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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा. वशेष महापािलका सभा 

कायप का मांक – ५४ 

सभावृ ांत 

दनांक – १०.०२.२०१६                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. वशेष महापािलका सभा बुधवार द.१०.०२.२०१६ 
रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 
सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  - महापौर 
२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव   - उपमहापौर 
३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बाप ू
५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
६. मा.भालेकर अ णा दलीप 
७. मा.सौ. वाती मोद सान े
८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
९. मा.जाधव साधना रामदास 
१०. मा.जाधव राहुल गुलाब 
११. मा.आ हाट मंदा उ म 
१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१३. मा.काळजे िनतीन ताप 
१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१५. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
१६. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१७. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१८. मा.पवार संगीता शाम 
१९. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२०. मा.तानाजी व ठल खाडे 
२१. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२२. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२३. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 
२४. मा.भारती फरांदे 
२५. मा.आर.एस.कुमार 
२६. मा.जावेद रमजान शेख 
२७. मा.भालेराव ितभा ाने र 
२८. मा.राजू िमसाळ 
२९. मा.नेटके सुमन राज  
३०. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३१. मा.भ डवे संिगता राज  
३२. मा.मोरे र महादू भ डवे  
३३. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३४. मा.सूयवंशी आशा ाने र 
३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
३७. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
३८. मा.अपणा िनलेश डोके 
३९. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
४१. मा.जय ी वसंत गावडे 
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४२. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश 
४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४४. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
४५. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४६. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
४७. मा.वाबळे संजय म हारराव 
४८. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
४९. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५०. मा.सुपे आशा र वं  
५१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५२. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
५३. मा.अ जत दामोदर ग हाणे    
५४. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५५. मा.जािलदंर (बा प)ु िशंदे 
५६. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
५७. मा. ा बाजीराव लांडे 
५८. मा.†ò›ü.िनतीन ाने र लांडग े
५९. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
६०. मा. व नाथ वठोबा लांडे 
६१. मा.ननवरे जत  बाबा 
६२. मा.सावळे िसमा र वं  
६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
६४. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
६५. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६६. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
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६७. मा.िगता सुशील मंचरकर 
६८. मा.टाक अ ण मदन 
६९. मा.आसवाणी स वता धनराज 
७०. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
७१. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
७२. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७३. मा.काळे वमल रमेश 
७४. मा.पाडाळे िनता वलास 
७५. मा. वनोद जयवंत नढे 
७६. मा.तापक र अिनता म छं    
७७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७८. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
७९. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८१. मा.बारणे माया संतोष 
८२. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८३. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८४. मा.च धे आरती सुरेश 
८५. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
८६. मा.जगताप राज  गणपत  
८७. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
८८. मा.जगताप नवनाथ द ु  
८९. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
९०. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 
९१. मा. शांत िशतोळे 
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९२. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
९३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
९४. मा.गायकवाड सं या सुरदास 
९५. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
९६. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
९७. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
९८. मा.संजय केशवराव काटे 
९९. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१००. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१०१. मा.पाट ल सु जत वसंत 
१०२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०३. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 
         यािशवाय मा.राजीव जाधव-महापािलका आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.डॉ.देशमुख-वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, 
मा.भोसल-ेमु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु , मा.च हाण, मा.तुपे -सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.गायकवाड,मा.आ ीकर,मा.दंडवते-सहा.आयु ,मा.कारेकर- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) 
मा.पवार-कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.घोडे, 
मा.भोसल-ेकायकार  अिभयंता,मा.बोदाडे- शासन अिधकार , मा.इंगुळकर-लेखािधकार  (िश ण 
मंडळ) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.    

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका,मा.आयु ,अिधकार  वग,प कार,नाग रक या 
सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

( पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे स मा.सद य मा.राहूल हनुमंत भोसले यांची वरोधी 
प नेते पद  िनवड झा याब ल सभागृहा या वतीने मा.महापौर, मा.प नतेे, मा.गटनेते यां या 
ह ते स कार कर यात आला.  

तसेच ी.संतोष बळ राम पा टल, ी.सुरेश चम  म टानी, ी.अ ण भूतकर सहा यक 
पोिलस िनर क, पंपर  पोिलस टेशन या तीन पोिलस अिधका-यांनी कत य बजावत असताना 
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वशेष कामिगर  के याब ल यांचा द.२६ जानेवार  रोजी सरकार या वतीने पदक देऊन स मान 
कर यात आला होता. याब ल पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने या तीन पोिलस 
अिधका-यांचा मा.महापौर यां या ह ते स कार कर यात आला.)  

----------- 
मा. जत  ननवरे - मा.महापौर साहेब, िसयािचन भागात हमपातात मृ यूमखुी पडलेले जवान व 
रायगड ज ातील मु ड येथील समु कनार  सहलीला गेले या चौदा व ा याचे िनधन झाले 
अस याने यांस तसेच सुशील कोईराला-नेपाळचे माजी पंत धान, बलराम जाखड-लोकसभेचे 
माजी अ य ,िनदा फाजली-गझलांचे शायर,द ा ेय िभकाजी उफ डॉ.द.िभ.कुलकण - ये  
समी क,अ णा भट- ये  अिभने ी,बबनराव िसताराम ल ढे,दामोधर बरदवडे,दामोदर ह रभाऊ 
लांडे,ल मीबाई आनंदराव ढोरे-मा.गणेश आनंदराव ढोरे वकृत सद य क भाग सिमती यां या 
मातो ी  यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी आ ण आजची सभा 
बुधवार द.१०/२/२०१६ रोजी दुपार  २.२५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी 
मांडतो. 

मा.िनतीन लांडगे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   

मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहाव.े 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

मा.महापौर - सवा या संमती माणे बुधवार द.१०/२/२०१६ रोजी दुपार २.२५ पयत सभा  

     तहकूब कर यात येत आहे.  

 

 

 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 

    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा. वशेष महापािलका सभा 

कायप का मांक – ५४ 

सभावृ ांत 

( द.१०./२/२०१६  दुपार  २.०० वा. ची तहकूब सभा) 

दनांक – १०.०२.२०१६                           वेळ – दुपार  २.२५ वाजता 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१०.०२.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. ची मा. वशेष 
महापािलका सभा बुधवार द.१०.०२.२०१६ रोजी दुपार  २.२५ वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  - महापौर 
२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
३. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बाप ू
४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
५. मा.भालेकर अ णा दलीप 
६. मा.सौ. वाती मोद सान े
७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८. मा.जाधव साधना रामदास 
९. मा.जाधव राहुल गुलाब 
१०. मा.आ हाट मंदा उ म 
११. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१२. मा.काळजे िनतीन ताप 
१३. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१४. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
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१५. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१६. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१७. मा.पवार संगीता शाम 
१८. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
१९. मा.तानाजी व ठल खाडे 
२०. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२१. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२२. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 
२३. मा.भारती फरांदे 
२४. मा.आर.एस.कुमार 
२५. मा.जावेद रमजान शेख 
२६. मा.भालेराव ितभा ाने र 
२७. मा.राजू िमसाळ 
२८. मा.नेटके सुमन राज  
२९. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३०. मा.भ डवे संिगता राज  
३१. मा.मोरे र महादू भ डवे  
३२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३३. मा.सूयवंशी आशा ाने र 
३४. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३५. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 
३६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
३७. मा.अपणा िनलेश डोके 
३८. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
३९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
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४०. मा.जय ी वसंत गावडे 
४१. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश 
४२. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
४३. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
४४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४५. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
४६. मा.वाबळे संजय म हारराव 
४७. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
४८. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
४९. मा.सुपे आशा र वं  
५०. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५१. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
५२. मा.अ जत दामोदर ग हाणे    
५३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५४. मा.जािलंदर (बा प)ु िशंदे 
५५. मा. ा बाजीराव लांडे 
५६. मा.†ò›ü.िनतीन ाने र लांडग े
५७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
५८. मा. व नाथ वठोबा लांडे 
५९. मा.सावळे िसमा र वं  
६०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
६१. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
६२. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६३. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
६४. मा.िगता सुशील मंचरकर 
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६५. मा.टाक अ ण मदन 
६६. मा.आसवाणी स वता धनराज 
६७. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
६८. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
६९. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७०. मा.काळे वमल रमेश 
७१. मा.पाडाळे िनता वलास 
७२. मा. वनोद जयवंत नढे 
७३. मा.तापक र अिनता म छं    
७४. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७५. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
७६. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७८. मा.बारणे माया संतोष 
७९. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८०.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
८१.   मा.च धे आरती सुरेश 
८२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
८३. मा.जगताप राज  गणपत  
८४. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
८५.  मा.जगताप नवनाथ द ु  
८६. मा.तनपुरे सुषमा राज  
८७. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 
८८.  मा. शांत िशतोळे 
८९.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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९०. मा.गायकवाड सं या सुरदास 
९१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
९२. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
९३. मा.सोनकांबळे चं कातंा ल मण 
९४. मा.संजय केशवराव काटे 
९५. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
९६. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
९७. मा.पाट ल सु जत वसंत 
९८. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
९९. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 
यािशवाय मा.राजीव जाधव-महापािलका आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.डॉ.देशमुख-वै क य अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, 
मा.भोसल-ेमु यलेखापाल,मा.गावडे-सहआयु , मा.च हाण, मा.तुपे -सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.गायकवाड,मा.आ ीकर,मा.दंडवते-सहा.आयु ,मा.कारेकर- शासन अिधकार  (िश ण मंडळ) 
मा.पवार-कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.घोडे, 
मा.भोसल-ेकायकार  अिभयंता,मा.बोदाडे- शासन अिधकार , मा.इंगुळकर-लेखािधकार  (िश ण 
मंडळ) हे अिधकार  सभेस उप थत होते.    

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका,मा.आयु ,अिधकार  वग,प कार,नाग रक या 
सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

        वषय मांक - १ 
दनांक - १०/०२/२०१६      वभाग - मा.आयु  

 
संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक मांक-लेखा/६/का व/१३३४/  

   २०१५ दनांक – १०/१२/२०१५ 
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 २) मा. थायी सिमती ठ. .१४२०३ द.१५/१२/२०१५  
       ३) मा.महापािलका सभा ठ. .८०९ द.२५/१/२०१६     

 
िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१६-२०१७ चे वा षक 

अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेल ेआहे .िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मुंबई ाथिमक िश ण िनयम 

१९४९ चे कलम १५४) २ (अ वय े दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक 

आहे.  सन २०१५-२०१६ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या 
अंदाज े र कमा नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेन े सादर केले या अंदाजप कावर शासन 

अिधकार  िश ण मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१५ -२०१६ चे सुधार त अंदाजप क 

र. .११४,२६,९०,००० -/चे व सन २०१६ -२०१७ चे मूळ अंदाजप क र. .११५,२७,२४,०००  -/मा यतेकामी 
सादर केल ेअस याने यास मा यता देणेची मा.आयु ांची मागणी असली तर  िश ण मंडळाकड ल सन 

२०१५-२०१६ चे सुधा रत व सन २०१६-२०१७ चे मूळ अंदाजप काम य े िश ण मंडळान े तयार केलेल े

सुधा रत र.  .१,१५,४९,९४,०००  -/व मूळ र.  .१,३३,९८,२४,०००  -/मंजूर करणेस व या माण ेसुधा रत 

म य े७२,१३,२४,००० -/व मूळ म य े९०,३३,६९,०००  -/मनपा ह सा अदा करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.   

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.    
मा.नारायण ब हरवाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बधूं, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे िश ण मंडळाचे सन २०१५-१६चे सुधा रत व २०१६-१७चे मूळ 
अंदाजप क सभागृहापुढे मा यतेसाठ  ठेवले आहे. मा.महापौर साहेब, िश ण मंडळाचे अंदाजप क 
र. .१,३३,९८,२४,०००/-इत या पयांचे आहे. यात जमा बाजू व शासनाचे अनुदान 
र. .४३,५०,००,०००/- इतके आहे. आ ण मनपाचे अनुदान र. .९०,३३,६९,०००/- इतके आहे. 
काह  करकोळ जमा धरली तर एकूण जमा रका याम ये र. .३३,९८,२४,०००/- इतके पये जमा 
होणार आहेत. हे अंदाजप क सभागृहापुढे मांडत असताना मा.आयु  साहेबांनी काह  तरतूद  
सुच व या आहेत व मा. थायी सिमतीने काह  तरतूद  सूच व या आहेत. मा.आयु  साहेबानंी 
जमा बाजूत या तरतूद  सूच व या आहेत, यात र. .१८,७१,००,०००/- ह  जमेची तरतूद कमी 
सूच वललेी आहे. मा. थायी सिमतीने र. .९०,३३,००,०००/- हा मनपा ह सा सांिगतला आहे. 
इतके यात र. .७१,७२,००,१७०/- इतके सूच वलेले आहेत. ह  जमेची बाजू झाली. जसे 
र. .१८,७१,००,०००/- पयांनी जमा कमी दाखवली आहे, याच प तीने खचात देखील 
र. .१८,७१,००,०००/- पयाने खच कमी सूच वलेला आहे. सभागृहा या गोटात बॉल आहे. 
मा. थायी सिमतीने सूच वले या तरतूद  मा य कराय या का मा.आयु  साहेबांनी सूच वले या 
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तरतूद  इथे मा य कराय या. मा.आयु  साहेबांनी या ठकाणी काटकसर चे धोरण अवलंबलेले 
दसते आहे. काह  चांग या गो ींसाठ  याला िन तपणे का ी लावतोय. आपण कायालयीन खच 
र. .८,६७,००,०००/- ने कमी केला आहे. मा.आयु  साहेब, आप याला मनपा या आिथक 
थतीची जाणीव आहे. एलबीट  बंद झाली आहे. आप याला अपे े माणे जे उ प न िमळायला 

पा हजे ते देखील िमळत नाह . हणून कुठेतर  सुधार त का होईना आप याकडे आज पैसा कमी 
अस यामुळे कायालयीन खच र. .८,६९,००,०००/- पयांनी कमी सूच वला आहे असे मला वाटते. 
शाळा खचात देखील र. .९,२०,००,०००/- कमी केलेले आहेत. बालवाड  खच .६४,००,०००/- ने 
कमी सूच वला आहे. इं लश िमड यम शाळेचा खच देखील र. .२०,००,०००/- पयांनी कमी 
सूच वला आहे. या अंदाजप कावर नजर टाकली तर यात िश कांचे वेतन व आ थापना खच हा 
जवळजवळ र. .६५,००,००,०००/- आहे. एकूण अंदाजप का या ५० ट के र कम िश कां या 
वेतनावर खच होते आहे. महापािलके या १३१ शाळा आहेत. यात १२ उदू  मा यमा या, ३ हंद  
मा यमा या आ ण २ इं जी मा यमा या आहेत. यांम ये एकूण ४०,८०० व ाथ  िशकत आहेत. 
मा.आयु  साहेब, तु ह  आ ा जी डायर  दली आहे यात लेटे ट आकडा आहे क  
महापािलके या शाळेत ४०,८०० व ाथ  िशकत आहेत. ११८२ िश क आहेत. ११८२ िश क या 
४०,८०० व ा याना िशक वत आहेत. आपण िश कांना पगार सु ा चांगला देतो. एक-एक िश क 
नाह  हटले तर  चाळ स हजार, साठ हजार पगार घेतो. आपण िश कांना या प तीने पगार 
देतो, या प तीने ते काम करतात का? शाळेत वेळेवर येतात का? व ा याना यव थत 
िशकवतात का? याकडे देखील आप याला ल  दले पा हजे. िश कांना फारसे काम नाह  असे 
माझे वै गत मत आहे. एमआयड सीत कंप याम ये जे लोक ८/१० तास काम करतात, यांचा 
टाईम सेट केला जातो. यांचा टाईम टड  केला जातो. सुपरवायजर कायम यां या पा ठमागे 
असतात. ते येक तासाला कती काम करतात हे पा हले जाते. या माणे आप या 
िश कां याबाबतीत कोणताह  टाईम टड  नाह . ६ तास शाळा असते. िश कांना ३६५ दवसांत 
१२० सु टया असतात. दवाळ  आली, दसरा आला, नाताळ आला, उ हा याची सु ट  आली. या 
सग या १२० सु टया असतात हणजे ३६५ दवसांपैक  ते फ  १४५ दवसच काम करतात. हे 
िश क यव थत काम करतात का. ते जर यव थत काम करत असतील तर मग मराठ  
शाळांचा दजा का खालावला गेला आहे याचा देखील आपण कुठेतर  वचार केला पा हजे. 
वा त वक पाहता, ह  िश कांवर फार मोठ  जबाबदार  आहे. यांनी जबाबदार ने काम केले तर 
िन तपणे मराठ  शाळाचंी गुणव ा वाढेल, दजा वाढेल, मुलांची गळती होते ती होणार नाह . 
िश क व डॉ टर हा समाजातील आदश घटक मानला जातो. िश क भावी पढ  घडव याचे काम 
करतो. यामुळे समाज यां याकडे वेग या ीने पाहतो. डॉ टरकडे वेग या ीने पाहतो. परवा 
दवशी ी.राहूल कुमार बजाज यांनी यां या कंपनीत जी कायशाळा घेतली होती. यां या देवी 
बजाज या यां या सं थे या मा यमातून ी.राहूलकुमार बजाज यांनी असेच सांिगतले होते क , 
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िश क आ ण डॉ टर हे समाजातील आदश घटक आहेत. यां याकडून समाजाची िन तपणे 
चांगली अपे ा आहे. िश कांनी ानदानाचे काम चांग या प तीने करायला पा हज.े पण 
ाथिमक शाळांतील िश क तसे काह  करत नाह त. जोपयत िश कांची मानिसकता बदलत नाह , 

तोपयत मराठ  शाळाचंा दजा सुधारणार नाह . गुणव ेत कुठ याह  प तीची वाढ देखील होणार 
नाह . हे िश क जर यव थतपणे काम करत असले असते तर २०११ साली आप या 
महापािलके या शाळांत एकूण ५०,००० व ाथ  होते. आ ा २०१६ साली व ाथ  कमी होऊन ह  
सं या ४०,००० पयत खाली आली आहे. या ४/५ वषाम ये जवळजवळ दहा हजारांनी सं या 
कमी झाली आहे. अशाच प तीने गळती चालू रा हलीतर या ाथिमक शाळा चाल ूठेवाय या का 
नाह  हा देखील  िनमाण होणार आहे. इं जी शाळांची सं या वाढते आहे. पालकांना इं जी 
शाळेचे आकषण आहे. पण शहरात खाजगी मराठ  शाळा सु ा आहेत. यांम ये कुठेह  गळती 
दसून येत नाह . अ यंकर यांची ािधकरणाम ये ान बोिधनी शाळा आहे. आमचे जाधव 
हणून आहेत यांची मोहननगरम ये एक शाळा आहे. ितथे व ाथ  गळती होत नाह  उलट 
व ाथ  सं या वाढत चालली आहे. मराठ  शाळांत देखील जागा िमळत नाह . मग आप याच 
शाळां या बाबतीत असे का होते. याला िश कच जबाबदार आहेत असा माझा आरोप आहे. 
िश कांनी वेळेवर यायला पा हजे.  

मला एकदा िचंचवड टेशन या मनपा शाळेत जा याचा योग आला होता. मी या शाळेचा 
माजी व ाथ  आहे. १२.३० वा. शाळा सु  झा यावर ाथना होईपयत अधा तास जातो. यानंतर 
हे सगळे िश क हेडमा तरां या केबीनम ये जातात. ितथे चहा-पाणी, ग पाट पा झा यानंतर 
यांना वगावर जायला दुपारचे जवळजवळ पावणे दोन वाजतात. मध या सु ट त असाच कार 

आहे. सु ट  संपली. मुले खेळायला गेली, खेळून परत आली क  िश क कोण याह  कारे वेळेवर 
वगावर जाणार नाह त. तर ह  गळती थांबव यासाठ  आप याला काह तर  य  करावे लागणार 
आहेत. नाह तर ह  अवघड प र थती इथे होऊन बसणार आहे. दजा या बाबतीत बोलतोय. 
िश कांची सं या देखील पा हलीतर कमी आहे. आप या शाळेत जवळजवळ १२८ िश क आहेत. 
याम ये ८६ पदवीधर व ४२ डएड.चे िश क आहेत. डएड. िश कांची देखील सं या कमी आहे. 

