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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ४७ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.८.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे ऑग ट-२०१५ ची मा सक मा. महापा लका सभा 

गु वार द.२०.८.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 

उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहुल गुलाब 

१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ी 

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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२१. मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३. मा.पवार संगीता शाम 
२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७. मा.( चखल)े मराठे अि वनी अिजत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३३. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३४. मा.राजू मसाळ  

३५. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३६. मा.नेटके सुमन राज  

३७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३८. मा.भ डवे सं गता राज  

३९. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

४०. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
४१. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

४२. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४३. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४४. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४५. मा.अपणा नलेश डोके 

४६. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४७. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४८. मा.जय ी वसंत गावड े

४९. मा.पवार मनीषा काळूराम 
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५०. मा. साद शे ी  

५१. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

५२. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५३. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५४. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५५. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५६. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५७. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५८. मा.सुपे आशा र वं  

५९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६०. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६१. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६३. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६४. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६५. मा. दा बाजीराव लाडं े

६६. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६९. मा.ननवरे िजत  बाबा 

७०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७१. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७२. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७४. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७५. मा.कदम सदगु  महादेव 

७६. मा. गता सुशील मंचरकर 

७७. मा.कैलास महादेव कदम 

७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 
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७९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८०. मा.टाक अ ण मदन  

८१. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८२. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५. मा.काळे वमल रमेश 

८६. मा.पाडाळे नता वलास 

८७. मा. वनोद जयवंत नढे 
८८. मा.तापक र अ नता मि छं    

८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९३.  मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९४.  मा.बारणे माया संतोष 

९५.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९६.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९७.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९८.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९९.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१००.  मा.च धे आरती सु रेश 

१०१.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०२.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०३.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०५.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०६.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०७.  मा.जगताप नवनाथ द तु 
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१०८.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०९.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

११०.  मा.जम सोनाल  पोपट 

१११.  मा. शांत शतोळे 

११२.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११३.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११४.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११५.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११६.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११८.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११९.  मा.संजय केशवराव काटे 

१२०.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२१.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२२.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२३.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य 

वैदयक य अ धकार ,  मा.भोसले - मु यलेखापाल,  मा.गावडे - सह आयु त, मा.च हाण - सह 

शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, 

मा.दंडवत,े मा.दुरगुड े - सहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.पठाण, मा.बरशे ी, मा.कांबळे, 

मा.शेख - कायकार  अ भयंता हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, पंजाबम ये दहशतवाद  ह यात श हद झालेले जवान तसेच 

डॉ.ए.पी.ज.ेअ दुल कलाम - भारतर न माजी रा पती, सु ा मुखज - मा.रा पती णव 

मुखज  यां या प नी, दादासाहेब उफ रा.सू.गवई-माजी रा यपाल, भालचं  पढारकर - नट े ठ, 

भीमराव पाटोळे - माजी नगरसेवक व माजी सै नक, सखूबाई बाळू धराड े - मा.महापौर 

सौ.शकंुतला धराडे यां या सासूबाई, दनकर तुकाराम कांबळे - कायकार  अ भयंता संजय 
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कांबळे यांचे वडील, नारायण गणपत गायकवाड - नगरस चव वभागातील शपाई वनोद 

नारायण गायकवाड यांचे वडील, अनुसया गो वंदराव आ हाट, मोशी, कु.क णा हरेश परमार, 

नारायण बवले, भोसर , बदामबाई चं कांत ल ढे, नामदेव रोमळे - ये ठ नाग रक, रखमाबाई 

नारायण नखात,े मरुल धर कंक, पी.एस.कांबळे व िजत  कांबळे, सांगवी यांचे द:ुखद नधन 

झा याने यांना दांजल  अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.वसंत ल ढे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर  – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहावे.   

(सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .) 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, आजची सभा मंगळवार द.२५/८/२०१५ रोजी दुपार  

२.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.मंदा कनी ठाकरे   -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 

मा.महापौर - स मा.सद यांचे सूचने माणे गु वार द.२५/८/२०१५ रोजी दुपार  २.०० पयत सभा 

तहकूब करणेत येत आहे. 

            ------     

 

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ४७ 

सभावृ तांत 
( द.२०/८/२०१५  ची तहकूब सभा) 

दनांक – २५.८.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे ऑग ट-२०१५ ची) गु वार द.२०/८/२०१५ ची 
तहकूब मा.महापा लका सभा मंगळवार द.२५/८/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत 
आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

४.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५.  मा.भालेकर अ णा दल प 

६.  मा.सौ. वाती मोद साने 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा.काळजे नतीन ताप 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५.  मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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२०.  मा.पवार संगीता शाम 
२१.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२३.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२५.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२६.  मा.भारती फरांदे 

२७.  मा.आर.एस.कुमार 

२८.  मा.जावेद रमजान शेख 

२९.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३९.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

४०.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४३.  मा.अपणा नलेश डोके 

४४.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४६.  मा. साद शे ी  

४७.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
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४९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५१.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५२.  मा.सुपे आशा र वं  

५३.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५४.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५५.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५६.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५८.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

५९.  मा. दा बाजीराव लांड े

६०.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६१.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६३.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६४.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६५.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६६.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

६८.  मा.कदम सदगु  महादेव 

६९.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७०.  मा.कैलास महादेव कदम 

७१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३.  मा.टाक अ ण मदन  

७४.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

७५.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

७६.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७७.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७८.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९.  मा.काळे वमल रमेश 

८०.  मा.पाडाळे नता वलास 

८१.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८२.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८३.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८६.   मा.बारणे नलेश हरामण 

८७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८.   मा.बारणे माया संतोष 

८९.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९१.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९३.   मा.च धे आरती सु रेश 

९४.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९५.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९६.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९७.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९८.   मा.जगताप राज  गणपत  

९९.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१००.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०१.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०२.   मा. शांत शतोळे 

१०३.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०४.   मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०५.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०६.   मा.काटे राज  भकनशेठ 
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१०७.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०८.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०९.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११०.   मा.संजय केशवराव काटे 

१११.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११२.   मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११३.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११४.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

  या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे – सह 

आयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण – सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे - वकास अ भयंता,  

मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.माछरे,  

मा.खोसे - सहा.आयु त, मा.लावंड - कायदा अ धकार , मा.उबाळे - शासन अ धकार  

( श णमंडळ), मा.पोमण - संगणक अ धकार , मा.दुधेकर, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 

मा. परजादे, मा.कांबळे, मा.ग ू वार, मा.शेख - कायकार  अ भयंता, मा.बोदड,े मा.बड े- शासन 

अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.महापा लका सभा मांक – ४५ दनांक २०/०६/२०१५ (द.ु२.०० व द.ु४.३० वा.) चा  

सभावृ तांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
----------- 
नयु या 

वषय मांक – १  
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३० अ वये व पंपर  चंचवड शहरा या 

महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम 
.६७ म ये नदश के या माणे खाल ल ४ (चार) वशेष स म या  

नेमणे :- 
       (१) वधी स मती - 
         ( टप - वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.) 
       (२) म हला व बालक याण स मती – 
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    अ) म हला व बालक याण स मतीवर २ मा.सद यां या नयु या करणे. 
          ब) म हला व बालक याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या नयु या  

 करणे. 
    (३) शहर सुधारणा स मती 
           ( टप - शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या  

      आहेत.) 
     (४) डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 

      ( टप - डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर ९ मा.सद यां या  
      नयु या करावया या आहेत.) 

 
मा.नगरस चव - वषय मांक १ – महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे कलम ३० 

अ वये व पंपर  चंचवड शहरा या महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. संचालन 

कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम .६७ म ये नदश के या माणे ४ (चार) वशेष 

स म या नेमणे. वशेष स म यां या मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  

अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये 

तरतूद के या माणे माणशीर त नधी व देऊन नाम नदशना वारे करावया या आहेत.   
 
(१) वधी स मती – वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.  

वधी स मतीवर ९ पा लका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर 

त नधी व देवून नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत रा वाद  काँ ेस आघाडी-८४, 

भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२१, शवसेना व 

आर.पी.आय. महायुती (आघाडी)-१५, महारा  नव नमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ 

इतर-०१ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे यां यावतीने वधी 

स मतीवर नाम नद शत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी-०६, भारतीय 

रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२, शवसेना व आर.पी.आय. 

महायुती (आघाडी)–१, या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण 

महानगरपा लकेतील सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय 

क न यांनी महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात 

यां यामाफत वधी स मतीवर पा लका सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  

उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत 

आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये 
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वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  

नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या 

माणात १) मा.आर.एस.कुमार, २) मा.नंदा वकास ताकवणे, ३) मा.पांढरकर नलेश शंकरराव, 

४) मा.भारती फरांदे, ५) मा.पाडाळे नता वलास, ६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम, ७) मा.भोईर 

भाऊसाहेब सोपानराव, ८) मा. हेञे सुरेश रंगनाथ, ९) मा.चा शीला भाकर कुटे या पा लका 

सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वधी स मतीवर सद य हणून 

नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात 

आले.] 
       

मा.नगरस चव – (२) म हला व बालक याण स मती – 

(अ) म हला व बालक याण स मतीवर २ मा.सद यां या नयु या करणे.  

[म हला व बालक याण स मतीवर २ पा लका सद यांच े सन २००७ चा महारा  अ यादेश 

मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर त नधी व देऊन नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत रा वाद  

काँ ेस आघाडी - ८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी - 

२१, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) - १५, महारा  नव नमाण सेना - ०४, 

भारतीय जनता प  - ०३ इतर-०१ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे 

यां यावतीने म हला व बालक याण स मतीवर नाम नद शत करावया या सद यांची सं या 

रा वाद  काँ ेस आघाडी - ०१, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) 

आघाडी-०१, या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी 

महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत 

म हला व बालक याण स मतीवर पा लका सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  

उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत 

आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये 

वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  

नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या 

माणात १) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास व २) मा.जवळकर वैशाल  राहु ल या पा लका 

सद यां या म हला व बालक याण स मतीवर सद य हणून नाम नदशन वारे नयु या 

कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जा हर कर यात आल.े)  
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मा.नगरस चव - (२) (ब) म हला व बाल क याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या 

                     नयु या करणे.  

[म हला व बालक याण स मतीवर ७ म हला सद यांचे नाम नदशन करणेकामी 

महानगरपा लकेत रा वाद  काँ ेस आघाडी - ८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस 

णत (अप ) आघाडी - २१, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) - १५, महारा  

नव नमाण सेना - ०४, भारतीय जनता प  - ०३ इतर-०१ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे 

तौल नक सं याबळा माणे यां यावतीने म हला व बालक याण स मतीवर नाम नद शत 

करावया या म हला सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी - ०५, भारतीय रा य काँ ेस 

व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी - ०१, शवसेना व आर.पी.आय.महायुती (आघाडी) 

- ०१ या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी 

महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक सं याबळा या माणात यां यामाफत 

म हला व बालक याण स मतीवर म हला सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर 

यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  

उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत 

आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये 

वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  

नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या 

माणात १) मा.नेटके सुमन राज  २) मा. शतोळे शैलजा बाबुराव, ३) मा. दा बाजीराव लांड,े 

४) मा.ठ बरे सुभ ा ई वर, ५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे, ६) मा. गता सु शल 

मंचरकर, ७) मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल या पा लका म हला सद यां या पंपर  

चंचवड महानगरपा लके या म हला व बालक याण स मतीवर सद य हणून नाम नदशन वारे 

नयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जा हर कर यात आल.े)  
 

मा.नगरस चव – (३) शहर सुधारणा स मती – 

शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या करावया या आहेत.   

[शहर सुधारणा स मतीवर ९ पा लका सद यांचे सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 

अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे 

माणशीर त नधी व देवून नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत रा वाद  काँ ेस 

आघाडी-८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२१, शवसेना 

व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी)-१५, महारा  नव नमाण सेना-०४, भारतीय जनता प -०३ 
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इतर-०१ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे यां यावतीने शहर 

सुधारणा स मतीवर नाम नद शत करावया या सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी-०६, 

भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी-२, शवसेना व 

आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) – १, या माणात अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन 

आ ण महानगरपा लकेतील सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी 

वचार व नमय क न यांनी महानगरपा लकेतील यां या प ा या/गटा या तौलानीक 

सं याबळा या माणात यां यामाफत शहर सुधारणा स मतीवर पा लका सद यांची 

नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे 

मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी कर यासाठ  बंद 

लखोटे सभेपु ढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते मा.महापौर यांनी 

माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उपि थत 

ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या 

नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे 

प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद, २) मा.वसंत 

(नाना) आनंदराव ल ढे, ३) मा.जाधव साधना रामदास, ४) मा.पालांडे सुजाता सु नल, ५) 

मा.सौ. वाती मोद साने, ६) मा.पाट ल सुिजत वसंत, ७) मा.च धे आरती सुरेश, ८) मा.भालेकर 

अ णा दल प, ९) मा.बारणे नलेश हरामण या पा लका सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या शहर सुधारणा स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या 

कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात आले.] 
  
मा.नगरस चव – (४) डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती – 

डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर ०९ मा.सद यां या नयु या 

करावया या आहेत.   

[ डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर ९ पा लका सद यांचे सन २००७ चा महारा  

अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये 

तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशन करणेकामी महानगरपा लकेत 

रा वाद  काँ ेस आघाडी-८४, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) 

आघाडी-२१, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी)-१५, महारा  नव नमाण सेना-०४, 

भारतीय जनता प -०३ इतर-०१ या माणे असणारे प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळा माणे 

यां यावतीने डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर नाम नद शत करावया या 

सद यांची सं या रा वाद  काँ ेस आघाडी-०६, भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस 

णत (अप ) आघाडी-२, शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) – १, या माणात 
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अस याचे महानगरपा लकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपा लकेतील सभागृ ह नेता/ वरोधी 

प नेता/ प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न यांनी प ा या/गटा या तौलानीक 

सं याबळा या माणात यां यामाफत डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर पा लका 

सद यांची नाम नदशनाने नयु तीसाठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळी पाठ वले या नावांचे 

बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उपि थतांना खा ी 

कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवुन ते 

मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडुन येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे 

सभेत उपि थत ी.बोदडे यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात 

आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आल  होती यांचे काह  आ ेप नस याने 

या माणे प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.जावेद रमजान शेख, २) मा.ओ हाळ 

शेखर अशोक, ३) मा.ननवरे िजत  बाबा, ४) मा.जगद श शे ी, ५) मा.†ò›. नतीन ाने वर 

लांडगे, ६) मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम, ७) मा.आसवाणी स वता धनराज, ८) मा.मासुळकर 

समीर मोरे वर, ९) मा.पवार संगीता शाम या  पा लका सद यां या पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मतीवर सद य हणून 

नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडुन जाह र कर यात 

आले.] 
 

ठराव मांक - ७३१                        वषय मांक -  १  

दनांक - २५/८/२०१५                      वभाग - नगरस चव  
 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमचे कलम ३० अ वये व पंपर  चंचवड शहरा या 

महानगरपा लके या स म यां या सभा इ. चे संचालन कर या वषयीचे जादा नयमांपैक  नयम 

. ६७ म ये नदश के या माणे १) मा. वधी स मती, २) मा.म हला व बालक याण स मती, 

३) मा.शहर सुधारणा स मती, ४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती या ४ (चार) 

वशेष स म या नेम यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच 

१) मा. वधी स मती – मा. वधी स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा 

महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ 

म ये तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी 

मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न 

महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.आर.एस.कुमार, २) 

मा.नंदा वकास ताकवणे, ३) मा.पांढरकर नलेश शंकरराव, ४) मा.भारती फरांदे, ५) मा.पाडाळे 

नता वलास, ६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम, ७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, ८) मा. हेञे 
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सुरेश रंगनाथ, ९) मा.चा शीला भाकर कुटे या पा लका सद यां या पंपर  चचंवड 

महानगरपा लके या वधी स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात 

आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच –  

२) मा.म हला व बालक याण स मती - अ) मा.म हला व बालक याण स मतीवर २ 

मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  

महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१अ म ये तरतुद के या माणे  माणशीर त नधी व 

देवून नाम नदशना वारे करणेकामी मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक 

सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी 

वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात                   

१) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास व २) मा.जवळकर वैशाल  राहु ल   या पा लका  सद यां या व 

(ब) म हला व बाल क याण स मतीवर ७ मा.म हला सद यां या नयु या सन २००७ चा 

महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१अ 

म ये तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी 

मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न 

महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.नेटके सुमन राज  २) 

मा. शतोळे शैलजा बाबुराव, ३) मा. दा बाजीराव लांड,े ४) मा.ठ बरे सुभ ा ई वर, ५) 

मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे, ६) मा. गता सु शल मंचरकर, ७) मा.अि वनी गजानन 

चंचवड-ेपाट ल या पा लका म हला सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या म हला व 

बाल क याण स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या 

अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच – 

३) मा.शहर सुधारणा स मती – मा.शहर सुधारणा स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या सन 

२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम 

३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी 

मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण 

सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न 

महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.सौ.पानसरे अ मना 

महं मद,  २) मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे, ३) मा.जाधव साधना रामदास, ४) मा.पालांडे 

सुजाता सु नल, ५) मा.सौ. वाती मोद साने, ६) मा.पाट ल सुिजत वसंत, ७) मा.च धे आरती 

सुरेश, ८) मा.भालेकर अ णा दल प, ९) मा.बारणे नलेश हरामण या पा लका सद यां या 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या शहर सुधारणा स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे 

नयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. तसेच -  
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४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती – मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक 

स मतीवर ९ मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ३१ अ म ये तरतुद के या माणे माणशीर 

त नधी व देवून नाम नदशना वारे करणेकामी मा यता ा त प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे 

तौल नक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सभागृ ह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता 

यां याशी वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात 

१) मा.जावेद रमजान शेख, २) मा.ओ हाळ शेखर अशोक, ३) मा.ननवरे िजत  बाबा, ४) 

मा.जगद श शे ी, ५) मा.†ò›. नतीन ाने वर लांडगे, ६) मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम, ७) 

मा.आसवाणी स वता धनराज, ८) मा.मासुळकर समीर मोरे वर, ९) मा.पवार संगीता शाम या 

पा लका सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक 

स मतीवर सद य हणून नाम नदशना वारे नयु या कर यात आ या अस याचे जाह र 

करणेत येत आहे.                                          

मा.माया बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरेतर एक कडे  

आपण बे ट सट चे व न पाहतो आ ण दुसर कडे या शहराम ये डुकरं, कुञी आ ण मोकाट 

जनावर यांच ज े सा ा य पसरलेले आहे यां याकड शासनाच बलकुलह  ल  नाह . या 

गो ट संाठ  आ ह  वारंवार अ धका-याकडे त ार  के यातर  याची कोणीह  द ता घेत नाह . 

डॉ.गोरे यांना पंधरा दवसापुव  मी वनंती केल  होती क  या संपुण शहरात डुकर, कुञी आ ण 

मोकाट जनावर कती याची मा हती दयावी. पंधरा दवसात यांनी मला फ त एकच पेपर 

दलेला आहे यात फ त कु याची मा हती दलेल  आहे बाक ची मा हती यां याकड े बलकुलह  

अ हेलेबल नाह  आ ण येक वेळी मला उ तर मळते क  लाक जागेवर नाह , ते आज इकडे 

गेले, तीकडे गेल.े आम या सार या नगरसेवकांची जर ह  प रि थती आहे तर सवसामा य 

नागर कांनी दाद मागायची कोणाकड.ं याची जी मा हती दलेल  आहे ती तु हांला सांगत.े    

२००६-०७ साल  मे.महारा  टेक कॉप रेटर ऑफ ऍ ीक चर  या सं थेला यांनी ठेका दलेला 

होता याची तरतूद केल  ती आठ लाखाची केल  व खच केला ७,७५,७२०/- आ ण कु यावरती 

श ञ या १८०४ के या. २००७-०८ ला तरतूद केल  साडे आठ लाख खच केला ६,१९,२००/-    

आ ण शा ञ या १४४० के या. २००९ ला ८ लाखाची तरतूद व ६ लाखाचा खच केला व 

श ञ या १४४० के या. २०१० ते २०१३ एकाच सं थेला ठेका दलेला आहे, पशुक याण 

सं था, प जी मल. १५ लाखाची तरतूद केल  होती आ ण खच केला ७,८४,२४५ व श ञ या 

२०३७ के या. एकाच सं थेला तीन तीन वष आपण टडर दलेल  आहेत. सोसायट  फॉर 

ऍ नमल ोटे शन, को हापुर आ ण पपंल फॉर ऍ नमल, पुणे या दो ह  सं थेला आपण तीन 

वष झाले काम देतोय पण यांच काम अतीशय घाणेरड कारच आहे. अ रश: नागर क 

वैतागलेले आहेत आ ण येथे सभागृ हात बसलेले १२८ नगरसेवक सु दा यामुळे ञ त आहेत.  
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येक क मट म ये डॉ.गोरे यांचा वषय येतो एकह  नगरसेवक यां या कामाब ल समाधानी 

नाह .  जर असे शासनाचे काम असेलतर माट सट  आप याला वसरावीच लागेल. डॉ.गोरे 

यांनी टेजवर येवून याची संपुण मा हती दयावी. शहरात २००५ पासून कती कुञी पकडलेल  

आहेत व कती मोकाट जनावर पकडल  याची संपुण मा हती सभागृ हाला आता दयावी. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  आता मायाताई 

बारणे यांनी वषय मांडलेला आहे.  स य प रि थती यांनी मांडलेल  आहे परंतु तो वषय पुढे 

आहे. वषयानुसार चालूयात. वषय मांक १ यावा व तो वषय आ यानंतर यांची मा हती 

यावेळेला दयावी व याच उ तरह  यावेळेला दयाव आता वषय पञीकेवर ल वषय चालू 

करावेत. 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े             

ठराव मांक - ७३२                        वषय मांक -  २  

दनांक - २५/८/२०१५                      वभाग – मा.आयु त  
 

     संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/८/का व/४५/१५  

              द.२५/५/२०१५ 

         २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०२० द.२१/७/२०१५    

मा. डा स मती सभा ठ. .१०९ द.१५/७/२०१५ नुसार, मा.महापा लका सभा ठराव  

.४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल डा वभागाकडील धोरण 

नयमावल  भाग .०१ ड श यवृ ती व आ थक मदतीक रता नयम मांक-०३. आंतररा य 

तरावर ल खेळाडूंना पधम ये सहभागी हो यासाठ  आ थक सहा य करणे नुसार म.न.पा. 

प रसरातील जे खेळाडू ए शयन, रा कुल कॉमनवे थ ऑ ं लि पक अशा नामां कत आंतररा य 

पधम ये सहभागी होतात. अशा खेळाडूंना वास खच, वेश शु क नवास, भोजन इ. 

खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत जा त र. .१,००,०००/- पयत अथसहा य दे यात यावे. अशी 

महापा लका डा धोरणाम ये मा यता दे यात आलेल  आहे.  

