णक भ ी च े रंगवून 
घे 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/    /२०२२ 

दनांक : २१/0१/२०२२ 

                                                                                                                 
( 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.तज 