साय स हा वषय िशकव यासाठ  बीएससी.बीएड. िश क पा हजेत. अनेक वष आप या शाळेत 
बीएससी.बीएड. िश क नाह त. यातून व ा याचे नुकसान होणार नाह  का. पालक हा वचार 
करणार नाह त का. इथे जर साय स वषय िशकवायला िश क नसेलतर पालक यां या मुलांना 
शाळेत कसे काय पाठवणार. यामुळे व ा याचे मो या माणावर नुकसान होते आहे. गे या 
आठव यात कोपरखेडे, नवी मुंबई इथे िश कांचे अिधवेशन होते. यावेळ  मा.िश णमं ी 
ी. वनोद तावडे साहेबांनी िश क भरतीवर ल बंद  उठवली. यामुळे आपण िश क भरती क  

शकतो. या र  जागा आहेत या आपण ताबडतोब भरा. या महापािलके या शाळेत 
गोरगर बांची,झोपडप ट वासीयांची,सामा य कामगारांची मुले िशकत असतात. म यमवग य माणूस 



15 
 

देखील आपली मुले मनपा या शाळेत घालत नाह . या मुलांना सभागृहातील एकह  य  असे 
हणणार नाह  क , या मुलांना कोण याह  कारचे शालेय सा ह य मोफत देऊ नका. दरवष  

पंधरा/सोळा कोट  या गोरगर ब मुलांना गणवेश असेल, वेटर असेल, बूट असेल, पीट  गणवेश 
असेल, पीट  शूज असेल, सॉ स असेल, पावसाळ  साधन ेअसतील, शालेय सा ह य असेलतर या 
सग या व तू व ा याना दरवष  मोफत देतो. माझे य गत मत आहे क , आम यापैक  
कोणीह  असे हणणार नाह  क  या मुलांना हे देऊ नका, ते देऊ नका. पुणे महापािलका 
आप यापे ा जा त देते आहे. पुणे मनपात पीट  गणवेश व शाळा गणवेश वषातून दोन वेळा 
देतात. आपण तर एकदाच देतो. कुठ या महापािलकेत आप यापे ा कमी देत नाह त तर उलट 
जा तच देतात. आपण व ा याना सव सु वधा देतो, कोण याह  बाबतीत कमी करत नाह . 
गणवेश, वेटर, बूट, वह , कंपास, फूटप ट  सगळे देतो. एवढे देऊनसु ा व ाथ  सं या वाढली 
पा हजे अशी आपली अपे ा आहे. याचाच अथ असा आहे क , एवढे सगळे देऊनसु ा व ाथ  येत 
नाह त हणज े दजा घसरलेला आहे. दजा कुणामुळे घसरलेला आहे तर िश कामंुळे घसरलेला 
आहे. आप याला िश काकंडे ल  ावे लागणार आहे. आपण बालवा यांसाठ  .३,६२,००,०००/- 
ची तरतूद केली आहे. १९९७ साली मी िनवडून आलो, यावेळ  त कािलन आयु  वणिसंग 
परदेशी साहेब होते. पटसं या वाढायला पा हजे हणून ह  संक पना यावेळ सु ा आली होती. 
अड च वष झाली क  सवसामा य म यमवग यां या मुलांना नसर/ ले ुपम ये टाकतात. याच 
वष  शाळेत वेश घेतात. ह  मुले पुढे इं लश िमड यम या शाळेत जातात. आपला व ाथ  
सु वातीपासूनच हवा आहे, तो असला पा हज.े याचसाठ  झोपडप ट  भागात बालवा या का सु  
क  नयेत, हणून यावेळ  सभागृहाने िनणय घेतला होता. येक शाळेत एक/दोन बालवा या 
कराय या. बालवाड  िश कांची नाव े यावेळ  नगरसेवकांनीच दलीत. याकाळात आ ह देखील 
िश कांची नावे दली. मा या वॉडात झोपडप ट चा भाग आहे. ितथे दोन बालवा या चालू के या. 
यावेळ  .७००/- मानधन देत होतो. या सातशे पयात या बालवाड  िश केने झोपडप ट त 
फरायचे. तीन/साडेतीन वषाची जी काह  मलुे िमळतील ती गोळा क न बालवाड  सु  करायची. 
यामागील उ ेश फार चांगला होता क ,  बालवाड त ह  जी मुले येतात, तीच आपला प हलीचा 
व ाथ  आहे. यामुळे आपला व ाथ  इकडेितकडे कुठे जाणार नाह . ह  अितशय चांगली 
संक पना चालू केली आहे. आज आपण बालवाड  िश कां या मानधनासाठ  .२,३०,००,०००/- 
ठेवले आहेत. एका बालवाड  िश केला जवळजवळ दहा हजार मानधन देतो. आज बालवा यांची 
प र थती काय आहे. बालवाड त कमीत कमी ३० मुले पा हजते. तेवढ सु ा मुले बालवाड त 
नसतात. दहा ते पंधरा मुले असतात. बालवाड त येणा-या मुलांना काह  वषानंतर 
गणवेष, वेटर,सकस आहार हे देखील चालू केले आहे. चालू अंदाजप कात .१,२५,००,०००/-ची 
तरतूद देखील क न ठेवली आहे. पण मुलेच येत नाह त. बालवाड  असो, शाळा असो, जेवढा पट 
असतो तेवढ  मुल ेयेत नाह त. तेवढे व ाथ  हजर नसतात. बहुतेक शाळांम य े७० ट यांपे ा 



16 
 

कमी/जा त उप थती असते. याउलट वा हेकरवाड  असेल, भूमकर व ती असेल, जाधववाड  
असेल या ािमण भागात व ाथ  शाळेत जा त माणात येतात. ािमण भागातील शाळा 
सोड यातर इतर शाळातं व ाथ  फार कमी सं येने येतात. येक शाळेत आकडेवार  असते. 
वा त वक पाहता, जे हा सकाळ  शाळा सु  होते, यावेळ  िश क व ा याची हजेर  घेतात. 
कोण याह  शाळेत व ाथ  आ यानंतर लगेचच याची हजेर  कोणीच घेत नाह . कारण व ाथ  
सं याच कमी असते. दोन वेळा हजेर  घेणे बंधनकारक आहे. पण हे िश क काय करतात तर 
दुपारची शाळा सुटते कंवा सुट या या बेतात असते ते हा एकदा हजेर  घेतात. हे िश क सकाळ  
हजेर  घेत नाह त. शाळा सूटत असताना हजेर  घेतात. मग यात पटसं या कती, हजेर सं या 
कती ह  सगळ  बोगस आकडेवार  आहे. वा षक तपासणीसाठ  जे िश क येतात, यांचेसु ा 
आपापसांत संगनमत असते. िचंचवड टेशन या शाळेत तपासणी करायची असेलतर 
काळभोरनगर,भोईरनगर,आकुड  या शाळांतील िश कानंा बोलवायचे. आधी यांनीच  ायचे, 
मुलांना देखील तेच  ायचे, मग शाळेत येणार, मुलांना  वचारणार. मग शाळा सजवली 
का, वग सजवला का, शाळेत वेळाप क लावले का एवढे फ  बघायचे. मग ते येणार, यांना 
म तपैक  जेवण ायचे, काय म संपला. हे कार सरास झाल ेआहेत. िश कांवर कोणाचाच 
अंकुश रा हलेला नाह . िश ण मंडळाचा रा हलेला नाह , चेअरमनचा रा हलेला नाह , िश ण मंडळ 
सद यांचा रा हलेला नाह . मन मानेल तसे ते काम करतात आ ण पगार घेतात. मा.आयु  
साहेब, मी मघाशीच हणालो होतो क , िश कांब ल असे बोलणे चुक चे आहे. परंतू ह  
व तु थती आहे. या िश कांना आपण आदश मानतो. महापािलका िश कांना एवढे पगारापोट  
पैसे देते. मग यांनी हे काम केले पा हज.े ह  िश कांची नैितक जबाबदार  आहे. आपण मोफत 
शालेय सा ह य शाळेत देतो. मी एका शाळेत गेलो होतो. आपण शाळेत जे ीन लॅकबोड दलेले 
होते ते तसेच पडून आहेत. काह -काह  शाळांत हे फळेदेखील लावललेे नाह त. चार/चार म हने 
झाले, ते तसेच धूळ खात पडलेले आहेत. आपण येक शाळेत कॉ यूटर दले आहेत. 
मा.आयु  साहेब, आता कॉ यूटरचे युग आले आहे. याला कॉ यूटर येणार नाह  तो िनर र 
समजला जाईल अशा प तीची संक पना पुढे आलेली आहे. गोरगर ब मुले, झोपडप ट तील, 
ाथिमक शाळेतली ह  आमची मुले कुठेह  मागे राहू नयते हणून यांनाह  शाळेत कॉ यूटर 
दलेले आहेत. या कॉ यूटरचाह  फारसा उपयोग होत नाह . ब-याच जणांना िश कांना 
कॉ यूटर समजत नाह . यांना समजतो ते गेम खेळत बसतात, गाणी ऐकत बसतात. ह 
व तु थती आहे. कॉ यूटर असूनह  पॉवर पॉ ट ेझटेशनसाठ  ोजे टर दलेले आहेत याचा 
देखील उपयोग होत नाह . आपण जे ोजे टर दले आहेत, या सीड ज ्  दले या आहेत, यात 
गाणी आहेत. क वतां या चाली द या आहेत. यात अ यास म दले आहेत. एवढे सगळे दले 
असताना देखील एवढ  उदािसनता का असावी हे मला कळत नाह . एवढा खच क न सु ा जर 
व ाथ  सं या घटत असेलतर मा.आयु  साहेब, आप याला िन तपणे यात ल  देणे गरजेचे 
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आहे. कारण हे िश ण मंडळाचे शेवटचे वष आहे. रा य सरकारने िश ण मंडळ बरखा त केले 
आहे. यामुळे िश ण मंडळ महापािलकेतच वग होणार आहे. मग याची किमट  वगैरे होईल. 
शेवट  याची जबाबदार  आयु ांचीच राहणार आहे. तु ह  यां याकडे ल  देणे गरजेचे आहे.  

सव शाळांत मोफत सा ह य वाटप वेळेवर देणे आव यक आहे. मघाशी सांिगत या माण,े 
ज-ेजे सा ह य महापािलका मोफत देते. कोण याह  शाळेत हे सा ह य वेळेत दले जात नाह . 
िन वदा वषयक कामांत देखील सुसू ता आणणे आव यक आहे. िश ण मंडळात या सा ह य 
वाटपात इतका घोळ आहे. इतका घोळ आहे क , मागील वष  व ा याना वषभरात बूट, सॉ स, 
कपडे हे शालेय सा ह य िमळालेच नाह . जो ठेकेदार अनेक वष बूट, व ा  इ. शालेय सा ह य 
पुरवत होता. याचा ँडच काढून टाकला. याचा ँड काढून टाक यामुळे याला टडर भरता आले 
नाह . याने टडर भरले तो लोए ट आला, याला आप याला वकऑडर देता आली नाह . कारण 
हा माणूस कोटात गेला. कोटाने आदेश दला क , द.२८/२/२०१६ पयत कोण याह  कारची 
वकऑडर ायची नाह . असा कोटाने आदेश दला. यामुळे आपण या मुलांना काह  देऊ शकलो 
नाह . चार/पाच कोट ंची केलेली तरतूद लॅ स झाली. मागे आपण कुमार साहेबांचे भाषण 
सभागृहात ऐकले होते. यावेळ  ते हणाले होते क , हा माणसू कोटात गेला आहे. कोटाने आदेश 
दला आहे. मुलांना ते पैसे रोख व पात दले असते तर यांनी सा ह य खरेद  केली असती. 
व ा याचे नुकसान झाले नसते. हे देखील यावेळ  केलेले नाह . कोटाचा िनकाल आजह  
लागलेला नाह . २५ तारखेपयत वकऑडर ा असे सांिगतले होते. मी या ठेकेदाराची पण 
मा हती घेतली. या ठेकेदाराने बाटा कंपनीला फसवले आहे. याने बाटा कंपनीचे १७/१८ लाख 
बुडवले आहेत.  यामुळे याचा माल येत नाह . या ठेकेदाराचा ँड काढून टाकला आहे यामुळे 
तो कोटात गेला आहे. पयायाने इथे व ा याचे नुकसान झाले आहे.  

काह  अनाव यक तरतूद  यात दसत अस यातर  शाळा दु ती व देखभालीसाठ  आपण 
.५० लाख खच केला. वा त वक पाहता, शाळा देखभाल, दु ती हे थाप य वभागाचे काम 

आहे. िश ण मंडळाचे नाह . या कामासाठ  िश ण मंडळाकडे टे नकल टाफ नाह . िन वदा 
कशी काढायची हे यांना कसे कळणार. शाळा दु तीसाठ  .५० लाख ठेवले आहेत ते तु ह  
काढून या, आमची काह  हरकत नाह . शाळा रंगकामासाठ  .१,५०,००,०००/- तरतूद केली आहे. 
हे काम िश ण मंडळ करणार का, थाप य वभाग करणार. यासाठ  यांनी तरतूद सूचवली 
आहे, यांची खरेच कव करावीशी वाटते. शाळा रंगव यासाठ  हे द ड कोट  खच करतात. शाळा 
कशाला रंगवतात. मनपा या शाळांम ये गोरगर ब व ाथ  येतात. शाळेचा दजाच घसरलेला आहे. 
मुलांना ान कसे िमळेल याकडे ल  ाव.े शाळांची रंगरंगोट  केलीतर  उपयोग काय. शाळांम ये 
व ाथ च येत नाह त. शाळांम ये मो या माणावर व ाथ  गळती आहे. िश णाचा दजा 
घसरलेला आहे. मुलांना चांग या प तीने ान ा. याकडे वा त वक पाहता, सद यांनी व िश ण 
मंडळाने ल  देणे गरजेचे आहे. ह  द ड कोट  तरतूद काढलीतर  आमची काह  हरकत नाह . 
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सुर ा देखभालीसाठ  .२ कोट  तरतूद ठेवली आहे. पु हा तोच वषय. आप याकडे वतं  सुर ा 
वभाग आहे. इमारतींचे र ण करायला सुर ार क घेतले आहेत. िस युर ट  गाड नेमलेले आहेत. 
काह  मानधनावर घेतले आहेत. यांना यांचे काम क  देत. तु ह  यां या कामात कशाला 
ह त ेप करताय. तु हाला जे काम नेमून दले आहे ते काम तु ह  केले पा हज.े ते पण 
ामा णकपणे केले पा हज.े यासाठ  दोन कोट  तरतूद ठेवली आहे. आपण ह  तरतूद काढायला 

काह च हरकत नाह .  बजेटम ये नवीन काह  चांग या तरतूद  आहेत. मा.आयु  साहेब, 
आप याला जगाबरोबर चालायचे आहे. जे जे नवीन तं ान येते आहे. इतर शाळांम ये काय 
िशकवले जाते ते देखील आपण करणे गरजेचे आहे. व ाथ  डा सा ह यासाठ  .१५ लाख 
तरतूद केली आहे ती अितशय चांगली आहे. शाळेत नुसताच अ यास करणे यापे ा खेळ असणे 
हे सु ा आरो या या कोणातून चांगले आहे. या तरतूद ला आमचा वरोध नाह . शाळेत वॉटर 
यु रफायरसाठ  .३० लाख तरतूद केली आहे. हे देखील चांगले आहे. शाळेतील पा या या टा या 
कधी धुतात, कधी धूतात का नाह त, याची सु ा तपासणी केली पा हज.े मुलां या आरो या या 

ीकोणातून ते धो याचे आहे. यामुळे तो वतःची बॉटल घेऊन येईल. वॉटर हटर बसव याचा 
पण वषय आहे. मुलाला बाटली दली तर तो शाळेत बाटली घेऊन आला, पाणी पले व परत 
बाटली घेऊन घर  गेला. चांगली गो  आहे. याला आमचा वरोध नाह . नंतर सौर उजा 
िस ट मसाठ  .४२ लाख ठेवले आहेत. ठक आहे, सौर ऊजा िस ट म असेल तर शाळेत 
कॉ यूटर आहेत. ितथे कॉ यूटर िशकवतच नाह त. यांची िशकवायची मानिसकताच नाह . पण 
उ ा लाईट गेली आ ण आयु  साहेबांनी शाळेत ह जट दलीतर ितथे लाईटच नाह  असे 
हणायला नको. सीसीट ह  कॅमेरे या यासाठ  .२५ लाख तरतूद ठेवली आहे. सीसीट ह  कॅमरेे 

बसवावेत. ह  अ याव यक बाब आहे. कारण आपण हे सगळ कडे बघतोय. शहरात छो या-छो या 
मुलींवर देखील अ याचार हो याचे माण वाढले आहे. आप या शाळा मुलीं या आहेत. मुलां या 
पण आहेत. मुले कडनॅप होतात. हणून सीसीट ह  कॅमेरासाठ  .२५ लाख ह  जी तरतूद केली 
आहे ती पुरेशी नाह . यापे ा तरतूद वाढवायची असेलतर ती आपण वाढवू शकतो. ई-लिनग 
कूलसाठ  .२ कोट  ५० लाख ठेवले आहेत. ई-लिनग कूल ह  देखील काळाची गरज आहे. 

याक रता ठेवलेली तरतूद खूप होईल असे वाटते. ई-लिनग कूलसाठ  प हले िश कांना िश ण 
देणे गरजेचे आहे. आज येक शाळेत ई-लिनग कूल आहे. आप या शाळेत सु ा करायचे 
असेलतर ते करणे गरजेचे आहे. शाळा यव थत ठेव यासाठ  व ुत, थाप य, आ ण 
पाणीपुरवठा, या तीनह  वभागांनी चांग या प तीने ल  दले, थाप यचा ए झ युट ह 
इं जिनअर आहे याने या- या भागांत शाळा असेल ितथे ह यातून एकदातर  जा व बघा क  
काय-काय दु तीचे काम आहे का. थाप य वषयक काह  काम आहे का. संडास-बाथ म 
यव थत आहेत का. खड या तुटले या आहेत का.  थाप य या लोकांनी आठव यातून एकदा 
च कर मारली तर  ते ते काम क  शकतात. पाणीपुरवठा व व ुतचे देखील तसेच आहे. या 
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लोकांनी आठवडा/पंधरा दवसांतून एक-एक शाळा चेक केलीतर  िन तपणे भागांत काय 
अडचणी आहेत ते यांना समजू शकेल. रा य शासन काय, महापािलका काय, शेवट  शासनाचे 
धोरण महापािलकेचे धोरण आहे. गोरगर बाचंी मुले िशकली पा हजेत. यां यासाठ  कतीह  पैसे 
खच होऊ ात, शासन मागे हटणार नाह , महापािलका देखील मागे हटणार नाह . यांना सॉ स 
ा, बूट ा, कपडे ा काह  हरकत नाह , कोणीह  वरोध करणार नाह . फ  या प तीची खरेद  

होते, खरेद ला जो वलंब होतो, ह  जी कोडबाजी होते ती थांबली पा हज.े गोरगर बां या मुलांना 
वेळेवर सगळे सा ह य िमळाले पा हजे. यासाठ  आपण य  करावेत असे मला वाटते.  

सग यात शेवट , सव िश ा अिभयान याचे या बजेटम ये कुठेच काह  दसत नाह . ह  
क  सरकारची योजना आहे. या योजने या मा यमातून शालेय पोषक आहार असेल, चाच या 
असतील, मुलांसाठ  काय-काय करता येईल यासंदभात काह च नाह . जर याचा खुलासा झालातर 
सव िश ा अिभयाना या मा यमातून िश ण मंडळाला कती पैसे िमळतात व याचा खच कशा 
कारे होतो हे आप याला कळाले पा हज.े मा या मा हती माणे यात फार मो या माणावर 
ाचार होतो आहे. मा.महापौर साहेब, कुणालाच मा हत नाह  क  हे सव िश ा अिभयान काय 

आहे. सव िश ा अिभयान ह  क  सरकारची फार चांगली योजना आहे. यात येक 
महापािलकेला क  सरकारकडून को यावधी पये िमळतात. याचे अकाऊंट बुक आहे, याचा खच 
कसा करतो. हे कुठेतर  बजेटम ये आले पा हज.े आप याला शासनाचे पैस े िमळतात. शासनाचा 
ह सा .४३ कोट  ५० लाख िमळतात. यानंतर जे जमा बाजूला दाखवतो व या प तीने खच 
करतो. महापािलकेचा .९० कोट  ३३ लाख ह सा आहे. तो जमा बाजूला दाखवतो व या 
प तीने खच करतो. तसे सव िश ा अिभयानाचे काय. यांचा पैसा कती येतो. यात कशा 
प तीने खच करतो आहोत. एवढे सांगताना मी हे देखील सांगू इ छतो क , मा.आयु  साहेब, 
िश कांवर ल  ठेवा. मराठ  शाळेचा दजा खालावत चालला आहे. मराठ  भाषा वाढली पा हज.े 
नुकतेच इथे ऐितहािसक मराठ  सा ह य संमेलन झाल.े एव या लोकांनी मराठ  पु तके खरेद  
केलीत. याचा देखील उ चांक झाला. पाच कोट ंची पु तक खरेद  झाली. याव न दसते क , 
लोकांचे मराठ  भाषेवर ल ेम ितळमा  कमी झालेले नाह . खाजगी शाळांम ये गळती होत नाह . 
उलट खाजगी मराठ  शाळांम ये वेश िमळत नाह  आ ण महापािलके या शाळा ओस पडले या 
आहेत. याकडे आपण ल  ावे एवढ च वनंती करतो आ ण थांबतो. 
 