तसेच डा धोरण, भाग .१ - फ - डा श ण क  - याम ये अ. .०२ साहसी 

डा कारांना उ तेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – पधा मक व 

अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य आहे, यां या पधा घेऊन 

इतर इ हटचे ा या क दाख व याचा य न हावा. यामुळे या खेळांना मो या माणात 

ो साहन मळेल. तसेच श ण राब वणे, साहसी स ताह भर वणे व साहसी डा कारांना 

पुर कार दे यात यावेत. मो हमांसाठ  आ थक मदत तसेच सा ह य खरेद  व इतर बाबींसाठ  

आ थक मदत कर यात यावी. भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद केलेले आहे. 



20 
 
 परंतु डा धोरणाम ये, म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  

यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबतचे नयम व अट  नि चत 

केलेले नाह त. म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत सोबतचे प  अ म ये नमूद केले माणे 

नयम व अट  नि चत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ------ 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
                      
ठराव मांक - ७३३                        वषय मांक -  ३  

दनांक - २५/८/२०१५                      वभाग – मा.आयु त  
 

  संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . डा/८/का व/५६/१५  

           द.०३/०६/२०१५ 

      २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०२१ द.२१/७/२०१५  

 मा. डा स मती सभा ठ. .११० द.१५/७/२०१५ नुसार, ी.अ नल चं कांत वाघ, 

फायरमन अि नशामक वभाग यांची द. १८/०५/२०१५ ते ०५/०६/२०१५ या कालावधीम ये माऊंट 

गंगो ी ३, (उंची ६,५५७ मी.उंच) येथील गयारोहण मो हमे क रता नवड करणेत आलेल  

असलेन,े सदर मो हमेक रता इं डयन माऊंटने रंग फेडरेशन, द ल  व सदर मो हमेक रता 

इं डयन माऊंटने रंग फेडरेशन, द ल  यांची मा यता घेतलेल  असून, 3 Point Adventure, 

Uttarakhand ह  सं था या मो हमेची सु े व जबाबदार  वीकारत असून, या सं थेमाफत ह  

मो हम पार पाडणे क रता र. .१,५०,०००/- (अ र  र. .एक लाख प नास हजार फ त) इतके 

आ थक सहा य मळणेबाबत मागणी केल  आहे.  

मा.महापा लका सभा ठराव .४२१ द.१८/०१/२०१४ अ वये डा धोरण पा. .१४ वर ल 

डा वभागाकडील धोरण नयमावल  भाग .०१ ड श यवृ ती व आ थक मदतीक रता 

नयम मांक-०३. आंतररा य तरावर ल खेळाडूंना पधम ये सहभागी हो यासाठ  आ थक 

सहा य करणे नुसार म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू ए शयन, रा कुल कॉमनवे थ 

ऑ ं लि पक अशा नामां कत आंतररा य पधम ये सहभागी होतात. अशा खेळाडूंना वास 

खच, वेश शु क नवास, भोजन इ. खचा या ७५ ट के कंवा जा तीत जा त र. .१,००,०००/- 
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पयत अथसहा य दे यात यावे. अशी महापा लका डा धोरणाम ये मा यता दे यात आलेल  

आहे.  

नमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा य खेळाडूंसाठ  सदर आ थक सहा य देय 

राहणार नाह . महारा  शासन, क  सरकार अथवा पंपर  चंचवड म.न.पा. यापैक  एकाच 

ा धकृत सं थेकडून पधा वास नवास, भोजन खच देय रा हल. तसेच लेखी प  संबं धत 

रा य,रा य डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक रा हल. अशी महापा लका सभेने डा 

धोरणास मा यता दलेल  आहे. 

पंपर  चंचवड म.न.पा. डा धोरण, भाग .१ - फ - डा श ण क  - याम ये 

अ. .०२ साहसी डा कारांना उ तेजन देणे यात भाग-३ – इतर अँड हचर पो स – 

पधा मक व अ पधा मक असे वग करण क न या इ हट या पधा घेणे श य आहे, 

यां या पधा घेऊन इतर इ हटचे ा या क दाख व याचा य न हावा. यामुळे या खेळांना 

मो या माणात ो साहन मळेल. तसेच श ण राब वणे, साहसी स ताह भर वणे व साहसी 

डा कारांना पुर कार दे यात यावेत. मो हमांसाठ  आ थक मदत तसेच सा ह य खरेद  व 

इतर बाबींसाठ  आ थक मदत कर यात यावी. भ व यात वचार कर यात येईल. असे नमूद 

केलेले आहे. 

परंतु म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  नि चत केले या नाह त. 

याबाबत मा.आयु त यांची मा.महापौर यांचेशी द.१२/५/२०१५ रोजी सम  चचा झाल . सदर 

चचम ये मा.आयु त यांनी डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व 

म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे 

बाबत या नयम व अट  नि चत करणेस, मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर ी.अ नल 

चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या गयारोहण मो हम 

२०१५ क रता आ थक सहा य अदा कर यात यावे, असे ठरले होते. 

यानुसार तातडीची बाब हणून मा.आयु त यांचेकडील आदेश . डा/३/का व/२०१५ 

द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक वभाग यांना माऊंट 

गंगो ी ३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक 

लाख फ त) 3 Point Adventure Agency यांचे नावे धनादेशा दारे आ थक सहा य अदा 

कर यात आलेले आहे.  

डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा. अ धकार , कमचार  यांना 

गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  नि चत 

करणेस, मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु त यांचेकडील आदेश 

. डा/३/का व/२०१५ द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक 
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वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य 

र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ त) 3 Point Adventure Agency यांचे नावे 

धनादेशा दारे अदा के याने यास मा. डा स मती सभेमाफत मा. थायी स मती सभा व 

मा.महापा लका सभेची काय तर मा यता घेणे आव यक आहे.  

 सबब डा धोरणाम ये म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  

यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा करणे बाबत या नयम व अट  नि चत 

करणेस, मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर मा.आयु त यांचेकडील आदेश 

. डा/३/का व/२०१५ द.१३/५/२०१५ अ वये ी.अ नल चं कांत वाघ, फायरमन अि नशामक 

वभाग यांना माऊंट गंगो ी ३ या गयारोहण मो हम २०१५ क रता आ थक सहा य 

र. .१,००,०००/-,(अ र  र. .एक लाख फ त) 3 Point Adventure Agency यांचे नावे 

धनादेशा दारे अदा के याने यास काय तर मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

         ------ 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े  
                      

                        वषय मांक - ४  

दनांक - २५/८/२०१५                      वभाग – मा.आयु त  
 

    संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८४/२०१५  

              द.२३/०७/२०१५ 

           २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०८५ द.४/८/२०१५    

   मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला असे 

कोणतेह  लेखा शष नस याने सदरची खाजगी मा यता ा त वदयालयाकडील वदया याकडुन 

२५ ट के र कम जमा कर याबाबत न याने लेखा शष नमाण करणे आव यक आहे. 

मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला खाजगी 

वदयाथ  बसपास २५ ट के र कम जमा हे लेखा शष न याने नमाण करणसे मा यता देणेत 

येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
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मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन २०१५-१६ चे 

अंदाजपञकात काह  तातडीचे व अ याव यक कामांचा समावेश करावा लागणार याकामी फ त 

तरतुद वग करण करावे लागणार आहे.  

१) खाल ल कामा मधून वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा शष पा
न 
ं . 

अ.
. 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१५-
१६ ची 

तरतुद लाख 

वग करण 
र. .तरतुद 

१ भाग .९ संभाजीनगर 
येथील आर ण 
.जी.पी.१३२ (बस 

ट मनस) वक सत 
करणे. 

वशेष 
योजना  

५७ ४० १२०००००००० ८५०००००० ४००००००० 

 
२) खाल ल कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा शष पा
न 
ं . 

अ.
. 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१५-
१६ ची 

तरतुद लाख 

वग करण 
र. .तरतुद 

२ संभाजीनगर शाहू नगर 
येथे थाप य वषयक 
कामातील उव रत कामे 
करणे.   

वशेष 
योजना  

न वन 
काम/ वद
युत 
वभाग    

७,००,००,००० 
(७ कोट ) 

०.०० ३,५०,००,००० 
(३ कोट  ५० 
लाख) 

३ भाग . २८ 
मासुळकर कॉलनी 
येथील केट ंग ाऊंड 
म ये आ छादन करणे 
व शाळेय सु वधा 
नमाण करणे.   

२४) शाळा 
मैदाने 
आ ण 

डा 
संकुल 
उभारणे 
व दु ती 
करणे  

न वन 
काम 
थाप य 
वशेष 
योजना   

१००००००० 
(१ कोट ) 

०.०० ५०००००० 
(५० लाख) 

४ भाग . २८  
W-Sector ते टे को 
कंपनी समा भंती लगत 
र ता वकसीत करणे.   

९) रोड 
पे हमट 
मॅनेजमट 
स ट म 
अहवालानु
सार र ते 
सुधारणा 
अंतगत 

न वन 
काम 
थाप य 
वशेष 
योजना   

२००००००० 
(२ कोट ) 

०.०० ५०००००० 
(५० लाख) 
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कामे 
करणे  

 
तसेच सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील खाल ल कामाम ये न याने बदल करणेत आलेला 
आहे.  
अ.
. 

कामाचे नाव पा
न 
ं . 

अ.
. 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१५-
१६ ची 

तरतुद लाख 

वग करण र. .तरतुद 

खाल ल कामाचा अंदाजपञकात समा व ट आहे या मधून तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी.  
१ पंपर  चंचवड 

महापा लका 
काय ेञातील आर ण 
. ३०१ येथे रा पता 

महा मा गांधी यांचा 
भ य पुतळा उभारणे व 
सहल क  पयटन थळ    

५८ ६२ ४०००००००० 
(४० कोट ) 

५००००००० 
(५ कोट ) 

२००००००० 
(२ कोट ) 

 
खाल ल कामाचा अंदाजपञकात समावेश कर यास तसेच वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
२ भाग .९ संभाजीनगर 

येथे बड हॅल  येथे 
लेसर शो साठ  
आव यक कामे करणे. 

न वन 
काम/ 
वदयुत 
वषयक   

१०००००००० 
(१० कोट ) 

०.०० ३००००००० 
(३ कोट ) 

 एकूण   ५००००००० 

(५ कोट ) 

५००००००० 

(५ कोट ) 

 
तसेच संभाजीनगर . .९ म ये उवर त द यांचे नुतनीकरण करण,े तसेच वदयुत वषयक 

कामे करणे या कामाचा सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात समावेश नाह . परंतु सदर काम करणे 

आव यक अस याने, सदर कामाचा समावेश सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात क न 

अंदाजपञकातील पानांक ५७ अ. . ४० येथील . .९ संभाजीनगर येथील आर ण . 

जी.पी.१३२ ( बस  ट मनस  वक सत करणे ) हया कामाव रल र. . ९ कोट मधुन र. . ५ 

कोट  सदर कामाकर ता वग करण क न थाप य वभागाकडील क पाअंतगत अंदाजपञक 

२०१५-१६ मधील पान . ५६ अ. .४ या कामाअंतगत न याने न वदा काढून सदर काम क न 

घेणेस मा यता देणेत यावी. 
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मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                        

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- भाग मांक ५७ पंपळ 

गुरव म ये ठक ठकाणी ं द करण झाले या व मनपाच े ता यात आले या र यांच े खडी मु म व 

बीबीएम करणेकामी न वदा नोट स मांक ३/६७-२०१४-१५ चे कामास र कम . ९८,००,०००/- पयत 

शासक य मा यता आहे. सदर कामास वाढ व र. . ८३,७५,०००/- (एकूण याऐंशी लाख पं याह तर 

हजार फ त) ची आव यकता आहे. म.न.पा. च ेसन २०१५-१६ च ेअंदाजपञकांतील पथ-खडी मु माच े

र त ेया लेखाशीषावर ल पान मांक २०० अ. .३० वर नमूद केले या कामावर पु रेशी तरतूद वग करणे 

आव यक आहे. तर  म.न.पा.च ेसन २०१५-१६ च ेअंदाजपञकांतील पान .५९३ अ. .१ वर र कम . 

२४१.१४ कोट  तरतूद असून यामधुन पथ खडी मु माच ेर त ेया लेखाशीषावर ल पान . २०० अ. . 

३० या लेखाशीषावर ल कामासाठ  र कम . ८३,७५,०००/- या रकमे या तरतूद वग करणास मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच कासारवाडी भाग . ६३ मधील खाल  नमुद केले या वकास कामांना अपुर  

तरतुद अस यामुळे सदर कामांवर तरतुद वग करणे आव यक आहे तर  सदर कामांवर खाल ल माणे 

तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा श
ष 

पान 
. 

अनु
. 

मुळ तरतुद वाढ घट 

अंदाजपञक
य र कम 

सन२०१५-१६ 
ची तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 

आव यक 
तरतूद 

२ . .६३ 
कासारवाडी 
येथील 
मशानभूमीचे 

नूतनीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना  

 
 
 

२६ १३५ १००००००० ८००००० ७०००००० ६२००००० ० 

३ . .६३ 
कासारवाडी येथे 
काँ ट र ते 
करणे 

वशेष 
योजना  

 

२६ १३८ ३००००००० ६००००० ३००००००० २९४००००० ० 

४ . .६३ म ये 
यानक , 
के टंग ाऊंड 

व हाल बॉल 
ाऊंड तयार 

करणे.  

वशेष 
योजना  

 
 
 
 

५४ ३० १००००००० ६००००० ३०००००० २४००००० ० 

५ . .६३ 
कासारवाडी 
आर ण . २२ 

वशेष 
योजना  

 

५१ ३१ २००००००० १०००००० ७०००००० ६०००००० ० 
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येथे मैदान 
तयार करणे. 

 
 
 
६ 

पाणीपुरवठा 
ट पा १     
जे.एन..यु.आर. 
एम. 

 
 
 

पाणीपु
रवठा 
ट पा १ 
जे.एन.
एन.य.ु
आर.ए
म.अंत
गत 
कराव
याची 
कामे 

५९३ १ ३३१११००००० २४११४००००० २३६७४०००००  ४४०००००० 

पवना 
धरणापासून 
स.े .२३ पयत 
थेट पाईपलाईन 
टाकणे. 

      २४१४४००००० २४१४४००००० ४४०००००० ४४०००००० 

 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुरेश हेञे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- महानगरपा लके या फ 

ेञीय वदयुत कायालयाची थापना भाग पुनरचनेअंतगत २६/१/२०१३ रोजी झाल  आहे परंतु 

वदयुत कामकाजासाठ  अ याव यक तां ञक  व अतां ञक कमचार  वग अपुरा मळाला 

अस याने कामकाजात अडचणी नमाण होत आहेत. याबाबत भाग स मती बैठकांम ये 

वारंवार चचा झाल  असून शासन वभागात मागणी क न देखील आज अखेर आव यक 

कमचार  वग नयु त होऊ शकलेला नाह . यामुळे नागर कांची दवाब तीबाबत होणार  गैरसोय 

टाळ यासाठ  “ि टलाईट देखभाल दु ती व चालनाचे कामकाज” वतंञ न वदा मागवून 

ठेका प दतीने द यास गैरसोय दुर होणार आहे. तर  फ ेञीय कायालयाकर ता ि टलाईट 

देखभाल दु ती व चालनाचे कामकाज करणेकर ता न वदा प दतीने कामकाज क न 

घे यासाठ  सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात वतंञ लेखा शषक नमाण क न यावर महसुल  

अंदाजपञकातील पानांक ९६ अ. .५ येथील ि टलाईट वज बले या लेखा शषाव न तरतुद 

र कम पये २४ कोट तून र कम पये ५० लाख र कम वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.द ताञय साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.                                    

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषया संदभात 

माझे काह  ऑ जे शन नाह . उपसूचनेसह वषय पास कर यास हरकत नाह . पण 

श णमंडळाचे  आडीच म हने उलटून सु दा आतापयत सा ह य काह ह  दलेले नाह . नोटबुक, 

बुट वगैरे काह  वाटप झालेले नाह . प हले टडर काढले ते रजे ट केले ते का केले मा हती 
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नाह  याचे कारण सभागृ हाम ये सांग यात यावं. इमज सी मॅटर आहे. मुलांना नोटबुक नाह , 

पु तक नाह त, परत टडर काढले. या अगोदर मुलेपनी असा रमाक मारला होता क  ॅ ड 

नेम टाकून टडर काढू नका तर ह  दुसरे टडर ॅ ड नेम टाकूनच काढले गेले आहे. या 

टडरलाह  हायकोटात टे आला आहे असं मला समजतं. मा या मा हतीनुसार मंञालयाने हे 

सव अ धकार आयु तांना दलेले आहेत. हे पञ २८ ऑ टोबरला महानगरपा लकेला पाठवलेले 

आहे. ते पञ वाचून दाखवतो. याम ये श ण मंडळाला धान कर यात आलेले सव अ धकार 

आपोआप संपु टात आलेले आहेत याचा अथ काय क  श णमंडळाच े अ धकार संपु टात 

आलेले आहेत परंतु हे सव अ धकार आयु तांना दलेले आहेत याचचे उदाहरण सांगतो, पुणे 

महापा लकेम ये श णमंडळाने टडर काढले याम ये आहे क  यासंदभात नणय घे याचे सव 

अ धकार मा.आयु त, पुणे मनपाला असतील. मग आप या महापा लकेत टडर काढताना 

श णमंडळाला अ धकार आहेत असे कसे काय हणलेले आहे. आयु तांना अ धकार आहेत. 

श णमंडळाला फायनान शअल अ धकार नाह त ते आयु तांना आलेले आहेत. याब ल 

प ट करण पा हजेत.  टडर जे काढलेले होते ते सा ह य वाटप केलेले आहे का. यापु ढे रटडर 

कधी काढणार मुलांना पु तक, वहया, बॅग हे कधी वाटप करणार याची मा हती दयावी. 

आयु तांनी हे सांगावे क  अशा पॉवर आप याकडे आले या नाह त का मा याकडे मंञालयाचे 

पञ आहे यामुळे याबाबतीत प ट करण दे यात यावे ह  वनंती. 

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव अ धकार  वग आ ण पञकार 

मञ. या वषयाला अनुस न मला काह  गो ट  तु हांला सांगाय या आहेत क  आप या 

शाळेची प रि थती अतीशय दयनीय आहे. केशवनगर शाळेम ये मराठ  आ ण हंद  या 

वषयाला श क नाह त. दळवीनगर या शाळेत सु दा श कांची कमतरता आहे. अशी 

प रि थती महापा लके या या या शाळा आहेत या शाळेम ये आहे. आपण शाळेतील 

वदया यावर एवढा खच करतो परंत ु जर यांना शक व यासाठ  श कच नसतीलतर 

नि चतपणे या गो ट कडे आपण ल  दले पा हज.े आपण जर या शाळेम ये श ण देवू 

शकत नसालतर, यांना श क देवू शकत नसालतर नि चतपणे आपण हा एवढा मोठा खच 

करतो आ ण या वदया याना श णापासून वंचीत ठेवू शकत नाह त. श कांना इले शन 

डयुट  सु दा दले या आहेत, महापा लके या शाळेम ये वदयाथ  येणार ते गर ब घरातून 

आलेले असतात. यांना श णाचा अ धकार आहे. आपण यांना श ण दे याची जबाबदार  

घेतलेल  आहे परंतु ती जबाबदार  फ त कागदावरच आहे. य ात काह  गो ट  घडत नाह त. 

भरपूर श क, भरपूर पालक मा या घर  रोज येतात. सीपल नाह , श क नाह  असे 

सांगतात. मा.महापौर साहेब, मी मागे आप याला बोललो होतो. आप याला महापा लके या 

शाळेतील श ण सुधारावयाच ेअसेलतर तु ह  नवीन जीआर काढा, मंजुर क न या क  सव 

नगरसेवकांची मुलं, सव अ धका-यांची मुल ं हे फ त सरकार  शाळेत शकतील. जबाबदार  
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यायचीतर पुण या. नावाला जाबाबदार  घेवून वदया याचे नुकसान क  नका. गर बांना 

शक याचा अ धकार आहे या गो ट कडे आपण ल  दले पा हज.े उबाळे मॅडमकडे आ ह  

वेळोवेळी श कां या बाबतीत त ार  घेवून वेळोवेळी येतोत, तर  पु रेशा श कांचा पुरवठा 

करावा व या वषयाकडे आपण ल  घालावे आ ण सव वदया याना श ण दे यासाठ  

श कांची नयु ती करावी. 

मा.द ताञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव नगरसेवक, नगरसे वका, 

अ धकार  वग. वषय मांक ४ हा मा य मक शाळेचा वषय आहे. आयु त साहेब, श कां या 

संदभात चार पञ आप याला, श णमंडळाला आ ण श ण अ धका-यांकडे दलेले आहेत. 

पञाची तार ख २७/७/२०१४, २०/४/२०१५, १९/७/२०१५, १९/९/२०१४ आहे. आम याकडे शाळा 

मांक ९०,९१ चखल  गावाम ये शाळेची पटसं या १ ल  ते ७ वी ४९४ आहे व दोन 

ट याम ये वग भरले जातात दोन वगाम ये जवळपास १४ वग आहेत व श क फ त ११ 

आहेत. शाळेचा पट एवढा चांगला असेलतर, दोन ट याम ये शाळा भरत असेलतर आ ण ११ 

श क यांना देत असालतर १५ वग भरतात तर मला याचे गणीत तु ह  समजावून 

सागंीतलेतर बरे होईल. या श कांनी शाळा कशी चालवायची. हणजे एका वगात दोन 

बसवायचे का दोन वगात एक श क बसवायचा. श णदानाचे आपण काम करतो तर 

या यामाग ेनेमका आपला काय उ ेश आहे. एवढा मोठा खच करतो, शाळेला सव सा ह य 

देतो. आ ह  वनंती क न सांगतो क  सगळयात चांगला पट आम या शाळेचा असताना तु ह  

श क देत नसाल आ ण या पञाला तु ह  केराची टोपल  दाखवत असालतर मला वाटत नाह  

यापु ढे शाळा चांग या चालव या जातील. नाह तर शाळा हॅ डवक करा, एखादया सं थेला 

बोलवा. शाळा डोनेट करणारे लोक आहेत. कोणी आप याला कॉ युटर देतं, कोणी लॅपटॉप देतं, 

कोणी बाक ची मदत करतयं. महापा लके या शाळा आपण चालवाय या नसतीलतर, श क 

दयायचे नसतीलतर ती शाळा सु दा कोणालातर  चालवायला दयावी. महापा लका सु दा उदया 

कोणालातर  चालवायला दयावी लागेल कारण क  आता एलबीट  बंद झाल . या वदया याची  

हालत एवढ  वाईट असताना मी अनेकवेळा श णमंडळाला त ार  केले या आहेत. १५ 

ऑग टला आ ह  येक शाळेला ि हजीट देत असताना यावेळेस तेथील श कानी  आ हांला 

ह च यथा मांडलेल  आहे. शाळेला श क नाह त, आम याकडेतर शाळा मांक ९२ ला 

मु या यापक पण नाह त. एवढया आपण सो यासार या चांग या शाळा बांधले या आहेत, 

वदयाथ  येतात, लम ऐर याम ये वदयाथ  येतात, श ण चांग या तीच े आहे असे 

असताना जर आपण श क देवू शकत नसालतर ह  नषेधाथ बाब आहे. आयु त साहेब, 

आप याला वनंती आहे क , उबाळे मॅडम सु दा उ तर काय देतात हे मी तु हांला सांगीतलेले 

आहे. नगरसद यांना कसे बोलायचे हे सु दा यांना कळत नाह. मी अनेकवेळा या ठकाणी 

सु दा बोललो आहे, यांना वनंती केलेल  आहे. हे श क महापा लके या शाळा चाल वतात 
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या श कांची यथा यांना मा हती असत.े आप या पंपर  चंचवड शहराम ये अनेक 

चांग या शाळा आहेत. तथ सु दा आपले वदयाथ  जातात. काह  श कांनी आपला पट कसा 

वाढेल याचे काम करत असतात, श ण चांगल मळेल यासाठ  ते काम करत असतात जर 

यांना आपण ताकद दल  नाह तर मला वाटत नाह  महापा लके या शाळा चांग या राहतील. 

