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

कायप का मांक - ०२ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०२/१२/२०२१                                वेळ – दुपार ३.०० वा. 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. श ण स मतीची पा क सभा गु वार दनांक ०२/१२/२०२१ 
रोजी दुपार ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील दवंगत महापौर मधुकरराव पवळे 
सभागृ हात 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 ते 
५. मा. शैलेश ऊफ शैल  काश मोरे 
६. मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 
७. मा. संजय म हारराव वाबळे 

 
       या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा. सं दप खोत उप आयु त, मा.रोह णी शंदे 
शासन अ धकार , मा.पराग मु ंढे सहा. शासन अ धकार  हे 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 प ंपळे गुरव व वैदुव ती ाथ मक शाळांमधील 
व याथासाठ  ायोिजक त ावर मे. आर.एच.डी.हे थकेअर ा. ल.सं थेमाफत आरो य 
सेवा देणेबाबत. 

वषय- .२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या सव ाथ मक  शाळेतील इ. १ ल   ते इ. ४ थी   
           तील व याथाना सु ंदर ह ता र क रता “मे. पाकल लासेस” यां या माफत सु ंदर  
            माझे अ र हे पु तक थेट प धतीने खरेद  करणेबाबत 

---------- 
अ) दनांक १८/१०/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) चा सभावृ ांत कायम  
   करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 



ब) दनांक १८/११/२०२१ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०१) 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 – ०२  वषय मांक – ०१ 
दनांक – ०२/१२/२०२१  वभाग – श ण  

सुचक – मा.म नषा पवार    अनुमोदक – मा.सार का स ते  
संदभ – मा. म नषा पवार  व मा. सार का स ते यांचा ताव.  
              महारा  रा य शासना या आदेशानुसार रा यातील सव शाळा सु  हो याबाबत 
संकेत दे यात आलेले आहेत. तथा प, को वड-१९ या आजारा वषयी अजूनह  व याथ  व पालक 
यां याम ये भीती कायम आहे. यामुळे पालकांना यां या पा यास शाळेत पाठ व याबाबत भती 
नमाण झाल  आहे. प ंपर  चंचवड महानगरपा लका सव ाथ मक शाळांम ये बहु तेक श ण घेणारे 
व याथ  हे गर ब प रि थतीतून येत असतात हणून मुलां या आरो या या ट ने 
महानगरपा लके या शाळांम ये व याथाना मोफत आरो य सेवा दे यात यावी याच अनुषंगाने मे. 
आर.एच.डी.हे थकेअर ा. ल. सं थेने प ंपर  चंचवड महानगरपा लका शाळतील व याथाना आरो य 
सेवा पुर व याबाबतचा ताव दलेला असून त व याथ  र. . ३५००/- कळ वले आहे.तर  पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या प ंपळे गुरव व वैदुव ती ाथ मक शाळांमधील एकूण १३०८ 
व याथासाठ  ायोिजक त ावावर मे. आर.एच.डी.हे थकेअर ा. ल. यांना आरो य सेवा 
पुर व याबाबत काम दे यास मा यता देणेस तसेच सदर शाळमधील व याथाना आरो य सेवा 
पुर व याक रता र. . ४५,७८,०००/- चे येणा या य  खचास मा यतेसाठ  मा. थायी स मती सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.   

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

 
 

ठराव मांक – ०३  वषय मांक – ०२ 
दनांक – ०२/१२/२०२१  वभाग – श ण  

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

                पंपर  चंचवड महानगरपा लका सव मा य 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  आप या शाळे वषयी आवड नमाण हो याक रता तसेच 



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 प ंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या सव मा य मक शाळेतील व याथ चे ह ता र सु ंदर होणेक रता “मे. पाकल 
लासेस” यां यामाफत सु ंदर माझे अ र हे पु तक खरेद  करणेबाबत ताव कायालयास सादर 

केलेला आहे. सदर या एका पु तकाची कमत र. . ९८/- आहे. तर  पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या सव ाथ मक शाळेतील इ. १ ल   ते इ. ४ थी  तील एकूण १४५२७ व याथाना 
सु ंदर ह ता र क रता “मे. पाकल लासेस” यां यामाफत सु ंदर माझे अ र हे पु तक थेट प धतीने 
खरेद  कर यास व र. . ९,९५,९७४/- चे येणा या य  खचास मा यतेकामी मा. थायी स मती 
सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.   
                   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/५४५/२०२१ 

          द. ०३/१२/२०२१        
 
 

                                                                                 
                      (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.  