मा.िसमा सावळे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण 
मंडळाचे आजचे हे बजेट आहे. मला वाटते क , मा.नारायण ब हरवाडे हे बोल यानंतर काय 
बोलायचे. आ ह  चचा करत होतो क  आपण बजेटवर काय बोलायचे. तु ह  संपूण बजेट खूप 
छान प  केले आहे. परंतू आपण वषभरात या गोरगर ब व ा याना कपडे देऊ शकलो नाह , 
बूट दले नाह त. यामुळे एवढे मोठे बजेट सादर करताना, मागील वष  सादर के यानंतर सु ा 
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आपण एखा ा थड पसन माणसाकडून, एखा ा ठेकेदाराकडून लॅकमेल झालो व वषभर या 
व ा याना काह च देऊ शकलो नाह . हणून थमतः मी इथे िनषेध य  करते. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब,आ ासु ा आपण िश ण मंडळाला जवळपास .१२५ कोट  देणार आहोत. 
अजूनह  कपडे, बूटांचा  िमटलेला नाह . कॉ ॅ टर आप या वरोधात हायकोटात जातो. 
मा.आयु  साहेब, अनेक वषापासून आप याला देखील मा हती आहे क , संबंिधत कॉ ॅ टर 
िश ण मंडळाला लॅकमेल करतो आहे. आप याकडे तरतूद पा हज.े असे कोणी लॅकमेिलंग करत 
असेल, मला हे काम िमळाले पा हजे आ ण मीच हे काम क  शकतो अशी माजोर  एखा ा या 
अंगात येत असेल तर ते जरवायची धमक आप यात आहे का. या ठेकेदाराला लॅकिल ट केले 
आहे तर तो लॅकिल टच झाला पा हज.े कारण या ठकाणी जर एखा ा समंजस कंवा याला 
समज आली आहे अशा य वर अ याय झाला तर ते समजू शकतो. तो हातापाया पडू शकतो. 
तो कोटात जाऊ शकतो. ह  अजाण, िन पाप बालके, गोरगर बांची मुले यां यासाठ  आपण हे 
बजेट करणार. आ ण ह  मुले ऊन, पाऊस अंगावर घेऊन, यांनी हवाळा देखील बन वेटरचा 
काढला आहे. आ ण आप याला कुठेह  पाझर फुटलेला नाह . मग कशासाठ  हे िश ण मंडळाचे 
बजेट सादर केले. एकतर आप याकडे व ाथ  आकृ  झाले पा हजेत. आ ण िन तपणे 
गोरगर बांची मुले िशकली पा हजेत. हणून महारा  शासनाने कंवा महापािलकेने जे धोरण 
अवलंबले आहे मुलां या िश णासंदभातले ते कौतुका पद आहे. या ठकाणी आपण एका 
माणसा या हातून लॅकमेल झालो ते सु ा नाकारता येत नाह . खरेतर आ ा या वेळ  सु ा 
आ ह  अनेक वेळा मागणी केली आहे क , यां या खा यात पैसे जमा करा. यां या खा यात 
पैसे जमा केले असतेतर टडर काढले नसते तर  चालणार होते. परंतू आपण िनणयच घेतला 
नाह . आप याला हायकोटाने जे िनबध घातले होते कंवा याला वचारात घेऊन काम करा. पण 
याला वचारात न घेता सु ा काम क  शकलो असतो. बजेट असताना सु ा आपण धोरण 

अवलंबले नाह . तुमचा, माझा मुलगा जु या ेसवरच शाळेत गेलेला आप याला चालला असता 
का. आपली ेसची वािलट  तर  काय असते. शाळेतील कोण याह  व ा याला कंवा 
व ाथ नीला उभे करा. या मुली वरचा ॉक घालतात, तो दो ह  बाजूंनी गळत असतो. 
गुड या या खाली पार अगद  एँकलपयत गळत असतो. ते बिघत यानंतर कसे वाटते. आप या 
मुलांना ेस घेताना ते मापाचेच असले पा हजेत. शो डर एक इंचसु ा इकडचे ितकडे गेले नाह  
पा हज.े आपण खूप काळजी घेतो. पण दान करायचे असेलतर ते दान सु ा स पा ी दान असल े
पा हज.े दारांत कोणी मागायला आले आ ण आपण िभका-यासारखे वाढतो, अशा प तीने आपली 
वागणूक आहे. आपण यां याकडे ल  देत नाह . तुमचे सॉ स, बुट, वेटर सगळे वष हाय या 
आत तीन-तेरा होतात. तर  ह ट आहे क , यालाच दान ायचे. बजेट सांगायला वतं  आहे. 
मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क , आपण या- या योजना राब वतो, या पालकांना, 
व ा याना कंप सर  करा. पैसे दले तर यांनी ते घेतले पा हजेत व शाळेत आले पा हज.े 
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काह तर  िनयम करा. कडक िनबध घाला. जेणेक न ते येतीलह . मा.महापौर साहेब, खरेतर 
िश ण मंडळावर टका कर यासारखे खूप असते. परंतू काह  गो ी चांग या सु ा करतात. 
चांग या गो ींचे सु ा कौतुक केले पा हज.े आप याकडे इं जी मा यमा या शाळा वाढत आहेत. 
या सं थांना आपण चालवायला देतो यांचे कौतुक केले पा हज.े चांगला उप म हाती घेतला 

आहे. बाहेर या या ाय हेट सं था आहेत, यांम ये यांना मुलांना घालायला परवडत नाह . 
डोनेशन हटलेतर  डोळे पांढरे होतात. इथे कमान मुले जातात. इं जी मा यमात मुले िशकतात. 
आरट ईचे जे िनयम आहेत ते या सं था पूणपणे पाळतात. चांग या सं था आ यामुळे यांचेसु ा 
अिभनंदन करेन. मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, खरेतर आज मी बिघतले, आयु ांनीच वग 
घेतला. पेपरम ये सु ा फोटो आहे. भारताचा नकाशा काढला, तो अधवटच काढला आहे का 
नकाशाच अधवट आहे. मला मा हत नाह , तु ह  गेलात, तुमची भावना िन तपणे चांगली 
असेल. तु ह  आ ापयत १३४ शाळांम ये ह जट केली आहे. आपण कती शाळां या दु तीचे 
काम हाती घेतले आहे. मा.ब हरवाडे साहेब हणाल,े थाप यने ते काम केले पा हज.े यांनी 
शंभर ट के केले पा हज.े पण सुचवणार कोण. तरतूद कुठे करायची. यां या बजेटम ये करायची 
का िश ण मंडळा या बजेटम ये करायची. माग एकच असला पा हज.े मॉिनटर ंग सं थेचा जो 
अिधकार  असेल ते एकच असला पा हजे कंवा तो वभाग एकच असला पा हजे. यामुळे या १३४ 
शाळां या ह जटचा काय म चालू आहे. पेपरम ये बातमी वाचली आहे. परंतू आपण गे यानंतर 
आ ह सु ा या शाळेत गेलो. दूदवाने हणा कंवा काह  हणा, जी डागडूजी होती. या पिलकडे 
काम झालेले नाह . िश ण मंडळाने परवा दापोड या शाळेत काय म घेतला होता. ितथे बोलवले 
होते. कमान ५/६ शाळा ितथे एक  आहेत. या ठकाणी काय म चालू होता, ितथपयत 
बाथ मचा वास येत होता. फरशा तुटले या, नळ गळतोय, बाहेरची मुले आतम ये येत होती. 
आतम ये काय म चालू होता. मोठमोठ  मुले होती. िस युर ट  यांना वचारल,े काका तु ह  
हटकत का नाह . ह  तर बाहेरची मुले आहेत, ह  दहावी या वगातील मुले आहेत का. तर तो 
हणाला, बाई, तु ह  दुपार  येऊन बघा. इथे मोठमोठ  माणसे येऊन प े खेळतात. मा.आयु  

साहेब, आपण इथे जे सुर ार क नेमतो, या सं थेला काम दले आहे. यां यावर कोण 
मॉिनटर ंग करतो. आ ण कती ठकाणी आपण ह जट करतो. आ ण अशा ठकाणी अशा 
वातावरणात, या गर बां या मुली, आ दवासी मुली, मागासवग य समाजातील मुली िश ण घेत 
असतील तर यां या िश णाचा दजा काय असणार आहे. सगळ  मुले खेळत आहेत. बाहेरची मुले 
येऊन यांचे शाळे या आवारात केट चालू होते आ ण या ठकाणी मग आले या पाहु यांनी 
यांना आवरायचे का. यांना आवरायला ितथे कोणीच न हते. तु ह  ह जट के यानंतर यांनी 

ितथे सांिगतले क , बाथ म या दु तीचे काम चालू आहे. प या या पा याचे नळक डाळे व 
बाथ म यातील अंतर प नास फुटां या आतम ये होते. हणजे हात वर क न पाणी यायला 
गेलोतर बाथ मचा वास या पा यात येईल. इतक  अ व छता, इतका वाईट दजा                     
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शाळांचा ठेवणार असूतर शाळेत व ा याची गळती होणारच. २०१२ म ये मनपा या शाळेत 
५०,००० व ाथ  होते. आज ४०,००० आहेत. आप याकडे १०,००० व ा याची गळती आहे. १० वी 
बोडाची पर ा पास क न व ाथ  पुढे गेला असे तुम या भाषणात हणाल.े चवथी, पाचवीतील 
व ाथ सु ा पुढे आले असतील. परंतू यांची सं या पा हलीतर या ठकाणी मा याकडे चाट आहे 
क , आपण कती शाळा बंद के या. यात ताजणे येथील एकच शाळा बंद केली असे यांनी 
सांिगतल.े इतर शाळा आहेत. जवळपास १० शाळांम ये आपण समायोजन केल.े समायोजनाचे 
कारण वचारल ेतर यानंी सांिगतल,े १० शाळांचे समायोजन का केले तर, व ाथ  सं या जी 
पा हजे होती तेवढ  भरत न हती हणून समायोजन केल.े इं लश िमड यम असू दे, ाय हेट 
शाळा असू दे, या शाळांचे संचालक,िश क,कमचार  आजह  वेगवेग या, छो या-छो या बालवा या 
इथे असतात. ते सांगतात, आमची शाळा कशी चांगली आहे. तु ह  आम या शाळेला ह जट ा. 
ते व ा याना बोलवतात, यांना आक षत करतात. ते वेगवेग या योजना राब वतात. आपण 
अशा वेगवेग या योजना का राब वत नाह . आपले व ाथ  सं या वाढव याकडे ल  का नाह . 
आपले िश क का फरत नाह त. जर ३६५ दवसांपैक  ते १४५ च दवस ते काम करत असतील 
आ ण ३६५ दवसांचा पगार घेत असतील, तु हाला कामाचा मोबदला पूण िमळत असेलतर 
कामसु ा या लायक चे झाले पा हज.े तु ह  िश कांना सु ा ताक द दली पा हजे क , तु ह  
वा याव तीवर जा. कमान ५ व ाथ  आणलेच पा हजेत. व ा या या आई-वड लांना समजून 
सांगा. यांना गळ घाला. व ाथ  शाळेकडे कसे येतील याकडे जा तीत-जा त ल  दले पा हज.े 
नाह तर वा याव तीवर तुम या बालवा या वाढवा.जेणेक न तुम याकडे व ाथ  डायरे ट ा सफर 
होतील. मा.आयु  साहेब, तु ह  महापािलकेचे आयु  आहात. काह ह  कारभार करायचा असेलतर 
तुम या अिधका-यांना तुम यापयत यावे लागते. शाळेत दोन/दोन वष मु या यापक नेमत 
नाह त. महापािलके या मराठ  मा यमा या २१ शाळांत, हंद  मा यमाची १ शाळा व उदू  
मा यमा या एका शाळेत मु या यापक नाह त. मग सांगा, आपले शाळेकडे कती ल  आहे. 
आपण इत या शाळांम ये मु या यापकच देऊ शकत नस,ू एका मु या यापकाकडे दोन/दोन 
तीन/तीन शाळांचा कारभार देत असू तर, शाळेकडे कसली हजेर , कुठला िश क कधी आला, 
कधी गेला. शाळेत वाढ दवस कसे साजरे होतात. कारण या िश कांना या ठकाणी व ा याना 
आवरायला, िश कांनाह  आवरायला मु या यापकच नाह त. यांची भरती केली पा हज.े यांचे 
कामाचे वाटप केले पा हज.े मा.महापौर साहेब, िश ण मंडळा या या बजेट संदभात बोलताना 
बजेटम ये सुर ा कमचा-यांक रता जवळपास .१८ कोट  तरतूद मागीतली आहे. याचबरोबर 
नवीन िश क भरती कर यासाठ  .५ कोट ंची तरतूद मागीतली आहे. िश क नाह त कंवा कमी 
आहेत. हे आप यालासु ा शंभर ट के मा य असले पा हज.े हणून िश क-िश कां या पगाराचे 
िनयोजन हावे हणून यांनी पैसे मािगतल ेअसतील तर आपण ते दले पा हजेत. सुर ेची 
जबाबदार  वेग या वभागाकडे आहे. साफसफाईची जबाबदार  वेग या वभागाकडे आहे. आ ण 
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मग िश ण मंडळात काय बोलायला गेलोतर यांनी ितथे हणायचे, आमचे साहेब बघतील काय 
करायचे ते. आ ह  साफसफाईसंदभात अनेक वेळा बोललो आहोत. येक वेळ  बजेट पास 
करताना तेच बोलायचे याची आ हाला लाज वाटते. यासंदभात बोलताना आपण मागील वष  
सांिगतले होते क , आपण आधुिनक प तीची शौचालये करणार आहोत. आहे याची नीट िनगा 
राखलेली नाह . नवीन बांधायचे तर सोडूनच ा. आपण मागील वष  आप या भाषणांत सािंगतले 
होते, शाळांम ये वॉटर फ टर बसवणार आहोत. ते सु ा आपण लावलेले नाह त. हे सु ा आपण 
केलेले नाह . शाळां या सुर ेव न आपला चंड वाद झाला आहे. येक शाळेत दाडंगाई होते, 
गुंडिगर  होते. व ा याम ये मारामार  होते. मागील वष  एका शाळेत व ा याचा मृ यू झाला 
होता. ते करण ताजे असतानासु ा आपण आजह  सुर ेवर िसर यसली वचार करत नाह . 
शाळेचा सुर ा कमचार  ६५ वषाचा असेल तर तो काय काम करणार. ए ककडे आपण ६० वष 
पूण झाली क  कमचा-याला घर  बसवतो. यांना घर  बसवा असे मी हणणार नाह . कारण 
याने अनेक वष काम केलेले आहे. यांना कुठेतर  वेगळे काम ा. नवीन सुर ा कमचार  नेमू 

शकता. हे सं थेला बंधनकारक आहे. जेणेक न यांना कामाचा िस रअसनेस वाटला पा हज.े 
व ा या या सुर ेची काळजी वाटली पा हज.े तु ह  सग या शाळांत गेलात. या शाळांम ये काय 
प र थती आहे. तु ह  ह जट केली. हे आपण अ यंत िस रअसली यावे अशी वनंती आहे. 
मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शाळा सु  होऊन शाळा संपायला आ या आहेत. अजूनह  
व ा याना काह  दलेले नाह . आप याला कोटाकडे वनंती करता आली, कोटाला सांगता आले 
क , आ ह  व ा या या खा यात पैसे जमा करतो, तर मला वाटत नाह  कोट तु हाला नाह  
हणेन हणून. तर हे सु ा आपण तातड ने करावे अशी वनंती आहे. मा.महापौर साहेब, मी 

कासारवाड या शाळेत गेले होते ते हा पा हले क , शाळे या िभंतीला पोपडे पडले आहेत, जळमटे 
लागली आहेत. बाहे न पूण मातीचा उ करडा झाला आहे, ितथे फरशी बसवा. या ठकाणी 
रंगरंगोट वर खच केलाच पा हज,े या व ा यासाठ  छोट -छोट  िच े काढा. आकषक वाटले 
पा हज.े जु या शहाबाद  फर या आहेत, या बदला यात. याचे बजेट वेगळे करा. या– या 
भागात या बजेटचा अंतभाव हायला पा हजे होता, तो केलेला नाह . वॉटर फ टर ंगसाठ  .२० 

लाख देणार आहोत. तसेच येक शाळेत वॉटर फ टर बसवा. मी १० ते १२ वषातील मुलींसाठ  
गेले अनेक दवस मागणी करतेय क , शाळेम ये यां यासाठ  सॅिनटर  नॅपक स ठेव यात 
यावेत. मग ते का ठेवत नाह त ते मला कळत नाह . गरज असताना सु ा ितथे दुल  करत 
आहोत. अ यंत तातड चा, िनकड चा वषय असलातर  आपण याकडे दूल  करताय. मला मा हत 
नाह , आप याला यातून काय सा य करायचे आहे. या ठकाणी सॅिनटर  नॅपक स ठेवल े
पा हजेत. शाळेत मुलींसाठ  त ार पेट  असली पा हज.े शाळेत त ारपेट ची अव था काय आहे. 
कोणीह  येतो, काढतो आ ण वाचतो. एखा ा मुलीने एखा ा मुलाब ल त ार केली आ ण याला 
ती वाचायला िमळालीतर नंतर कोणीह  त ार करणार नाह . ामु याने त ार पेट कडे ल  ाव.े 
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मा.महापौर साहेब, आ ह  सात याने सग या शाळांम ये म हला किमट  नेम यात यावी अशी 
मागणी केली होती. येक म ह या या दुस-या,चौ या शिनवार  मुलींचे समुपदेशन झाले पा हज.े 
मुलींना बोलते करता आले पा हजे. याकडे सु ा आपण ल  ा. केवळ कागद  घोडे नाचवून कंवा 
कागद  पु तकातून िश ण घेऊन याचा उपयोग होणार नाह . यांना ॅ ट कलीसु ा आयु य 
जगता आले पा हजे यासाठ  सु ा आपण य  केले पा हजेत. मा.महापौर साहेब, सद यांनी या 
काह  सूचना सांिगत या आहेत, टका कर यासारखे भरपूर आहे. अनेकवष टका क नसु ा 
सुधारणा होत नाह . या काह  सूचना के या आहेत. कमान यांचा तर  वचार करा. मनपा 
शाळेतील गोरगर बांची मुले आहेत. यांचा आप याला कड येऊ ा. एवढे सांगून थांबते. जय हंद, 
जयमहारा ! 
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, या ठकाणी दनांक 
२९ जानेवार  २०१६ या दवशी बदलीची एक ऑडर आली आ ण ती बदलीची ऑडर होती, ीमती 
आशा ऊबाळे, शासन अिधकार , िश ण मंडळ, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पुणे. बदलीची 
पद थापना या बाहेर कुठेतर  गे या आहेत. परंतू अिभ ाय काय आहे ते आप याला मा हती 
आहे. मा.आयु  साहेब,मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह,अिभ ाय असा आहे क , त ार ंव न 
बदली कर यात येत आहे. हणजे महारा  शासनाने केले या बदलीत त ार ंव न बदली असे 
हटले आहे. पंपर  िचंचवड महापािलके या इितहासातली ह  अशी प हलीच बदली आहे. यामुळे 

महापािलकेची ितमा मिलन झाली आहे. मा.आयु  साहेब,या सव गो ींना आपण देखील कुठेतर  
जबाबदार आहात. कारण गे या त ार  अनेक दवसांपासून येत हो या. या त ार ंचे व प 
इतके मोठे होते क ,माजी उपमु यमं ी असतील,माजी आमदार असतील, थािनक संघटना 
असतील, थािनक िश क संघटना असतील या सग यांनी आप याशी लेखी प यवहार केला 
होता. असा प यवहार केललेा असतानासु ा या गो ीकडे आपण गांिभयाने बिघतले नाह . 
यासाठ  खरेतर शासनाचा जी.आर आहे. मा. धान सिचव,महारा  शासन, ी.नंदकुमार साहेब यांनी 
७ माच २०१५ रोजी जो जी.आर. काढला आहे, यात लअर कट हटले आहे क , रा यातील 
सव आयु , महानगरपािलका व ज हा प रषदेचे मु य कायकार  अिधकार  यांनी यां या 
अिधप याखालील कायरत असले या वभागां या गट अ व गट ब अिधका-यांनी यांना 
सोपवले या जबाबदार त कसूर केली अस यास, यां या व  जलद गतीने कारवाई के यास 
शासनातील अिनयिमतता कमी होईल. आ ण े य तरावर असले या अिनयिमततेबाबत 

आव यक कागदप ,ेसा ीदार,पुरावे हे संबंिधत कायालयाकडे उपल ध अस यामुळे या करणी 
यां या तरावर ता काळ कारवाई होणे आव यक आहे. सबब संबंिधत अिधका-या व  िश त 

भंग वषयक कारवाई शासना या खालील सूचनां माणे केली गेली पा हज,ेअसे स मा.आयु ांना 
आदेश दले गेले आहेत. मग आप याला जर स म अहवाल या ठकाणी ा  झाला होता. 
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मा.नारायण ब हरवाडे असतील, मा.िसमाताई सावळे असतील यांनी या त ार  के या आहेत, 
यात त य आहे. परंतू याला जबाबदार असणा-या अिधका-या या कायकाळात           

एकह  बदली, एकह  मोशन कंवा बाहेर ल शाळांची जी िनयिमतता होती ती पैसे घेत यािशवाय 
दली गेली नाह  अशा त ार  जे हा ा  होत हो या. यानंतरसु ा आपण ग प का बसलात. 
आपण याची चौकशी का केली नाह त. यामुळे या ठकाणी आप याकडे मागणी करतेय क , 
िश ण मंडळ शासन अिधकार  ीमती आशा ऊबाळे यांचा महापािलकेतील द.१२/८/२०१३ 
पासून द.३१/१/२०१६ पयतचा कायकाल यां या कायक तेील संपूण कामकाजाची चौकशी 
हायला पा हज.े मा.आयु  साहेब, लेखाप र णातील यां या कामकाजाचे जे ताशेरे आले आहेत. 
जे येणार आहेत. महापािलकेचे व शासनाचे जे लेखाप र ण येणार आहे, यात जी तफावत 
असणार आहे, याची चौकशी केली पा हज.े आ ण याचा अहवाल मा.महापािलका सभेत मांडला 
पा हज.े अ यथा आ हाला पु हा शासनाकडे दाद मागावी लागेल. यावेळ  िश णमं ी आप याला 
कळवतात, िश ण वभागाचे उपसंचालक आप याला कळवतात. तर देखील आपण            
बदली करत नाह त. िश ण मंडळा या सद यांनी ठराव केला होता, यांनी बदलीची मागणी केली 
होती. आ ण आ ा याची चचा मो या माणात झाली, या िन वदेचा खेळ वषभर चालला आहे. 
हा खेळ या ठेकेदारापे ा आपली अकाय मता िस  करतो. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, 
िश ण मंडळा या या िन वदा िनघतात. याची फाईल आपण बघीतली तर ख-या अथाने कळेल 
क  याला कोण जबाबदार आहे. ह  िन वदा काढत असताना जी नोट िचफ ऑड टर मॅडम यांनी 
िल हलेली आहे. मा.तानाजी िशंदे यां याकडे या वभागाचा चाज आहे. यांनी सरळ-सरळ यात 
उ लेख केला आहे क , कोणताह  ँड न टाकता िन वदा माग व यात या यात. यात फ  
मॅ युफॅ चरर असेलतर आय.एस.आय. ह  अट टाकावी. िश ण मंडळाने आय.एस.आय. न टाकता 
आय.एस.ओ. टाकल.े आय.एस.ओ. कुठेह  िमळते हे तु हाला मा हत आहे. जर मला एका 
अिधका-याने सांिगतले क , िश ण मंडळात पदािधकार  असतील, कंवा ितथे ह.एस.सलगर 
नावाचा एक लाक आहे. तो हणतो तेच िश ण मंडळात होते. िश ण अिधका-याने याचे 
ऐकले नाह तर तो अजूनच अडचणीत येतो. असा लाक ितथे बसून उप याप करत असेल तर, 
मा.आयु  साहेब, मी हे अ यंत गांिभयाने सांगते आहे. या ठकाणी जी रेनकोटची कंपनी होती, 
ती कंपनी, आ ण व ांची कंपनी या सग यांनी िमळून ितथे रंग केली होती. यांनी वतः या 
तीन वेगवेग या कंप या र ज टड के या हो या. आ ण एकमेकांना सपो टग टडर भरले होते. 
याचे टडर होते तो राजेश नहार याचे नाव यायला कशाला घाबरायचे. तो राजेश नहार िश ण 

मंडळात अनेक वषापासून काम करत होता. यावेळ  याला कळाले क , याची कंपनी या 
टडरमधून वगळली आहे यावेळ  याने बदला हणून तो कोटात गेला. मग याचा बदला, ांचे 
बाक चे कर यासाठ  तुमचे बजेट मंजूर करताय का आता. तु ह  सांगा, काय संबंध आहे. जर 
तु ह  यात कोणताह  ँड टाकला नसता, कोणतीह  कंपनी टाकली नसती तर ह  वेळ आज 
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आली नसती. आ याची गो  हणजे पु तकाचे टडर काढले आहे आ ण यात नवनीत 
प लकेशन जे संपूण देशात िस  आहे, ते नवनीत प लकेशन वगळून िश ण मंडळाने 
कौस या प लकेशन जे थातूर-मातूर र यावर याची पु तके कुठे िमळत नाह त ते टाकले आहे. 
याचे कारण काय ते सांगा. आज नवनीत येकाला मा हती आहे. तु हाला जर ँडेड व तू नको 

असतील, तु हाला मॅनेज होणा-या, जा त ट केवार  देणा-या लोकांना खरेद  करायचे असेलतर 
बरखा त हायची वाट बघ यापे ा इथेच सगळे बरखा त करा. ह अ यंत खेदजनक गो  आहे. 
एवढे सांगून, एवढा सगळा प यवहार क न सु ा, अित र  आयु  साहेब सु ा हे पलेस झालेत. 
ऑड टर मॅडम सु ा हे पलेस झा या. काह ह  करता येत न हते. यांची दुस-या मज यावर 
वाय  सं था आहे. दुस-या मज यावर ितस-या व चौ या मज यावा यांचे काह  चालत नाह  हे 

पु हा एकदा िस  झाल.े आ ह  एवढे पोटितडक ने सांगतोय, मग यां यापुढे आमचे कोण कशाला 
ऐकून घेणार. िन वदा काढताना जो ाचार खुलेआम चालला आहे. जे कोणी जबाबदार आहे या 
सवावरच कारवाई हायला पा हज.े तु ह  या लोकांना एखादे दुकान सांगा कंवा एखादे मंडळ 
सांगा जथे ेस िशवून िमळतील. िश ण मंडळात जे युिनफॉम दले गेलेत, ते एकदम २/३ 
वषाचे खरेद  केले गेल ेआहेत. हे पुढे होणार आहे ते पुढे अडकणार आहे हे या महाशयांना 
कदािचत मा हत असेल. यामुळे पुढ ल सव खरे ा अडक या आ ण िश ण मंडळात फ  
युिनफॉम दले गेल.े मा.आयु  साहेब, मी या ठकाणी आम या प ा या वतीने मागणी करते क , 
ऊबाळे मॅडम यांची संपूण चौकशी कर यात यावी. मा.महापौर साहेब, आप याकडे तो अहवाल 
ावा अशी मी या ठकाणी मागणी करते. आ ण याची कारवाई लवकरात लवकर हावी. अ यथा 

आ हाला शासनाकडे त ार करावी लागेल. ध यवाद!             
 

