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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १९ 

सभावृ ांत 
दनांक - ०६/०२/२०१८                          वेळ – दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०६/०२/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० 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.योगीता ाने र नागरगोजे - उपसभापती 
  २. मा.आगंोळकर सागर सुिनल 

  ३. मा.लोखंडे चंदा राज ू

            ४. मा. सुल णा राजू धर 
  ५. मा.दशले रेखा राजेश 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 
 
वषय .१) बालवाड  सम वयक व मु य सम वयक यां या मानधनात वाढ करणेबाबत -   

          मा. योिगता नागरगोजे, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 
  
वषय .२) बालवा यांना चटया पुर वणेबाबत- मा. योिगता नागरगोजे, मा.चदंा लोखंडे  

          यांचा ताव. 
            
वषय .३) पंपर  िचंचवड शहरातील म हला पोिलसांसाठ  पोिलस टेशन म ये सावजिनक 

शौचालये व सॅिनटर  नॅपक नचे हड ंग मिश स व ड पोजल मिश स बस वणेबाबत  
– मा.सुल णा धर, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव. 

---------- 
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                   खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.रेखा दशले                      अनुमोदक – मा. लोखंडे चंदा  

 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची द. 
०६/०२/२०१८ ची पा क सभा मंगळवार दनांक २०/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत 
तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 

मा.उपसभापती - मंगळवार दनांक २०/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत सभा तहकूब 
करणेत येत आहे. 
 
 
 
 
                                           (मा.योगीता ाने र नागरगोजे) 

                                                  उपसभापती 
             म हला व बालक याण सिमती  

                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                          पपंर  – ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १९ 

सभावृ ांत   
( दनांक ०६/०२/२०१८ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक – २०/०२/२०१८                                  वेळ – सकाळ  ११.०० वा. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची द. ६/२/२०१८ ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक २०/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० 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.ताप कर सुिनता हेमंत - सभापती 
  २. मा.लोखंडे चंदा राज ू

  ३. मा.दशले रेखा राजेश 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
                  खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक – मा.लोखंडे चंदा                       अनुमोदक – मा. रेखा दशले  

 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.म हला व बालक याण सिमतीची द. 
२०/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० ची तहकूब सभा बुधवार दनांक २१/०२/२०१८ रोजी सकाळ  
११.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 

मा. सभापती - बुधवार दनांक २१/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वाजेपयत सभा तहकूब 
करणेत येत आहे. 
 
                                           (मा.ताप कर सुिनता हेमंत) 

                                                  सभापती 
             म हला व बालक याण सिमती  

                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                          पंपर  – ४११ ०१८. 

  
 



 

 

4
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
कायप का मांक - १९ 

सभावृ ांत   
( दनांक ०६/०२/२०१८ व २०/०२/२०१८ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - २१/०२/२०१८                        वेळ – सकाळ  ११.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. म हला व बालक याण सिमतीची द.२०/२/२०१८ 
ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक २१/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० 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.सुिनता हेमंत तापक र  - सभापती 
  २. मा.योगीता ाने र नागरगोजे - उपसभापती 
  ३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

            ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
  ५. मा.लोखंडे चंदा राजू  
            ६. मा.सुल णा राजू धर 
            ७. मा.कदम िन कता अजुन 

  ८. मा.दशले रेखा राजेश 

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , 
मा.जगदाळे - सहा. क प अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
      
      दनांक २/१/२०१८, १६/१/२०१८ व दनांक ३०/०१/२०१८ रोजी झाले या सभेचा            

      (कायप का मांक १८) कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5
 

 
          
                   

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

ठराव मांक - ३५  वषय मांक - ०१ 
दनांक - २१/०२/२०१८      

सुचक : मा. योिगता नागरगोजे    अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ : मा. योिगता नागरगोजे, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव –  
 
िश ण वभागा या एकूण २०६ बालवा या आहेत. बालवाड चे काम हावे तसेच यो य 
सम वय साधता यावा यासाठ  जे  बालवाड  िश का यां या २००९ म ये सम वयक व 
मु य सम वयक यांना नेमणूका दे यात आले या आहेत. १९८८ पासून या अगद  तुटपुं या 
मानधनावर काम करत असून स या पंपर  िचंचवड व भोसर  ा वभागातून सम वयक 
शाळना भेट  देवून बालवाड चा दजा सुधार यासाठ  व वध उप म घेत असून बालवाड  ारे 
व ाथाचा पाया भ म होत आहे. 
          येक शाळेला भेट दे यासाठ  सम वयकांना वत: या मानधनातूनच खच 
करावा लागतो. तर  िश ण वभागाकड ल बालवाड  सम वयकांचे पुव या मानधनाऐवजी 
खालील माणे मानधन िन त कर यात यावे. 
 