हणून आयु त साहेब तु हांला वनंती आहे क  या वषयात आपण गांभीयाने ल  देवून 

आ हांला रझ ट मळाले पा हजे. आयु त साहेब तु ह  फ त हो हणतात परंतु  या यावर  

ऍ शन घेत नाह त. मला शाळा . ८९,९०,९१  या शाळाना श क अपु रे आहेत ते दे याची 

यव था करावी अ यत: आ ह  श णमंडळातील सव वदयाथ , श क या ठकाणी पुढ या 

मट ंगला आणून नदशन करत  बसवू, ध यवाद. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह. हा खाजगी 

वदयाथ  बसपास २५ ट के र कम जमा हे लेखा शष यासाठ चा हा वषय आहे. आपण  

माग या महापा लका सभेम ये पीएमपीएमएल या पासचा हा वषय मंजूर केलेला आहे परंतु 

या यावर आजतागायत कुठल ह  कारवाई झालेल  नाह . आज सकाळीच मा याकडे 

ा धकरणामधील जी मतीमंद मुलांची शाळा आहे तथून पालक आलेले होत.े  यांनी सांगीतले 

क  नागरव ती वभागा म ये या पासेससाठ  या मुलांचे फॉम भरले जातात परंतु या ठकाणी 

गे यानंतर सांग यात येते अजून ह  योजना सु  झालेल  नाह  तर  याचा खुलासा करावा. दोन 

वेळा जीबी तहकूब झा यानंतर हा वषय आपण केला. मतीमंद मुल आहेत, एकतर या 

मुलांना शाळेम ये आण यासाठ  आईवडीलांना भरपुर ञास होतो. खेड, राजगु नगर मधुन मुलं 

या शाळेम ये येतात, भोसर मधून येतात, संपुण शहरामधुन मुल या ठकाणी येतात. असे 

असताना ती योजना चाल ूक न सु दा यांना आजतागायत पास का दले नाह . यां यासाठ  

ह  योजना मोफत आहे, या कॅटेगर म ये ते बसतात. या वषयासाठ  का वाट बघीतल  गेल .  

दरवष  जूनम ये शाळा सु  होतात व जुलैम ये आपण ह  योजना सु  करतो आज ऑग ट 

म हना संप याची वेळ आलेल  आहे तर  याचे उ तर शासनान ेदयावे. याचे उ तर नागरव ती 

वभागाने दयावे सदर पास का दलेले नाह त, कधी देणार आहेत. याला उपसूचना दलेल  आहे. 

आपण आ थक वषाचे बजेट मंजूर करतो. या यावरती दवस दवसभर चचा करतो. 

स मा.सद य आपआप या वॉडात काय काय पा हजे या यावरती सुचना करतात, अ यास 

करतात, अ धकार  अ यास करतात आ ण ते केलं असताना या यानंतर लेखा शष वग थायी 

स मतीम ये कंवा महापा लका सभेम ये होतात या या बाबतीत कोणीह  कोणाशी चचा करत 

नाह . येकाला आप या वॉडातील काम चांगल हावे अशी अपे ा असते आ ण ती असायला 

पा हज.े परंतु ते करत असताना दुस-या या वॉडा मधुन आपण बजेट घेतो का कुठ या 

कामातुन घेतो या याव न आप या कामात फरक पडणार आहे याची सु दा तपासणी झाल  

पा हज.े आता सद यांनी सांगीतले एलबीट मळेु ५०० कोट ची तुट आहे. एक कडे ५०० कोट ची  
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तूट आहे आ ण एक कडे जर तु ह  अशा कारची र कम वग करणार असालतर येकाच 

भ व य काय आहे. नवडणूका जवळ आले या आहेत. पुढ या वष  कुठलेह  कामकाज 

कर यासाठ  सभागृ हात सद य येणार नाह त आ ण असं असताना या वष च कामाची घाई 

आहे. मा.आयु त साहेब, आप याला वनंती आहे क  अशा कारे वगवार च ेजे वषय चाललेले 

आहेत या याम ये आपण कटा ाने ल  ठेवावे जेणेक न जे मे टेन सचे काम येका या 

वॉडमधल  आहेत, भाग स मती असो कंवा कुठल ह  स मती असो या याम ये आ ह  

मागणी करतो यावेळेला सांगीतले जाते क  दडपटच फ त टडर काढले जाईल. असे असताना 

कोणावरह  अ याय झाला नाह  पा हज,े ध यवाद. 

मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार  नगरसेवक, पञकार 

बंधुनो. अनेक मा या सनीअसनी यावर चचा केल . सभागृ हात अनेकवेळा या वषयावर  चचा 

झालेल  आहे, पण महापौर साहेब, आपण या उ ेशाकडे जातोय का ? यातून काह तर  

न प न हावे लागत.े  १५ ऑग ट १९४७ ला हा भारतदेश वातंञ झाला. २६ जानेवार  १९५० 

ला या देशाची घटना अंमलात आल . ३९५ कलमाच सं वधान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या 

देशाला अपण केलं. त े३९५ कलम लह त असताना एक ४५ वे कलम भारतीय रा यघटनेम ये 

समा व ट कर यात आलं, काय सांगत ते कलम, येकाला क पलसर  श ण मळाल 

पा हज.े डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना घटनेम ये ४५ वे कलम का यावं लागलं. डॉ.बाबासाहेबांना  

ए यूकेशन क पलसर  असं का हणाव लागल. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे काह  ठकाणी 

लह तात श ण हे वा घणीचे दुध आहे आ ण ते घेत यानंतर तो गुरगुर या शवाय राहणार 

नाह . एका उदा त, एका उंचीवर घेवून जा यासाठ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेम ये ४५ वे 

कलम समा व ट केल. आयु त साहेब, तु हांला सं वधानीक अ धकारा या आधारावर काह  

सं वधानीक अ धकार सं वधानाने ा त केलेले आहेत, दलेले आहेत तुम या ते अंगीकृत 

आहेत. आ ह  मंडळी पाच वषानंतर असू कंवा नस ू पण तु ह  अ धकार  या सगळया 

गो ट ं या अंमलबजावणीसाठ  नेहमी क टब द असले पा हजेत. १८७२ ला जपानन ेएक योग 

केला क  तथला समाज श णाने सुधारला पा हज.े  हरो शमा आ ण नागासाक वर अमेर केनी 

केलेल  बंबार  हे तथ या लोकांना दाखवून जातं, तथल  झालेल  नापीक  ज मन या सगळया 

गो ट चा अनेकवेळा वचार केला पण तथ या माणसानं  श णा या जोरावर १८७२ पासून 

आजपयत जपानम ये केलेल  गती ह  सुयाला सा  ठेवून आहे. केवळ श णा या जोरावर 

आपण मोठं होवू शकतो हे उ तर कोर याने दाखवून दले आहे. आप या भारतातल केरळ हे 

छोटेसे रा य १०० ट के सा र आहे.  यांनी सु दा सव श णा या जोरावर गती केल .  

महारा  हा थोर पु षांची परंपरा लाभलेला देश आहे.  शवाजी महाराजांनी सु दा संभाजी 

राजनेा ते अ श ीत होते पण मा या रा यकारभाराम ये या अ श ीतपणाम ये कारभार 

सुधारला हणून राजे संभाजीला यांनी काशीला पाठ वले आहे. संभाजीराजनेी अतीशय 
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ह त लखीत तुलशीदासापे ाह  चांगल सा ह य यांनी नमाण केलं. बु दभूषण नावाचा ंथ 

संभाजी महाराजांनी लह ला आ ण हणून श ण हा बेस आहे. श णमंडळाला आपण करोडो 

पये देतो, खच करतो पण याच पुढ काय होतय. द ता सानेनी सांगीतल ११ श क होत,े 

टाफ कमी आहे, पटसं या या सव गो ट  घडु लाग यात. मा तर शकवायचे सोडून 

राजकारण करायला लागलेत, प ाचे लब तथं भरतात या सगळया गो ट  मा य आहेत पण 

हे करत असताना आप याला याकडे डोळसपणाने बघाव लागणार आहे. अमेर का हा देश, 

ीन ेन एकञ आले, अमेर का हा ववीध वसाहतीचा देश आहे. आज तो जगावर मोटोपॉवर का 

चालवतोतर केवळ ीन ेन एकञ आलं आ ण श णा या जोरावर केलेल  गती तु हांला 

आ ण मला टाळता येणार नाह . ह  उदाहरण मी यासाठ  देतोय क  एक कड ेआपण माट 

सट कडे जातो आहोत, जायला पा हजेच, मी या मताचा आहे. झोपडप ी वरह त शहर असले 

पा हज.े कोणाला आवडतहो झोपडप ीम ये राहायला. कारण माझा ज म झोपडप ीम ये 

झालेला आहे, झोपडप ीम ये वाढलो, श ण महापा लके या शाळेम ये घेतलं गटारावर 

अ यास करताना जी नाकाम ये दुघधी येतेनां अजूनह  ते म तकात भनलेलं आहे. हणून 

मलाह  वाटतनां क  कुठेतर  पे टहाऊसम ये रा हला जायला पा हज.े माट सट ची क पना 

खुप चांगल  आहे, सु ंदर आहे. आपण यु नसीपल सि हसेस ो हाईड करत असताना या कशा 

द या पा हजेत,  माणस घडवल  पा हजेत, मुलं घडवल  पा हजेत. ८ जून पयत सा ह य वाटप 

झालेले नाह . तो ठराव सु दा आपण मा य केलेला आहे मग एवढा डले का होतो. ठक आहे, 

र ते होत राहतील, नवीदा नघत राहतील, बाक  फॅ सल ट  होत राहतील  पण या श णा या 

गो ट कडे तु ह  कानाडोळा का करता. या सगळया गो ट चा वचार केलातर श णामुळे 

आप याला अ धकार आहेत या सगळया गो ट चा आपण वचार करणे आव यक आहे. यांना 

टाफ दया, अजुन फंडींग दया. काह  गो ट  उ या राहू न करा यात माट सट  संक पना 

डोळयासमोर ठेवत असताना या सगळया गो ट  आप याला करा या लागणार आहेत. 

बायोमेडीकल वे टेज जे आहे त ेजगताप डेअर या प रसराम ये या ठकाणी इंजे शन, सलाईन 

बाट या तथे सापडले या आहेत. आरो य वभागाला आपण ता काळ या सगळया गो ट साठ  

सांगाव. नवीन जीआर माणे याकडे ल  दयावे. वॉटर हव ट ंग संदभात न या गो ट  करता 

येतील यामुळे आपण माट सट कडे जावुया अशी संक पना मांडतो, जय ह द, जय 

महारा . 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. हा वषय बसपासचा 

आहे. आतापयत लोकांना बसपास मळालेला नाह . शाळा चालू होवून एक-दोन म हने होवून 

गेलेले आहेत. लोकां या त ार  वाढले या आहेत. सुलभाताईनी सांगीतले ते ताबडतोब हायला 

पा हज.े मुलांना ञास होतो काह  गर ब प रि थतीतील लोकांना डेल चे कले शन देता येत नाह .    

यामुळे अतीशय मह वाचा वषय आहे याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी. मागे 
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पेपरला बातमी आल  क  आप या महापा लके या श णमंडळात काह  गैरकारभार चाललेला 

आहे. सहज आ ह  चौकशी केल , मा हती घेतल तर आप या महापा लके या शाळेत या व तू 

भेट या पा हजेत या भेट या नाह त. रेनकोट या वषयी टडर काढले आहे. आता पावसाळा 

झालेला आहे रेनकोटचा वषय प हला कॅ सल क न टाका. नाह तर याचे प रणाम आप याला 

भोगावे लागणार आहेत. पावसाळा संपलेला आहे आ ण रेनकोट या संदभात मी आप याला 

आ दच मा हती दल  होती क  हा वषय नुसतं कर शन आहे दुसरा वषय काह  नाह. 

आप या महापा लकेतील वदया याना आपण कपडे दलेले आहेत. माग या वेळेस येक 

शाळेतून आपण दोन-दोन ेस दलेले आहेत. यातील काह  ेस जमा क न घेतले ते परत 

दलेले नाह त. या मुलांना अ खे वषभर कपडे भेटलेले नाह त. आज सु दा हा अम याच 

कंपनीचा ेस आहे का नाह   हे चौकशीसाठ  आपण देतो ते रटन दले पा हजे. यामुळे वषभर 

झाल मुलांना ेस मळाले नाह त. काह  शाळेवर ल मु या यापक रटायड झालेले आहेत 

या ठकाणी टे परर  मु या यापक दलेले आहेत पण यांना अ धकार दलेले नाह त. 

मानधनावर काम करणा-या लोकांचा पगार नघत नाह  कारण यांना सह चा अ धकार नाह . 

यामुळे दोन-दोन, तीन-तीन म हने झाले या लोकांचा पगार झालेला नाह . मा या येथील 

शाळेम ये तीन म हने झाले मु या यापक रटायड झालेले आहेत आ ण टे परर  चाज एका 

श ीकेला दलेला आहे पण ऑडर दलेल  नाह . छोटयाछोटया गो ट  आहेत परंतु अतीशय 

मह वा या आहेत. आपण करोडो पये श णमंडळावर खच करतो, श णमंडळ पु तक खरेद  

आ ण व साठ  आहे का. या ठकाण या श णाचा दजा सुधारला पा हज.े या याम ये आपण 

गांभीयाने ल  घाला आ ण ताबडतोब कारवाई करावी व बदल घडवावा, ध यवाद.   

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मला वाटते मागची 

टेप वाज वल तर बरे होईल, यांचेकडे असेल आ ण तशी सोय असेलतर. तेच ते सांगायच का 

हणजे एक तसुभर सु दा याम ये फरक पडलेला नाह. आपले मुलभूत कत य नाह  

मा य मक श ण देणे, पण मागदशक त वानुसार एकदा ि वकारलतर ते सतीच वाण आहे ते 

पुण केलच पा हज.े आताच †ò›ü.गोर  लोखंडे यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांपासून चांगले 

सांगीतले आहे. हणजे थोड यात आपल  कानउघडणी केलेल  आहे. खरं हणजे पासचा वषय 

आहे परंतु आ हांला बोलायचा कुठे चा स मळालेला नाह , या या शवाय तुम याकडे येवूनह  

वारंवार सांगतोय, या या वारंवार मट ंग होतात पण ते कधी होत नाह . आप याकडे 

नागरव ती वभाग आहे यां याकडुन पास दे यासाठ  सुरवात झालेल  नाह . चार म हने झाले  

हे पुण झालेले आहे एक यु नट टे ट झालेल  आहे तर  अजून वदया याना पास नाह त.  या 

वभागाला आदेश नाह त असे मला वाटतय आ ण हणून ते पुण झालेले नाह. बाक  २०१४ 

सालचे जे अनुदान आहे ते लोकांना मळतात. ाथ मक शाळेम ये श णमंडळा ब ल जेवढ 

मी आ ध बोललेले आहे यापे ा अजुन वाईट कोणी बोलणार नाह . तो कारभार कसा चालतो, 
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काय चालतो सगळेच यावर बोलतात. सगळयानी वत: तो वचार करायचा आहे. आम या 

श णमंडळा या सद यांनी, अ धका-यांनी सगळयांनी वचारपुवक ते काम करावं हणजे 

आप याला कोणा या टकेला सामोरे जावे लागणार नाह . आप याकडे १८ मा य मक 

वदयालय आहेत, अजुन आपण पाच ते सहा सु  करतो. मा य मक वदयालयाला वाल  नाह  

हे तु हांला कबुल कराव लागेल. तुम याकडे चार-पाच म ह यापुवच मे, जुन या दर यान मी 

हा वषय काढलेला होता क  आपण एखादा मा य मक वभाग मुख आपलेच ज े आहेत 

सहा.आयु त यातून यांनी उ च श ण केलेले आहे, जे पो ट ॅ युएट आहेत, जे समथपणे 

हा वभाग सांभाळू शकतील अशांना दयायला पा हजे.  वय वष १२ या पुढे मुलांचे सं कार म 

असं वय असतं आ ण अशा वयाम ये जे श ण दल जातं, जे सं कार केले जातात त े

आयु यभर उपयोगी पडतात. आपण या वयाम ये जर यां या श णाची हेळसांड केल तर  

आप या या एवढया खचाचा, या सगळया तुम या कायाचा, या नावाचा काय उपयोग आहे.   

आपण वरवर नको करायला, मुलांना श ण दलेच पा हजे या ि टने तु ह  जी सु वात 

केलेल  आहे ती वाख यासारखी आहे. कौतूका पद जर  असल तर  यातील जो पोकळपणा आहे 

तो राहता कामा नये. श क पोटतीडक ने शकवतात. मी १९९२ ते १९९७  या सभागृ हात होत,े 

यावेळेस शु य ट के रझ ट मा य मक शाळेचा दहावीचा लागायचा. आम याकड े केशवनगर 

शाळेचा १०, ५ ट के असा २० ट के या खाल च लागायचा. आता ती प रि थती आपल  

सुधारते आहे पण आपण सुधारत नाह त, शासन सुधारत नाह . कोण या गो ट  लागतात 

याचा अजीबात वचार केला जात नाह . मला वाटते आयु त साहेब तु ह  काल, परवा 

वभाग मुख बदललेत का. उबाळे मॅडम काम करत नाह त असे नाह  परंतु या ाथ मक 

शाळेचे एवढे मोठे ड गरासारखे काम आहे ते यांना जादा होत.े मी वनंती करत ेक , ाथ मक 

श ण वभाग मुख आप याकडे वेगळे असावेत. आता आप याकडे नऊ हजारा या वर 

वदयाथ  मा य मक शाळेचे शकतात आ ण पद पण आप याकडे ३१५ मंजूर आहेत. पद मंजूर 

असतीलतर या यावर अनुदानह  मळत े यासाठ  आपले कती य न आहेत. आता 

या ठकाणी मा य मक वभाग मुख असेलतर यां यावर आपण ह  जबाबदार  टाकावी. खच न 

करता आपण जर सरकारकडून असे अनुदान घेतलतेर मा य मक वभाग             

खाजगी सं था काह  उगीच चालवत नाह त. प नास-प नास, साठ-साठ वष शाळा अनुदानावर 

चालवतात. आपण अनुदान घेतले पा हज ेआपण ते घेत नाह त. अनुदानीत पद आपण भरले 

पा हजे ती सु दा भर याची आपल  वृ ती नाह  हणा. आप याकडे काम कर याची इ छा 

श ती नाह  आ ण हणून श का वना वदयाथ  अशी प रि थती आहे. आपण इं जी 

मा यमाची शाळा सु  केल , उ ेश चांगला आहे. मला वाटते मराठ  मा य मक म ये येक 

शाळेम ये इं जीचा वग हा सु  केलाच पा हज.े कारण आता या ठकाणी इं जी मा यमा या 

शाळा सु  के या या ठकाणी भरमसाठ मुलांनी ऍडमीशन घेतलेले आहेत. एक ते दोन लाख 
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पये युकेजी, एलकेजीला डोनेशन आहे. बालवाडीला लाख आ ण दोन दोन लाख डोनेशन देवून 

सु दा तथं जागा मळत नाह . गोरगर ब पालक फ त बघत राहतात. यां यासाठ  आपण 

सोय केलेल  आहे याब ल खरोखरच तु ह  अ भनंदनास पाञ आहात. इं जी मा यमा या 

शाळा सु  के या ब ल. पण असेच इं जी मा यमाच ेवग मराठ  शाळेत एक-एक सु  करावेत 

यालाह  खुप तसाद लाभेल. नाह तर  आता मराठ  मा यमा या वगाची सं या कमी होतात 

याची मा हती आपण यावी. वगाची सं या कमी होत.े वग २९ चा, वग २० चा, वग ३० चा ह  

काह  सं या नाह . तर  अशा कारे तु ह  हे करावे. या ठकाणी जे पद मंजूर आहेत ते भर याचा 

य न करावा हणजे मुलांचे शै णक हाल होणार नाह त. साहेब, आप याकडे ३१५ पद मंजूर 

आहेत फ त २६३ पदे भरलेले आहेत पैक  ९२ श क रटायड झालेले आहेत. म हला श ीका 

या सहा म ह या या रजेवर जातात यां या जागेवरह  श क भरले जात नाह त, मुलांच े

शाप घेवू नका. या ठकाणी ताबडतोब भरती करावी. वभाग मुख वर त तु ह  नेमावेत.  

येक शाळेम ये पयवे क पा हज.े पयवे क आपले आपले काम सांभाळून तो पयवे कांचे 

काम करेल. व छते या बाबतीतह  आपण ल  दयाव.े भार  दहा मु या यापक आहेत, यांच 

भ व य यांनाच मा हत नाह . ते पु हा मु या यापक होणार क  नाह त याब लह  शा वती 

नाह . तर  असे भार  असलेले मु या यापक नयमात बसत असतीलतर यांना वर त बढती 

दयावी कंवा यांना यां या जागेवर पाठवा, तु हांला कोण मु या यापक नेमायचे त ेनेमा. 

अशा अनेक त ार  आहेत. मी माग या वेळेसच सांगीतल होत क  येक शाळेत एखादा 

संगणक मुलांना दाख व यासाठ  तर  दयावा. कती दवस पु हा पु हा तेच सांगते मी. 