मा.द ा य सान-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, आज िश ण 
मंडळा या बजेट या वषया या मा यमातून वशेष महापािलका सभा बोलवली आहे. मा.आयु  
साहेब, सव नगरसेवकां या वतीने आप याला एक सूचना आहे क , सभागृहात िश ण मंडळा या 
बजेटवर चचा करत आलो आहोत. जवळपास मा.नारायण ब हरवाडे साहेबांपासून जे जे बोलले 
आहेत यांनी यां या- यां या सम या मांड या आहेत. असचे हणावे लागेल क , तोच खेळ 
तोच तमाशा. फ  ितक टांची आकडेवार  बदलली. या- या वेळ  सभागृहाम ये िश ण मंडळा या 
बजेट या मा यमातून येक नगरसेवकाकडून पोटितडक ने आप या भागातील शाळेची यथा 
सांगायचा य  केला जातो. मा.आयु  साहेब, मला आप याला एकच  वचारायचा आहे क , 
या- या नगरसेवकांनी आजपयत त ार  के या, यां या सूचनांची अंमलबजावणी झाली का हे 
ोिसड ंग पाहून सांगा. यावेळ  एवढे नगरसेवक सभागृहात बोलतात, यावेळ  फ  तु ह  

ऐकताय, आ ह  बोलतोय, सभागृह ऐकतेय. प कार छापतात. यात नवीन एक सु ा  
सांिगतला नाह  कंवा याची अंमलबजावणी झाली आ ण तो  सभागृहात आलेला नाह  असे 
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झालेले नाह . मा.आयु  साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क , मी वेग या वषयावर 
बोलणार आहे. सभागृहात अनेक वेळा हा वषय झाला आहे. मी बालवाड या मा यमातून 
बोलणार आहे. माझी िचखली गावात एक बालवाड  आहे. १९९० म ये चालू केली. गेली ७ वष, 
एक म हला आहे ितचे नाव ीमती बोराटे. आ ह  ितचा स कार केला होता. बोराटे मॅडम २००७ 
पासून एक बालवाड  फुकटात चालवतात. मा.महापौर साहेब, मी सभागृहात अनेक वेळा हा वषय 
उप थत केला आहे. मी अनेक वेळा हे सगळे सांगत असताना सुलभाता नी सांिगतल,े 
मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सांिगतल,े महापािलके या शाळांतून व ा याची गळती होत चालली 
आहे. आम या भागातील शाळेतील पट १८०० ते २००० या आसपास आहे. आम या शाळेत पट 
वाढत चालला आहे. चांग या ठकाणी आमची शाळा आहे. एवढे असताना एव या मो या शाळेत 
एक बालवाड  आहे ती पण एक भिगनी फुकट चाल वते. यापे ा िनंदनीय बाब महापािलकेत काय 
आहे. मी हे सभागृहात अनेक वेळा सांिगतले आहे. या बालवाड तसु ा आपण काय करणार. या 
१०४ मुलांना िशकवत असतील, आ ण आपण यांना मानधन देत नसालतर, यांनी कशासाठ  
काम करायचे. येक वेळ  आ ह  नगरसेवक हेच सांगतोय. येक वेळ  याच यथा सांगत 
आहेत. यावर आप याकडून अंमलबजावणी होत नसेल, पु हा याच गो ींची पुनरावृ ी होत 
असेल तर वशेष सभा बोलव याचा काह  उपयोग नाह . हणून मला आज या दोन वषयांची 
मा हती पा हज.े मी जे बोलतोय याची अंमलबजावणी तु ह  करणार आहात का. िचखली गावात 
जवळपास ७ वष एक भिगनी वनाअनुदानीत बालवाड  चालवतेय. ित या बाबतीत तु ह  काय 
करणार आहात. याचे आयु  साहेब, आपण मला उ र ावे. बालवाड  चालवायची असेलतर ते 
बालवाड  आप यासाठ  चालवतात. आज बालवाड साठ  एवढे बजेट ठेवले असताना ते जर तु हाला 
ायचे नसेलतर तसे सांगा. या बा नी द.१०.७.२००९ला अज केला होता. द.१८.८.२०११ला अज 

केला होता, द.९.७.२०१२ला अज केला होता. द.३.११.२०१२ ला अज केला होता. द.३.११.२०१२ 
ला मु या यापकांनी िशफारस केली होती. द.२१.१२.२०१२ला पु हा तीने अज केला होता. 
द.२८.८.२०१३ ला एक अज केला होता. नंतर द.८.७.२-१४ ला अज केला होता. आता ती 
हणते मला हे सगळे बंद केलेतर चालेल का. एवढा कागदोप ी पाठपुरावा क न सु ा २००९ 

नंतर आपण कती बालवा यांना मंजूर  दली आहे हा माझा  आहे. आ ह  बाक  काय ते 
वतः देतोय. हे महापािलके या मा यमातून यांना काह  ायचे नसेल, मानधन ायचे नसेलतर 

या बालवा या बंद करा. बाहेर या शाळा जशा चाल या आहेत, तशा चालू ा. आज आपण 
गोरगर बां या मुलांना िशकवावे हा चांगला उ े य महापािलकेसमोर असताना आपण या करकोळ 
गो ींवर ल  देत नसालतर मला वाटत नाह  क , शाळेत बसायचे असेलतर आप याकडे कोणी 
येणार नाह . ह  प र थती राहणार आहे. शाळा व छते या, साफसफाई या मा यमातून सांगतो, 
यापूव  येक शाळेत तीन/चार लोक होते. जथे चार लोक होते ितथे दोन ठेवले आहेत. जथे 
दोन लोक होते ितथे एकच माणूस ठेवला आहे. असे काम कमी केले आहे. एका शाळेत ३०/३० 
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वग असतील आ ण एक भिगनी कंवा एक बांधव पूण शाळा व छ करत असेल आ ण जर दोन 
िश टम ये शाळा चालवायची असेलतर तो कंवा ती शाळा कशी व छ करणार. हा  सु ा 
गांिभयाने यावा लागणार आहे. मा या या तीन ांची उ रे दलीत तर बरे होईल.  
 

मा. शांत िशतोळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज िश ण मंडळा या 
या वशेष सभेसाठ  या ठकाणी सगळे जण बसलेले आहेत. आप या शहरात िश ण मंडळाची 
अनेक वष काय प र थती आहे हे आ ह  तु ह  पाहतो आहोत. गेले काह  दवसांपूव  िश ण 
मंडळा या शासकाची बदली ला जरवा या काराने होणे ह  सु ा एक चुक ची गो  आप या 
िश ण मंडळा या बाबतीत घडलेली आहे हे आपण सवानी पा हले आहे. मा.सुलभाताई ऊबाळे 
यांनी माडंले या वषयाला मी सहमत आहे. अशा कारची गो  हायला नाह  पा हजे होती. का 
झाली याला या भागात काम करणारे सवजण जबाबदार आहेत. हे सगळे होत असताना गेले 
काह  वषात तु ह  आ ह  अ यास केला, वचार केलातर आपले िश ण मंडळ बूट,कपडे,व ा, 
द र खरेद , रेनकोट खरेद  यातच गुरफटलेले असते शासक हणून. १२ सद यांची मा  नाहक 
बदनामी होत असते. १२ सद य चांगले काम करायचा य  करत असतात. केवळ एक ठेकेदार 
महापािलके या आ या िश ण मंडळाला इतके पळून काढतो आ ण आपण याला बळ  पडतो. 
आपण कोटातसु ा याचे प ीकरण देऊ शकत नाह . ह  सु ा आपली पडती बाजू आहे. इथले 
काय मु े आहेत या याशी आ हाला देणेघेणे नाह . केवळ एका माणसा या नाहक ासामुळे, ते 
बरोबर आहे का चूक हे कोट ठरवेल. पण आज जे व ाथ  िश ण घेत आहेत यांना त ड ावे 
लागते आहे. एखा ा ठेकेदाराला िश ा करत नसूतर मग मा  आप या महापािलकेलादेखील हा 
कमीपणा आहे. अशा लोकांना सु ा अ ल घडवली पा हज.े जेणेक न हे नालायक ठेकेदार आहेत, 
यां यामुळे आपले महापािलकेचे िश ण मंडळ वेठ स धरले जाते. या लोकांना गेटमधून सु ा 

ए  दली नाह  पा हज.े सावजिनक वा तू आहे पण अशा कारे महापािलकेला वेठ स धरण ेते 
सु ा शंभर ट के चुक चे आहे. काह  अडचणी अस यातर  काह  दूर करायचा य  करत असतो. 
हे य  करत असताना िश ण मंडळ बिघतलेतर यातील येक य ला खरोखरच कुठेतर  
से फ-डे हलपमटची गरज आहे यात काह  शंका नाह . आपण जशी पसनॅिलट  डे हलपमटची 
ोसेस करतो, मे डटेशन करतो, तसे िश ण मंडळाचे सव अिधकार , कमचार  यांना िश ण दले 

पा हज.े याचे कारण तु ह  समाज घडवत असताना आप या हजारो व ा याना िश ण देणार 
असालतर, आ ण िश ण देणा-याची मानिसकता जर संकुिचत असेलतर आपले व ाथ  सु ा 
याच प तीने वाढणार. गेले काह  वषापूव  जी पटसं या होती, याचा पट व ाथ  सं या कमी 

होत चालली आहे. दोन वषापूव  ५५,००० पटसं या होती. आज ५५,००० ची पटसं या ५०,००० 
झाली आहे. काह  वषानी आप याला आप या िश ण सं था बंद करा या लागतील. आज 
आ हाला काह  िश ण सं थांचे कौतुक वाटते. बजाज या सं थे या िश ण कमम ये िश ण 



29 
 

मंडळाला सामावून घे याचा काह  सद यांनी य  केला. इथे मनपा या गोरगर ब व ा याना 
फायदा क न यायला खरोखर च आपले इ ा चर तसे आहे का. मी ितथला नगरसेवक आहे 
हणून मला अमुक-अमुक वाटले हणून मी या प तीन ेडे हलपमट करायचे ठरवल ेअसे धोरण 

मी अवलंबले नाह  पा हज.े तु ह  तुमचा पॅटन बनवला पा हज.े तु ह  तुम या प तीने टँडड 
मटेन केला पा हज.े तु ह  तुम या प तीने शाळेला यो य ती मॅनेजमट िस ट म दली पा हज.े 
मा.आयु  साहेब, तु हाला मा हत आहे सग या गो ी रेकॉडवर आहेत. काह  वषापूव  आयएमएस 
या सं थेला चाळ स कोट  पयांचे काम दले होते. ते खच केले असतील तर याचे आऊटपुट 
रझ ट आपले िश क देऊ शकलेत का. या पैशांचा उपयोग क न शाळेची पटसं या वाढ व यात 
आपले िश क यश वी झाले का. हे सु ा खरेतर अ यास कर यासारखी गो  आहे. नुसतेच 
शासन पैसे देते आहे, महापािलका पैसे देते आहे. हणून मोकाट पैसे खच करणे याला काह  अथ 
नाह . मा.आयु  साहेब, आपली औ ोिगक नगर  आहे. आपला सीएसआर कती शाळांम ये 
वापरला गेला. कती सीएसआर शाळे या उप मांसाठ , िश कांसाठ  या लोकांनी दला. सीएसआर 
वाप न मी केवळ साफसफाई करायची होती का. तो सीएसआर वापरता येतो का, याची 
जबाबदार  िश कांकडे ा. सां कृितक काय मांना सहकाय करा हणून िश क आम याकडे येत 
असतात. आम याकडे कशाला यायचे. तु ह  सीएमआर गोळा करा. आज आपला काह  प रसर 
र हवास प रसर आहे. आम याकडे इंड ज नाह त. शंभर ट के र हवास वभाग आहे. पण जर 
तु ह  आम यासार या चांग या प रसरातील शाळेला एखा ा कंपनीचे सहकाय दलतेर चांग या 
कारचे िश ण शंभर ट के देता येईल. बजाज ह  आप या शहरातली िस  इंड  आहे, जगात 
िस  आहे. या लोकांनी जर महापािलकेतील शाळेचा वकास करायचे ठरवले आहे. यात आप या 

शाळा जा तीत जा त कशा राहतील यावर आपला भर पा हज.े यांनी नुस या खाजगी शाळा          
िनवड या, ते उ ा रझ ट बघणार, तु ह  आऊटपुट चांगले दले नाह तर बजाजसारखी सं था 
काय कोणीच अनुदान देणार नाह , मदत करणार नाह . आज जग कुठे चालले आहे. काह -काह  
शाळांम ये लाखो पये फ घेतात. व ाथ  एअरकंड श ड लासम ये बसतात. दुसर कडे आपली 
महापािलका दरवष  को यावधी पये खच करते तर  याचा रझ ट काय िमळतोय. दरवष  

येक शाळेतील ५० व ाथ  कमी होत आहेत. आप या २१७ इमारती ंआहेत, याचंा खच, 
याचा मटेन स. आपला इंटरे ट कशात, कोण साफसफाई करतो, कोण ठेकेदार आहे. आपला वेळ 

नको ितथेच वाया जातो. यांना वतं  यं णा ा, जबाबदार  ा. तु ह  कदािचत शाळेत गेला 
असाल. आप या २१७ शाळांतील टॉयलेटम ये तु ह  ली जाऊ शकता का. शंभर ट के नाह . 
अशी जर मानिसकता टॉयलेटची असेल. येक शाळे या सु वातीलाच दुगधी येत असेलतर या 
व ा यानी काय िशकायचे. या सा या गो ी आहेत. परंतू केवळ इ ा चर सुधारणे हणजचे 
चांगले िश ण दले असे होत नाह . महापािलके या २०० शाळांना एकसारखे इ ा चर 
पा हज.े महापािलके या सग या शाळांना एकसारखी कलर क म पा हज.े मी मा या गावातील 
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शाळेचा अ य  आहे. हणून मला आवडतो तो कलर शाळेला ा. कशासाठ  शाळा चांग या 
दजाची कर याचा शंभर ट के य  करा. बापू भालेकर याचंी शाळा ह  महापािलकेतली एक 
नंबरची शाळा आहे. आ ह  यां याकडे कायम पाहत असतो. बापूंनी यां या भागातील 
कंप यांकडे जाऊन मा या शाळेला हे ा, मा या शाळेला ते ा, मा या शाळेला कॉ यूटर ा, 
मा या शाळेला सोलर ा. या- या चांग या गो ी आहेत, या- या शाळेला दे याचा यांचा 
य  असतो. परंतू एक िश ण मंडळ हणून, शासन हणनू येकजण जबाबदार ने य  

करत असतो. याचे यश मा  आप याकडे न क च येत नाह . काह  सभासद असेह  आहेत. जसे 
स मा.खासदार ीरंगअ पा बारणे आहेत. यानंी नगरसेवक असताना सभागृहाम ये द रच फाडून 
दाखवले होते. फाडाफाड करायची, िचरफाड करायची यासाठ  िश ण मंडळ नाह . याची िचरफाड 
आम यासार याकंडून होऊ नये ह  खबरदार  घे याची जबाबदार  यांचीच आहे. िश ण मंडळ 
सु िस  नाह . कु िस  िश ण मंडळ झाले आहे. हा िश का आप याला िमटवायचा असेल, 
शासकावर कारवाई होउन बदली होणार असेल तर शंभर ट के आपले कामकाज चुकते आहे. 

आ ह  नगरसेवक कधी जा त ल  देत नाह . कारण आपली वतं  बॉड  आहे. या बॉड चे हे 
शेवटचे वष आहे. हे लोक पुढ ल वष  नसतील. जो काह  शासन िनणय येईल, या माणे िश ण 
मंडळाचा कारभार भ व यात चालणार आहे. यामुळे यांना सु ा वाटते क , आम या कालावधीत 
जा तीत-जा त िनधी खच करावा. जा तीत-जा त व ा याना चांगले िश ण ाव.े यांना टॅब 
ावते. यांना ई-लिनग ाव.े यांना हायटेक िश ण ावे. महापािलका शाळेतील व ाथ  

मागासले या प रसरात, झोपडप ट  प रसरात राहतात. अशा प रसरातील व ाथ  सं या तुलनेने 
जा त आहे. इतर म यमवग य मुलांची सु ा सं या आहे. या सव कार या व ा याना तु ह  
नवीन जमा या माणे िश ण दले पा हजे. या तरतूद  दले या आहेत, या काह  ठकाणी 
कमी-जा त आहेत. या काय त ार  आहेत का. काकानंी एका लेड जचे उदाहरण दले आहे. 
बालवाड , अंगणवाड साठ  यांना भांडावे लागते. खचड साठ  आपण एक/दोन कोट  जा त खच 
करतो. साहेब, यांना पण ा. महापािलकेला काय करायचे आहे. नाह तर  आम या बजेटमधून 
६०० कोट  पये वाचवले आहेत. १/२ कोट  अशा कार या डे हलपमटम ये लागत असतील, 
याचा फायदा या व ा यापयत पोहोचणार असलेतर शंभर ट के या खचाला का ी लाव ूनका. 

मग यांची भांडणे काय, अंगणवाड ला शास कय अनुदान आहे. समाजक याण वभागाकडून ते 
होवो न होवो याचंी नेमक  हमी नाह . पण आप याला वाय  अिधकार आहेत. आपण आप या 
वाय  अिधकाराचंा वापर केला पा हज.े यांना दोन/तीन हजार शंभर ट के अित र  दले 

पा हजेत. आप याकडे २,००० पयावर टॉयलेट साफ करणारा कोटात जातो. मग आपण मुलांना 
िश ण ायचे का कोटात भांडत बसायचे. यांना िमिनमम वेजेस ऍ ट माणे काय ायचे ा. 
कशाला ते कोटात जातात. या या लोकांना या या जागांवर कॉ माईज करायचा य  
केला, यांना सामावून मानिसकता चांगली ठेवून आप याला फायदा करता आलातर याचा 
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प रणाम उ ा या व ा यावर चांगला होणार आहे. याची सभागृहात चचा होणे चुक चे आहे. परंतू 
या गो ी शासक य पातळ वर िमटव या गे या पा हजेत. शासनाचा कं ोल िश ण मंडळावर 
नसेल तर ह  यांची जबाबदार  आहे. मा.आयु  साहेब, आ ाच नवीन आलेले अिधकार  
यां यावर जबाबदार  िन त करा. मा कग िस ट म ठेवा. एक म ह यात एवढे, दोन म ह यांत 

एवढे तसा रझ ट दला नाह तर यांना सु ा याच येला सामोरे जावे लागणार आहे. आज 
आपली पटसं या वाढत नसेल, आपलं इ ा चर एक लाख व ाथ  सं या िशकवायचे  
असेल, तर तेवढे व ाथ  आप या शाळेत आले पा हजेत. जर खाजगी शाळांतून इतक  मोठ  
सं या आहे तर आप याकडे सु ा लाईन लागली पा हज.े लॉटर  िस ट म चालू झाली पा हज.े 
आपण केवळ चिलत प तीचा वापर केला तर आपण यात यश वी होणार नाह . केवळ 
सग या शाळा इं जी मा यमा या करा यात असे मी हणणार नाह . परंतू इं जी मा यमाबंरोबर 
मराठ  शाळासु ा तेव याच चाल या पा हजेत. परंतू इं जीला सु ा तेवढेच ाधा य दले पा हज.े 
इं जी शाळांची सु ा सं या वाढली पा हज.े या शासनाचे धोरण काय ते पाहून आपली व ाथ  
सं या न क च वाढेल. खाजगी सं थाचंी मदत घेऊन आप याला शाळांची सं या वाढवता येईल. 
अशा प तीने िश ण मंडळाचा कारभार केला तर मला वाटते आपण बदनामीपे ा चांगल ेिश ण 
देऊ शकतो. िश ण मंडळातील लोक ामा णकपणे य  करतात. परंतू यां या ामा णकपणाला 
आजपयत गे या काह  वषाम ये बदनामीिशवाय काह च िमळत नाह . ह  बदनामी टाळायची 
असेलतर ह  बदनामी फ  राजक य प ाचंीच होते असे नाह तर ती तुमची आमचीसु ा होते. ह  
शासक य बाब आहे. जो कोणी ठेकेदार असेल तो आ हाला प  देत नाह . तु हाला प  देतो. 