अ. . तपिशल/ मानधन ट पा स याचे मानधन ावयाचे मानधन 

१. १ ते ५ वष सेवा पुण  ७०००/- १४०००/- 
२. ५.१ ते १० वष सेवा पुण  ८०००/- १६०००/- 
३. १०.१ ते १५ वष सेवा पुण  ९०००/- १८०००/- 
४. १५.१ ते २० वष सेवा पुण १००००/- २००००/- 
५. २० वष पुढे सेवा झाले या सव 

बालवाड  िश का/ से वका 
११०००/- २२०००/- 

        

          पंपर   िचंचवड महानगरपािलके या िश ण वभागाकड ल बालवाड  सम वयकांचे 
पुव या मानधनाऐवजी वर ल माणे मानधन देणकेामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
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ठराव मांक – ३६                                 वषय मांक - ०२ 

दनांक - २१/०२/२०१८      

सुचक : मा. योिगता नागरगोजे    अनुमोदक : मा.चंदा  लोखंडे 

संदभ : मा. योिगता नागरगोजे, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव –  
 
िश ण वभागा या एकूण २०६ बालवा या आहेत. बालवाड चे व ाथाना स थतीत 
बस यासाठ  च या उपल ध नस याने सव बालवा यांना बैठक यव थेसाठ  चटया 
पुर व यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 
ठराव मांक – ३७                                 वषय मांक - ०३ 

दनांक - २१/०२/२०१८      

सुचक : मा.सुल णा धर    अनुमोदक : मा.चंदा लोखंडे 

संदभ : मा.सुल णा धर, मा.चंदा लोखंडे यांचा ताव –  
 
पंपर  िचंचवड शहराम ये कायदा व सु यव था कायम ठेव यासाठ  पोिलस दल कायरत आहे. 
पोिलस दलाम ये म हलांचा समावेश ल णीय आहे. परंतु या म हला पोिलसांना पोलीस 
टेशनम ये सावजिनक शौचालयाची सोय नाह . सण, सोहळे, जयं या इ याद  सावजिनक 

काय म जे हा असतात ते हा यांना २४-२४ तास कामावर थांबावे लागते यामुळे 
सावजिनक शौचालये नस यामुळे वनवणी क न खाजगी शौचालयाचा वापर करावा लागतो. 
काह  ठकाणी तीह  सोय नस यामुळे या म हलां या आरो याचा गंभीर  िनमाण होतो. 
यामुले येक पोिलस टेशन व चौक म ये म हलांसाठ  शौचालय बाधं याची गरज आहे. 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत शहरातील महा व ालय, शाळांम ये मुलींसाठ  
सॅिनटर  नॅपक नचे हड ंग मिश स व ड पोजल मिश स बस व याची कायवाह  चालू आहे. 
ह  अितशय चांगली गो  आहे. परंतु याच बरोबर शहरातील सव पोिलस टेश स म येह  
म हला पोिलसांसाठ  सॅिनटर  नॅपक नचे हड ंग मिश स व ड पोजल मिश स बस व याची 
आितशय आव यकता आहे. कारण या म हला पोिलसांचे कामाचे तास िन त नसतात 
यामुळे वर ल दो ह  सु वधा नस यामुले या म हला पोिलसां या आरो यवर गंभीर प रणाम 

होत आहे. एक सामा जक जबाबदार  हणून पंपर  िचंचवड मनपा माफत शहरातील सव 
पोिलस टेशन म ये म हला शौचालय व सॅिनटर  नॅपक नचे हड ंग मिश स व ड पोजल 
मिश स बस व यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाली. 

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

                                                   ( सुिनता हेमंत तापक र ) 
                                                          सभापती 
                      म हला व बालक याण सिमती  

                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                      पंपर  – ४११ ०१८. 

 
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७९/२०१८ 

दनांक : २३/०२/२०१८ 
 
 

                                                                                 
                                         नगरसिचव 

                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                           पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या  
      कायवाह साठ  रवाना. 