योगशाळा आहे क  नाह . साहेब तु ह  या शाळेत शकलात या ठकाणी योगशाळा होती 

का नाह  आ ण ती कशी होती. खेळाचे सा ह य नाह . काय मोठ मोठ  डा धोरण तु ह  

राबवता.  या ठकाणी कोट या कोट  उ डाणे घेताय, शाळेत डा सा ह य दया, खेळू दयात 

मुलांना. जे ३८-३९ डा श क महापा लकेनी तयार केलेले आहेत तीन म ह या या वर 

झालेले आहेत तु ह डा वभागाला आदेश दलेले आहेत. या श काची याद  सु दा 

मा याकडे आलेल  आहे. यांनी असे लह लेले आहे ाथ मक शाळेला एक श क दोन 

शाळेला.  एक बीपीएड डा श क दोन शाळेम ये जावुन यांना डा श ण देतात. उबाळे 

मॅडमने सांगावे हा कुठला कार आहे क  ाथ मक शाळेम ये डा पयवे क जातात, डा 

बीपीएड श क नेमले जातात. तुम या ाथ मक शाळेम ये असा काह  नयम आहे का?  मग 

तु ह  का हणून केले, का उगीचच वाढवून ठेवलेले आहे. डीएड श क प रपुण असतो. डा 

पासून सव वषय तो शकवू शकतो. या माणे यांना डीएडम ये श ण दले जात.े तु ह  

या श कांना जे बीपीएड श क मा य मकसाठ  उपयोगी आहेत त ेतु ह  तीकडे का पाठवतात 

आ ण ते कती वग घेतात, कती शाळा घेतात काह  नयंञण कोणाचे नाह . हे श क लास-

१ अ धका-यापे ाह  जा त पगार घेतात आ ण ते कुठे नौकर  करतात हे मा हत नाह . या या 
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माणे काह  नवडणूक वभागात पाठ वलेले आहेत. नवडणूक वभागाला एलबीट च ेकमचार  

आहेत ते दयावे. काह  वभागातील बैठे लोक आहेत यांना दयावे नवडणूक वभागाम ये 

पाठवून आ ण बीपीएड झालेले जे श क आहेत यां या ानाचा उपयोग, यां या अनुभवाचा 

उपयोग आप याला भाषा वषय शकव यासाठ  होईल. फ त मा य मकच न हेतर ाथ मक 

शाळेला सातवी आठवीला यां या ानाचा न क च उपयोग क न घेता येईल. मा याकडे 

ल ट आलेल  आहे डा वभागाला मोठे बजेट घेतलेले आहे यांनी या शाळे या श कांना 

वगळून इतर शाळेचे श क घेतात बीपीएड वगैरे आव यक नाह . श ण झालेले वेगवेगळया 

खेळामधले असे पारंगत य ती यांनी या यात आ ण श कांना शाळेला वग कर यासाठ  

यांचा सु दा वरोध नसेलच कारण यां याह  कामाला ते येत नाह त. तर  अशा कारे दोन-चार 

दवसाम ये कायवाह  क न आप याकडे जे कमी श क आहेत  ते डा श कांमधुन 

मळतील एवढेच सांगत.े                           

मा. नतीन काळजे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.नगरसेवक, पञकार बंधु. हा 

शाळे या पासचा वषय चालू आहे. शाळे या बाबतीत बोलायचे हणलेतर महापा लकेची शाळा 

हणजे आप या श कांना धमशाळाच वाटत.े कारण प रि थती अशी आहे क  श क लोक  

आप या  दोन-दोन, तीन-तीन एकएका शाळेवर आहेत. यां या ऍडजे टमटनुसार यांच चालत 

हणजे  येका या ऍडजे टमटनुसार चाललेल आहे. वडमुखवाडी या शाळेची प रि थती अशी 

आहे क  श कांकडे पैसे माग यासाठ  लोक शाळेत येतात. मी उबाळे मॅडमलाह  पाठ मागे 

सांगीतले क  हे श क शाळेत येत नाह त. दुसरा वषय असा आहे क , जुने मटेर अल 

शाळेतील आहे ते पर पर कुठे नेलं, वकल याचाह  तपास नाह . उबाळे मॅडमला मी दोन-तीन 

वेळा फोनवरती त ार केल  होती. वडमुखवाडी या शाळेचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. तथं 

मुलह  रा हलेल  नाह त. २० ते २२ मुलं रा हलेले आहेत कारण क  शाळेचा दजा एकदम 

नकृ ठ झालेला आहे. आयु त साहेब आप याला वनंती करायची आहे क  आपण या 

शाळेम ये मदतनीस देतो यांचे चार चार म हने पगार होत नाह त.  ते एवढं क ट करतात 

आ ण यांना पगारासाठ  या ठेकेदारा या पा ठमागे लागावे लागत.े  

मा.महापौर -  हा ठेकेदारांचा वषय नाह  बसपासचा वषय आहे याला ध न बोलावे. 

मा.रमा ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु 

भ गनीनो. आज थायी स मतीची मट ंग होती. मी या वषयी थायी स मतीम ये बोलले 

होत.े दापोडीमधील मुलांना अजूनपयत कपड े भेटलेले नाह त यांना पु तक भेटलेले नाह त.  

यांना पु तक कधी भेटणार व कपडे कधी भेटणार हे सांगावे व दोन श क पण नाह त. उदु  

कुलम ये श क कमी आहे या ठकाणी सु दा श कांचा बंदोब त करावा यांना ताबडतोब 

कपडे आ ण पु तक दे यात यावीत अशी मी न ं वनंती करत,े ध यवाद. 
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मा.भारती फरांदे – मा. महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ आ ण पञकार.  

मा या भागाची जी शाळा आहे या ठकाणी पटसं या कमी आहे हणून श क कमी आहेत.  

आ ण श क कमी आहेत हा मुलांचा दोष नाह . म हला श ीका आहेत या सु ीवर गे या 

आहेत मग मुलांनी शकायच कोणाकड.े  तीथ असं चाललेल आहे क  मुलाचंी आ ण मुल चंी 

एकञीत शाळा करा. आज तीन म हने झाले एक म हला श ीका आहे ती काय करते एकाच 

वगाम ये प हल चे मुलं बस वत,े याच वगाम ये तीसर  आ ण चौथीची मुलं असतात. यांना 

सांगायच, हणा बे एक बे ची पाड.े पुव  खेडयागावात शाळा चालते तशा प दतीने आप याकड 

ा धकरणामधील शाळेच नयोजन चाल ू आहे. या याम ये पटसं या कमी असेलतर मुला 

मुल ंची शाळा एकञीत करा. मागे मा.उपमु यमंञी यां या बरोबर मट ंग झाल  ते हा मी 

सांगीतले होते अपंग मुलांचे बसपास तीन तीन म हने झाले अजून मळालेले नाह त यांचे 

आई-वडील खच करतात. यां याकडून दाखला तु ह  घेतलातर तसे तु ह  का सु  केले नाह त. 

यांचे आई-वडील तो खच करतात. यां याकडून तु ह  दाखला या ते का सु  केले नाह. 

यावेळेस तु ह  हो हणाला होतात परंतु अजुनह  ते केलेल नाह. तर  ती सुधारणा करावी, 

ध यवाद.  

मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शाळेचा वषय चालू 

असताना भाग . ५ जाधववाडी या भागाम ये गेल  चार म हने झाले शाळेवर श क 

नाह त. या ठकाणी बदल  श क हणून अजीबात आलेल नाह त. वारंवार पञ दलेले आहेत. 

त ार केलेल  आहे मी सु दा पञ दलेले आहे. तीन श क कमी आहेत. एका शाळेवर एका 

वगाम ये दोन वग भरवतात. इं जी आ ण मराठ  श कांना खुप अवघड जात.े कशा प दतीने 

यांनी मुलांना शकवायच.ं  जाधववाडीत पटसं या  चांगल  असताना मुलांना हरंडयात बसावे 

लागते आ ण बालवाडीची शाळा जी आहे ती तालमीम ये मुलांना बसवतात. जाधववाडीतील 

शाळेम ये वग, खो या बांधुन या यात आ ण या शाळेत श कांची कमी आहे ती लवकरात 

लवकर पुण करावी.  

मा.महापौर – हा वषय लेखा शषाचा आहे या यावर चचा करावी. 

मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधुनो.  

मा.महापौरांनी सांगीतल वषयावर चचा करा परंतु वषय लेखा शषाचा असलातर  आम या 

सवा या अडचणी या आहेत या मागची भावना समजावुन यावी क आ हांला मनातून ख-

या अथाने सम या सांगाय या आहेत. आज जुन, जुल,ै ऑग ट संपत आलेला आहे तीन म हने 

झाले शाळेची अव था आहे तशीच आहे. हणजे शाळे या प ह या दवशी मुलांना सव सा ह य 

पुरवणार असं आमच शासन हे पोकळ सांगत आज तीह  व तुि थती समोर येते.  खरंतर 

मुल ईकॉनॉमीकल  बॅकवड असतात हणूनच ते आप या महापा लके या शाळेम ये श ण 

घेतात ह  व तुि थती तु हांलाह  मा हती आहे आ ण मलाह  मा हती आहे.  मग अशा मुलांना 
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जर आपण सा ह य देवू शकत नसेलतर कशाला तु ह  शाळा चालवता, कशाला श कांचे 

पगार काढता सगळ बंद करा. हणज े कोटयावधी पये आपण या सगळया खोटया 

कारभारावरती खच करतो ते सगळ बंद होईल. फ त खा याचे कुरण झालेले आहे ते बंद करावे 

आ ण दयायच असेलतर वेळेत दया. हणजे ते वष संपल क  यांना पु तक मळतील, वष 

संपल क  यांना ेस मळतील. कशासाठ  आपण हे उठाठेवी करतो. आज मा य मक 

श णमंडळ या ठकाणी भार  अ धकार  कती वष झालेले आहेत. मागे तीन ते  साडेतीन 

वष झाल,े आप याकडे कांबळे मॅडम हो या, नंतर सातवसर आले आ ण  आता उबाळे मॅडमकडे 

चाज आहे. मा य मक वभागाला आपण एक अ धकृत श णा धकार  देवू शकत नसेलतर   

कशासाठ  आपण हे सव करतो. आता आ ह  सगळया सम या मांडले या आहेत. आता   

उबाळे मॅडमनी सांगाव क  कती शाळेनां मु या यापक नाह त.  या ठकाणी राजाच नाह तर         

जा काय करणार आहे. तथे एकादया श का या गळयात दोर बांधलेल  असते क  तु ह  

मु या यापक हणून जबाबदार  पहा. त ेऑ फस काम सांभाळून वग सांभाळून, पा लकेम ये 

जाणं, कागदपञ पोहच वणं कोणकोणत काम त े श क करणार. यामुळे यांच वगावरती 

दुल  होतं, शाळेचे पुण वातावरण गढूळ होतय. हणजे आप याकडे एक सम या आहे का.           

हे शालेय पदा या बाबतीत झाले. तु ह  व छतलेा कमचार  ठेवलेले आहेत. तु ह  वचारा 

आज सु दा कती वेळा फोन केले. श णमंडळात जे आपण व छता कमचार  ठेवतो. खाजगी 

शाळेम ये का व छता राहत,े का तथ या व छ फरशा धुत या जातात. आम या शाळेतील  

व छता का होत नाह , ह  व तुि थती आहे. या ठकाणी बोललेतर  काह  फरक पडत नाह . 

आ ह  बोलतो ते रेकॉडवर येत े पु हा जैसे थ.े आजह  या लोकांना पगार मळालेला नाह .  

परवा एका शाळेम ये चोर  झालेल  आहे कातर आम याकडे ाय हेट स युर ट  आहे. मग ती 

चोर  झाल  याला श क जबाबदार का, कोण जबाबदार. येक वेळेला याच गो ट  कती 

वेळा बोलणार. या ठकाण या टॉयलेट लॉकची अव था वाईट आहे. मी उबाळे मॅडम या 

नदशनास आणून दलेल होत क  एका शाळेत श कांनी वत: या मज ने खाजगी श क 

ठेवलेले होत.े श णमंडळाची परवानगी नाह , कोणाचीह  परवानगी नाह . मी तानाजी शंदे, 

अ तर त आयु त यां याह  नदशनास आणुन दल तर  यां यावर कारवाई झालेल  नाह  

परंतु एखादा मु या यापक सहन करणारा असेलतर आ ह  यां यावर पाचश,े हजार वा ेल ती 

दंडा मक कारवाई करतो कारण यां या शाळेम ये एक पाईप सापडला यां या शाळे या 

आवाराम ये इले कच ऑफ स आहे मग यां यावर कारवाई होऊ शकत े परंतु या ठकाणी 

दाखवनू दल, व तुि थती तशी झाल  होती यांनी ते कबुल केल. यां यावर कारवाई होत 

नाह . हणजे कुठेतर  आपण सहन करणा-यांना पायदळी तुडवायचा य न करतो आ ण जे 

सहन करत नाह त यांना माञ आपण मोकाट सोडतो. या याम ये तु ह  सगळया गो ट ला 

ॉपर स यूएशन घेवून एक चांग या प दतीन याला ऍ ट हेट करा. इं जी शाळेला अनेक 
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कंप या शाळा चालव यास तयार आहेत यांना देवून टाका आ ण तुमची जबाबदार  झटका. 

हणजे आपल कुठतर  मानसीक समाधनतर  होईल क  या सव शाळा चांग या चालतात. मी 

सांगीतले या मुदयावर ल  घालावे मा य मक श ण वभागाला श णा धकार  दयावा, 

ध यवाद. 

मा.अ नता तापक र – मा.महापौर साहेब,  मा.आयु त साहेब, सव सभागृ ह व पञकार बंधु. 

आम या तेथे पवनानगरम ये या शाळेचे काम हाळूहाळू चाललेले आहे. या ठकाणी पाचवीचा 

मुलगा दहावीला गलेातर  या शाळेच काम पुण होत नाह . ते काम लवकरात लवकर करावे 

अशी मी वनंती करत.े   

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . आयु त 

साहेब,  वषयावर बोललतर मु ा वेगळा आहे परंतु वषयाची संधी घेवून जर बोललतर याचा 

अथ तु ह  एकटे काम करणारे असुन उपयोग नाह  पण तुम या खालची जी फळी आहे ती 

काम करते का नाह  याचं तु ह आ मप र ण करायला पा हजे. गेले तीन म हने झाले   

फरांदेताईनी मट ंगम ये सांगीतल होतं बस या यव थेचं. बसपास वषयी आ ह  तु हांला 

बोललो, पालक तु हांला येवून भेटले. आयु त साहेब तु ह  शंभर ट के वषय ठेवत नाह त.    

सभेम येच सांगता. का तु ह  तसं सांगता क  मी सांगीत यानंतर तीन-चार म ह यांनी करा.   

आ हांला असं मा हती आहे क  तु ह  काम काह ह  पे डीग ठेवत नाह त. परंतु येक 

गो ट ला चार-चार, सहा-सहा म हने पुढे लागतात. हणून काय होतं क  वषय नघा यानंतर 

कुठला वषय कुठं जातो आ ण मा या सहकायाना असं हणाव लागत क  महापौरताई मी 

सॉर  हणतो पण मला या वषयावर बोलू दया. कोण या गो ट  श णमंडळा या या 

सभागृ हाने थांब व या. का तु हांला बस या पाससाठ  थांबवलं. का हे २५ ट के क न दे यास 

थांबवलंय. पंपर   चंचवड सारखे नगरसेवक दुसर कडे कुठेह  सापडणार नाह त. एवढे सगळे 

तु हांला मळत असताना येक गो ट ला कशासाठ  हणून या सगळया गो ट  हायला 

पा हजेत हे मला काह  कळत नाह . नुसतं बोलून चालणार नाह, मु या यापकांची कमी आहे 

आ ण काह  मु या यापक असूनह  उपयोग नस यासारखे आहेत असे जे बोललेले आहेत ते 

यां या मनातल  तळमळ आहे हणूनच बोललेले आहेत. या यापुढे तु ह  ऍ शन घेतल  

पा हज.े मट ंगम ये गुणव ता सुधार यासाठ  ान बो धनीला दहा शाळेचे नयोजन क न 

दलेले होत.े या मट ंग म ये सु दा एक मु या यापीका झोप या हो या. आ ह  

सांगीत यानंतर पण या परत झोप या हो या. तुम या मट ंगम ये तु हांला दाखवून दलं क  

अ धकार  कसे झोपलेले असतात. मग तु ह  एकटयांनी असं चालून चालणार आहे का, नाह तर 

तुम या खालची जी फळी आहे यासाठ  आयु त साहेब तु हांला तुमचा वभाव थोडासा 

वेगळया प दतीन े करावा लागेल. यो य प दतीने तुमचे काम चालले नसेलतर या गो ट  

घडणार आहेत. बसचा वषय दोन दवसात तु ह  माग  लावावा. कुठलेह  सा ह य 
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पुर व यासाठ  आ ह  तु हांला आड वलेले नाह . कायदया या चौकट म ये बसवून काय अडचण 

आहे ती सोडवावी.  शाळेची गुणव ता सुधारल पा हजे अशी अपे ा य त करत ेआ ण हा 

वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा. 

मा.महापौर -  उपसूचना ि वकारल  का. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या आहेत. 

मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, प ट करण मागीतलेल होत.े श ण मंडळाचे 

अ धकार सांगावेत. 

मा.खांडकेकर (सहा.आयु त) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

मा य मकचा बसपास या लेखा शषाचा वषय आहे. आपण जी भावना य त केल  या माणे 

आपण हे सु  क . मतीमंदा या पासेस बाबतीत आपण २०११ म ये ५० मतीमंदाना पास 

दलेले होते या यानंतर असे नदशनास आलं क  पीएमपीएमएल यांना पासेस देतात.   

या यानंतर डु ल केशन होवू नये हणून आपण थांब वलेले होत ेपण या वष  पीएमपीएमएलने 

दले नाह  असे नदशनास आलेल आहे. यांना पञह  दलेले आहे क  तुमच काय धोरण आहे 

ते आ हांला कळवा हणून, हणजे डु ल केशन होणार नाह परंतु यांनी अदयापपयत उ तर 

दले नाह . मी दोन दवसात जातीने ल  घालून यां याकडून उ तर घे याचा य न करतो.  

आ ण त ेकरत नसतीलतर आप याकडून आपण क .   

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, उ तर चुक च दलेल आहे. माग या आठ दवसापुव  

मी यांना फोन केलेला होता. शहरात पासेस देतो. तीन शाळा मतीमंद मुलां या आहेत. 

हद ता आहे, कामायनी आहे, साई सं कार सं था आहे, क याणी आहे.  या शाळेची एकच 

बस फरत असत.े चुक च उ तर अ धकार  देतात.   

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. फरांदेताईनी हा वषय मागे माजी 

मा.उपमु यमंञी यां या मट ंगम ये काढलेला होता ह  व तुि थती आहे. यानंतर आपण 

ताबडतोब सूचना दले या हो या क  हे मतीमंद मुल आहेत म यंतर  या मुलांचे पा यह  

भेटलेले होत.े एकतर आप या घरात मतीमंद मुलगा अस यामुळे आ दच ते ड टब असतात. 

या मुलांना घरा या बाहेर कुठतर  फरायला घेवून गे यानंतर यांना बरे वाटते अशी यांची 

मानसीकता आहे ह  व तुि थती आहे. याचे गांभीय ल ात घवूेन आ ह  ताबडतोब पास 

दयायला सांगीतले होत.े खांडकेकर यांनी पर पर पीएमपीएमएलला वचार याचा जो काह  

पञ यवहार केला तो ठक आहे यांचा उ ेशह  यो य असेल क  डु ल केशन होवू नये पण 

एवढा वेळ लाव याची गरज न हती. आपण पासेस देवून टाकायला पा हज े होत.े यांना पञ 

देवून टाकायच. ५० वदयाथ  आहेत. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.माहापौर साहेब, ५० वदयाथ  नाह त. चार शाळा शहराम ये आहेत. 

या एका एका शाळेचे कमीत कमी १५० वदयाथ  आहेत. शाळाबाहय वदयाथ  आहेत. 
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कामायनीला फ त १०० वदया याची मा यता आहे, हद तला फ त १०० वदया याची 

मा यता आहे. मा याकडे शाळेत १५० वदयाथ  आहेत.  क याणीम ये ४० कंवा ५० ते ६०  

वदयाथ  असतील. अनुदान देताना येकवेळेस वेगवेगळे करतो. एकदाच तु ह  ठरवाव नसता 

देवू नका. 

मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. दरवष  माणे मतीमंद मुलांचे पास आप या 

महापा लकेकडून दले जातील. डु ल केशन होवू नये हणून पीएमपीएमएलला पञ दले जाईल. 

सव मतीमंद मुलांचे पासेस चार दवसात महापा लकेनी दयावेत आ ण पीएमपीएमएलला 

डु ल केशन बाबतीत पञ दयावे क  परत तु ह  यांना डबल पास देवू नये. दुसरा वषय 

शाळेतील पासचा आहे. चार दवसाम ये सवच मतीमंद मुलांच ेपास दयावेत तसेच कुल या 

पासेसचा वषय आहे तो मा य मक शाळेकडे आहे. उबाळे मॅडमनी मा याकडे एक पञ ठेवलेले 

आहे. आ ह  यव थापक य संचालक, पुणे महामंडळाला पञ लह लेले आहे, पण उबाळे मॅडम 

फ त पञ लहू न चालत नाह . यांना आपण पैसे देतो, ऍड हा स पैसे देतो.  तीन म हने झाले 

शाळा चालू होवून. पासचे पञ देवून चालणार नाह .  पीएमपीएमएल या आ टेकर साहेबांना 

मा याकड ेबोलून याव.े आपण यांना प ट वचा  तु ह  पासेस दया नाह तर यांच पासेसच 

काम आपण क . आप याकडे कमचार  आहेत. आपण आपल रेकॉड यां याकडे देत जाव.ू 

पीएमपीएमएल पासेससाठ  फार पळवते अशी सवाचीच भावना आहे. पुढ ल पंधरा दवसाम ये 

तेह  काम माग  लाव याचा मी वत: य न करतो. मा.आर.एस.कुमार यांनी दोन न 

उपि थत केले आहेत. अ धकारा ब ल यांनी मह वाचा न उपि थत केलेला आहे. मी 

सभागृ हाला सांगू इि छतो क  व तुि थती आहे क  रा यशासनाने आ ण हायकोटाने तो 

श णमंडळाचा ऍ ट र  केलेला आहे. शासनाने धोरणा मक नणय असा घेतलेला आहे क  

स याच अि त वात असलेल ं श णमंडळ क  ते जोपयत अि त वात आहे तोपयत ते पुव  

माणेच काम करेल. मा. वनोद तावड,े मंञीमहोदय यांनी सु दा आप याला एक पञ दलेले 

आहे. शासनाचे धोरण असे आहे क  आता महापा लकेची मुदत फे ुवार २०१७ पयत आहे 

तोपयत ते चालू राह ल. यानंतर माञ नवीन श णमंडळ अि त वात येणार नाह . हे सगळे 

अ धकार महापा लकेला आहेत हणजे पयायान े थायी स मतीला, महासभेला आ ण  

आयु तांना मळतील. टडरचा वषय अवघड आहे. या वषयाम ये सा ह या ब ल या 

टडरम ये हायकोटात पट शन दाखल झालेले आहे. हायकोटाने टे दला आहे आ ण तो 

हायकोटाचा टे अस यामुळे आप याला या प दती या टडर म ये पुढे जाता येत नाह . 

हायकोटाचा टे उठवून बुट कंवा इतर सा ह य लवकरात लवकर घे यासाठ  मी वत: 

अ तर त आयु तांना घेवून बसतो. रेनकोट कॅ सल हणताततर ठक आहे.  