शंभर ट के ह  जबाबदार  शासक य अिधका-यांची आहे. िश ण शासनाचे काम सुधारावे एवढ च 
मी वनंती करतो. यांनी दले या माग या अितशय यो य आहेत. व ा याचे भ व य अितशय 
चांगले कारे घड वणा-या आहेत, या मा य कराल एवढ च अपे ा य  करतो व थांबतो.        

     

मा.भारती फरांदे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आज सव नगरसेवकांनी 
खूप तळमळ ने हा वषय मांडला आहे क , आमची महानगरपािलके या शाळेतली मुले चांगली 
िशकली गेली पा हजेत. कारण ते या देशाचे उ ाचे आधार तंभ आहेत. आपण महापािलके या 
शाळातंील िश कानंा या माणे चौथा आयोग, पाचवा आयोग या माणे पगार देतो, तसचे 
ाय हेट शाळांसाठ  सु ा देत असतो. पण ाय हेट शाळांची गुणव ा व आप या शाळांची गुणव ा 

याची तुलना करा. आप या िश कांना रटायरमटनंतर सु ा काह  कमी नसते. पण आप या 
शाळा व ाय हेट शाळांमधील रेिशयो बघा. आपण महापािलके या शाळेत ह जट करा. चौथी, 
ितसर तील मुलाला धडा नीट वाचता येत नाह . ाय हेट बालवा यांमधली मुले एबीसीड  पटापट 
सांगतात. आप या मुलांना वाचता येते का. मग असे का होते याचा वचार झाला पा हज.े 



32 
 

याच माणे या शाळांम ये सातवीपयत शाळांचे वग आहेत, ते आठवीपयत करावेत. आठवीपयत 
वग आहेत ते दहावीपयत करावेत. िनदान मुलांना दहावीचे स ट फकेट िमळाले तर ती ईिल जबल 
आहे याचे तर  आप याला समाधान िमळेल. युिनअर कॉलेज केलेतर ते अितउ म आहे. सातवी 
पयत असले या शाळा दहावीपयत करायचा य  करा. याच माणे महानगरपािलके या 
शाळातंील  मुलांना कॉलरिशप प र ेला बसवा. एिलमटर  प र ेला बसवायला पा हज.े सवाना 
कंप सर  केले पा हज.े आ ण कंप सर  क न याचा शंभर ट के िनकाल लागला पा हज.े आपला 
रझ ट कती आला आहे ते आप याला कळणार आहे. ितथे कोणी पािसिलट  करणार नाह . 
अम या शाळेचा हा, तम या शाळेचा तो, यामुळे रझ ट कती ट के लागतो यावर अवलंबून 
आहे. चांगला रझ ट लागलातर आप या शाळेची गुणव ा वाढेल. ह  जी पटसं या कमी होत 
चालली आहे, ती पुढे वाढत जाईल. याच माण ेसुस ज संगणक यव था व सुस ज लॅबोरेटर , 
करायला पा हज.े आ ा युग कसे आहे. घोकंप ट  कर यापे ा मुलांनी वतः योग केलातर 
यां या जा त ल ात राहते. याच माणे योगा कसा िशक वला जाईल. दररोज २० िमिनटे, १५ 

िमिनटे योगा कसा केला जाईल यासाठ  एक योग िश क नेमा. ए युकेशननुसार बु म ा सु ा 
वाढेल व कृित वा य सु ा लाभले. यातून आप या देशाचे उ ाचे आधार तंभ           
घडतील. या माणे यात ऍड कराव ेह  वनंती.      

 

मा.बाबासाहेब धुमाळ-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मला आयु  साहेबांना 
हे वचारायचे आहे क , महानगरपािलके या िश ण मंडळाचे बजेट मांडलेले आहे. ते 
मा.महापािलका सभेकडे मा यतेसाठ  पाठवले आहे. ख-या अथाने बजेट डसबरम यचे हायला 
पा हजे होते ह  स य प र थती आहे का एवढे मला सांगा. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
१९४९ मधील कलम ५६ अ वय,े िश ण मंडळाचे बजेट दनांक ३१ डसबर पूव  मंजूर करणे 
बंधनकारक असते. या माणे बजेट पास झाले असतेतर आज चचला वषयच िमळाला नसता. 
मा.आयु  साहेब, हे का घडले हे आ हाला कळू ा अशी अपे ा य  करतो. मी व 
मा.सुलभाताई ऊबाळे आ ह  मघाशी आप याला प  दले आहे. यात ीमती आशा ऊबाळे, 
शासन अिधकार ,िश ण मंडळ यां याब ल त ार केली आहे. मी सभागृहात या त ार ंब ल 

अनेक वेळा बोललो आहे आ ण आप यालाह  सांिगतले आहे. यांनी कोणकोण या चूका के या, 
जवळजवळ सात/आठ संगीन चूका यांनी के या आहेत. याब ल आप याला िल हलेले आहे. 
यावर आपण ी ह स रपोट घेतला. इंगळे साहेबांनी रपोट दला. आपण या चुकाचंा यावेळ  
वचार केला असता तर. मी सांिगतले होते बदली करा. आपण सांिगतले होते बदली क  पण  
बदली झाली नाह . दूदवाने ग हनमटने सांिगतल,े बदली करा तर सु ा आपण बदली केली नाह . 
हे आपले दूदव आहे. मी गेले चार वष याब ल भांडतोय. आ ापयत मी जे हा जे हा इथे आलो 
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ते हा ते हा मी िश ण मंडळावर बोललो आहे. कारण ितथे एवढा ाचार आहे क  तो आयु यात 
संपणार नाह . आता सुलाभाताई बोल या, ब हरवाडे बोलल.े सग यांनी सांिगतले क , ह  सं था 
वेगळ  आहे. आयु  साहेबांना काह  बंधन आहे का. ह  वेगळ  सं था तु ह  अित.आयु , 
मा.तानाजी िशंदे यांना दली आहे. मी मु ाम तु हाला यावेळ  सांिगतले होते क , वेगळे दलेतर 
यावर तुमचा काह  अिधकार राहणार नाह . कारण यांनी तसे केलेले आहे. मी गे या वेळ  

बोललो होतो क , बॉ बे डा गचे कापड, दर रेम डचा. बील रेम डचे आ ण ितथे िल हले आहे 
ित पती टे सटाई स. ित पती टे सटाई स ितथे आलेच कस.े रेम डचा कपडा नाह , फ  बील 
रेम डचे. हा केवढा मोठा ाचार आहे. याची चौकशी करा हणून सांिगतले होते. मी हायकोटात 
केस केली. अजूनह  तानाजी िशंदे साहेबांनी याला उ र दलेले नाह . कोट सु ा कसे मॅनेज होते. 
मग १२५ नगरसेवकांना कोण वचारतोय. केस दाखल क न दोन वष झाली आहेत. कोटाने सु ा 
उ र दलेले नाह . मी आयु  साहेबांना प  दल.े यांनी मला रेफर स दला. हेच प  मी ितथे 
सा  हणून दले आहे. असे असतानासु ा याला उ र दलेले नाह  हे आमचे दूदव आहे. आ ाच 
सुलभाताई हणा या क , एवढे ठेकेदार आहेत. ठेकेदारालाच सगळे देऊन टाका. कशाला दर वष  
िश ण मंडळाचे बजेट करताय. याला फ स ा. टाइम बाऊ ड ा क  हे तुझे मटेर यल आहे. 
हे तू स लाय करायचे आहे. हे कशासाठ  करायचे आहे. मग आमचा इथे बस याचा अथच काय. 
िश ण मंडळ वेगळे, बांधकाम वेगळे. सगळे वेगळे. कोणीकोणाची म े दार  दली आहे का. यात 
सह  आहे. माजी आयु  होते.  परदेशी साहेब, यांना सु ा वेगळे ठेवले होते. ते सु ा हणाले 
होते, माझी चुकून सह  घेतली आहे. बरोबर आहे, एव या हजारो फाईली असतात. यातून यांची 
चुकून सह  झाली असेल. यांनी जो उ लेख केला होता तो अजूनह  काढलेला नाह . ित पती 
टे सटाईल कुठून आले. यांनी बॉ बे डा गचा, रेम डचा कपडाच दला नाह . मुंबईमध या दुस-या 
कंपनीकडून दलेला हा कपडा आहे. याचे उ र सु ा देऊ शकत नाह  हे दूदव आहे. बजेटबाबतीत 
सांगायचे झालेतर कुठेह  यव थतपणा नाह . फ  आकडेमोड आहे. लाश वह  है, खाली कफन 
बदली कया है। यात फ  आकडेमोड केलेली आहे.  

मा.आयु  साहेब, एलबीट बाबतीत उ प नवाढ असलीतर  याचे उ प न काह  दवसांनी 
कमी होणार आहे. आज सकाळ पेपरम ये बातमी आहे. आप या शहरातील छोटे-मोठे ८,००० 
उ ोग यातून वगळले गेलेले आहेत. असे अनेक उ ोग यातून जाणार आहेत. मग आप याला 
एलबीट  कशी िमळणार. असे असताना सु ा या ठकाणी पाच/पाच कोट  वाढवताय. तु ह  वचार 
करा. शाळेत आपली मुले कमी होत आहेत. काह  उदू  शाळा बंद झा या आहेत. हंद  शाळा बंद 
झा या आहेत. मा.पठाणता ना मा हत असेल. आज एकूण कती मुले आहेत तो आकडा का 
दललेा नाह . आपण एका मुलावर .१,८४०/- खच करतो आहोत. या मुलांवर एवढा खच करतो 
आहोत हे कर यापे ा ठेकेदाराला दे यापे ा मुला या आई-वड लांना .१,८००/- ा असे सांिगतले 
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होते. ते सु ा कोणी ऐकले नाह . अठराशे पयाता याला दोन चांगले ेस िमळाले असते. 
आम या वेळ  शाळेकडून दोनच कपडे यायचे. आज कती कपडे वाटतो आहोत. आ ा ४/५ ेसेस 
वाटतोय. आता टाय आला आहे, याचे सु ा टडर काढा. द रात घोळ, वह त घोळ, कापडात घोळ 
सग यात घोळ, साहेब, काय चालले आहे. यावर तुमचा कुठेतर  वचक बसला पा हज.े गे या 
वषापे ा एकूण सुधार त बजेटम ये र. .४,४२,००,०००/- ची वाढ केली आहे. गे या वष  अंदाजे 
.८,००,००,०००/- ची वाढ केली आहे. येक वेळ  वाढ करताय. मुले कमी होत आहेत. 
या माणात ेस कमी होत आहेत. तर सु ा या ठेकेदाराला २ वषाचे टडर दले. मग बाक  

लोकांना का देत नाह . एक िनयम करत असालतर बाक  व तंूचे सु ा टडर गावडे साहेबांनाच 
काढायला सांगा. याचे सु ा २ वषाचे टडर काढा. खच कमी होणार असेलतर यांचे कमी रेटने 
टडर काढा. सगळ च टडर दोन वषासाठ  काढा. मग तेर  भी चूप, मेर  भी चूप। व ा याना 
कुठेह  काह  दलेले नाह . कळालेले नाह . असे असताना शाळा बंद झाले या आहेत. याचा कुठे          
उ लेख केलेला नाह . यां यासाठ  आपण पैसे सँ शन करणार आहोत. यां यासाठ  आपण पैसे 
वापरणार आहोत. तो आकडा कुठेह  दलेला नाह . अंदाज अंदाज हणजे तर  कती अंदाज. जसे 
कॉ ॅ टरला अंदाज ायचा, २५ ट के बलो रेटने यायचे व परत ए ा वाढवून ायचे असचे 
िश ण मंडळात चालले आहे. हे बंद झाले पा हजे. १० वषापूव  या नगरपािलकेत जकात बंद 
झाली ते हा याच वकर लोकांनी महापािलके या इमारतीबाहेर आंदोलन केले होते. बँक ऑफ 
बडोदात ओ हर ा ट द यानंतर कमचा-यांना पगार दला होता.  

सन २०१४-१५ म ये शाळाचें भाडे शू य दाखवल ेआहे. तरतूद एक लाख पये असताना 
सु ा आपण या ठकाणी अजून .५,९६,००,०००/- इतक  वाढ केली. भाडेवाढ झाली का. एक 
लाख भाडे असेल तर १० ट के वाढवले हणजे १०,००० वाढल.े तु ह  .५,९६,०००/- घेणार 
हणज ेआपण अजून दुस-या इमारती भाडेप याने घेणार आहोत का. आपले िश क कुठे बाहेर 

गेलेत का, क , आ ह  तु हाला ेस देऊ, मोजे देऊ सगळे देऊ तु ह  आम या शाळेत या. तरच 
भाडे वाढेल. ह  सु ा कोट ंची वाढ आहे. दरमहा .३१ लाख भाडेवाढ आहे. या वष  सु ा 
.१,५०,०००/- ची वाढ दली गेलेली आहे. वा त वक शाळा ह  भूिम आ ण जंदगी वभागा या 

अख यार त असते. शाळेचे रंगकामाचे काम थाप य वभागाचे असते. शाळे या रंगकामासाठ  
अजून द ड कोट  वाढवले आहेत. हणजे ाचारच आहे. दुसरे काय. इतर सुधारणा देखभाल 
यासाठ  .२ कोट . इतर सुधारणा हणज ेकाय. हणजे काय-काय करणार आहेत. शाळेची कौल 
बदलणार, शाळेची लॅब बदलणार, का शाळे या िभंती बदलणार आहेत. क याकोयंडे बदलणार 
आहेत का. काय-काय बदलणार आहेत. याचे काह च दसत नाह . फ  अंधार. एकदा सँ शन 
झाले क , ाचार करायला सगळे मोकळे झाले. आता र ज टड फॉम भरणे, र ज टर छपाई, 
मग तरतूद शू य कशी. आप याकडे िश लक आहे का याचा उ लेख केलेला नाह .  कती 
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र ज टर िश लक आहेत. कुठेह  र ज टर ठेवलेले नाह . टॉक चेक ंग केलेले नाह . वषावषाचे 
टॉक चेक ंग नाह . आपण यां याकडून टॉकचेक ंग मागवले आहे का. मग हे छपाईचे कसे 

काय केले आहे. आ हाला छापायला पैसे नाह त. र ज ेशनला पैसे नाह त, र ज टरला पैसे 
नाह त, मग वेगळे पैसे मागणार. ह  तरतूद करणे गरजेचे आहे. ती तरतूद तु ह  केलेली नाह . 
नकाशा त े  याचा कुठेह  उ लेख नाह . मग एवढा खच कशासाठ  करायचा. या मुलाला 
भारताचा नकाशा तर  कळाला पा हज.े िभंतीवर नकाशा टांगतो आहोत का. आप याकडे फ  
फोटो लावले आहेत ते प हले चेअरमन, दुसरे चेअरमन यांचे.  

कॉलरशीपसाठ  कोण याह  कारचे िनयोजन नाह . यासाठ  १० लाखांची तरतूद करा 
अशी माझी इ छा आहे. मुलांना सांिगतले क  कॉलरशीप िमळणार असेल तर ते अ यास 
करतील. कुठेतर  मुलामुलांम ये पधा लागली पा हज.े आ ा फरांदे मॅडम यांनी सांिगतले क , 
ितसर या मुलांना काह  अ यास येत नाह . पाच/दहा लाख िश लक ठेवा. तर ह  मुले अ यास 
करतील. गित पु तक याचा कुठेह  उ लेख नाह . आई-वड लांना मुलाची गती कळाली पा हज.े 
आई-वड लांची सह  घेत नाह त. गती पु तक दलेतर आई-वड लांनाह  कळेल क  माझा मुलगा 
शाळेत जातो आहे का नाह . ाय हेट शाळेत असते या माणे गती पु तकात आईवड लाचंी सह  
यावी एवढेतर  कराव.े दरवष माणे गणवेशासाठ  अंदाजे तरतूद दली आहे. यात कुठेह  व ाथ  

सं या दलेली नाह . यात शाळा गणवेश एवढे, पी.ट . गणवेश एवढे याचा कुठेह  उ लेख नाह . 
िनदान स लायरने कती स लाय केला, कोण या कारचा स लाय केला, आ ण कधी केला 
याचाह  अंदाजप कात उ लेख पा हज.े ठेकेदार काय करतो. शाळेत जातो, ितथे सह  घेतो. आ ण 
मॅनेज करतो. एका मॅडमने मला प  दले होते क , एक कॉ ॅ टर थेरगावातील शाळेत गेला. 
ितथे एक म हला होती. ितने सांिगतले क , आ हाला स लाय िमळाला नाह . ठेकेदार माझी सह  
मागत होता. याने सांिगतले क , उपआयु ांनी सांिगतले आहे सह  क न या हणून. ह  कुठली 
प त आहे. या मॅडमना तु ह  फोन क न सांगताय क  तू सह  कर. या मॅडमला तो ठेकेदार 
हणाला क , तु ह  सह  करा नाह तर ेस िमळणार नाह . मी फोन लावून देतो तु ह  फोन वर 

बोला. आ ह  तीन नगरसेवक याचे सा ीदार होतो. मॅडम हणा या मी फोन लावणार नाह . 
आयु ांचा फोन असलेतर मी बोलेन. ती बोलली नाह . तीने सह  केली नाह . ह  व तु थती 
आहे. कती ेस दले, कोणी कोणाला दल,े कधी दले याचा उ लेख करणे काळाची गरज आहे. 
ेस दलेत का नाह , िमळाले का नाह  याची चौकशी पालकांकडे करा. जशी आ ह  या शाळेत 

चौकशी केली तशी तु ह  िशंदे साहेब, शाळेत जाऊन चौकशी करा. पालकांना वचारा क , तु हाला 
ेस कधी िमळाले, द र कधी िमळाले. हे सगळं वचारा. ते सांगतील. ेस िमळतोय तर हे लोक 

काय हणतील, िमळतोय तर या. याची चौकशी करावी.  



36 
 

एक काऊट गाईडचा गणवेश हणून मुलांना वापरायला देतो. आपण यासाठ  .५ 
कोट ंची तरतूद करतोय. याची सरासर  कती गणवेश देतो ते म ह याचे दलेले नाह . याची 
चौकशी झालेली नाह . मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी मघाशी सांिगतले. व ाथ  गणवेश खच वेगळा, 
बालवाड  गणवेश खच वेगळा, बँड पथक गणवेश वेगळा असेल तर याचे बारकाईने अवलोकन 
केलेतर ल ात येईल क  सन २०१४-१५ पयत बालवाड  गणवेश व ाथ  तरतूद शू य होती. पण 
सन २०१५-१६ म ये यासाठ  ४० लाख तरतूद केली तर मग आपण वेगळ  तरतूद कशासाठ  
करताय. शाळांम ये प या या पा याची सोय केलेली नाह . मुलांना बाट या द या गेले या 
आहेत. बाट यांमुळे मारामार  झालीतर लफडे हायचे. यापे ा शाळांम ये ऍ वागाड बस व यात 
यावेत. येक शाळेत घंटा लावलेली नाह . पतळ  घंटा द या आहेत. या चोर ला गे या आहेत. 
या वाजवायला कोणी नाह . घंटा नाह त आ ण यामधील लोलक सु ा नाह . माझे मत आहे 

क , या ठकाणी लोखंड  रॉड दला, कंवा पाटा दलातर  ते वाजवू शकतात. घंटा वाजव याऐवजी 
हे करा. सकस आहारासाठ  .३ कोट  तरतूद मािगतली आहे. फ  .५० लाख आहेत. यात काय 
कार झाला आहे क , आपण काह  म हला मंडळांना टडर देतोय. काह ंना देत नाह . ठेकेदार ने 

देतोय. या ठकाणी .५० लाखांपयत खच होऊ शकतो. हा खच मया दत ठेवावा. बालवाड  -
शाळांना ंथालय, कायिश क एक  क न यांना काया वत कर यात याव.े काह  म हला 
बालवाड  चालवतात. बालवाड ंना ंथालय नाह . बालवाड ंना ंथालय, शालेय िश क ंथालय 
एक  क न खच करावा. यां या िसटस ्  माणे वगा माणे ंथालय असाव.े िशवाजी महाराजांची  
पु तके, ाने र माऊलींचे पु तक यांना बालवाड पासून वाचता यावे असे मोफत ंथालय        
ावे अशी माझी मागणी आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  मनात आकस ठेवू नका. तु ह  मला 

जा त मदत केली आहे. मी या या वेळ  सूचना केली याचे तु ह  अवलोकन केले आहे. फ  
परवाचा डिसजन यायला तु ह  वेळ लावला आहे. आ ह  कतीह  सांिगतल,े काह  केलेतर  बजेट 
तर पास होणारच आहे. आ ह  आमचे काम केले आहे. मा.महापौर साहेब, मला बोलायला संधी 
द याब ल आपले ध यवाद.  

 

मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मा.नारायण ब हरवाडे 
यांनी सगळे पॉ ट क हर केले आहेत. महापािलके या शाळेत कशा कारची मुल ेयेतात. दोन तीन 
वेळा फेल झालेली, यांना ाय हेट शाळेत कुठेह  ऍडिमशन िमळत नाह . लम ए रयातल,े 
यां यावर िश णाचे सं कार नाह त अशी मुले महापािलके या शाळेत येतात. यांना िश ण देणे 
कती क ठण आहे हेह  शाळेत गे यावर तु हाला मा हती पडेल. महापािलके या शाळेत 
पालकसभेला मुलांचे पालक येतच नाह त. ाय हेट शाळांम ये दर ३ म ह यांतून एकदा पेरटस ्  
िमट ंग असते. मुलगा शाळेत काय करतो हे यांना मा हत पडत नाह . अशा प र थतीत िश क 
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या मुलांना िश ण देतात. हणून मी िश कांना लेम करणार नाह . पण चूक कुठे आहे. मला 
असे सांग यात येते क , ाय हेट शाळा येक अधा कलोमीटर या ए रयात पा हज.े पण 
ािधकरणाम ये अ या कलोमीटरम ये आठ शाळांना परवानगी दलेली आहे. तु ह  अशा 

परवान या देत गेलातर आप या शाळा बंद पडणार. परवानगी का देतो. दोन शाळांम ये कमान 
अधा कलोमीटरचे तर  अंतर पा हज.े िश ण वभागात, मं ालयात पैसे दलेतर परवानगी िमळते. 
एव या शाळांना परवानगी देणे गरजेचे आहे का. हे कुठेतर  बंद करा. िश ण मंडळाची परवानगी 
अस यािशवाय कुठेह  नवीन शाळा उघडता येत नाह . व ाथ  गळती कशामुळे होते आहे हे 
आपण शोधून काढायला पा हज.े माझी महापौर मॅडमना वनंती आहे क ,एक किमट  अपॉ ट 
करा. या किमट त शासन,आयु , नगरसेवक व काह  ए युकेशन फ डमधील ए सपट माणसे 
अपॉ ट करा. यांना सांगा. टाईम बॉऊंड ठेवा क , दोन म ह यांत रपोट ठेवायला पा हज.े या 
रझ टनसुार आपण डे हलपमट करायला पा हजे. सव सु वधा देतोय पण आजकाल शो        
व ड आहे. आम य भागात िसट  ाईड हणून शाळा सु  झाली. ते हा प ह याच वष  
ऍडिमशनसाठ  लोक प नास हजार ायला तयार आहेत. मी या शाळेत गेलोतर ितथे ऍ ॅ ट ह 
ब ड ंग आहे. लास मम ये युर स, छो या मुलांसाठ  छोटे-छोटे फायबरचे टेब स, सगळ      
सजावट केलेली आहे. इतके ऍ ॅकट ह केले होती क , पालकांनी हे बिघत यानंतर यांना वाटलेच 
पा हजे क , आप या मुलाला इथेच ऍडिमशन घेतले पा हज.े आप या महापािलके या शाळांम ये 
मुलांना बसायला नीट डे क नाह त, आप याकडे व छता नाह , लाईट नाह . मुलांना ेस नाह त. 
या सु वधांपासून मुले वंिचत आहेत. काह  ठकाणी तर मुलांना खाली बसवतात. टॉयलेट बरोबर 
नाह त. दररोज साफसफाई केली जात नाह . अशा प र थतीत कोणते पालक आप या मुलांना 
शाळेत पाठवतील. गळती थांबवायची असेलतर शाळेची ब ड ंग चांगली असायला पा हज.े 
ऍ ॅ ट ह लास मस ्  अस या पा हजेत. यांना चांग या कारे रसे शन ायला         
पा हज.े डे क पा हजेत. टॉयलेटचे लिनंग रोज हायला पा हज.े हे सगळे के यािशवाय मुले 
आप याकडे येणार नाह त.  

मी बजेटब ल जा त बोलणार नाह . मा या वॉडात १९८६ म ये िनगड त महापािलके या 
दोन शाळा हो या. दोन शाळांची िमळून २५०० मुले होती. आज या दोन शाळांम ये द डश-ेद डशे 
मुले आहेत. इतक  मुले कमी झाली आहेत. आज एकूण ४०,००० मुलांना ड हाईड केलेतर 
सरासर  एका शाळेसाठ  ३११ मुले अशी एका शाळेची व ाथ सं या होईल. ४०,००० मुलांना १०८० 
िश क असे ड हाईड केलेतर एक िश क फ  ३० मुलांना िश ण देतो. ाय हेट शाळेत एक 
िश क ६० मुलांना िश ण देतो. ह  सगळ  प र थती सुधारली पा हज.े मी बजेटब ल काह  
बोलणार नाह . मा.आयु  साहेब, तु ह  .१८ कोट  कमी केले आहेत. आप याकडे येणारा मुलगा 
हा गर ब घरातला आहे. याला मदतीचा हात ायला पा हज.े हे सु ा वेळेवर ायला पा हज.े 
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बजेट आले क  पु याम ये आयु ां या नावावर सगळ  टडस िनघतात. तुम याकडे टोटल कं ोल 
आहे. तु ह  वारंवार इ श स द यािशवाय िश ण मंडळ सुधारणार नाह . मुलांना गणवेश, 
व ापु तके, द र सगळे सा ह य ा. पण ऑडर व रत ा. जून म ह याम ये मुलांना सव 
शालेय सा ह य िमळायला पा हज.े मग टडर जु या रेटम ये ा. तु ह  या वष  रेकॉड करा. 
जूनम ये मुलांना सगळे सा ह य ा. मराठ  भाषा वाढायला पा हज.े मराठ  शाळांची सं या 
वाढवायला पा हज.े या चांग या कारे कशा चालतील ते पहा.  

िश कांना दुसर  कामे देऊ नका. िशकवणे हे िश कांचे काम आहे. आपले िश क काय 
काम करतात. पोिलओ युट , इले शन यटु  िश कांना अनेक कामे दलेली असतात. संत 
तुकाराम नगरला रहायला असले या िश काला सवसाठ  ािधकरणात पाठवणार. तो काम कसे 
करणार. हे िश कांचे काम नाह . तु ह  आऊटसोिसग करा. िश कांना टॅटॅ ट स कर यासाठ  
सहा म ह यांतून एकदा बाहेर पाठवता. हे सव बंद करा. िश क मुलांना िश ण दे यासाठ  
आहेत. तु ह  .५ कोट  कमी केले आहे. टॅ युटर  ए सपा शन हे तु हाला ायला पा हज.े 
बजेटम ये ए सेस अमाऊंट अलॉट केली आहे. टॅ युटर  ए सपा शन कमी करता येणार नाह . 
तसेच मानधन िशपाई यां यासाठ  ४७ लाख कट केलेले आहेत. याचा अथ तु ह  िशपाई देणार 
आहात का. शाळेसाठ  सफाई वग मानधनावर .१ कोट  ते कमी केले आहेत. मग हे तु ह  देणार 
आहात का. मग ह  तरतूद बजेटमधून कशी काय कमी केलीत. पे शन, ॅ युईट  कमी केलेली 
आहे. ई-लिनग सगळे बंद केले आहे. ते कशाला कमी करताय. ते पा हज.े जा तीत जा त खच 
ई-लिनगसाठ  केला पा हज.े सकस आहार याब ल माझे मत वेगळे आहे. जा तीत जा त गर ब 
मुलांना सकस आहार ा. इ कॉन सं थेकडून चांग या दजाचा सकस आहार दला जात होता. 
फ  यां याकडून किमशन िमळत न हते. ते ऑटोमॅट क मशीनने हे द  िमल तयार करतात. 
शाळांम ये सीसीट ह  कॅमेरे बसवले पा हजेत. ते सु ा कमी केलेले आहेत. बालवाड तील मुलांना 
सु ा गणवेश, वेटर इ. िमळाले पा हजे. यातील तरतूद का कमी केली आहे. यातील तरतूद कमी 
क  नका. मुलांना वॉटर बॉटल ायला काह  हरकत नाह . सव िश ा अिभयान - या 
अिभयानाअंतगत सरकारकडून को यावधी पयांची अनुदाने येतात. याचा समावेश बजेटम ये 
झालेला नाह . यात करोडो पयांचा ाचार होतो. याबाबतीत मला या वभागात काम         
करणा-या एकाने सांिगतले क , डु लकेट हाऊचस दाखवून, बोगस ो ाम सेिमनार घेतला असे 
दाखवून बोगस कागदप े तयार केली जातात. असा करोडो पयांचा ाचार झाला आहे. यात 
महापािलकेकडून कोणतेच इ पे शन केले गेलेले नाह . कुठलीतर  थड पाट  इ पे शन आहे. 
यावेळ  सरकार आप याला सव िश ा अिभयानासाठ  करोडो पये पाठवते, यावेळ  आयु  
हणून याकडे आपण ल  ावे. मला एक य कडून असे समजले आहे क , सव िश ा 
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अिभयानाअंतगत काम करणा-या एकाने गे या ४/५ वषाम ये वतःचा पे ोल प प काढला आहे.         
मा.आयु  साहेब, सव िश ा अिभयानात तु ह  ल  ा एवढे सांगनू थांबतो, ध यवाद! 

 

मा.शुभांगी बो-हाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, दहा म हने झाले 
आम या भागातील शाळेत मु या यापक नाह त. ितथेच उदू  शाळा आहे. ितथे मंजूर पदे सात 
आहेत. वष संपत आले आहे. यातून फ  दोन िश क आहेत. पाच िश क नाह त. काल आयु  
साहेबांनी िश ण मंडळाला ह जट दली. आ हाला क पना न हती. पेपरम ये बातमी आली 
आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  ह जट यव थत दली नाह . आठ दवस झाले. मागील बाजलूा 
कंपाऊंडचे काम चालू आहे. मग कंपाऊंडचे काम चालू नाह  हणनू अशी बातमी कशी लागली. 
महापािलके या १३४ शाळा आहेत. दरवेळ  िनगड  ओटा कम व काळभोरनगर या दोनच शाळा               
गाजतात. असे का. बजेट होते पण रेडझोनचे कारण देऊन कंपाऊंडचे काम कॅ सल झाले होते. 

येक नगरसेवकाला वाटते क , आम या वॉडातली शाळा यव थत असावी. आम या भागात 
एकूण सहा शाळा आहेत. जवळजवळ पाऊणे चार हजार व ाथ  आहेत. आ ह  दो ह  नगरसेवक 
जातीने ितथे यव थत ल  देतो. िश कांची मागणी यव थत करतो. पेपरम ये उलट  पालट  
बातमी देतात व िस  िमळवतात. दहा म हने झाल े आम या शाळेवर िश क नाह त, 
मु या यापक नाह त याचा वचार करा. या बात या पेपरम ये लावा. एवढेच बोलते व थांबते.   

 

मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, काळेवाड तील शाळेत 
कती भयानक प र थती आहे ते आप याला मा हत आहे. महापौर मॅडमना प र थती मा हत 
आहे. काळेवाड तील शाळेत व छता अ जबात नाह . शाळेत कती वास येतो. महापौरांनी वतः 
पा हले आहे. ितथे बालवाड  क , वरंगुळा क  चालू असते. या वरंगुळा क ातच आ ह  
नगरसेवकांनी े य सभा घेतली होती यावेळ  वषय झाला होता. अजून सु ा खड या दु ती 
झालेली नाह . टडर िनघते याचे काय होते ते आ हाला कळत नाह . बरेचसे व ाथ         
हरां यात बसतात. कारण शाळेत जागाच नाह . काळेवाड तील शाळेचा पट चांगला आहे. शाळेची 
अव था खूप दयनीय आहे. मुलासंाठ  बाथ मची यव था नाह . आ ाच मा.िसमा सावळे ता नी 
सांिगतले क , प या या पा याचा नळ व बाथ ममधील अंतर कती आहे. यापे ा कमी अंतर 
शाळेचा वग व बाथ मम ये आहे. आम या भागातील महापािलके या शाळेत व छता अ जबात 
नाह . वास येत असतो. वॉचमन पा हला तर शाळे या टोटल तीन इमारती आहेत. एक इमारत 
थोड  लांब आहे. तो वॉचमन दुस-या शाळेकडे कधीच जात नाह . कधी जाताना दसलेला नाह . 
वॉचमन वाढवून दे याची सु ा बरेचदा मागणी केली. तर सु ा अजूनह  वॉचमन वाढवून दलेला 
नाह . मा यिमक शाळेबाबतीत अजूनह  एक वषय बोलायचा आहे. मु या यापक रटायड होतात. 
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भार  मु या यापकांची जागा भरतो. ती कती वषासाठ  भरतो. जा तीत जा त तीन म ह यांनी 
यांना कायम िनयु प  दले पा हज.े परंतू दोन अड च वष झाली. भार  मु या या पका 
हणून ीमती एस.ड .पाट ल झा या आ ण भार  हणूनच यांची रटायरमट झाली. असे 
हायला नाह  पा हज.े यांचा ताव दोन वषानी तयार केला आहे. यांची िनय  कायम व पी 
कर यासाठ  दोन वष एवढा लेट का तयार केला. अकरा या म ह यात ताव तयार केली आहे. 
अजूनह  अंमलबजावणी झालेली नाह . ऊबाळे मॅडमना सांिगतले क  यांना डोईफोड साहेबांचे नाव 
सांगायचे. डोईफोडे साहेबांना वचारले क  यांनी ऊबाळे मॅडमचे नाव सांगायचे. नगरसेवकांनाच 
अशी उ रे िमळत होती तर या मु या यापकांचे काय. मागे पेपरम ये आले होते, 
मु या यापकांचा रा जनामा असा कार वाचला होता, याचे काय झाल.े मु या यापक िनयिमत 
नसेल भार  असेलतर तो यव थत काम क  शकणार नाह . काम कसे चांगले होणार. यांची 
िनयु  िनयिमत कायम व पी क न यांना ऑडर दे यात यावी. येक वष  िश कांची 
सेवा ये ता याद  करत नाह त ती का करत नाह त, ती झालीच पा हज.े याला उशीर का होतो 
आहे. आपले अिधकार  काम का करत नाह त हे आपण वचारायला पा हज.े मघाशी कुमार 
साहेबांनी सांिगतले होते क , िश कांना दोष दे यात अथ नाह . मला सु ा तसेच वाटते. 
िश कां या सु ा काह  अडचणी आहेत. यांना आपण भार  िनयु  करतो. ते कसे चांगले काम 
करणार. मुलांचे पालक िमट ंगला येत नाह त. या- या भागातला नगरसेवक शाळेवर अ य  
असतो. नगरसेवक सु ा या िमट ंगला उप थत असतात. यावेळ  फ  १० ते १५ जणांची 
उप थती असते. असे होता कामा नय.े आ ह  सव नगरसेवक २६ जानेवार ला महापािलके या 
शाळेत झडा फडकवायला गेलो होतो. यावेळ  एकाह  मुला या पायात बूट न हते. मला ते पाहून 
वाईट वाटले क , जास ाक दन असूनह  आपली सगळ  मुले बनबुटाची, बनसॉ सची होती. ह  
गर ब घरातली मुले आहेत. यांना ेसपासून सगळे दले पा हजे.  

आपला पट वाढव यासाठ  आपण भरपूर य  केले पा हजेत. आजदेखील काळेवाड म ये 
इं जी मा यमा या १५ शाळा आहेत. एक मराठ  मा यमाची एम.एम.शाळा आहे. एम.एम.शाळा 
मा या वॉडात आहे. या शाळांम ये ऍडिमशन िमळावे हणून िल टम ये नाव आले नाह  क  
पालक आम याकडे येऊन अ रशः रडतात,असे का. पािलके या शाळेतील मुलगा ७वी पास होऊन 
इतर ाय हेट शाळेत ऍडिमशनसाठ  य  करतो ते हा पािलके या शाळेतील मुलगा हणून 
यांना वेश नाकारला जातो. का तर या मुलांना काह  येतच नाह . आपण महापािलके या 

शाळेतील िश कांना भरपूर पगार देतो. मग असे मु या यापक देखील नेमले पा हजेत. यांनी 
या िश काकंडून यव थत काम क न घेतले पा हज.े मुले हुशार झालीच पा हजेत. मा.आयु  

साहेब, आपण अ पसं याक शाळांना परवानगी देतो. परवानगी देताना कती कलोमीटर अंतरावर 
परवानगी देतो. काळेवाड म ये दोन इं जी मा यमा या अ पसं यांकां या शाळा आहेत. आपण 
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याचे देखील प ीकरण ावे. काळेवाड तील मुलांना या शाळेत वेश िमळत नाह . आम या 
भागातील पालक येक वष  ऍडिमशनसाठ  यां याकडे जातात. ते हा ते हणतात, आमची 
प हली मुले आधी यांचा ५० ट के कोटा भरायचा. मग इतर मुलांना ऍडिमशन देऊ. मग आम या 
व ा यानी कुठे जायचे. जर चुक चे काम झाले असेल, आपण अधा कलोमीटरपे ा कमी 
कलोमीटरम ये परवानगी दली असेलतर या शाळांची परवानगी मं ालयाकडून कॅ सल कर यात 
यावी. तसेच मला हे देखील सांगायचे आहे क , आप या महापािलके या या काह  शाळा आहेत, 
यांचा आ हाला अिभमान वाटतो. थेरगाव मधील महापािलकेची शाळा खूप सुंदर आहे. ितथे सु ा 

ऍडिमशनसाठ  आम याकडे व ाथ  येतात. ितथे ऍडिमशन फूल झाली होती. मी आठवी या 
ऍडिमशनसाठ  फोन केला होता. मला हे ऐकून खूप चांगले वाटले क , पािलके या शाळेत देखील 
ऍडिमशन फुल झाली आहे. थेरगाव या शाळेची ब ड ंग, ितथल े चर खूप चांग या कारे केले 
आहे. तशा प तीने आपण इतर शाळांचे सु ा कराव.े मा.आयु  साहेब, मला सांगायचे आहे क , 

येक शाळेत एक इं जी मा यमाचा वग चालू करावा. पालकांना येकाला वाटते क , माझा 
मुलगा इं जी मा यमा या शाळेत िशकला पा हज.े येक वष  एक एक वष वाढत जाईल. ५० 
व ा याची नसर पासूनच एक तुकड  करावी. या प तीने लासेस वाढवून इं जी मा यमाचा 
वग चालू करावा. सेमीइं जीचा वग हे सु ा खूप चांग या कारे करता येईल. एवढे बोलून थांबते. 
 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज आप या िश ण 
मंडळा या बजेटसंदभात वशेष सभा आयो जत केली आहे. याब ल ध यवाद. मागील वष  मी 
बजेटचे पु तक फाडून गेलो होतो याब ल एक वषानंतर मी दलिगर  य  करतो. याचे कारण 
या बजेटसंदभात आप याला मा यता ायची आहे. ऊबाळे मॅडम यांची बदली झालेली आहे व 
नवीन अिधकार  आले आहेत. वा त वक पाहता, तुम या पा ठमागे यांनी बसवायला पा हजे होते. 
यांनी आपली ओळख सु ा क न दली नाह . यांनी आपली ओळख क न ावी. आज बजेट 

मंजूर करत असताना परवा दवशी आमची पाट  िमट ंग झाली. पाट  िमट ंगम ये मी प ने या 
मा.मंगलाताई कदम यांचे अिभनंदन केले होते. पु हा आजह  अिभनंदन करतो. कारण यां या 
य ांमुळे ान बोिधनी असले, थरमॅ स कंपनी असेल बाहेरचे लोक आप या शाळेत ल  घालून 

सुधारणा करायचा य  करत आहेत असे झालचे पा हज.े पाट  िमट ंगम ये वषयावर चचा चालू 
असताना िश ण मंडळाचे सभापती सु ा ितथे होते. मी यांना हणालो, आपण बजेटब ल 
बोलतोय हे मा य आहे. बजेट वाढवून देऊ हे मा य आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  कधी शाळेत 
जाऊन व ा याची चौकशी केलीत का. शाळेतील िश कांची कधी िमट ंग घेतलीत का. शाळेत 
िश क िशकवतात का. चौथी पाचवीत या मुलाला वाचता येत नसेल, िल हता येत नसेलतर हे 
आमचे दुभा यच आहे. एवढा करोडो पये खच करायचा. आज आपण १५० कोट ं या आसपास 
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चाललो आहोत. हणून यांनी पट गं, बांधकाम या यावरच यांचे ल  चालले आहे. उरली फ  
खरेद  व पैसे खच करण.े अशा वषयावर यांचे ल  चालले आहे. आपण काल भागात शाळेत 
आला होता. आपण पा हल.े या ठकाणी सभापती काय हणाल,े तुम या शाळेत ह जट ायला 
येतो. मला फोन क न ते तु हाला घेऊन शाळेवर आले. शाळेत आ यावर वग चेक क न, 
िश कासंमोर एखा ा व ा याला उभे क न पु तक वाचायला लावायचे होते. पण ते झाले नाह . 
यांनी आ यानंतर काय दाखवले शाळे या िभंती, ाऊंड, काचा फुटले या साहेब, िश ण मंडळाची                

किमट  यासाठ  आहे का. िश ण मंडळाचे काम काय आहे. शाळेतील व ा याचा दजा वाढला 
पा हज.े िश णाचा दजा वाढला पा हज.े मी लहानपणापासून प हले ते आठवीपयत महापािलके या 
शाळेत िशकलेलो आहे. मला या शाळे या छो या-मो या सग या गो ी चांग या मा हत आहेत. 
मला अनभुव आहे. हणून मा.आयु  साहेब जीव तुटतो. या व ा याना आप याला काय-काय 
देता येईल. झोपडप ट तील एक व ाथ  तुम यासारखा आयु  झालेला मला पहायचा आहे. मी 
गेले वीस वषापासून हेच बोलतोय. आज येक जण बजेटब ल, खचाब ल बोलणार. आज 
आपण िश कांसाठ  .६५ कोट  देतोय. आपण ते नंतर वाढवून देणार आहोत. याब ल दुमत 
नाह . परंतू दरवष  .७० कोट  िश कां या पगारापोट  देतोय. आपण िश कां या पर ा कधी 
घेत यात का. या शाळेतील व ाथ  चांग या प तीने वाचत असेलतर या िश काला ब स  
ा. बजेटम ये यासाठ  तरतूद करा. अशा िश कांना ब स दले पा हज.े या िश कांचे व ाथ  