मा.आर.एस.कुमार-  मा.महापौर साहेब, तु ह  वेळेम ये ल  दल असततर या मुलांना बुट व 

इतर सा ह य मळाल असतं.  
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मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, यामुळेच मी मा.महापौर मॅडमला वषय सु  हो यापुव च 

वनंती केल . मा.महापौर मॅडम यां या अ य तेखाल  श णमंडळाची पुढ ल आठ दवसात 

बैठक घे यात येईल आ ण यां या सम  सगळया गो ट चा आढावा घे यात येईल.  

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ७३४                                         वषय मांक - ४  

दनांक - २५/८/२०१५                        वभाग – मा.आयु त
  
 

    संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८४/२०१५  

              द.२३/०७/२०१५  

           २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२०८५ द.४/८/२०१५    

 

 मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला असे 

कोणतेह  लेखा शष नस याने सदरची खाजगी मा यता ा त वदयालयाकडील वदया याकडुन 

२५ ट के र कम जमा कर याबाबत न याने लेखा शष नमाण करणे आव यक आहे. 

मा य मक श ण वभागाकडील सन २०१५-१६ या अंदाजप कात जमा बाजूला खाजगी 

वदयाथ  बसपास २५ ट के र कम जमा हे लेखा शष न याने नमाण करणसे मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात काह  तातडीचे व अ याव यक कामांचा 

समावेश करावा लागणार याकामी फ त तरतुद वग करण करावे लागणार आहे. 

१) खाल ल कामा मधून  वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा शष पा
न 
ं . 

अ.
. 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१५-
१६ ची 

तरतुद लाख 

वग करण 
र. .तरतुद 

१ भाग .९ संभाजीनगर 
येथील आर ण 
.जी.पी.१३२ (बस 

ट मनस) वक सत 
करणे. 

वशेष 
योजना  

५७ ४० १२०००००००० ८५०००००० ४००००००० 

 
२) खाल ल कामाचा अंदाजपञकात समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकातील खाल ल कामाम ये न याने बदल करणेत आलेला 
आहे.  
 
अ.
. 

कामाचे नाव पा
न 
ं . 

अ.
. 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१५-
१६ ची 

तरतुद लाख 

वग करण 
र. .तरतुद 

खाल ल कामाचा अंदाजपञकात समा व ट आहे या मधून तरतुद वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
१ पंपर  चंचवड 

महापा लका 
काय ेञातील आर ण 

५८ ६२ ४०,००,००,००० 
(४० कोट ) 

५,००,००,००० 
(५ कोट ) 

२,००,००,००० 
(२ कोट ) 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा शष पा
न 
ं . 

अ.
. 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१५-
१६ ची 

तरतुद लाख 

वग करण 
र. .तरतुद 

२ संभाजीनगर शाहू नगर 
येथे थाप य वषयक 
कामातील उव रत कामे 
करणे.   

वशेष 
योजना  

न वन 
काम/ वद
युत 
वभाग    

७,००,००,००० 
(७ कोट ) 

०.०० ३,५०,००,००० 
(३ कोट  ५० 
लाख) 

३ भाग . २८ 
मासुळकर कॉलनी 
येथील केट ंग ाऊंड 
म ये आ छादन करणे 
व शाळेय सु वधा 
नमाण करणे.   

२४) शाळा 
मैदाने 
आ ण 

डा 
संकुल 
उभारणे 
व दु ती 
करणे  

न वन 
काम 
थाप य 
वशेष 
योजना   

१००००००० 
(१ कोट ) 

०.०० ५०००००० 
(५० लाख) 

४ भाग . २८  
W-Sector ते टे को 
कंपनी समा भंती लगत 
र ता वकसीत करणे.   

९) रोड 
पे हमट 
मॅनेजमट 
स ट म 
अहवालानु
सार र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे 
करणे  

न वन 
काम 
थाप य 
वशेष 
योजना   

२००००००० 
(२ कोट ) 

०.०० ५०००००० 
(५० लाख) 
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. ३०१ येथे रा पता 
महा मा गांधी यांचा 
भ य पुतळा उभारणे व 
सहल क  पयटन थळ    

खाल ल कामाचा अंदाजपञकात समावेश कर यास तसेच वग करण करणेस मा यता देणेत   
येत आहे. 
२ भाग .९ संभाजीनगर 

येथे बड हॅल  येथे 
लेसर शो साठ  
आव यक कामे करणे. 

न वन 
काम/ 
वदयुत 
वषयक   

१०००००००० 
(१० कोट ) 

०.०० ३००००००० 
(३ कोट ) 

 एकूण   ५००००००० 

(५ कोट ) 

५००००००० 

(५ कोट ) 

 
तसेच संभाजीनगर . .९ म ये उवर त द यांचे नुतनीकरण करण,े तसेच वदयुत वषयक 

कामे करणे या कामाचा सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात समावेश नाह . परंतु सदर काम करणे 

आव यक अस याने, सदर कामाचा समावेश सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात क न 

अंदाजपञकातील पानांक  ५७ अ. . ४० येथील . .९ संभाजीनगर येथील आर ण . 

जी.पी.१३२ ( बस  ट मनस  वक सत करणे ) हया कामाव रल र. . ९ कोट मधुन र. . ५ 

कोट  सदर कामाकर ता वग करण क न थाप य वभागाकडील क पाअंतगत अंदाजपञक 

२०१५-१६ मधील पान . ५६ अ. .४ या कामाअंतगत न याने न वदा काढून सदर काम क न 

घेणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग मांक ५७ पंपळ गुरव म ये ठक ठकाणी 

ं द करण झाले या व मनपाचे ता यात आले या र यांचे खडी मु म व बीबीएम करणेकामी 

न वदा नोट स मांक ३/६७-२०१४-१५ चे कामास र कम . ९८,००,०००/- पयत शासक य 

मा यता आहे. सदर कामास वाढ व र. . ८३,७५,०००/- (एकूण याऐंशी लाख पं याह तर हजार 

फ त) ची आव यकता आहे. म.न.पा. चे सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकांतील पथ-खडी मु माचे 

र ते या लेखाशीषावर ल पान मांक २०० अ. .३० वर नमूद केले या कामावर पुरेशी तरतूद 

वग करणे आव यक आहे. तर  म.न.पा.चे सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकांतील पान .५९३ 

अ. .१ वर र कम . २४१.१४ कोट  तरतूद असून यामधुन पथ खडी मु माचे र ते या 

लेखाशीषावर ल पान . २०० अ. . ३० या लेखाशीषावर ल कामासाठ  र कम . ८३,७५,०००/- 

या रकमे या तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. तसेच कासारवाडी भाग . ६३ 

मधील खाल  नमुद केले या वकास कामांना अपुर  तरतुद अस यामुळे सदर कामांवर तरतुद 

वग करणे आव यक आहे तर  सदर कामांवर खाल ल माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 
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अ.
. 

कामाचे नाव लेखा 
शष 

पान 
. 

अनु
. 

मुळ तरतुद वाढ घट 

अंदाजपञक
य र कम 

सन२०१५-१६ 
ची तरतुद 

सन २०१५-
१६ ची 

आव यक 
तरतूद 

२ . .६३ 
कासारवाडी 
येथील 
मशानभूमीचे 

नूतनीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना  

 
 
 

२६ १३५ १००००००० ८००००० ७०००००० ६२००००० ० 

३ . .६३ 
कासारवाडी येथे 
काँ ट र ते 
करणे 

वशेष 
योजना  

 

२६ १३८ ३००००००० ६००००० ३००००००० २९४००००० ० 

४ . .६३ म ये 
यानक , 
के टंग ाऊंड 

व हाल बॉल 
ाऊंड तयार 

करणे.  

वशेष 
योजना  

 
 
 
 

५४ ३० १००००००० ६००००० ३०००००० २४००००० ० 

५ . .६३ 
कासारवाडी 
आर ण . २२ 
येथे मैदान 
तयार करणे. 

 
वशेष 

योजना  
 

५१ ३१ २००००००० १०००००० ७०००००० ६०००००० ० 

 
 
 
६ 

पाणीपुरवठा 
ट पा १     
जे.एन..यु.आर. 
एम. 

 
पाणीपुर
वठा 

ट पा १ 
जे.एन.ए
न.यु.आ
र.एम.अं
तगत 

करावया
ची काम े

५९३ १ ३३१११००००० २४११४००००० २३६७४०००००  ४४०००००० 

पवना 
धरणापासून 
स.े .२३ पयत 
थेट पाईपलाईन 
टाकणे. 

      २४१४४००००० २४१४४००००० ४४०००००० ४४०००००० 

              
तसेच महानगरपा लके या फ ेञीय वदयुत कायालयाची थापना भाग पुनरचनेअंतगत 

२६/१/२०१३ रोजी झाल  आहे परंतु वदयुत कामकाजासाठ  अ याव यक तां ञक  व अतां ञक 
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कमचार  वग अपुरा मळाला अस याने कामकाजात अडचणी नमाण होत आहेत. याबाबत 

भाग स मती बैठकांम ये वारंवार चचा झाल  असून शासन वभागात मागणी क न देखील 

आज अखेर आव यक कमचार  वग नयु त होऊ शकलेला नाह . यामुळे नागर कांची 

दवाब तीबाबत होणार  गैरसोय टाळ यासाठ  “ि टलाईट देखभाल दु ती व चालनाचे 

कामकाज” वतंञ न वदा मागवून ठेका प दतीने द यास गैरसोय दुर होणार आहे. तर  फ 

ेञीय कायालयाकर ता ि टलाईट देखभाल दु ती व चालनाचे कामकाज करणेकर ता न वदा 

प दतीने कामकाज क न घे यासाठ  सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात वतंञ लेखा शषक 

नमाण क न यावर महसुल  अंदाजपञकातील पानांक ९६ अ. .५ येथील ि टलाईट वज बले 

या लेखा शषाव न तरतुद र कम पये २४ कोट तून र कम पये ५० लाख र कम वग 

करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

    अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.     

      ------      

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी  पुढ ल माणे ठराव मांडत.े       

                                                        वषय मांक - ५  

दनांक - २५/८/२०१५                        वभाग – मा.आयु त 

       संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/२०१५  

               द.७/८/२०१५ 

    २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१६९ द.११/८/२०१५  

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत राब वले या सारथी उप मा या धत वर पुणे  

महानगरपा लके माफत तशाच कारचे कॉल सटर कायाि वत करणे ता वत आहे. सदरचा 

उप म हा पुणे महानगरपा लकेम ये थमच चालू करावयाचा असुन यासाठ  पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके मधील स ि थतीत चालू असले या सारथी कॉल सटरचे कामकाज कोण याह  

प रि थतीत व कळीत न होता तेथील उपल ध असले या पायाभूत सु वधा व संसाधने अंशत: 

वाप न पुणे महानगरपा लकेच े कॉल सटर ायो गक त वावर सु  करणेबाबत परवानगी 

मळणेस वनंती केल  आहे. सदरचे कॉल सटर थमत: ६ म हने कालावधीसाठ  सु  

करणेसाठ  तसेच ऑपरेटससाठ  जागा उपल ध क न मळणेबाबत आयु त, पुणे म.न.पा. यांनी 

प ा वये वनंती केल  आहे. सदर या कामासाठ  वापर या जाणा-या पायाभूत सु वधांचा अंशत: 

वापर क न सदरचे कॉल सटर सु  कर यास संमती मळणेबाबत पर पर सांमज य करार 

(MoU) पुणे महापा लकेतफ कर यात येणार आहे. सदर माणे पुणे म.न.पा.चे कॉलसटरकर ता 

आव यक संगणक यं णा, कॉल सटर Neon Software License Copy 6 Nos., हेडफोन, 
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PRI लाईन, Grievance Monitoring System इ याद  पुणे म.न.पा.ने पुर व यात यावी.  

कॉलसटर साठ  लागणार  जागा व स हर फ त ६ म हने कालावधीसाठ  पंपर  चंचवड 

महापा लके तफ पुर वला जाणार आहे. सदरची बाब धोरणा मक अस याने यास मा यता 

देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.शमीम पठाण- मा.महापौर साहेब, याची मा हती आ हांला स व तर दयावी.   

मा.महापौर -  याची म हती दयावी. 

मा. नळकंठ पोमण (संगणक अ धकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा. 

सभागृ ह. पुणे  महानगरपा लके या आयु तांनी आप या महापा लकेला पञ दलेले आहे. पंपर  

चंचवड महापा लकेत जो सारथी उप म चालू आहे या माणेच पुणे महापा लकेस सहा म हने 

कालावधीसाठ  आहे या सेटपचा वापर क न यांचे सहा सीट वाढवून या ठकाणी सारथी  सु  

करणेस मदत करावी यासाठ  हा मा. थायी स मती माफत महापा लकेला वषय आलेला 

आहे. यांना फ त सहा म हने कालावधीसाठ च दयायच आहे.  

मा.आयु त -  मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह.  पुणे महापा लका आयु त मला वत:ला  

बोलले, आप या वभागाकडून यांनी सारथीची मा हती घेतल . आपण सारथी आ ण इतर जे 

सेल तयार केलेला आहे तो भरपुर लॅ डलाईनचा आहे. यातले आपण प नास ट के वापरतो 

आ ण प नास ट के अनयुट लाईज आहे याचाह  वापर करनं श य आहे. आपले सारथी आ ण      

ई-ग हन ग डपाटमटचे काम यव थीत चालू आहे. आपले ए लॉईज नेमलेले आहेत यां या 

श ट केले या आहेत, यांचे टाईमींग ठेवलेले आहे ह  सगळी मा हती यांनी घेत यानंतर 

यां याकड ेह  सगळी स ट म एट कर यापे ा आप या शहराला लागून उपल ध आहे अशी 

स ट म जर वापरता आल तर ती वापर याचा यांचा उ ेश आहे. तथा प आपण 

महापा लके या बाहेर या स थेला हे काम देतो आहोत कंवा हे काम क न यायच का नाह  

हा वषय अस यामुळे तो आ ह  आप या समोर आणलेला आहे. यांचा उ ेश साधा आ ण 

सरळ आहे. आप या ा त मशनर या मदतीन े यां याकडे ह  स ट म चालू करावी असा 

यांचा य न आहे यासाठ चा खच ते आप याला देतील.  माझी महापा लका सभेला वनंती 

आहे क  यावर एक म हना वचार करावा पण लगेच हा वषय रजे ट क  नका.               

मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभे या वेळी 

करणेत यावा अशी सूचना मी मांडत.े 

मा.स वता साळंुके - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ७३५                          वषय मांक - ५  

दनांक - २५/८/२०१५                        वभाग – मा.आयु त 
 

       संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/२०१५  

               द.७/८/२०१५  

     २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१६९ द.११/८/२०१५  
 

            वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणते यावा.  
 

 अनुकूल- ८१        तकूल- ० 
 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ----- 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी  पुढ ल माणे ठराव मांडत.े       

ठराव मांक – ७३६                                        वषय मांक - ६  

दनांक - २५/८/२०१५                        वभाग – मा.आयु त 
   

          संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . 

                    भू ंिज/२/का व/२४२/२०१५ द.१०/८/२०१५ 

     २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१७३ द.११/८/२०१५  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या से.नं. २४ नगडी संत तुकाराम महाराज यापार  

संकुल मधील उपहारगृ ह इमारत प हला मजला ५ वष कालावधीसाठ  लजदराने देणे बाबत या 

ई- न वदा सुचना . १/२०१५-१६ अ वये न वदा स द करणेत आल  होती. सदर ा त 

न वदापैक  सव च लजदर माणे मे.साईसेवा एंटर ायजेस यांचा र. . २७,१०,०००/- (अ र - 

र. . स ता वस लाख दहा हजार फ त) या माणे ा त आहे. सदर मंजुर दराने ५ वष 

कालावधीसाठ  मे. साईसेवा एंटर ायजेस ी.सुरेश नामदेव ढवळे यांचेबरोबर करारनामा क न 

घेणेस तसेच सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पहाता मा.महापा लका सभे या 

उमेदमा यतेवर ठरावा माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे.    

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१        तकुल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

            ---- 
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी  पुढ ल माणे ठराव मांडत.े    

    

                                                        वषय मांक - ७  

दनांक - २५/८/२०१५                        वभाग – मा.आयु त 
 
        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५९९/२०१५,  
                   द.१४/०७/२०१५  
           २) मा. वधी स मती सभा ठ. .१०४ द.३१/७/२०१५     
  

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर “ ी रोग व सूतीशा  त ” 

अ भनामाची ४ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये 

शासन मंजूर असून स यि थतीत र त असलेले एक पद पदो नतीने भरणेकर ता दनांक 

१७/०६/२०१५ रोजी पदो नती स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती.  तुत या 

पदो नती स मतीने “ ी रोग व सूतीशा  त ”  पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक 

“वै यक य अ धकार ”  पदावर ल अ धका-याची शै णीक अहता, सेवाजे ठता, गोपनीय अहवाल, 

आर ण व अनुभव कलावधी इ. सेवा वषयक तप शल पडताळून डॉ.जॉन वलसा सु नल यांना 

खुला या वगामधून “ ी रोग व सूतीशा  त ” या पदावर पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० 

ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-- महापा लकेचे 

कामकाज महारा  शासनाचे नयमा माणे चालत.े महारा  शासन सावज नक आरो य वभाग 

शासन नणय .सेवा न १८१५/ . . २१६/ सेवा २ मंञालय मुंबई दनांक ३० मे २०१५, 

महारा  शासन नणया माणे, पंपर  चंचवड महानगरपा लके या अ थापनेवर ल सव 

वैदयक य अ धकार  गट-अ यांचे सेवा नवृ तीचे वय दनांक ३१ मे २०१५ पासुन पुवल ी 

भावाने ५८ व न ६० करणेस मा यता देणेत यावी. सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता 

ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. मला एक शंका 

वचारायची आहे क  आपण डॉ टरांची नेमणूक करतो ते फ त वैदयक य अ धकार  पदावर ल 

डॉ.जॉन वलसा सु नल आहेत या एकाचीच नयु ती करतो का. अशा खुप डॉ टरांची 

आव यकता आहे. तो वषय आप याकडे आलेला नाह . एका डॉ टरासाठ च वषय आलेला 

आहे. बाक  अनेक डॉ टरांची आव यकता आहे. खुप गैरसोय होत.े याबाबतीत वचारायचे आहे 

क  एकाच डॉ टराचा वषय आणलेला आहे. कती डॉ टर कमी आहेत. डले हर चा पेशंट घेवून 

गेलेतर सांगतात आम याकडे डॉ टर नाह त. 
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मा.आयु त - मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. आप याकडे डॉ टर कमी आहेत ह  

व तुि थती आहे. नसस, वॉडबॉयह  कमी आहेत पण ते मानधनावर भरतोत यामुळे आ ह  

आप याकडे येत नाह त. हा डॉ टरा या मोशनचा वषय आहे हणून हा वषय महासभे या 

अख यार त येतो हणून हा वषय वैदयक य वभागामाफत शासन आ ण शासन 

वभागामाफत आप याकड ेआलेला आहे. 

मा.महापौर-  उपसूचना ि वकारल  आहे का.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                

ठराव मांक – ७३७                     वषय मांक - ७  

दनांक - २५/८/२०१५                        वभाग – मा.आयु त 
 

        संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . शा/१/का व/५९९/२०१५,  
                   द.१४/०७/२०१५   
           २) मा. वधी स मती सभा ठ. .१०४ द.३१/७/२०१५    
  
       पंपर  चंचवड महानगरपा लका आ थापनेवर “ ी रोग व सूतीशा  त ” 

अ भनामाची ४ पदे पे बॅ ड र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये 

शासन मंजूर असून स यि थतीत र त असलेले एक पद पदो नतीने भरणेकर ता दनांक 

१७/०६/२०१५ रोजी पदो नती स मती सभा आयोिजत कर यात आल  होती.  तुत या 

पदो नती स मतीने “ ी रोग व सूतीशा  त ”  पदावर पदो नती दे यासाठ  अहताधारक 

“वै यक य अ धकार ”  पदावर ल अ धका-याची शै णीक अहता, सेवाजे ठता, गोपनीय 

अहवाल, आर ण व अनुभव कलावधी इ. सेवा वषयक तप शल पडताळून डॉ.जॉन वलसा 

सु नल यांना खुला या वगामधून “ ी रोग व सूतीशा  त ” या पदावर पे बॅ ड 

र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६००/- या वेतन ेणीम ये पदो नती दे यास मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच महापा लकेचे कामकाज महारा  शासनाचे नयमा माणे चालत.े 

महारा  शासन सावज नक आरो य वभाग शासन नणय .सेवा न १८१५/ . . २१६/ सेवा 

२ मंञालय मुंबई दनांक ३० मे २०१५, महारा  शासन नणया माणे, पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या अ थापनेवर ल सव वैदयक य  अ धकार  गट-अ यांचे सेवा नवृ तीचे वय 

दनांक ३१ मे २०१५ पासुन पुवल ी भावाने ५८ व न ६० करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.   

       अनुकूल- ८१    तकूल- ० 

       अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 

केले. 

                                  ------  
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७३८                                 वषय मांक - ८     
दनांक – २५/८/२०१५                            वभाग - मा.आयु त  

 

      संदभ – १) मा.अ ण बो-हाड,े मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव – 
                      २) मा. वधी स मती सभा ठ. .१०६ द.३१/७/२०१५      
 

       मा.महापा लका सभा ठराव मांक २८१२ दनांक २०/०८/१९९४ अ वये डॉ.एस.एस. 

गोरे, पशुधन वकास अ धकार  यांची सेवा सावज नक हतासाठ  महानगरपा लका अ थापनेवर 

वल न करणेत आलेल  आहे.  पशुवै यक य वभागाम ये “ पशुवै यक य अ धकार  ” १९९८ 

पासून महानगरपा लका आ थापनवेर वग-२ या ेणीम ये “शाखा मुख” हणून कायरत आहेत.  

पशुवै यक य अ धकार  यांचा खाजगी दवाखाना नाह  अथवा ते खाजगी यवसाय कर त 

नस यामुळे वै यक य े ातील सव मे डकल ऑ फसस यांना या माणे यवसायरोध भ ता 

दला जातो या माणे नयमांनुसार पशुवै यक य अ धकार  यांना यवसायरोध भ ता स या 

दे यात येत आहे आ ण या पु ढे देखील यवसायरोध भ ता देणेस मा यता देणेत येत आहे.    

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन आहे. 