वाचत नसतील यांना दंड आकारा. िनयम करा. िन त यांना पाचवा आयोग, सातवा आयोग, 
दहावा वेतन आयोग देऊ याब ल दुमत नाह. परंतू व ा याचा दजा सुधारलाच पा हज.े  

सभागृहात िश ण मंडळाचे सद य बसले आहेत, ते ऐकत असतील. यांना सु ा माझी 
वनंती आहे क ,तु ह  फ  खरेद वर ल  घालू नका. शाळेवर जा. साहेब,तु ह  झाडू खा यात या 
लोकांची िमट ंग घेतली होती. यावेळ  सांिगतले होते, या कामाचा पगार िमळतो ते काम तु ह  
चोख करा. प रसर व छ रा हला पा हज.े याब ल तुमचे अिभनंदन करतो. तसेच िश कांची 
िमट ंग बोलवा. एक वेळ शाळेला सु ट  ा. पण िश कांची िमट ंग घेऊन यांना जा हर वॉिनग     
ा. पोिलसांचा स कार केला तसा िश कांचा स कार करा. जेणेक न यांना सु ा ो साहन 

िमळाले पा हज.े मा  चुक या िश कांना घर  बसवल ेपा हज.े या ठकाणी आपण बजेटवर बोलत 
असताना आपण जी िशफारस केली आहे. या आप या िशफारशींना मा यता दे यासाठ  आ ह  
तयार आहोत. वाढ व बजेट आहे. यातील कमी केले या काह  गो ी या ठकाणी आरो यचे 
कमचार  आहेत. जे क येक वष मानधनावर काम करतात. यांना काह  पगार वाढवून देता 
येईल. आज व ाथ  सं या कमी होत चालली आहे. याचे कारण आपण उदू  शाळा जा त 
वाढव या आहेत. व ाथ  ड हाईड झाले आहेत. यामुळे व ाथ  सं या कमी हो याची श यता 
आहे. मा.आर.एस.कुमार साहेबांनी र वे ट केली. झोपडप ट तील व ा याना गणवेश अजून 
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वाढवून ा. कारण कधीह  र याने जाताना बघा. सु ट या दवशी बघा. यांनी तोच शाळेचा 
कपडा घातलेला असतो. मध या काळात अित मणाची कारवाई चालू के यानंतर बगार , गवंड  
लोकांना काम िमळत नाह . आपण मुलांना खचड  देतो, यावर यांचे घर चालले आहे. हणून 
यांना कपडे वाढवा. पु याम ये जसे महापािलकेत या शाळेत मुलांना कपडे देतो, तसे अजून दोन 

कपडे ा. यात ल  घाला. बालवाड , अंगणवा यांतले जे व ाथ  आहेत. यांना सकस आहार 
देणार होतो. वषबाधा होऊ नये हणून प नास लाखांची तरतूद केली होती ती आपण कट केली 
आहे. मा.महापौर साहेब, प हलीपासून सातवीपयत व ाथ  खचड  घेतात. यात बालवाड चे 
देखील व ाथ  असतात. ते त ड बघतात. ितथे तरतूद वाढवून ा. या मुलांना सु ा खचड  ा. 
कस ेका असेना या मुलांना खचड  िमळाली पा हज.े हे चुक चे होणार नाह .  

दुसर  गो  हणजे ब-याचशा शाळांम ये संगणक संच दलेले आहेत. पण इंटरनेट सु वधा 
दलेली नाह . यामुळे संगणक बंद आहेत. सगळ कडे हच अव था आहे. नुसते संगणक संच 
देऊन करायचे काय. प हले िश ण सुधारले पा हज.े सीसी ट ह  कॅमेरा – मा या भागात चार 
हजार व ाथ  आहेत. मा यिमक शाळेचे काह  व ाथ  आहेत. मी वतः शाळा सुटाय या वेळ  
काठ  घेऊन यां यामागे पळत असतो. शाळेवर ल  दे यासाठ  मी पोिलसांना देखील सांिगतले 
आहे. काह  बाहेरची मुले शाळेबाहेर थांबलेली असतात. ते शाळेत या मुलींची छेडछाड करतात. 
दुपार या सु ट त मुलींना बाहेर सोडत नाह त. थािनक लेवलवर शाळेत जातो. ितथ या 
अड अडचणी पाहतो. मुलांवर चांगले सं कार कसे घडतील यासाठ  आ ह  सगळे मी वतः 
शाळेतील मु या यापक, िश क असतील, व ाथ  असतील यां याबरोबर एक  बसून चचा 
करतो. मा.िनता पाडाळे ता नी अितशय चांगला वषय मांडला आहे. काह  िश क भार  
मु या यापक काम करत आहेत. काह  िश क तसेच रटायड झाले आहेत. काह  रटायड हायला 
आले आहेत. यासंदभात आपण ल  घाला. शाळेत िश क फार कमी आहेत. सवानी रा जनामा 
दे याचा य  केला होता. मा यिमक शाळा मा या भागात आहे. ितथे डा िश क नाह . मी 
ितथे वेळोवेळ  वादावाद  केली. टेबल खु या पाड या आहेत. काह  िश कांनी सांिगतल,े खाडचा 
राडा. पण तो राडा नसून मी िसिनअर कॉप रेटर आहे. माझा नाईलाज होता हणून मी वेळोवेळ  
सांगून देखील ितथे डा िश क दला गेला नाह . ऊबाळे मॅडम गे या ते बरे झाले. यां याब ल 
ब-याचशा त ार  हो या. यांना सांिगतले या ऐकतच न ह या. आ ा जे कोणी अिधकार  आले 
आहेत ते भार  अिधकार  आहेत. मा या शाळेत डा िश क नाह . िश क कमी आहेत. हंद  
वषयाला िश कच नाह . मी भांड यामुळे आ ा िश क घे याचा य  केला. याब ल आपले 
ध यवाद. ठेकेदाराने खरेद बाबत कोटात केस दाखल केली आहे. कोट केसमुळे खरेद  अडचणीत 
आहे. गोरगर बां या मुलांना गणवेष, बूट, मोजे िमळाले नस यामुळे द.२६ जानेवार  रोजी 
मुलां या पायात बूट न हते. आ हाला लाख वाटते. पण ठेकेदाराची नाटके असतील. याला 
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शासन करायचे असेलतर तु ह  करा. अ यथा आ हाला सांगा. अशा गो ींत तु ह  ऍ शन 
या,चौकशी करा. ाचार होत असेलतर िन त चौकशी करा. मी मा.िसमाताई सावळे यांचे 

अिभनंदन करतो. यांनी मघाशी सांिगतलेस खरेद बाबतीत ठेकेदाराने कोटात केस केली असेलतर 
या यावर कारवाई करा, याला लॅकिल टम ये टाका. कोटकेसब ल एवढेच हणेन क , याचे 

जळते यालाच कळते. तेवढ च वनंती करतो.                                     

 
मा. वाती सान े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर मी तु हाला 
वनंती करेन क , मा.द ा काका साने यांनी जे  मांडल े याचा नंतर खुलासा करावा. 
मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सांिगतले क , ाय हेट शाळांम ये एका बालवाड त ३० व ाथ  
बसतात. आम या भागात एकच बालवाड त आहे यात एका वेळेला ६० व ाथ  बसतात. खाऊ 
येतो ३० व ा याचा. ीमती वषा बोराडे नावाची म हला दरवष  अज करतेय. ित याकडे एका 
वगात ५० व ाथ  बसतात. हणजे एकूण ११० व ाथ  बालवाड त बसतात. शाळेची पटसं या 
११०० ते १२०० इतक  आहे. खरेतर मी आपले ध यवाद मानते कारण आप या काळात चांगली 
मह वाची कामे झाली आहेत. शाळेची खूप मोठ  ब ड ंग उभी राहते आहे. ह  अडचण दूर झाली 
आहे. पण माझी आप याला वनंती राह ल क , या ब ड ंगम ये आमची शाळा लवकरच िश ट 
होईल. आम या ए रयात कुठेह  मा यिमक शाळा नाह . मा यिमक शाळेत आठवी नंतरचे वग 
सु  करावेत. कारण आम या शाळेला ितसाद खूप चांगला आहे. शाळेत िश क कमी पडत 
आहेत. ामु याने पा हलेच आहे क , डा े ात पंपर  िचंचवड या आम या महापािलके या 
मुलीं या शाळेने प हला मांक िमळवला आहे. ितथे कोणतीह  सु वधा नाह . मुलांना खेळायला 
मैदान नाह . तर सु ा शाळेतले व ाथ  चांगले िशकत आहेत. तु ह  यात वतः ल  घालावे अशी 
आमची मागणी राह ल, आठवीपासूनचे वग चालू करावेत. मा या भागात कॅपे झन नावाची कंपनी 
आहे. या कंपनीने आम या शाळेला १० संगणक संच दले व आप या महापािलकेचे ०२ संगणक 
संच असे िमळून एकूण १२ संच शाळेम ये उपल ध आहेत. आम या शाळेत ई-लिनग चालू 
करायला काह च हरकत नाह . आमची शाळासु ा ाधा याने याम ये घे यात यावी अशी वनंती 
करते. म हला िश का डिल हर साठ  सहा म हने मे डकल रजेवर जातात. एक िश क दोन वग 
कसे ऍडजे ट करणार. यां या जागवेर एक िश क कंवा िश का दले पा हज.े ीमती वषा 
बोराटे नावाची जी म हला आहे. ित या वषयाबाबतीत मा.महापौर साहेब आपणह  ल  घालावे ह  
वनंती आहे.  

 

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर १९९२ साली 
मी जे हा थम या सभागृहात पदापण केल,े ते हा नुकतीच कॉलेजची प र ा देऊन मी नगरसेवक 
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झालो होते. यावेळ  सभागृहाम ये िसिनअर लोकांना बोलताना पाहून मला सु ा वाटायचे क , 
आपण सु ा असे भाषण करायला िशकून आपले वचार मांडावेत. भाषण कसे करायचे ते मला 
सांगा मी यांना वचारले. ते हा ते हणाले थांब, िश ण मंडळाचे बजेट यऊे दे. ते हा 
आप याला पूण वेळ बोलायची संधी असते. माझा सांगायचा मु ा असा आहे क , मघाशी 
मा.नारायण ब हरवाडे िश ण मंडळा या बजेटब ल बोल यानंतर सगळेच आपआप या प तीने 
चांगले बोलल.े काह च मु े बोल यासारखे होते. मी सु ा सभागृहाचा जा त वेळ घेणार नाह . 
कारण मा.नारायण ब हरवाडे यांनी अितशय स व तरपणे मु े मांडले आहेत. मा.िसमाताई सावळे 
यांनी चांगला मु ा मांडला आहे. सग यांनी यांचे मु े मांडले आहेत. मु ा असा आहे, खरेतर 
िश ण हा सात सं कारांचा भाग आहे. आप याला आप या कमात काह  भर टाकायची असेलतर 
सात कारची दाने सांिगतली आहेत. ने  दान असेल, देह दान असेल, अ न दान असेल, या 
सात दानांपैक  कायम व पी सात यान े दे यात येणारे एकच दान आहे ते हणजे ान दान. 
आ ण याचे कौ सलींग या िश ण मंडळात जेवढे आहेत यां यावर होणे फार गरजेचे आहे. 
यासाठ  महारा ात अनेक त  मंडळ  कायरत आहेत. हे जे िश ण मंडळा या मा यमातून 

चालले आहे, खरेतर शासनाने िश णाची कॉप प त कशासाठ  काढली होती. काह  रटायड माजी 
मु या यापक असतील, िश ण त  असतील, काह  राजक य य  असतील याचंा सम वय 
साधून ह  िश ण सं था कशी ग भ होईल, सुसं कार त मुले कशी तयार होतील हा या मागचा 
हेतू होता. परंतू आपण पाहतोय. सगळे जे बोलले तेच मी पण बोलायचे असे क न मला 
सभागृहाचा वेळ यायचा नाह . आप याला आयु यात संधी िमळा यानंतर या कामाचे समाधान 
िन त असायला पा हज.े कमान रा ी घर  गे यानंतर झोपतर  आली पा हज.े िश ण मंडळातील 
सव लोकांची एकदा बैठक या क , हे खरेच रा ी झोपत असतील का. मानिसक या स म 
नाह . सवात मह वाचे पंचवीस-पंचवीस वष एकाच ठकाणी रा ह यामुळे इतके जबरद त मूढ 
झाले आहेत क  सभागृहात या कोणा या भाषण कर याचा यां यावर कसलाह  असर होणार 
नाह , हे मी मा या पंचवीस वषा या अनुभवाव न सांगतोय. आ ण हणून या सग या 
प र थतीचे भान ठेवून मी ना यशा ाशी संबिंधत अस यामुळे सांगतो. नाटक करणे हणजे 
कलावंताची ती ऍ ट ंग झाली. पण ना य हे शा  आहे.  कनाटक रा यात ७ वषापूव  अंमलात 
आणलेले, गोवा रा यात २ वषापूव  आलेल,े हे शा  युरोपम ये ५० वषापूव  आले आहे. हे 
कलासं कार आ ण िश ण कशा प तीने असावते याब ल महारा ातील टॉपमो ट चार त ांबरोबर 
माझी बैठक झाली होती. मी यांना सांिगतले होते क , तु ह  आम या महापािलके या शाळेतली 
मुले द क या. ह  अ वरतपणे ३२ ते ४० वष काम करणार  माणसे आहेत. महापािलकेतील 
माझे काह  िश क िम  आहेत. मी यांना वचारले होते, तुमचा दजा इतका का घसरतो. ते 
हणाल,े इतक  गु हेगार व पाची मुले इथे वगात येतात. आ हाला जायला सु ा िभती वाटते. 
हणजे यांची मानिसकता कती कमकुवत आहे. एखादा बालगु हेगार असेल, एखादा 
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झोपडप ट तला मुलगा असेल. मा या भागातील महापािलके या शाळेत शंभर ट के 
झोपडप ट तील मुले आहेत. या सग या प र थतीचे भान ठेवून ह  माणसे तयार झालेली 
असतात. यांचा पगार सगळे यव थत. तीन/चार ठेकेदार तर द कच घेतल ेआहेत. र याव न 
रोज येता-जाता सव नगरसेवकांनी यां या कानाखाली जाळ काढला पा हज े ते हा हे सुधारतील. 
न लवाद वाढायला हेच कारण आहे. जे हा अ याचार टोकाचा होतो, जे हाच माणसा या भावना 
िचघळतात ते हाच मनात अितरेक  भावना येते. या ठकाणी तु ह  एक िमशन या. यात मी 
वतः काम करायला तयार आहे. या ठकाणी बालगु हेगार, दोन-दोन मडर केले या लहान मुलांचा 

पूण माणूस हणून प रप  कर याची यं णा डे हलप करायचे काम पु याम ये काह  माणसे 
करतात. मुलांना फूटपाथव न उचलून आणतात. ती जर माणसे प रप व होऊन पु हा माणूस 
होऊन माणसात येतात. मग सव सु वधा उपल ध असताना हे आपण का क  शकत नाह  याचे 
आ मिचंतन करा. काम करत असताना असे काह तर  करा. आपण देशाची नवी पढ  घडवतोय. 
नवीन सं कार करतोय. काह ह  ा. यांची मनोवृ ी नसेल, सं कार म मन नसेल तर तु ह  
कसलीह  सु वधा ा. दोन ेस ा, चार ेस ा. अ य गो ी ा. यातून दोन-तीन ठेकेदाराचें 
आणखी भले होईल. यासाठ  मी काम करायला तयार आहे. मी आज सवा या सा ीन ेसांगतो. 
तु ह  या माणे के यानंतर भ व यात पुढ ल अनेक प या तुमचे नाव घेत यािशवाय राहणार 
नाह त. काह तर  ांतीकार  करा. तेच तेच. हे बजेट मंजूर होईल. ोिसड ंग सगळे होईल. 
समाधान फ  याचेच वाटेल क , मी मा या मनातली खदखद बोलून दाखवली. कारण वषभर 
पु हा िश ण मंडळावर बोलायला िमळणार नाह . िश ण मंडळावर बोलणे हणजे भाषणाचा 
सराव कर यासारखे आहे. पूव  पीसीएमट  होते, आता िश ण मंडळ आहे. हणजे िश ण 
मंडळावर भाषण करता आले नाह  तर तो पीसीएमट वर भाषण करायचा. आ ह  आ ापयत 
असेच करत आलो आहोत. तीच-तीच माणसे आहेत. या वगातून या वगात िश कां या बद या 
यातच सगळे म गुल आहेत. मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सुचवलेले प  गांिभयाने घेतले आहे. 
कशाला बजेट वाढवता. या लोकांना म ती आली आहे, माज आला आहे. खाऊन खाऊन कती 
खाणार आहेत. एक कोट त २० ट के,२२ ट के खातात. मग दजा कसा येणार. मी हे अितशय 
जबाबदार ने बोलतोय. या सग या प र थतीचे भान ठेवा. श द हे श  आहेत. एक ल ात ठेवा, 
गेलेला श द हा स य आहे. काह तर  नवीन पढ ला डो यासमोर ठेवून नवीन काह तर  माणसे 
अशी आहेत यांना जवळ या. याला या े ाची काह  अ कल नाह , संबंध नाह , याला या 
े ाचे मुख पद देतात. तो गाढव काय करतो, तो चार चांगली माणसे गोळा करतो आ ण नाव 
हणतो, माझे नाव. मलासु ा ना य े ातले फार कळत नाह . पण या े ातील ह  त  माणसे 

आहेत. यांचे ऐका, माझे ऐकू नका. याचंा उपयोग क न या. आमटे यां यासारखा माणूस 
आणा. याचे िश कांसमोर एक या यान ठेवा. दर र ववार  कायशाळा घेत जा. 
ान बोिधनीसारखी शाळा अनेक शाळा आजह  तेथे वषातून दोन म हने िश कांची कायशाळा 
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घेतात. कारण का तर यांना िश कांना पु हा पॉिलश करायचे असते. वाटले तर एखादे वेळेस 
ेसचे टडर काढा. या सव प र थतीचे भान ठेवावे लागते. गडासु ा शरमेने मान खाली घालेल. 

इतक  यांची जाड कातड  झाली आहे. मा.आयु  साहेब, तु ह  आमचे ऐकून घेता. िलहून घेता 
हणून काह  गो ी भाषणातून सांगायचे धाडस होते. या सव प र थतीचे भाग ठेवून काम 

िन त करा. कायशाळा, याचा अ यास म, याची दशा आ ण िश कांना कौ सिलंग ह  
सगळ  जबाबदार  मी येथे यायला तयार आहे. याचा गांिभयाने वचार करा. ह  भाषणे 
ोिसड ंगम ये राहतील. तो आम या आयु यातला आनंदाचा ण असेल. यानंतर २०१७ म ये 

काय होईल ते होईल तो भाग वेगळा आहे. कुणा या निशबात पु हा भाषण करायला िमळेल ते 
ह  आ ा सांगता येणार नाह . या सग या ांचे सांग याचे कारण हेच क  िश ण मंडळ 
दशा हन होत चालले आहे. हे सव सरळ करायची मता आप यात आहे, ताकद आप यात 
आहे.ध यवाद!  

 

मा.शांताराम भालेकर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज आपण इथे 
िश ण मंडळा या बजेट या संदभात चचा करत असताना मा.आयु  साहेब, तु ह  मा या शाळेला 
ह जट दली आहे. शाळा तु हाला खूप आवडली आहे. प ने या आम या शाळेला छान 
हणतात. छान कर यासाठ  कायकता हणून यो य प तीने काम केले हणून हे घडले आहे. 

तु ह  ते पा हले आहे. तु ह  एकदा मा या शाळेत आलात आ ण भाषण केले. तु ह  ािमण 
भागातून आलात. तु ह  या व ा याना फुत  दे याचे काम केल.े तु ह  सांिगतले क , तु ह  
ािमण भागातून आलेल ेअसून मा ती मंद रा या शाळेत िशकलो आहे. तु हाला वाटलेह  नसेल 

क  तु ह  भ व यात इतके मोठे किमशनर हाल. आमचे िम  मा.भाऊसाहेब भोईर आहेत.            
आ हाला िश ण े ात काम करायची आवड आहे. यांनी सांिगतले तसे या किमट त मला 
सु ा या. मा.आयु  साहेब, तु ह  काम करत असताना खरोखर शै णक, जे फार मोठे दान 
ान दान हे सवात े  दान आहे. तु ह  सु ा कुठ यातर  गु मुळेच घडललेे आहात. आता तु ह  

सग यांचे गु  आहात. तुम या हातात शासन आहे. तुम या हातात िनयोजन आहे. तु ह  
सग यांचे बाप आहात. शै णक े ात काम करत असताना याबाबतीत बोललो आहे. शै णक 
े ात काम करत असताना शासन तुम या ता यात आहे. याचा श दशः अथ या. मा.आयु  

साहेब, मी तु हाला वनंती करतो. खरेतर अनेकांनी सांिगतले क , टॉयलेट असेल आ ण शाळेत 
जाताना जर वास आला, मनच स न नसेल तर तो व ाथ  भ व यात कसा घडणार? ितथे 
एखादा रखवालदार असतो याला शाळेला कुलूप सु ा लावता येत नाह . मी सात याने तळमळ ने 
हेच सांगत असतो. बाक  इतर गो ी असू ा. पण शाळेत व छता असू ा, रखवालदार असू ा. 
इथे चांगले लोक ठेवा. चांगले काम करा. सवात मह वाचे हणज ेशाळांम ये आधी सीसीट ह  
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बसवा. हे फार मह वाचे आहे. शाळांम ये जे गैर कार घडतात, यावर कुठेतर  अंकुश बसेल. 
आपोआपच व ाथ  कोण याह  प तीने चूक करणार नाह . शाळेत याचे प हले िनयोजन करा. 
जसे आपण सी.एस.आर. या मा यमातून डे हलपमट क  शकतो. तसे इतर नगरसेवकांना बरोबर 
घेऊन गायड स देऊन या ठकाणी करा. आजचा व ाथ  हा भ व यातील भारताचा सजुाण नागर क 
आहे. भ व यकाळात आप यासार यांनी काम केलेतर िन त या ठकाणी याचा फायदा होणार 
आहे. मी शाळे या बाबतीत सात याने य  केले आहेत. मघाशी मा. शांत िशतोळे यांनी देखील 
सांिगतले आहे. मला शाळा या वषयात आवड आहे. आ हाला सु ा कायम व पी ो साहन 
िमळाले पा हजे. फुत  राह ली पा हज.े आ ह  सा या-सा या गो ी सांगतो. यां याकडे सु ा ल  
ाव.े मु या यापकांना दजा पा हज.े मु या यापकां या बदलीचा वषय चालला आहे. मा याकडे 
वािलट चे मु या यापक ा तरच वािलट  टकून राह ल. आ ह  सहकाय करायचे मदत 

करायचे काम क . या ठकाणी मा.महापौर साहेब, तु ह  मला बोलायला खूप उशीरा संधी दलीत. 
मला िसिनअर लोकां या आधी बोलायला ायला पा हजे होते. या ठकाणी मी माझे दोन श द 
संपवतो, ध यवाद!       