मा.महापौर – मा.माया बारणे यांनी वचारले या नांची उ तरे डॉ.गोरे यांनी यावीत.  
मा.डॉ.गोरे (पशुवै यक य अ धकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, 

महापा लका ह ीत मोकाट जनावरांसंदभात मोकाट कु ी पकड यासाठ  आप याकडे सहा 

भागांत दोन सं था कायरत आहेत. स टबर पासून तीन सं था कायरत होतील. दोन 

सं थां या मा यमातून गेले २ वषात ४५,२४८ इत या कु यांवर नसबंद ची श या झालेल  

आहे. मोकाट कु यांसदभात कामाचे नयोजन कसे असावे, यासाठ  क  शासना या राजप ात 

काह  एबीसी स आहेत. या या अनुषंगाने स या कामकाज करावे लागत.े अ य महापा लका 

यां या तुलनेत आपण आ ता ३ क े सु  करत असून निजक या काळात मोकाट कु यांची 

सं या नयं णात ठेव यात आप याला यश येईल. महालेखाकार, मु ंबई यांचे ऑडीट झाले 

यातह  यांनी सूचना दल  आहे क , बथकं ोल हे मास ले हलवर राबवायचे आहे, तरच याचा 

प रणाम दसून येऊ शकेल. जी मोकाट कु ी, मोकाट जनावरे आहेत. ती र यावर ये याचे 

माण पावसा यात जा त असत.े आपण आऊटसो सग या प तीने अशा कारचे ाणी 

पकडणारे जे ि क ड लोक आहेत. यां या सं थे या मा यमातून आऊटसो सग प तीने 

ायमर  बेसवर कोटेशन कॉल क न निजक या काळात हा ॉ लेम सॉ ह होईल. यासाठ  

एका वतं  मंडळाचे नयोजन कर याचा ताव आपण ठेवलेला आहे.  

मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, इंजे शन देऊन 

यांचे ॉड शन बंद क न टाका नाह तर लोकांना रा ी झोप येत नाह .  
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मा.डॉ.गोरे (पशुवै यक य अ धकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, एबीसी 

सम ये सव सश त कु यांवर श या कर याची जी कायप ती ती चालू आहे. जे मानवी 

आरो यास अपायकारक आहेत अशा कु यांची स मती या मा यमातून नणय घेऊन मानवी 

प तीने व हेवाट लाव याची कारवाई चालू आहे.  

मा.झामाबाई बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सभागृ ह, येक वेळी आपण 

ह  चचा करतो. येक जण आपआप या वॉडातील कु यांवर ऊहापोह करतो. पण यांचा 

काह च उपयोग होत नाह . कारण अ धका-यां या प लकडची ती कु ी आहेत. कु ी पकडणार  

गाडी दसल  क  कु ी लपून बसतात. मग अ धका-यांना अशी टोलवाटोलवीची उ तरे यायला 

यांना पयाय रहात नाह . आ ता डॉ.गोरे साहेबांनी उ तर दले. येक वेळी आपण उ तर 

ऐकत असतो आ ण याला काह च पयाय नसतो. आ ता यांनी कु यांचा, मोकाट जनावरांचा 

उ लेख केला. परंतू खाजगी जागा आहेत, या जागेत डुकरे मोकळी सोडलेल  असतात. मोठ              

झाल  क  ती घेऊन जातात. याचा शेजार या लोकांना ास होतो. आजुबाजूला घाण वास येतो. 

खाजगी जागेत डुकार  आणून सोडतात, यां यावर काय कारवाई करणार आहोत. जशी कु ी 

लपतात तशी डुकरे पण लपून बसतात का? यावर काह च कारवाई होत नाह . येक जण 

या या भागात या वषयावर बोलतो. पण यावर काह च उपाय केला जात नाह . गु ंड कसे 

ुप क न चालतात, तसा या कु यांचा घोळका असतो. ते ुप क न चालतात. याचा आ हाला 

खूप ास होतो. हे ल ात घेऊन कारवाई कर यासारखे आहे. फ त मट ंगम ये बोलायचे आ ण 

यावर काह च कारवाई नाह . आयु त साहेब, यावर कारवाई झाल  पा हज.े मला ऐवढेच 

बोलायचे आहे.  

मा.द ताञय सान े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, कु ी, मोकाट 

जनावरे व डुकरे या वषयावर अनेक वेळा चचा झालेल  आहे. एक दवस या वषयासाठ  

सेपरेट सभा भरल  तर  दवसभर सगळे नगरसेवक यां या वेगवेग या भावना य त करतील. 

कु यांचा व या मोकाट जनावरांचा सग या नगरसेवकांना जो रोग लागला आहे असे हटलेतर  

चालेल. येक नगरसेवका या वॉडात, येक भागात रोज काह  ना काह  चांगले वाईट संग 

घडत असतात. मनेका गांधी यांचा जो नणय आहे, मला या या वरोधात जायचे नाह . 

डॉ.गोरे यांनी सां गतले, सहा भागांत दोन यु नट आहेत. आणखी चार उपल ध करणार 

आहोत. यात एवढे दूल  का. मा.माया बारणे यांनी आतम ये व तू आणल  होती. यांनी 

सभागृ हात सोडायला डुकरे आणल  होती. ती मा याकडे दल  असती तर ती मी सभागृ हात 

सोडल  असती. डॉ.गोरे बचारे एकटे काय करणार. आपण डॉ टर साहेबांना टम उपल ध क न 

देत नाह त. कु ी पकड यासाठ  आप याकडे लोकं उपल ध नाह त. हे लोक आलेतर कु ी 

सापडत नाह त. आ ह  नागर कांना सांगतो, कु ी घरांत क डा. २/२ तास राह या घरात कु ी 

क डल  आहेत. एखा याने फोन के यावर कु ी पकडायला सहा तासांनी गाडी येत.े यांचे लोक 
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तथे जात नाह त. आपले ६ भागांत कमीत कमी एका भागात एक/दोन यु नट दले 

पा हजेत व कु ी पकडणार  गाडी. यां याबरोबर कामगार दले पा हजेत. आप याकडे १/२ 

कामगार असतात. ते कु ी पकडायला गेले क  कु ी सापडत नाह त. ते सगळीकडे फरत.े 

मोकाट रानात ते सापडत नाह त. यांचे शासन आहे. कुठेह  जा तु हाला १०/२० कु ी कुठेह  

दसणार. यांचा बंदोब त करा. अ यथा आज सभागृ हात मा.माया बारणे यांनी जे केले आहे, 

ते पुढ ल वेळी मी सभागृ हात य ात आणून कु ी आणू.  जनावरांसाठ  जसा क डवाडा 

असतो. डॉ.गोरे यांनी सांगाव,े र यावर ल मोकाट जनावरे आहेत. यांना मालक नाह . 

यां यावर कारवाई करताय असे वाटत नाह . अनेक ठकाणी पंपर  चंचवड शहरात जनावरे 

र यात येऊन बसतात. यासाठ  आप याकडे काय यं णा आहे. तर शू य. यावेळी आपण 

शहराला बे ट सट  असे सांगताय. जर मा या पायाला जखम झाल  असेलतर आपण लगेच 

ऑपरेशन करत नाह . आ ता अशी प रि थती झाल  आहे क , मा या पायाचे दुखणे झाले 

आहे. आ ण तु ह  ऑपरेशन डो याचे करताय. तु ह  ॉपरल  काम करा. मी काल सु ा 

ऑटो ल टरम ये सां गतले होते क , तुम या कामाची प त ॉपर नाह . डॉ. ीकर परदेशी यांचे 

खरेतर तु ह  गुण या. तुमची भू मका कडक ठेवा.  यामुळे अ धकार  सू त झाले आहेत. 

आ ताच प ने यांनी सां गतले आहे क , अ धकार  तुम या मट ंगम ये झोपतात. यापे ा 

नंदनीय बाब नाह . परदेशी साहेबां या काळात अ धका-यांना रा ी सु ा झोप येत न हती. 

उ या काय घडेल याची दहशत, भती अ धका-यांना बसल  होती. ते काम करत नसतील तर 

प रि थती गंभीर होईल.  

आ ह  ा मण भागातून आलो आहोत. येक घरात दोन/चार पाळीव जनावरे  आहेत. 

गाई हशी बैल असतील. या जनावरांसाठ  आमचा सरकार  दवाखाना होता. आमची जनावरे 

जर आजार  पडल  तर आज आम या भागात यां यासाठ  महापा लकेचा दवाखाना नाह . 

आजपयत दवाखाना उपल ध नाह . मी २००७ पासून ओरडतोय. पूव  िज हा प रषदेचा 

दवाखाना होता. तो हँडओ हर केला. या डॉ टरांना बोलवायचे हटले तर ५ ते १० हजार पये 

घेतात. आम या एखा या जनावराचा अपघात झालातर आ हाला औंध इथे जावे लागत.े एवढ  

मोठ  ीमंत महापा लका. जनावराला काय झाले, मोडले तोडले तर याला दवाखाना कुठे आहे. 

हा वषय गंभीर आहे. आयु त साहेब, आपण हे ल ात घेतले पा हजे. या वषयावर अनेक 

वेळा चचा केल  आहे. अनेक ठकाणी अशी जनावरे आहेत. शेतात काम करताना, कुठ या 

कामासाठ  जनावरं लागत असेल. अशा जनावरांसाठ  आ हाला दवाखाना उपल ध नाह . पूव  

चाज यावा लागत न हता. आता बाहे न डॉ टर आणून याला चाज यावा लागतो आहे. 

अशा मा यमातून काय नणय घेणार आहोत याचे उ तर यावे. यवसाय करणार  डु करे, 

कुठेतर  कानाकोप-यात दसल . चखल या बाजूला इथे यवसाय चालला आहे. डुकरांना 

खायला आणून टाकतात. यांना तथे मोठे करतात. मी अनेक वेळा सां गतले आहे. यांना          
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तथून घेऊन जा. यांना काढायला लावा. आपल  माणसे चार वेळा जातात, तथे काह  होत 

नाह . मालकाला दंड करा. या यावर कारवाई करा. हे लोक धंदा करतात, व  करतात. अशा 

लोकांवर सु ा कडक कारवाई करा असे डॉ.गोरे यांना नाव प ता देऊन सां गतले होत.े यांनी 

काय कारवाई केल . कारवाई केल  नाह . कडक कारवाई केल  नाह तर ते अजून धंदा करायला 

मोकळे होतील. आ ह  तु हाला मदत करतोय. नाव प ता सांगतोय. तर  सु ा कारवाई करत 

नसतील तर यापे ा वेगळी बाब काय आहे. आयु त साहेब, हणून मी तु हाला सां गतले क , 

तु ह  कुठेतर  यांचा गुण या. मी सभागृ हा या वतीने कळकळीची वनंती करतो क, तुम या 

अ धकारांचा वापर करा. आपण या अ धका-यांना पगार देतोय. सवसामा य माणूस पै-पै 

कमवून देतो. यां या जीवावर तुम या पगार होतो आहे. यां या यथा आ ह  तुम यापयत 

आणून देतोय. तु ह  यांना दोन तास या. का आदेश देत नाह . कडक आदेश दलानाह तर ते 

असेच चालणार आहे. कुठेतर  सभागृ हात चालवले तर  काह च होणार नाह . याचे आऊटपुट 

या. ८ दवसांत याचे आऊटपुट आले पा हज.े काय काम केले, तुम यापयत याची मा हती 

आल च पा हजे. हे केलेत तर हे शहर सुरळीत चालेल.  यासाठ  या पायाभूत सु वधा देणे 

गरजेचे आहे. या मोकाट जनावरांसाठ  जसे पूव ा मण भागांत क डवाडे होत,े तसे कुठेतर  

जागा असेल,गायीरानांतील आर णे आहेत तथे यां यासाठ  मोठे कंपाऊंड करा.                   

यांना मारा असे आ ह  हणणार नाह . यांना कुठेतर  वेगळे ठेवा. नसबंद  कती करणार 

आहात. ते करायला देखील यांना टाफ उपल ध क न या. महापा लकेचे लोकं कधी फोन 

केलातर घेत नाह त. ते येत नाह . हणून आपल  सु ा टम कायरत असावी. आपले ६ जण 

असतील तर यांचे सु ा ३ ठेवा. पूव  असे होत.े पूव  महापा लकेचे कमचार  कु ी 

पकड यासाठ  होत.े सग या वॉडात हाच वषय आहे. आ हाला कु ी पकडणार  गाडी कुठेह  

दसल  नाह . नगडी ना या या अ लकडे ए स ेस-वे ला आलोतर तथे रा ी अपरा ी एखादा 

पीडने आलातर तथे अपघात मोठ  मनु यहानी होऊ शकत.े रा ी र यात बसलेल  जनावरे 

दसत नाह त. सगळीकडे अशीच प रि थती आहे. हणून माझी आप याला वनंती आहे क , 

यावर नयं ण करा. डॉ.गोरे यांना जमत नसेलतर तथे दुसरा एखादा अ धकार  बसवा व यांना 

ऍडीशनल चाज या. कंवा यांना सेपरेट मनु य या. सरकार  दवाखा याबाबतीत तु ह  काय 

करणार याचा खुलासा करा.  

मा.अ नता तापक र - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, वॉडात 

कु यांबाबतीत इतक  गंभीर प रि थती आहे. मला नागर कांचे फोन येत असतात. कु यांना 

आजार झालेले आहेत. ते लोकां या चपला, कपडे उचलून नेतात. र यावरची घाण सु ा 

लोकां या दारात आणून टाकतात. रा ी िज यात, गॅलर त येऊन बसतात. बंद पडले या गा या 

आहेत, तथे यांची प ले असतात. मी डॉ.गोरे यांनी सां गतले तर ते हणतात हे काम 

सं थेला दले आहे. पण या सं थे य़ा कु ी पकडणा-या गा या वॉडातून कधी फरतात, कुठे 
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फरतात. आ ह  या त ार  सां गत या तथून यांनी कु ी उचलल  का मग हे सु ा सां गतले 

नाह . आ ह  यांना नंबर देतो. यांनी आ हाला येऊन भेटले पा हजे. आ ह  वॉडातल  त ार 

दल . या त ार ची तु ह  मा हती दल  पा हज.े सद य कु यांब ल वारंवार बोलत असतात. 

मग वॉडातल  कती कु ी पकडल , गाडी फरल  का हे सु ा सां गतले गेले पा हज.े भ व यात 

यावर वचार होईल अशी आशा करते. 

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सभागृ ह, प कार बंध,ू 

महापौर साहेब, तु ह  आ ण मी या वॉडाचे त न ध व केले आहे, या वॉडात कु यांवर 

अ यास करणार  त  मंडळी राहतात. यापूव  डॉ.गोरे यांना मा हती आहे क , वैदू समाज हा 

माणूस जसे लहान मुलावर ेम करतो. तसे कु े ज म यापासून मरेपयत हा समाज कु यावर 

ेम करतो. तु ह  ह  महापा लका यांचा आदश घेऊ शकता. तु ह  युपी, बहारचे लोकांना 

बोलवतो, सं था नेमताय, अडाणी मराठ  माणसाला यां या बोल यातला एक श दह  कळत 

नाह . ते गॉटमेट करतात आ ण नघून जातात. कु ी पकडायचे बाजूलाच राहत.े १९८४ पासून 

मी या शहरात आहे. ामपंचायत काळापासून वैदू समाज इथे आहे. या समाजाची काह  मुले 

डॉ.गोरे सरांकडे मानधनावर कु ी पकडायचे चांगले काम करत होती. ते बंद करायला लावले. 

मी भाग मट ंगम ये सां गतले होत.े शंभर यूपी, बहार  मुले एका बाजूला आ ण माझा वैदू 

समाजाची मुले एका बाजूला ठेवा. जा त कु ी कोण पकडतो ते सग यांसमोर येईल. हे 

सभागृ हासमोर असेलतर लाखो पये वाया घालव यापे ा शहरातील मुलांना संधी दल त तर, 

कॉ ॅ ट बे ससवर संधी नमाण क न दल तर आ ता नगरसेवक जे ओरडतात ते कुठेतर  

ओरडणार नाह त. जी माणसे ख-या अथाने कु ी सांभाळतात. कु यांचा ज ममृ यू यांना 

कळतो.  

मा.महापौर – दुस-यांवर टका क  नका.  

मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मी टका करत नाह . आप या शहराचा पैसा वाया 

जातो आहे. ह  सं था काह  काम करत नाह . असे माझे हणणे आहे हणून मी उ लेख 

करतोय. आप या शहरात या समाजाचे लोक स म आहेत. चांगले काम क  शकतात. आपण 

याचा वचार करा. प नास ते शंभर मुले कती लागतील ती मी आप याला देतो. आपण यांना 

काम करायला संधी या. पंपळे गुरवम ये जनावरांसाठ  सरकार  दवाखाना होता. ड भागात 

आजह  जवळजवळ शंभर ते पं याह तर ट के लोकांकडे गाय, हशी, बैलगा यांचे बैल, 

शयतीचे बैल आहेत. यांना जनावरांची आव यकता आहे. कुठेतर  स लाईज दवाखाना केलातर 

या भागातील लोकांची सोय होईल. मी बहारचा उ लेख केला असेल परंतू मी वैतागलो आहे.          

आप या २ सं था आहेत, या न फळ आहेत. ते फोन उचलत नाह त. कॉ टॅ ट केलातर भेटत 

नाह त. यां यापासून नगरसेवकांना अडचण आहे. वारंवार फोन क न नगरसवेक यां याकडून 

जी अपे ा करतात. ती अपे ा पूण होत नाह . हणून मी हा दुसरा माग सां गतला आहे. 
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आप याकडे लोक आहेत यांचा वचार करा. यांचा उपयोग क न या. यां याकडून चांग या 

प तीने काम होईल एवढ  शा वती मी देतो.  

मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, थम डॉ.गोरे 

यां याकडून कु ी पकडायचे काम काढून या. डॉ.गोरे ऑपरेशन करणार का, ओपीडी चालवणार 

का कु ी पकडायचे काम करणार. हे यांचे काम नाह . मी मागेदेखील आयु त साहेबांना हेच 

सां गतले होते. डॉग कॉड बदलायचे काम फुल टाईम, तु ह  या कामासाठ  फुल टाईम 

अ धकार  अपॉ ट करा. १५/१५ फोन येणार. एक डॉ टर हे क  शकणार नाह . हे काम 

यां याकडून काढून या व आरो य वभागातील एखा या अ स टंट आरो य अ धका-याला हे 

काम या. Dr.Gore cannpt give full time to this job. वॉडात १०/१० कु ी असतात. मी रोज 

वॉडातील सॅ नटर  इ पे टरला फोन करतो. पूव  फोन केला क  कु ी घेऊन जायला गाडी 

यायची. आ ता तसे होत नाह . का होत नाह  मा हत नाह . लोक आम यावर नाराज आहेत. 

एकदा, दोनदा सां गतले तर  काम मा  होत नाह . यामुळे कु ी पकडाय या कामाब ल 

महापा लका सभेम ये बोलावे लागत.े हे अ तशय लािजरवाणे आहे. नवीन वभाग क न 

आरो य अ धकार , एक सॅ नटर  इ पे टर यासाठ  अपॉ ट करा. अ धकार  दलातर याला 

टाईम बाऊंड करा. फ त भागाला एक गाडी या. यांना एक स ल क डवाडा करा. आप याकडे 

काय करतात, कु ी पकडतात, घेऊन जातात व परत वॉडात सोडून देतात. काय उपयोग आहे. 

हणून आयु त साहेबांना वनंती आहे क , हे काम कर यासाठ  सेपरेट अ धकार  या. यांना 

इ ा चर या. आ ण या कामाला सु ा मह व या.  

मा.माया बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.सद य, आ ता डॉ.गोरे 

यांनी जी मा हती दल . अ रशः सभागृ हाची फसवणूक करत आहेत. ते वषानुवष एकाच 

वभागात काम करतात, तर  यांना यवि थत मा हती देता येत नाह  यासारखी शोकां तका 

नाह . डॉ.गोरे यांना एक कु ं पकड यासाठ  ८/१० फोन करावे लागतात. नाईलाजा तव अवा य                  

भाषा वापरावी लागत.े असे काम असेलतर शासनाचे खूपच अवघड आहे. मा या भागात 

अ तशय वाईट अव था आहे. तथे डुकरांचे इतके माण आहे. मघाशी मी यातल च दोन डुकरे 

सभागृ हात आणल  होती. पण आप या स युर ट ंनी मला ती आणू दल  नाह त. एक वयोवृ  

म हला त या नातींसह एका घरात राहत.े डुकरे त या घरात घुसून बसल  होती. ती पाच-पाच 

सहा-सहा तास जागेव न हलल  नाह त. इतक  मोठ  डुकरे आहेत, ती घराबाहेर पड यावर 

अंगावर धावून येतात. अ न भा यांची नासधूस करतात. लोकांना जीव मुठ त घेऊन वावरावे 

लागते आहे. याला कोण जबाबदार आहे. जे डुकरे पाळतात, ती यवसाय करतात, आ हाला 

कोणा याह  पोटावर पाय यायचा नाह . यांनी खुशाल यवसाय करावा. परंतू कमीत कमी 

नागर कांना ास होऊ नये याची दखल यांनी घेणे गरजेचे आहे. यावर शासनाचा अंकुश 

असला पा हज.े आ ह  हजारवेळा अ धका-यांना फोन करतो. लोकांना बोलवतो. पण यातून 
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काह  आऊटपुट नघत नाह . आयु त साहेब, काह तर  नणय या. जेणेक न हे शहरा या 

ि टकोणातून उपयु त असेल पाह जे.  

मा.आशा शडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, थायी स मती सभेचे 

म नटस ्  ठेवले पा हजेत. मी थायी स मतीम य़े कमान दहा वेळा तर  या वषयावर चचा 

केल  आहे. मी थायी स मतीची सद या असताना मा.माया बारणे ताईदेखील मा याबरोबर 

हो या. आ ता मा.माया बारणे हणा या क , डॉ.गोरे यांनी चुक ची मा हती सां गतल  आहे. मी 

यांना दोषी धरत नाह . ते या प तीने काम करतात. मग यांनी हे केले नाह ,ते केले नाह . 

हा नाह चा पाढा वाच यापे ा तु ह च २ वषापूव  सां गतले होते क , आप याकडे २ म ह यांत 

न वन यु नट येते आहे. २ वष हणजे २ म हने ह तुमची संक पना आ हाला सु ा सांगा. 

हणजे आमची ५ वष हणजे कती वष पुढे आमचे पद रा हले आहे ते आ हाला सु ा कळेल. 

या गो ट  आपण बोलतो, नगरसेवकांना सांगतो, यावर आपण कती ठाम आहोत याचा एकदा 

पाठपुरावा करा. आपण ६ भागांना ६ गा या देणार. ६ भागांना ६ सं था देणार यावर बोलणे 

झाले होत.े या गो ट ला द ड वष झाले आहे. डॉ.गोरे कंवा शासन देखील यावर बोलत नाह त. 

तुम याशी झालेले हे संभाषण आहे. जे हा कु े अंगावर येते ते हा काय अव था होते ते पहा. 

तु ह  गाडीतून फरता हणून तु हाला ास भोगावा लागत नाह. पण आ ह  भागात 

नगरसेवक हणून जे हा फरतो, ते हा लोक आम या अंगावर येतात. आ हाला नागर कांना 

उ तर देताना लाज वाटत.े होईल, बघू. कु ी इतक  वा लफाईड आहेत क , तुमची गाडी आल  

क  धूम पळतात. यांना एकह  कु े सापडत नाह . आ हाला यांना सांगावे लागत,े थोडं १० 

म नटे थांबा एक तर  कु ं पकडा, च क या भाषेत बोलावे लागते. कु ी रा ी सापडतात. 

यां या मान सकतेचा थोडातर  अ यास करा. आप याला रझ ट पा हजे असेलतर ती 

आप या या कधी मळतील. यासाठ  काह तर  पयायी यव था केल  पाह जे. यांना खायला 

ब कूट दले पा हज.े ते बेशु  पडले पा हजेत. कु यांना ती बि कटे खायला घाला. तु हाला 

लोकं सहकाय करतील. तु ह  कसलाह  बदल करत नाह त. शासन नदशानुसार          

आपण सग या गो ट  बोलतो. पण काह तर  पयाय शोधला पा हजे. कु ी मा  नका असे यांचे 

मत आहे तसे आमचेह  मत आहे. पण याला कमान काह तर  पयाय शोधा. आम याकडे 

१०/१२ कु ी कशीबशी पकडल  गेल  आहेत. आ ण गावात ५०/१०० कु ी आल  आहेत. आ ह  

सभागृ हात ओरडतो, नकारा मक भू मका घेऊन बोलतो असे अिजबात नाह . आ हालाह  

पॉ सट ह काम करणार  लोक आवडतात. आज डॉ. ीकर परदेशी नसताना यांच े नाव 

सभागृ हात आजह  तत याच आदराने घेतले जात.े कारण यांचे काम तसेच होत.े रझ ट 

दसला तर आ हालाह  तुमचे कौतुकच करायचे आहे. असे कुठेह  होताना दसत नाह . आयु त 

साहेब, तु ह  कुठेतर  तुम या भू मकेशी ठाम राह ले पा हजे. रा ी या वेळी कु ी सापडतात. ती 

एका ठकाणी बसलेल  असतात. यांना मेल परफे ट मा हत असतात. यामुळे गाडी आल  
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क  ते लगेच नघून जातात. मग आपण रझ ट कसे देणार. डॉ.गोरे कु ी कशी, कुठे मळतात. 

ते नसबंद  कशी करतात. डॉ टर साहेबांनी एका वषात अडीच हजार ऑपरेश स केल  असे ते 

सांगतात. पण आम याकडे हाडल  १० कु ी सापडल  आहेत. यावर कुठेतर  फायनल डसीजन 

या. मा.महापौर साहेब, आयु तांनी यावर काय कारवाई केल  हे सभागृ हासमोर पुढ ल वेळी 

सांगावे अशी वनंती करत.े  

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, शासनाला लाज 

वाटल  पा हज.े अशा वषयावर इतके वेळ बोलतोय ह  लािजरवाणी गो ट आहे. आपले लोक 

कती काय म आहेत ते पहा. मुळात हा सद य ताव आहे. कोणताह  सद य या या 

मनाने सद य ताव करत नाह . अ धकार  इतरांशी तुलना करत असतील तर कशासाठ  

यांना सु वधा याय या, का याय या. कु यांवर आ ण डुकरांवर बोल यासाठ  सभागृ ह आहे 

का. या गो ट  आ ह  सां गत याच नाह  पा हजेत. अ याव यक सेवेत या गो ट  आहेत. एक 

काम अडीच वषापूव  सां गतले होते. यांचे एकच उ तर, सं था बघतोय. यांना स पे ड करा. ते 

एक काम क  शकत नाह त. अ तशय घाणेरडी प रि थती आहे ती इथे बोलतो होते यांना 

लाज वाटल  पाह जे. २/२ वषात डुकरे पकडून आणू शकत नाह त. भूतकाळात मा.खासदार 

ीरंग आ पा बारणे यांनी डुकरे आणून सभागृ हात सोडल  होती. यां याच थेरगावातील 

नगरसे वका बारणे ताई दुस-या आहेत. या वभागाला काम करताना काह तर  लाज वाटल  

पा हज.े डॉ टरांक़डे लोक असो नसो, आपण यांना सु वधा देणार असूतर यांना कामाची 

जबाबदार  समजल  पाह ज.े या ठरावात लह ले आहे क , ते खाजगी ॅ ट स करत नाह त. 

यांचा दवाखाना नाह . यांचे सगळे उ योग इथेच चालतात. हे लोक डुकरे न पकडायचे पैसे 

घेतात. ि हप म ये हा वषय मंजूर आहे. पण माझा या वषयाला वरोध आहे. हे लोक अशा 

प तीने काम करत असतील तर अशा लोकांना कुठेतर  शासन सु ा झाले पा हज.े हा न 

कोण या प ाचा नाह . सवप ीय लोक इथे बोलले आहेत. हे वतःला वभाग मुख हणतात 

मग यांना यांची जबाबदार  कळाल  पा हजे. अशा वषयावर कशासाठ  सभागृ हाचा वेळ 

घालवायचा. ते खुशाल पि टकरण देत बसले आहेत. इतर महापा लकांशी तुलना करता, 

आप याकडे हे नाह , ते नाह . ह  महापा लका महारा ाम ये सग यात चांगल  आहे हे सांगा. 

ते क  शकत नाह त. टु  शासना या कामकाजात आहे, आप या लोकांम ये आहे. ह 

यव था नाह , ती यव था नाह  काह  कारण सांगायचे नाह . बाक  चांग या कामांत तुलना 

होत नाह  मग यात कसे कळत.े जे हा अ तरेक होतो, या वेळीच या त ार  येतात. आप या 

शहरात ा यांचे अ त मण होत असेल तर मा  हच लोकं जबाबदार आहेत. सांगवीतील 

उदाहरण देतो. सांगवीत ेनेज लाईन आहे. डुकर  पाळणारे लोक या ेनेज लाईन फोडतात. हे 

सां गतले नाह  तर मी हे दाखवून दले आहे. हे सगळीकडे आहे. िजथे िजथे नद चे चबर आहेत 

तथे चबर फोडून डुकरांना बस यासाठ  जागा क न दल  जाते. हे घाणेरडे पाणी नद म ये 
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डायरे ट जात.े मग एमपीसीबी आप याला नोट स देणार, आप याला दंड बसणार. कारण काय 

तु ह  एसट पीतून पाणी नद त सोडत नाह. कोणती गो ट कुठे जात.े आपल  नद  घाण 

करायला हे लोक कारणीभूत आहेत. मग यां यावर कडक श दांत कारवाई करायची असो. शो 

कॉज या. यांनी रझ ट दला नाह तर नुसतेच सभागृ हात डुकरे सोडून काह  होणार नाह.            

यां या घरांत सोडल  तर कमी होतील. यांना सु वधा अव य या. कोणी कामचुकारपणा 

करत असतील तर यांना श ा या. चांगले काम केलेतर ब स सु ा या. आम यासमोर 

या प तीने मंजूर साठ  ताव ठेवला आहे तो शंभर ट के चुक चा आहे. आपण यांना सगळे 

देतोय. सगळे आहे. आ ता आम या मा.आर.एस.कुमार यांनी सां गतले क , यांना 

ऑपरेशनमधून वेळ मळत नाह . ाय हेटमधील लोक सु ा यां याकडेच ऑपरेशन करायला 

जातात. यानंा वचारा. यांना ा यांची आवड आहे. आ हाला सु ा ा यांची आवड आहे, 

आ ह  काय यांचा वेष करत नाह . हे लोक डॉ टर गोरे यां याकडे जातात. ाय हेट 

दवाखा यांचे माण फार कमी आहे. यामुळे यां याकडे मुळातच गद  असत.े सगळे मालामाल 

चालले असेल तर कशाला खाजगी दवाखाना काढतील. माझा प ट आरोप आहे, यांना 

सां गतलेले काम, नागर कां या अडचणी ते दूर करत नाह त. यां याबाबतीत तु ह  वचार 

करावा. आ ण या- या त ार  नगरसद यांनी सां गत या आहेत, ते काम क न घेणे आयु त 

हणून, शासक हणून आपले राह ल. 

मा.योगेश बहल- मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, चचा भरपूर झाल  आहे. मला वाटत,े 

आयु त साहेब, यात काह  यो य नणय यायचा तो ताबडतोब यावा. या ठकाणी 

मा.आर.एस.कुमार यांनी जो उ लेख केला होता. डॉ.गोरे यांचा वषय आहे. डॉ.गोर वषयी मला 

यि तगत वचारले तर मी सांगेत क , डॉ.गोरे अ तशय चांगले डॉ टर आहेत याब ल काह  

दुमत नाह . परंतू या माणसाला तु ह  जी ताकद पा हजे ती देणार नसाल, जी यं णा पा हजे 

ती देणार नसाल तर तो माणूस काम क  शकत नाह . यांनी ऑपरेशन बघावे, कोणाचा 

पसनल कु ा असेल तर कोणती ीड आहे,काय आहे ते बघावे. यांना नॉलेज भरपूर आहे. हा 

स मा.सद यांचाच ताव आहे, यांना अमुकअमुक भ ता दे यात यावा. स मा.सद यांनाच 

असे वाटते क  यांना काह तर  मदत करावी. आ ण मग दुसर कडे आपणच यां या वषयी 

अपश द बोलावे कंवा यांना गैरजबाबदार धरणे हे यो य वाटत नाह . माझी सभागृ हाला 

वनंती आहे क , आपण सवानी मळून हा कु यांचा उप व कसा कमी होईल, यासाठ  काय 

यं णा राबवावी लागेल. तु हाला वेळ संगी मानधनावर काह  लोक यावे लागतील. वशेषतः 

वडार,वैदू समाजाचे लोक आहेत. ते यात पटाईत असतात. यांना मा हत असत,े कसे 

पकडायच.े यांना मानधनावर या. यांचा ताबडतोब बंदोब त कसा होईल ते पहा. यांना एकदा 

घेऊन बघा. यांना एक चांगला अ धकार  या. वा त वक यांना पैसे खच करायचा अ धकार 

नसेल, यं णा राबवायचा अ धकार नसेल, बाक  सु वधा दे याचा अ धकार नसेल तर  
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मला वाटते डॉ.गोरसार या अ धका-याला उगाच नावं ठेव यात अथ नाह . यांना शासनाकडून 

जी मदत लागते ते दे याचे काम, वशेषतः वडार , वैद ू समाजाचे लोक मानधनावर घे यात 

यावेत व याचा ताबडतोब बंदोब त करावा. महापौरांना वनंती आहे क , हा वषय मंजूर करावा 

व हा वषय इथेच थांबवावा.             

मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मला या वषयावर चचा करायची 

नाह . कारण या वषयावर भरपूर चचा झालेल  आहे. श ण मंडळ व कु ी या वषयावर पु हा 

बोलावे लागेल का हे फ त मला सांगावे. व हा वषय मंजूर करावा.          

    यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
         

अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

          वषय मांक - ९     
दनांक – २५/८/२०१५                            वभाग - मा.आयु त  

 

                संदभ : -१) मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 
               २) मा. वधी स मती सभा ठ. .११४ द.३१/७/२०१५     
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत शहरातील कु ठ प डत अपंग य तींना दरमहा 
र. .१,०००/- या माणे अथसहा य दे यात येत.े  या योजनेला मा.महापा लका सभा ठराव .९४४, 
द.२३/०७/२०१० अ वये मा यता दे यात आल  आहे.  याम ये खाल ल माणे दु ती कर यात 
यावी.  
        स याचे लाभाचे व प – दरमहा र. .१,०००/-, सुधा रत लाभाचे व प – दरमहा 
र. .२,५००/- तसेच जे नवीन अजदार या योजनेचा लाभ घे यासाठ  अज करतील यांचे पंपर  
चचंवड शहरातील वा त य कमान १५ वष असावे. वर ल माणे दु ती करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – पंपर  चंचवड 

महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या 

क याणकार  योजनेअंतगत शहरातील कु ठ पडीत अपंग य तींना दरमहा अथसहा य 

र. .१०००/- ऐवजी सुधार त लाभाचे व प दरमहा र. .२,०००/- देणेस तसेच जे न वन अजदार 

या योजनेचा लाभ घे यासाठ  अज करतील यांचे पंपर  चंचवड शहरातील वा त याचा 

कमान १५ वषाचा पुरावा असावा. अशी दु ती करणेस या उपसुचने वारे मा यता दे यात 

यावी. 
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मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – पपंर  चंचवड 

महानगरपा लके या अपंग क याणकार  योजने अंतगत ५ वषापुढ ल म तमंदाना दे यात येणारे 

अथसहा य (पे शन) र कम पूव या मंजुर दराने सेरे ल प सी, सरे ल ऑ ट सया, ॉ नक 

क झो े नया व त सम आजार असले या महापा लका ह ीतील य तींना देखील स याचे 

योजनेतील मंजुर दराने दे यास मा यता देणेत यावी. 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   

मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक - ७३९           वषय मांक - ९     
दनांक – २५/८/२०१५                       वभाग - मा.आयु त  

 

                संदभ : १) मा. भाकर वाघेरे, मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव – 
               २) मा. वधी स मती सभा ठ. .११४ द.३१/७/२०१५     
 

पंपर  चचंवड महानगरपा लके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

राब व यात येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत शहरातील कु ठ प डत अपंग य तींना 

दरमहा र. .१,०००/- या माणे अथसहा य दे यात येते.  या योजनेला मा.महापा लका सभा 

ठराव .९४४, द.२३/०७/२०१० अ वये मा यता दे यात आल  आहे.  याम ये खाल ल माणे 

दु ती कर यात यावी.  

        स याचे लाभाचे व प – दरमहा र. .१,०००/-, सुधा रत लाभाचे व प – दरमहा 

र. .२,०००/- तसेच जे नवीन अजदार या योजनेचा लाभ घे यासाठ  अज करतील यांचे पंपर  

चंचवड शहरातील वा त याचा कमान १५ वषाचा पुरावा असावा वर ल माणे दु ती करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या अपंग क याणकार  योजने 

अंतगत ५ वषापुढ ल म तमंदाना दे यात येणारे अथसहा य (पे शन) र कम पूव या मंजुर 

दराने सेरे ल प सी, सरे ल ऑ ट सया, ॉ नक क झो े नया व त सम आजार असले या 

महापा लका ह ीतील य तींना देखील स याचे योजनेतील मंजुर दराने दे यास मा यता देणेत 

येत आहे.  
 

अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 
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मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

           वषय मांक - १०     
दनांक – २५/८/२०१५                        वभाग - मा.आयु त  

 

   संदभ –१) मा. शासन अ धकार  इ े ीय कायालय यांचेकडील प   

                     .इ ेका/०४/का व/२७३/२०१५, दनांक – ०९/०७/२०१५ 

                  २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. . ५२ दनांक १५/०७/२०१५ 
   
    ई भाग स मती ठराव मांक ६ दनांक ०१/०७/२०१५ नुसार भाग मांक ३३ 

मधील पा याची सम या सोड व यासाठ  पा याची टाक  बांधणे आव यक आहे.  भागाम ये 

इतर  जागा उपल ध नस यामुळे स ह नं.२०० मधील आर ण मांक ४०७ खेळाचे मैदान 

मधील सुमारे १५ गु ंठे जागा पा या या टाक साठ  दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - औंध रावेत र यावर 

सांगवी फाटा येथे ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणेचे काम चालू आहे. औंध रावेत या ४५ 

मी. बीआरट एस र यापासून सांगवी गावाकड ेजाणा-या १८ मी. ं द र यास लागून औंध 

हॉ पीटल या अख यार तील ४०६० अ वये चौमी इतक  जागा मनपास ह तांतर त करणेकामी 

शासन नणय द.०१ जून २०१५ अ वये मा यता दल . ह तांतर त कर यात येणा-या 

जागेम ये येणार  कमचार  वसाहतीची इमारत, वेश दार व समा भतं महानगरपा लका  

न याने बांधून देणार आहे. या य तर त शासन नणय द.०१ जून २०१५ नुसार णालया या 

आवारात अ तमह वा या य तींसाठ  दोन वशेष क ासह अ तथीगृ हाचे बांधकाम पंपर  

चंचवड महानगरपा लकेने क न यावे असा नणय झाला आहे. या माणे यांची 

अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .५ कुदळवाडी जाधववाडी येथील 

पाणीपुरवठा सम या सोड वणेसाठ  या भागाअंतगत टाक  बांधणे गरजेचे आहे. तथापी या 

भागाम ये या ठकाणी आर ण टाकले या जागा या जागा उंचावर नसलेमुळे या भागाचे 

लगत असले या उंचावर ल गट . ५३९ येथे पूव  टाटा कंपनीने बांधले या कमी उंचीचे टाक चे 

लगत िज हा धकार  यांचे अख यार मधील गायरानामधील (गट . ५३९ जाधववाडी) २० गुंठे 

जागा ता याम ये घेवून या ठकाणी उंच टाक  बांध याची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 

यावी तसेच पंपळे सौदागर . . ५५ मधील HCMTR कॉर डॉर वकासकामासाठ  अंदाजपञक 

२०१५-१६ मधील पान .३१ अनु. .५५ म ये अंदाजपञक य र कम २५ कोट  इत या रकमेस 

मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  वाघेरे . .४५ येथे भैरवनाथ मं दरासमोर सन १९९२ साल  

छञपती शवाजी महाराज यांचा पणुाकृती पुतळा बस वणेत आलेला आहे. सदर ठकाणचा जुना 

पुतळा हटवून या ठकाणी छञपती शवाजी महाराज यांचा सहंासना थ पुतळा बस वणेत यावा 
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अशी नाग रकांमधुन मागणी होत आहे तर  सदर ठकाणी छञपती शवाजी महाराज यांचा 

संहासना थ पुतळा बस वणेस मा यता देणेत यावी.    

मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक - ७४०       वषय मांक - १०     
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.आयु त  

 

          संदभ -१) मा. शासन अ धकार  इ े ीय कायालय यांचेकडील प   

               .इ ेका/०४/का व/२७३/२०१५, दनांक – ०९/०७/२०१५ 

            २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. . ५२ दनांक १५/०७/२०१५ 
 
 

    ई भाग स मती ठराव मांक ६ दनांक ०१/०७/२०१५ नुसार भाग मांक ३३ मधील 

पा याची सम या सोड व यासाठ  पा याची टाक  बांधणे आव यक आहे.  भागाम ये इतर  

जागा उपल ध नस यामुळे स ह नं.२०० मधील आर ण मांक ४०७ खेळाचे मैदान मधील 

सुमारे १५ गु ंठे जागा पा या या टाक साठ  दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच औंध रावेत 

र यावर सांगवी फाटा येथे ेड सेपरेटर व लाय ओ हर बांधणेचे काम चालू आहे. औंध रावेत 

या ४५ मी. बीआरट एस र यापासून सांगवी गावाकडे जाणा-या १८ मी. ं द र यास लागून 

औंध हॉ पीटल या अख यार तील ४०६० अ वये चौमी इतक  जागा मनपास ह तांतर त 

करणेकामी शासन  नणय द.०१ जून २०१५ अ वये मा यता दल . ह तांतर त कर यात 

येणा-या जागेम ये येणार  कमचार  वसाहतीची इमारत, वेश दार व समा भंत 

महानगरपा लका  न याने बांधून देणार आहे. या य तर त शासन नणय द.०१ जून २०१५ 

नुसार णालया या आवारात अ तमह वा या य तींसाठ  दोन वशेष क ासह अ तथीगृ हाचे 

बांधकाम पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने क न यावे असा नणय झाला आहे. या माणे 

यांची अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ५ कुदळवाडी 

जाधवाडी येथील पाणीपुरवठा सम या सोड वणेसाठ  या भागाअंतगत टाक  बांधणे गरजेचे 

आहे. तथापी या भागाम ये या ठकाणी आर ण टाकले या जागा या जागा उंचावर 

नसलेमुळे या भागाचे लगत असले या उंचावर ल गट . ५३९ येथे पूव  टाटा कंपनीने 

बांधले या कमी उंचीच ेटाक चे लगत िज हा धकार  यांचे अख यार मधील गायरानामधील (गट 

. ५३९ जाधववाडी) २० गु ंठे जागा ता याम ये घेवून या ठकाणी उंच टाक  बांध याची 

कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपळे सौदागर . . ५५ मधील HCMTR 

कॉर डॉर वकासकामासाठ  अंदाजपञक २०१५-१६ मधील पान .३१ अनु. .५५ म ये 

अंदाजपञक य र कम २५ कोट  इत या रकमेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  वाघेरे 

. .४५ येथे भैरवनाथ मं दरासमोर सन १९९२ साल  छञपती शवाजी महाराज यांचा पुणाकृती 
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पुतळा बस वणेत आलेला आहे. सदर ठकाणचा जुना पुतळा हटवनू या ठकाणी छञपती 

शवाजी महाराज यांचा सहासना थ पुतळा बस वणेत यावा अशी नाग रकांमधुन मागणी होत 

आहे तर  सदर ठकाणी छञपती शवाजी महाराज यांचा संहासना थ पुतळा बस वणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

        वषय मांक - ११     
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.आयु त  

 

  संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.सुमन नेटके यांचा ताव –  

                   २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. .५३ दनांक १५/०७/२०१५ 
   
 

      मौजे रावेत येथील स.नं.९२ ह  मळकत ीमती कमळाबाई महादू भ डवे व इतर ८ 

जण यांचे मालक  वह वाट ची आहे. सदर मळकत रे वेलाईनकडे (गायरानकडे) जाणा-या 

२४.०० मी.र ता, औंध-रावेत ३०.०० मी. र ता व म. ा.अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

ता वत ४५.०० मी.र ता या तावाने बा धत होत आहे. उपरो त स.नं.९२ मधील औंध-

रावेत ३०.०० मी. र याने बाधीत काह  े ाचा भूसंपादन काय याने ताबा मळकतधारकांनी 

दलेला आहे.  तसेच ता वत ४५.०० मी. र याने बाधीत े ाचा ताबा ह  मळकतधारक 

मनपास देणेस तयार आहेत. तसेच २४.०० मी. र यानेह  सदर  मळकती मधील ब-याच 

माणात े  बा धत होत आहे. यामुळे एकाच कुटूंबातील े  उपरो त र यां या 

आखणीमुळे बाधीत होत आहे. औंध-रावेत बीआरट  र यापासून रे वेलाईनचे दशेने सुमारे 

३००.०० मी. अंतरावर सदर र यास पुव-पि चम १८.०० मी. र ता येऊन मळत आहे.  औंध-

रावेत बीआरट  र ता ते उपरो त पुव-पि चम १८.०० मी. र ता या अंतरापयत सदर र याची 

ं द  २४.०० मी.ऐवजी २०.०० मी. के यास स.नं.९२ मधील बाधीत े  थोडया माणात कमी 

होईल व एकाच कुटंूबाचे होणारे नुकसान काह  माणात कमी होईल.  तर  औंध-रावेत बीआरट  

र ता ते पुव-पि चम १८.०० मी. र ता यामधील अंतराम ये उपरो त २४.०० मी. र याची ं द  

पि चमेकडील बाजूचे स.नं.९२ मधील कमी क न २०.०० मी. कर यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  मनपा अंदाजपञक सन 

२०१५/१६ म ये पान .८७ अ. .२०६ वर भाग न वन काम अंतगत “ भाग . १० म ये 
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व वध र यांची डांबर करणाची अ याव यक कामे करणे” या कामासाठ  र. .२५,००,०००/- 

इतक  तरतुद उपल ध आहे. तथा प अंदाजपञक य र. .७,५०,०००/- इतक  नमुद करणेत आल  

आहे. सदर कामाची नकड ल ात घेता तसेच सदर कामासाठ  उपल ध असलेल  तरतूद ल ात 

घेता सदर कामाची सुधार त अंदाजपञक य र. .३७,५०,०००/- यास तसेच सदर कामाची न वदा 

मु यालयातुन काढणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . १८ मधील मामुड साठ  मु ंबई 

पुणे र यावर ल स ल हॉटेल ते वीरबाबा चौक हा सुमारे  ६०० मी लांबीचा व २० फुट ं द चा 

क चा र ता असून तो देहू रोड कॅ टोमट या ह ीत आहे. महानगरपा लका ह ीतील मामुड  

भागातील नागर व ती मोठया माणात असून नागर कांकडून मोठया माणावर सदर र याचा 

वापर होतो. सदर र याची दु ती देहु रोड कँटोमट बोडाकडुन करणेत येत नाह यामुळे सदर 

र ता पंपर  चंचवड मनपामाफत वकसीत कर यात यावा असे नागर कांकडुन मागणी होत 

आहे. स ि थतीत सदर र ता क चा अस यामुळे नाग रकांची मोठ  गैरसोय होत.े सदर र ता 

मनपातफ वकसीत करणेस देहु रोड कॅ टो मट बोडाची हरकत नाह  तर  सदरचा मनपा 

ह ीबाहेर ल र ता मनपा माफत वक सत करणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता 

देणेत यावी तसेच भाग .१८ म ये वकासनगरजवळ मनपा ह ीबाहेर देहू रोड कॅ टोमट 

बोडाची मशानभूमी आहे. सदर मशानभूमीचा मोठया माणावर वापर महानगरपा लके या 

भाग .१८ मधील नागर कांकडुनच कर यात येतो सदर मशानभूमीची करकोळ दु तीची 

कामे करणे आव यक आहे. सदर मशानभूमीची दु ती देहु रोड कॅ टोमट बोडाकडुन करणे९त 

येत नाह . सबब सदर मशानभू मची दु ती पंपर  चंचवड मनपा माफत कर यात यावी 

अशी मागणी नागर कांकडुन येत आहे. सदर मशानभूमीची दु ती मनपा माफत करणेस 

देहू रोड कँटोमट बोड यांची हरकत नाह. सदर भाग . १८ लगतची व मनपा ह ीबाहेर ल 

देहू रोड कँटोमट ह ीतील मशानभूमीची करकोळ दु ती कामे करणेस व यासाठ या य  

येणा-या खचास मा यता देणेत यावी तसेच भाग .१४ मधील स द वनायकनगर साठ  

मुंबई पुणे र यावर ल पुनागेट हॉटेल ते स द वनायकनगर  तसेच ा सपोटनगर  येथील 

पे ोल पंप ते स द वनायकनगर  हे र ते दहु रोड कॅ टोमट या ह ीत आहेत सदर र याची 

दु ती देहु रोड कँटोमट बोडाकडून करणेत येत नाह  यामुळे सदर र ते  पंपर  चंचवड 

मनपामाफत वकसीत कर यात यावेत असे नागर कांकडून मागणी होत आहे. सदर भागातील 

नागर व ती मोठया माणात असून नागर कांकडून मोठया माणावर सदर र यांचा वापर 

होतो. सदर र ते क चे  अस यामुळे नाग रकांची मोठ  गैरसोय होते सदर र ते मनपातफ 

वक सत करणेस देहु रोड कँटोमट बोडाची हरकत नाह . तर  सदरचे मनपा ह ीबाहेर ल र ते 

मनपामाफत वकसीत करणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत यावी तसेच 

मनपा अंदाजपञक सन २०१५/१६ म ये पान .९६ अ. .५६ वर इमारत योजना (मु यालय) 

या लेखा शषातंगत “ भाग . १८ आर ण .४/१४१ म ये बहु उ े शय इमारत बांधण”े या 
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कामासाठ  अंदाजपञक य र. .७५००००/- इतक  नमुद करणेत आल  आहे. सदर जागा 

मनपा या ता यात आल  असून सदर कामाची न वदा कायवाह  करणेसाठ  सदर कामाचे 

आर ण . ४/१४१ ऐवजी ४/१४७ करणेस तसेच सदर कामाची सुधार त अंदाजपञक य र. . 

७५,००,०००/- करणेस मा यता देणेत यावी.   

मा. ॲड. संद प चंचवड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन आहे. 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, हा वषय र याचा आहे आपण या उपसूचना घेवू नये.  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसुचना ि वकारल  आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ७४१       वषय मांक - ११     
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.आयु त  

 

  संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.सुमन नेटके यांचा ताव –  

                   २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. .५३ दनांक १५/०७/२०१५ 
   
 

    मौजे रावेत येथील स.नं.९२ ह  मळकत ीमती कमळाबाई महादू भ डवे व इतर ८ 

जण यांचे मालक  वह वाट ची आहे. सदर मळकत रे वेलाईनकडे (गायरानकडे) जाणा-या 

२४.०० मी.र ता,औंध-रावेत ३०.०० मी. र ता व म. ा.अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

ता वत ४५.०० मी.र ता या तावाने बा धत होत आहे. उपरो त स.नं.९२ मधील औंध-

रावेत ३०.०० मी. र याने बाधीत काह  े ाचा भूसंपादन काय याने ताबा मळकतधारकांनी 

दलेला आहे.  तसेच ता वत ४५.०० मी. र याने बाधीत े ाचा ताबा ह  मळकतधारक 

मनपास देणेस तयार आहेत.  तसेच २४.०० मी. र यानेह  सदर  मळकती मधील ब-याच 

माणात े  बा धत होत आहे. यामुळे एकाच कुटूंबातील े  उपरो त र यां या 

आखणीमुळे बाधीत होत आहे. औंध-रावेत बीआरट  र यापासून रे वेलाईनचे दशेने सुमारे 

३००.०० मी. अंतरावर सदर र यास पुव-पि चम १८.०० मी. र ता येऊन मळत आहे.  औंध-

रावेत बीआरट  र ता ते उपरो त पुव-पि चम १८.०० मी. र ता या अंतरापयत सदर र याची 

ं द  २४.०० मी.ऐवजी २०.०० मी. के यास स.नं.९२ मधील बाधीत े  थोडया माणात कमी 

होईल व एकाच कुटूंबाचे होणारे नुकसान काह  माणात कमी होईल. तर  औंध-रावेत बीआरट  

र ता ते पुव-पि चम १८.०० मी. र ता यामधील अंतराम ये उपरो त २४.०० मी. र याची ं द  

पि चमेकडील बाजूच े स.नं.९२ मधील कमी क न २०.०० मी. कर यास मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच मनपा अंदाजपञक सन २०१५/१६ म ये पान .८७ अ. .२०६ वर भाग न वन 

काम अंतगत “ भाग . १० म ये व वध र यांची डांबर करणाची अ याव यक कामे करण”े 

या कामासाठ  र. .२५,००,०००/- इतक  तरतुद उपल ध आहे. तथा प अंदाजपञक य र. . 

७,५०,०००/- इतक  नमुद करणेत आल  आहे. सदर कामाची नकड ल ात घेता तसेच सदर 
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कामासाठ  उपल ध असलेल  तरतूद ल ात घेता सदर कामाची सुधार त अंदाजपञक य 

र. .३७,५०,०००/- यास तसेच सदर कामाची न वदा मु यालयातुन काढणेस मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच भाग . १८ मधील मामुड साठ  मु ंबई पुणे र यावर ल स ल हॉटेल ते वीरबाबा 

चौक हा सुमारे  ६०० मी लांबीचा व २० फुट ं द चा क चा र ता असून तो देहू रोड 

कॅ टोमट या ह ीत आहे. महानगरपा लका ह ीतील मामुड  भागातील नागर व ती मोठया 

माणात असून नागर कांकडून मोठया माणावर सदर र याचा वापर होतो. सदर र याची 

दु ती देहु रोड कँटोमट बोडाकडुन करणेत येत नाह  यामुळे सदर र ता पंपर  चंचवड 

मनपामाफत वकसीत कर यात यावा असे नागर कांकडुन मागणी होत आहे. स ि थतीत सदर 

र ता क चा अस यामुळे नाग रकांची मोठ  गैरसोय होत.े सदर र ता मनपातफ वकसीत 

करणेस देहु रोड कॅ टो मट बोडाची हरकत नाह  तर  सदरचा मनपा ह ीबाहेर ल र ता मनपा 

माफत वक सत करणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच 

भाग . १८ म ये वकासनगरजवळ मनपा ह ीबाहेर देहू रोड कॅ टोमट बोडाची मशानभूमी 

आहे. सदर मशानभूमीचा मोठया माणावर वापर महानगरपा लके या भाग . १८ मधील 

नागर कांकडुनच कर यात येतो सदर मशानभूमीची करकोळ दु तीची कामे करणे आव यक 

आहे. सदर मशानभूमीची दु ती देहु रोड कॅ टोमट बोडाकडुन करणेत येत नाह. सबब सदर 

मशानभू मची दु ती पंपर  चंचवड मनपा माफत कर यात यावी अशी मागणी 

नागर कांकडुन येत आहे. सदर मशानभूमीची दु ती मनपा माफत करणेस देहू रोड कँटोमट 

बोड यांची हरकत नाह . सदर भाग .१८ लगतची व मनपा ह ीबाहेर ल देहू रोड कँटोमट 

ह ीतील मशानभूमीची करकोळ दु ती कामे करणेस व यासाठ या य  येणा-या खचास 

मा यता देणेत येत आहे. भाग .१४ मधील स द वनायकनगर साठ  मु ंबई पुणे र यावर ल 

पुनागेट हॉटेल ते स द वनायकनगर  तसेच ा सपोटनगर  येथील पे ोल पंप ते 

स द वनायकनगर  हे र ते देहु रोड कॅ टोमट या ह ीत आहेत सदर र याची दु ती देहु रोड 

कँटोमट बोडाकडून करणेत येत नाह  यामुळे सदर र ते  पंपर  चंचवड मनपामाफत वकसीत 

कर यात यावेत असे नागर कांकडून मागणी होत आहे. सदर भागातील नागर व ती मोठया 

माणात असून नागर कांकडून मोठया माणावर सदर र यांचा वापर होतो. सदर र ते क चे  

अस यामुळे नाग रकांची मोठ  गैरसोय होते सदर र ते मनपातफ वक सत करणेस देहु रोड 

कँटोमट बोडाची हरकत नाह . तर  सदरचे मनपा ह ीबाहेर ल र ते मनपामाफत वकसीत 

करणेस व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा अंदाजपञक 

सन २०१५/१६ म ये पान .९६ अ. .५६ वर इमारत योजना (मु यालय) या लेखा शषातंगत 

“ भाग . १८ आर ण .४/१४१ म ये बहु उ े शय इमारत बांधण”े या कामासाठ  

अंदाजपञक य र. .७५००००/- इतक  नमुद करणेत आल  आहे. सदर जागा मनपा या ता यात 

आल  असून सदर कामाची न वदा कायवाह  करणेसाठ  सदर कामाचे आर ण . ४/१४१ 
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ऐवजी ४/१४७ करणेस तसेच सदर कामाची सुधार त अंदाजपञक य र. . ७५,००,०००/- करणेस 

मा यता देणेत येत आहे.          

अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७४२       वषय मांक - १२     
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.आयु त 

 

                संदभ -१) मा.गोर  लोखंडे, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव -  

                 २) मा.शहर सुधार स मतीकडील ठ. . ५८ दनांक ३१/०७/२०१५ 
 

       पंपर  चंचवड शहराची वाढती लोकसं या व वाढते शहर करण तसेच शहरामधील 

अनेक हॉि पट स व णाकर ता र ताची व र तघटकाची गरज ल ात घेता णांना र ताची 

गरज भास यास खाजगी र तपेढ  अथवा पु याम ये जावे लागत.े यामुळे बहु सं य 

नाग रकां या मागणीस अनुस न पंपर  चंचवड शहराम ये महानगरपा लके या मा यमातून 

 कमान दोन तर  र तपेढया आव यक आहेत. १९९१ साल  सु  केलेल  तालेरा णालयातील 

ांतीवीर चापेकर बंधू र तपेढ  ह  पु हा काया वीत करावी व न याने सु  झालेल  

वाय.सी.एम. णालयातील र तपेढ  गोरगर ब णांसाठ  सु  रहावी. अशा कारे ांतीवीर 

चापेकर बंधू र तपेढ  तालेरा हॉि पटल चंचवड येथे व यशवंतराव च हाण मृ त णालय, 

संत तुकारामनगर येथे अशा दोन ठकाणी र तपेढ  काया वीत कर यास मा यता देणेत येत 

आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृ ह, आप याला मा हत आहे पूव  तालेरा 

हॉि पटल इथे र तपेढ  होती ती वायसीएमला श ट केल  आहे. सवाची मागणी आहे क , 

तालेरा हॉि पटल इथे सु ा र तपेढ  सु  ठेवा. तालेरा हॉि पटल इथे काय अडचण आहे का.  

डॉ.रॉय (आरो य वै यक य अ धकार ) - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,तालेरा हॉि पटलम ये 
१९९१ पासून चापेकर बंधू लड बँक चालू होती. आपण २०१३-२०१४ म ये ८७% साठा हा 
तालेरातील र तपेढ म ये कले शन केला. तो सगळा साठा वायसीएमम ये वापरला गेला. 
र तपेढ  सु  कर यासाठ  एफ.डी.आय.ची परवानगी लागत.े र तपेढ  ा सफर करताना 
एफ.डी.आय.ची परवानगी घेऊनच ती ा सफर केल  आहे. नवीन सेवा उपल ध झा यानंतर 
तालेरा हॉि पटल इथे र तपेढ  सु  क . तालेराम ये लड टोअरेज यं णा असून एक वषाने 
ती सु  क  शकतो.   

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -          
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अनुकूल- ८१            तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 

 

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                                      वषय मांक - १३    
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.आयु त  

 

       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
     २०१५ द.१५/४/२०१५   

              २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
    २०१५ द.१५/४/२०१५   
  ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
  ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    
  ५) मा.महापा लका सभा ठराव . ७२५ द.२३/७/२०१५   
 

 पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल 

६६२ बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व 

पंपर  चंचवड ह ीत ३ डेपो असे+ मळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा 

उपल ध नस याने स यि थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येत.े 

भ व याम ये जे.एन.यु.आर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा त होणार 

आहेत. सावज नक सुर तते या ट कोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे 

आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ महामंडळास जागेची 

अ यंत आव यकता आहे व यासाठ  मनपा ह ीतील रका या झाले या व वध जकात 

ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  मळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती 

केलेल  आहे व अशा १० जकात ना यां या जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 

तथापी यापूव  मनपा ह ीतील बस ट मनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा 

आदेश ं .भूिज/स ह-२/का व/१७०/१४  द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची 

असणार  तातडी ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  

प. च.म.न.पा. ह ीतील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात मळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केल  आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 

एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा त झाला आहे. सदर मागणी केले या १० 

जकात ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा 

तपशील खाल ल माणे –  



69 
 

अ. ं . गावाच/ेजकात 
ना याचे नाव 

योजन  स.नं. े  
(हे.आर.) 

शेरा 

१ नगडी  से. ं .२२ १.०० ा धकरणाकडून ताबा  
२ च-होल   ९९३ पै. ०.४३ T.D..R. ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
 
सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातडी पाहता, स यि थतीत उपरो त 

नमूद केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 

अ भ ाय/अट -शत स अ धन राहू न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. यांस 

बसडेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ तीन म हने तहकूब करणेत यावा अशी 

सूचना मी मांडत.े    

मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ७४३       वषय मांक - १३    
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.आयु त  

 

       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
     २०१५ द.१५/४/२०१५   

              २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
    २०१५ द.१५/४/२०१५   
  ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
  ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    
  ५) मा.महापा लका सभा ठराव . ७२५ द.२३/७/२०१५   

 

वषय मांक १३ चा वचार माहे डसबर २०१५ चे सभेम ये करणेत यावा. 
 

       अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 
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मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७४४       वषय मांक - १४    
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.नगरस चव  

मा. वधी स मती 
 

   अ) द.५/१२/२०१४ व द.१९/१२/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
   आ) द.१९/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
   इ) द.२/१/२०१५, १६/१/२०१५, ६/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत  
      आहे.  
   ई) द. १६/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
   उ) द. ३१/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
   ऊ) द.६/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
   ए) द.२०/२/२०१५, द.३/३/२०१५ (स.१०.४५ व द.ु२.०० ), द.२०/३/२०१५,  
      द.२६/३/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
   ऐ) द.२०/३/२०१५, द.२६/३/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
  ओ) द.४/४/२०१५, द.१७/४/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
  औ) द.२/५/२०१५, द५/५/२०१५, द.१५/५/२०१५, द५/६/२०१५ चा  
      सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
  अं) द.५/६/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
  क) द.१९/६/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
  ख) द.१७/७/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -          

अनुकूल-८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

 

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७४५       वषय मांक - १५    
दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.नगरस चव  

मा.म हला व बालक याण स मती 

           द. २४/६/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -     
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अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

 

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७४६       वषय मांक - १६    

दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.नगरस चव  

मा.शहर सुधारणा स मती 
                                                    

द.२०/५/२०१५ (द.ु३.०० व ४.३० वा.) चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -          

अनुकूल- ८१            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७४७       वषय मांक - १७    

दनांक – २५/८/२०१५                     वभाग - मा.नगरस चव  
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती 
 

  अ) द. २०/५/२०१५ व द. २१/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

  आ) द. ३/६/२०१५ व द. ५/६/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
  

      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -          
 

अनुकूल- ८१            तकूल- ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 
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मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 

 
                                                               
 
(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/३१६/१५ 
दनांक –  १९/१०/२०१५                    
                                          
                                              

                                              
            नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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( वषय प  . डा/०८/का व/४५/२०१५ दनांक - २५/०५/२०१५ मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृ तक स मती ठराव मांक १०९, दनांक – १५/०७/२०१५ व मा.महापा लका सभा ठ. .७३२ 
द.२५/८/२०१५  चे लगत ) 

प  अ 
 

१) डा धोरणाम ये, आंतररा य तरावर ल खेळाडूंना पधत सहभागी हो यासाठ  आ थक 
सहा य करणे या म ये म.न.पा. प रसरातील जे खेळाडू ए शयन, रा कुल, कॉमनवे थ 
ऑ ल पंक अशा नामां कत आंतररा य पधत सहभागी होतात. अशा खेळाडूंना वास 
खचासाठ  वमान भा या या ५०% कंवा कट चाजस, वेश शु क, नवास, भोजन इ. 
कर ता कमाल .२०,०००/- दे याचा नणय शासनान ेघेतला आहे. याम ये बदल क न 
खेळाडूंना वासखच, वेश शु क, नवास, भोजन इ. खचा या ७५% कंवा जा तीत जा त 
.१,००,०००/- अथसहा य दे यात येत े. यानुसार म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा ेमी 

व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता र. .१,००,०००/- आ थक 
सहा य अदा केले जाईल. नमं त पधसाठ  जाणा-या आंतररा य खेळाडूसाठ  सदर 
आ थक सहा य देय राहणार नाह . महारा  शासन, क  सरकार अथवा पंपर चंचवड 
म.न.पा. यापैक  एकाच ा धकृत सं थेकडून पधा वास, नवास, भोजन खच देय 
रा हल. तसे लेखी प  संबं धत रा य, रा य डा संघटनेकडून देणे बंधनकारक 
रा हल.असे नमूद आहे. यानुसार म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार  
,कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक सहा य अदा केल ेजाईल.  

२) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता नवड झा याच ेइं डअन माउंटे नअ रंग फ डेशन, यांचे प  असणे  आव यक 
आहे. 

३) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता आ थक सहा य साठ  व हत नमु यात अज सदर करताना अजासोबत पास 
पोट, बँक पासबुक, वतःच े पॅन काड ई. या झेरॉ स स य त क न जोडणे आव यक 
आहे. 

४) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक यांनाच गयारोहण मो हमेक रता आ थक साहा य केल े
जाईल .याकामी  अजदार हे पंपर चंचवड म.न.पा. ह ीतील कमान ५ वष र हवासी 
असणे आव यक आहे. याबाबत अज सोबत वा त याचे (आधारकाड़, रेशन काड) पुराव े
सादर करणे आव यक आहे. 

५) म.न.पा.अ धकार  अथवा कमचार  यांना गयारोहण मो हमेक रता आ थक साहा य केल े
जाईल .याकामी अजदार यांनी पंपर  चंचवड म.न.पा. ची सलग ५ वष सेवा पूण केलेल  
असणे आव यक आहे.याबाबत संबं धत कागदप े अजासोबत जोडणे आव यक आहे. 
उदा.म.न.पा.सेवेत नयु तीच ेआदेश ,शाखा मुखाची शफारस, आधारकाड़, रेशन काड इ. 

६) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता ५ वषातून एकदाच आ थक सहा य केल ेजाईल . 
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७) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता अजदारांच ेवय ५० वषापे ा जा त नसावे. 
८) म.न.पा.प रसरातील नाग रक, डा ेमी  व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता कमान ३० दवस अगोदर  व हत नमु यात अज करणे आव यक आहे. 
९) अजाम ये दलेल  मा हती चुक ची आढळ यास आ थक सहा य दले जाणार नाह . 

फसवणूक क न आ थक सहा य घेत यास कायदे शर कारवाई क न वसूल केल  जाईल 
१०) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता आ थक सहा य घेणेपुव  संबं धत खेळाडूने  र. .१००/- या टॅ प पेपरवर 
व हत नमू यात करारनामा क न यावा लागेल.  

११) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता आ थक सहा य घेत यानंतर मो हमेहू न आ यानंतर दले या आ थक 
सहा याचा व नयोग दाखला , याबाबतची मूळ बले सादर करणे आव यक राह ल. 

१२) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता सदर आ थक सहा याचा लाभ भारत सरकार,महारा  शासन अथवा 
महानगरपा लका एका सं थेकडूनच घेता येईल याबाबत लेखी हमी प  यावे लागेल.  

१३) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
    मो हमेक रता जाणे पूव  अथवा जाऊन आ यानंतर एकदाच आ थक साहा य अदा केले 

जाईल. 
१४) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 

मो हमेक रता आ थक सहा य बाबत अज करताना यांनी यापूव  पूण केले या गयारोहण 
मो हमेची आव यक ती कागदप े माणप े सादर करणे आव यक आहे. 

१५) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण 
मो हमेक रता वतः या जबाबदार वर जावे लागेल.मो हमेवर जाताना अथवा येताना काह  
नैस गक आप ती आ यास, भूकंप, दरड कोसळणे, पूर लय आ यास, िज वत अथवा 
व त हानी झा यास यास म.न.पा. जबाबदार राहणार नाह . 

१६) म.न.पा.प रसरातील गयारोहक व म.न.पा.अ धकार , कमचार  यांना गयारोहण मो हमे 
क रता आव यक तो प  यवहार, याकामी लागणार  कागद प े यांची पूतता संबं धत 
गयारोहक यांनी वेळेत करणे आव यक आहे. 

 
                                                      सह /- 

आयु त 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  ४१११०१८  
  