   

मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर मा.महापौर 
साहेब या ठकाणी िसिनअर मंडळ  बोल यानंतर बोल यासारखे काह च िश लक राह लेले नाह . 
सगळेच हणतात, िश ण मंडळा या बजेटवर ल चचा कधी संपेल. खरेतर आता बोल यासारखे 
काह च राह लेले नाह . कारण चचा खूप झाली आहे. तेच तेच मु े रपीट होत आहेत आ ण 

येकाला बोलायचा आनंद िमळतो. मा.भाऊसाहेब भोईर मघाशी हणाले क , वषभर 
बोल यानंतर पण िश ण मंडळा या बजेटवर बोलायचे. बजेट या वषयावर सगळेच बोलतात. 
परंतू मला आयु  साहेबांना हेच सागंायचे आहे क , िश ण मंडळाने वषभरात १३४ शाळांम ये 
काय केल,ेकाय काश पाडला हे आज सग यांनी दो ह  कानांनी ऐकले आहे. नुसतेच बजेटवर 
पाच पाच सहा सहा तास बोलतो. परंतू शाळेचा वकास व व ाथ - व ाथ नीं या िश णाचा दजा 
यावर मा  शासन झरो परसट आहे. आप याकडे मा यिमक या चांग या शाळा आहेत. 
या ठकाणी पदिनिमती क न चांगला भ कम माणूस ठेवलातर मा यिमक शाळा सुधारतील. 
या ठकाणी मघाशी पाडाळेता नी सांिगत या माणे तीन/चार वषापूव  वसलेली शाळा द क 

घेतलीतर  काह  फरक पडायचा नाह . मह वाचा मु ा हा आहे क , जे हा मी मा. डा सिमतीचा 
सभापती होतो यावेळ  मी आयु  साहेबांबरोबर भांडण केल.े जे डा िश क आहेत. जे 
मतदानासाठ  कायम व पी तहिसलदार कायालयाकडे काम करत होते. यातून महापािलकेला 
काह  पैसे िमळत नाह त. चोवीस तास डाचे जेवढे ३९ िश क आहेत, ते गेली ५ वष 
तहसीलदाराचे मतदानाचे काम करतात. डा वभागाचे झरो ट के काम करतात. हा माझा सव 
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आहे. असे केलेतर महानगरपािलकेचे काय होईल असे िनदशनास येते आहे. आ ा मा.तानाजी 
खाडे हणाल.े या मुलांकडे िमळेल ते अ न खाऊन खेळ खेळायची ताकद आहे. या मुलांकडे 
िशकवायला डा िश क नसेलतर या मुलांनी काय आदश यायचा. व ा याना िश णात 
टागट ा  करायचे असेलतर यांना खेळ व यायाम या दो ह  गो ीचें मागदशन 
िमळा यािशवाय हा मुलगा ८० ट यां यावर जाऊ शकत नाह . खरेतर ाथिमक शाळेत डा 
िश काची गरज आहे. आपण काय केले. मा यिमकला वग केल.े मा यिमकची मुले सु ढ मुल े
असतात. ती ानाने मोठ  असतात. ाथिमक शाळेतील जी मुले आहेत, प हली ते सातवीपयत 
महापािलकेचे जे व ाथ - व ाथ नी िशकतात, यांना ख-या अथाने गरज आहे. मी बजेटम ये 
वाचल,े संगीत िश कानंा मानधनावर ा. १३४ शाळांम ये संगीत िश क आहेत का हे मला 
सांगता येणार नाह . परंतू डा िश क व संगीत िश क शाळेवर असतील तर ख-या अथाने 
गर ब, मागासवग य कुटंूबातील व ा याना िश ण िमळेलच पण याचबरोबर याचंी खेळातली 
गती झा यािशवाय राहणार नाह  हे मा यासारखा सांगू शकतो. या सभागृहात आ यानंतर चार 

वष मी आर णासाठ  भांडतोय. िश ण मंडळ झोपलेय, आ ण टाऊन लॅिनंगसु ा झोपलेय. माझी 
शाळा आहे शेवंताबाई जगताप ाथिमक शाळा. या शाळेत ६५० मुले िशकतात. १९९४ चे आर ण 
आहे. या शाळेत दोन वगातली मुले एका वगात बसतात. िश ण मंडळाने इथे ल  दले नाह . 
ितथे मुलांना बसायला जागा नाह . जागा असून देखील नवीन इमारत बांधली जात नाह . 
नगररचना वभागाने कायवाह  क न आर णे ता यात घेतली पा हजेत. ितथे शासनाला इंटरे ट 
नाह . िश ण मंडळाला इंटरे ट नाह . कुणाला इंटरे ट नाह . मग या मुलांनी कसे िशकायचे? 
वेळेची मयादा ल ात ठेवून मी एवढेच सांगू इ छतो क , या- या स माननीय सद यांनी 
आपली खंत य  केली आहे, याची अंमलबजावणी केलीतर िन तच या महापािलकेतील 
४०,००० व ाथ - व ाथ नींचे क याण झा यािशवाय राहणार नाह . आज जशी वशेष सभा 
बोलवलीत, तशीच वशेष महासभा िश ण या वषयावर लावा. या सभेत आपण चचा करावी. 
असे केलेतर गती झा यािशवाय राहणार नाह . मी इथे माझा अनुभव सांगतो. नगरसेवकाने जर 
वॉडात असले या एखा ा खाजगी इं जी मा यमा या शाळेत गर बातील गर ब व ा याला वेश 
दे यासाठ  प  दलेतर, महापौर मॅडम यांना देखील असाच अनुभव आला आहे. यां या श दाला 
देखील दाद दली जात नाह . मग आम यासार यांचे काय. हणून यासाठ  शासनाने लगाम 
लावायची गरज आहे. आमची चार वष िनघून गेली आहेत. उरले या एक वषाम ये गर बातील 
गर ब मुलाला ऍडिमशन देताना िश ण मंडळाने सहकाय केले पा हज.े परंतू ऊबाळे ता नी हे 
काम कधी केले नाह . फ  आरोप करायचे काम केले. नगरसेवकांना कुठेतर  कंमत आहे, 
मा यता आहे. यांची ित ा आहे. िश ण मंडळाने याचेदेखील भान ठेवावे. मा  याच प तीची 
वागणूक िश ण मंडळाकडून िमळत नाह . या ठकाणी नगरसेवक आ मण करतो व या 
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नगरसेवक कंवा नगरसे वकेवर ताशेरे ओढले जातात. असे क  नये. शासनाने नगरसेवकांना 
एक दजा ावा, मा यता ावी. एवढे बोलून थांबतो. जय हंद जयमहारा ! 

मा.सुरेश हे े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज २०१६-१७ चे िश ण 
मंडळाचे बजेट माडंत असताना वशेष क न मी बोलू इ छतो क , महापािलके या शाळांतील 
पटसं या दवस दवस घटते आहे. आ ण बजेट मा  तेच वाढते आहे. स मा.महापौर साहेब, हा 
कार मला कळालेला नाह . दुसरा वषय हणजे आप या शाळेत पटसं या वाढावी या ीने 

पोषक वातावरण िनमाण झाले पा हज.े हे पोषक वातावरण िनमाण कर याक रता िश ण 
मंडळाला थाप य आ ण आरो य यांची गरज असते. थाप य हा रंगरंगोट  काम, िस हल काम 
दु ती काम करत असतो. आरो य वभाग व छतेबाबतीत पाहत असतो. वशेष हणजे आ ा 
मा.तानाजी खाडे हणाले क , आ ह  शाळेत जातो, ितथे तास-तास थांबतो. मुलांची यां या 
गुणव ेबाबत यव थत र या चौकशी करतो. हा वषय नगरसेवकां या अंतगत का आला असावा. 
आ हाला वॉड बघावा लागतो, गटर फुट यापासून सगळे बघावे लागते. यांना काह  नाह . तेवढेच 
आहे. यांचे कती कोट ंचे बजेट खच क आहे. गुणव ेसाठ  काह तर  केले पा हज.े मला असे 
हणायचे आहे क , मी आरो याबाबतीत जा त बोलणार आहे. मा याकडे डाटा आहे. यानुसार अ 
भागात आरो य कमचा-यांची सं या २५० आहे. १६ ाथिमक व ३ मा यिमक शाळांम ये ११९ 

टॉयलेट व २३९ मुता-या आहेत. सफाईसाठ  फ  २६ कमचार  आहेत. याचे अजून सेपरेशन क न 
सांगायचे झाले तर, वसंतदादा पाट ल शाळा, आकुड , पुणे येथे खो यांची सं या ६, टॉयलेटची 
सं या ४ मुता-यांची सं या ४ असून साफसफाईसाठ  एकच कमचार  आहे. दुसरे उदाहरण हणजे 
ीमती िललाबाई खंवसरा ाथ.शाळा, मोहननगर, पुणे येथे शाळेत २२ खो या, ४ टॉयलेट 

आहेत, ८ मुता-या आहेत व कमचार  एकच आहे. हा कुठला हसाब आहे. पटसं ये या माणात 
कमचार  देताय का टॉयलेट या सं ये या माणात कमचार  देताय. इथे शाळेतील खो यां या 
सं ये या माणात पटसं या नाह . हणून इथे व छता कशी राहणार. कशी येणार. यामुळे 
शाळेत व छता चांगली राह याकर ता कमचा-यांची सं या आव यकते माणे वाढवली पा हज.े 
काह  ठकाणी पटसं ये या माणात खो यांची सं या नाह . टॉयलेटची सं या वाढली पा हज.े 
कतीह  सं या असू दे. एक कमचार  काय करणार. दोन िश टम ये २२ खो या साफ करणार 
का, ४ टॉयलेट व ८ मुता-या व छ करणार. सोमवार  शाळेत आ यावर सगळे बचेस धुळ ने 
भरलेले असतात. शाळे या प ह याच दवशी मुलांचे कपडे खराब होतात. हा वषय मह वाचा 
आहे. आरो य खा याला सांगून शाळेत सफाई कमचार  वाढवा. शाळांची पटसं या वाढ यासाठ  
बालवाड पासून आपण जा त ल  ायला पा हज.े इं जी मा यमा या शाळांम ये आता 
नसर पासून मुले घेतात. चांग या कारे वातावरण िनिमती क न चांगले िश ण देतात. इं जी 
मा यमाकडे जाणा-या व ा याची सं या जा त आहे. आ ण पालकांची मानिसकता तशीच आहे. 
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मागेल तेवढे डोनेशन सु ा देतात. पालकांचा कल इं जी मा यमाकडे जा त आहे. यामुळे 
महापािलके या शाळेची पटसं या वाढव यासाठ  बालवाड  कंवा नसर  पासून चांगली सु वात 
केली पा हज.े दुसरा वषय हणजे सभागृह िश ण मंडळा या बजेटला मंजूर  देणार आहे. आपण 
ए लम येच गणवेशासाठ  मुलांची मेजरमट यायला लावा. या मुलांचे मेजरमट कधी घेणार, 
कधी िशवायला देणार व या मुलांना कधी कपडे िमळणार. हे कुठेतर  चुकते आहे. दरवष  १० 
ट के गळती होते. या मुलांचे कपडे पुढ ल वष  वापरात येतील. यामुळे बजेटला मंजूर  देताना 
वक ऍ शन घेतली पा हज.े ए लची प र ा संप यानंतर मुलांची मापे घेणे गरजेचे आहे. कपडे 

िशवताना गुणव ेनुसार िशवले पा हजेत. मुलांचे कपडे कुठे लूज असतात. मा.िसमा सावळे ता नी 
सांिगतले तसा कार मुलां या ेस या बाबतीत झाला नाह  पा हज.े ई-लिनग या मा यमातून 
टँड ंग सिमतीने अड च कोट  सुचवले आहेत. आपले एक कोट  इतके बजेट आहे. या 

मा यमातून सव शाळेत जात असताना आपण याकडे चांग या प तीने ल  दले पा हज.े शासन 
दरबार  द राचे ओझ ेकमी करायचे चालले आहे. सवाना टॅब दे याचे मा यम खरोखर उपयोगी 
ठरणार आहे. या वषयाचा वचार करणे गरजेचे आहे. गुणव ा वाढ साठ  आपण खाजगीकरणा या 
मा यमातून बजाज कंपनी असेल, थरमॅ स या कंप यांकडून शाळा द क घे यासाठ  य  
करायची जा त गरज आहे. आप याकडे िश णाचा बोजवारा वाजला आहे. मराठ  मा यम असो, 
इं जी मा यम असो, शाळां या गुणव ा वाढ साठ  जा त य  करावेत एवढेच मी बोलतो.  

 

मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, ामु याने प ह यांदा 
उपसूचना असेल. िश ण मंडळाचे अिधकार  हणून तुम यावर खूप जबाबदार  आहे. आम या 
सद यां या खूप अपे ा आहेत. मा.बाबासाहेब धुमाळ असतील, मा.आर.एस.कुमार असतील, 
मा.रामदास बोकड असतील, मा.सुरेश हे े असतील, मा.भाऊसाहेब भोईर असतील, सव 
नगरसेवकांची या वषयाबाबतीतली तळमळ ल ात या. मी गेली चार वष तेच-तेच बोलतोय. मी 
तर पंचवीस वेळा हेच बोललो आहे. हणजे मला कंटाळा आला नाह  पा हज.े चार वषापासून 
याच- याच गो ी बोलूनसु ा तेच-तेच होणार असेलतर बोल यात सु ा काह  मजा वाटत नाह . 

ह  तळमळ पण ल ात या. आ हाला मा.महापािलका सभेम ये बरेच मह वाचे वषय असतात. 
काह  आिथक, काह  सामा जक वषय असतात. माझा वैय क वषय असेल, सामा जक वषय 
असेल िचंचवडम ये काह तर  नवीन घडणार आहे आ ण यातून समाजाला फायदा होणार आहे. 
हा तो वषय आहे. एवढ  मोठ  तरतूद क न ठेवली आहे. ठेवली पा हज.े ह  तरतूद ठेवत 
असताना जर सातवीतील सरकार  शाळेतील मुलाला इं जी येत नसेलतर ती तरतूद काय कामाची 
नाह  य  जाऊन पाहणी करा. आ ह  महारा  नविनमाण सेनेतफ आमची टम ब-याच 
झोपडप ट त या मुलांची, मा या वॉडात या मुलांची शाळेत जाऊन पाहणी करत होतो. बोल 
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इं जी बोल, एबीसीड  येते का बोल असे वचारले तर सातवीत या व ा याना काह च येत 
न हते. एकतर शासनाचा िनयम आहे क , आठवीपयत मुलांना पास करा. यानंतर ह  अव था. 
या सग याच गो ी आपण ल ात या यात. मा.आयु  साहेब, मी मागे सु ा बोललो होतो क , 
खरोखरच आप याला यं णा सुधारावयची असेलतर खूप कडक िनणय घेतल े पा हजेत. प हली 
गो  हणजे महापािलके या शाळा या गर बांसाठ  आहेत हे प हल े डो यातून काढले पा हज.े 
शहरातील सगळे र हवासी टॅ स भरतात. आ ण या टॅ समधून शाळा चालतात. ह  शाळा 
सवासाठ  आहे. आपण सु वधा ायला कुठेतर  कमी पडतोय हणून चांगले लोक इथे यायला 
तयार होत नाह त. महापािलकेत एवढे अिधकार , कमचार  आहेत, आ ह  नगरसेवक आहोत. 
आम या मुलांसाठ  कंप सर  कायदा करा, पुढ या जी.बी.ला ठराव या क , यांची मुले सरकार  
शाळेत िशकली पा हजेत. जोपयत आमची मुले सरकार  शाळेत िशकायला जात नाह त. तोपयत 
ितथे बदल कसा होणार. िश क इथे िशकवतात पण याचंी मुले िशकायला चांग या शाळेत. ते 
काय िशकवणार. िश कांना तर नेहमी यु याच लागले या असतात. तु ह  सु ा यात ल  
घालून शासनालासु ा प  पाठवले पा हजे क , आमचे िश क इले शन युट  क  शकणार 
नाह त. तु ह  दुस-या लोकानंा पाठवा. िश कांना कती जबाबदार  देणार. िश का दहा ब डांग 
चढ या, उतर या, मग यांची िशकवायची मानिसकता कशी राह ल. ह  मानिसकता बदला 
नाह तर काय उपयोग आहे. माझे हणणे ल ात या. सव ित त लोक असतील यांना कायदा 
करा. यांची मुले सरकार  शाळेत येऊ ा मग बघा शाळेत फरक पडेल. वगात हच प र थती 
आहे. एक वगात दोन तुक या. काह  ठकाणी तीन तुक या. आमचा बोल याचा एकच उ ेश आहे 
क , लोक िशकलेतर भारत पुढे जाईल. आप या पंपर  िचंचवडचे नाव होईल. आपण एवढा खच 
करतोय. या गो ी तळमळ ने ल ात या. िश ण हा मह वाचा वषय आहे. तु ह  यात जा त 
ल  घालावे अशी माझी अपे ा आहे. बरेच मा यवर इथे चांगले बोलल ेआहेत. इथे दरवषाचे 
रपीट झाले नाह  पा हज.े पावसाळा झा यावर रेनकोट, उ हा यात वेटर, हे कुठेतर  बदलून 
टाका. आ हाला तुम याकडून खूप अपे ा आहेत. तु ह  नेहमी आमचे हणणे ऐकता. नवीन 
अिधकार  आले आहेत. साहेब, तु ह  तुमची जबाबदार  या. आयु ांवर कामाचा भरपूर लोड आहे. 
आ ण यातून कशा प तीने िश ण मंडळात एका वषात सुधारणा करता येतील, काय कडक 
िनणय घेता येतील ते पहा. आमचे ऐकू सु ा नका. पण चांगेल असेल तर न क  ऐका. आमचे 
सहकाय तु हाला न क च िमळेल. या वष  तर  तुम या मा यमातून संधी िमळू ा. ध यवाद.   

 

मा.अ जत ग हाण े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, दर वष माणे 
िश ण मंडळाचे बजेट मंजूर साठ  आले आहे. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी सांिगत या माणे येक 
वष  सभागृहात एक वेळ बोलायची संधी आ हा नगरसेवकांना िमळत असते. सवानी अितशय 
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पोटितडक ने आपले हणणे मांडले आहे. मुळात आप या पंपर  िचंचवड शहरात या पट ने 
लोकसं या वाढली आहे, या पट त व ाथ  सं या वाढली नाह . या मागील कारण काय. पूव  व 
आ ा आज या तारखेला आपण वचार केलातर अनेक खाजगी सं था पंपर  िचंचवड शहराम ये 
मो या माणात सु  झा या आहेत. पालकांची मानिसकता अशी असते क , माझा मुलगा कंवा 
मुलगी चांग या शाळेत जावेत. यांना इं जी मा यमाचे चांगले िश ण िमळाव.े यांचा सवागीण 
वकास हावा असे हणतो. पालकांचा महापािलके या शाळांकडे पाहायचा कोण बदलला आहे. 
पूव  फ  महापािलके या शाळा हो या. हणून सव तरांतील लोक याच शाळांमधून िश ण घेत 
होते. अनेक मोठ-मोठ  मंडळ  महापािलके या शाळेत िश ण घेऊन मोठ  झाली आहेत. परंतू 
आज या मंडळ ंची मुले खाजगी शाळेत िशकायला जातात. कारण आप या शाळांकडे पाहायचा 

कोण बदलला आहे. हा बदललेला कोण ख-या अथाने बदलायचा असेलतर आप याला 
ामा णकपणे काम करायची गरज आहे. शासना या व महापािलके या खूप योजना असतात. 

आमची अपे ा असते असे हाव.े परंतू य ात याची अंमलबजावणी होत नाह . यांची 
अंमलबजावणी होण,े याचंी इ छाश  ख-या अथाने वाढव यासाठ  व व ा याना चांगले िश ण 
दे यासाठ  िश कांना य  करायला लावणे ह  काळाची गरज आहे. होते काय, महापािलके या 
शाळेत पूव चीच िश ण प त वापरतोय. परंतू काळ बदलला आहे. या बदलले या काळात 
आप या मुलांना कॉ यूटरचे िश ण देणे गरजेचे आहे. यांना ई-लिनगसारखे नवीन तं ान देणे 
गरजेचे आहे. या सग या सु वधा आप या महापािलके या शाळेत द या पा हजेत. दूदवाने 
अजूनह  हे मो या माणावर करत नाह . मघाशी मा. शांत िशतोळे यांनी उ लेख केला होता क , 
गेले ७/८ वषापासून आप या शाळेचे काम सुपर हजनचे काम यां याकडे ायचे ठरवले होते. ते 
आपण ायला बरेच कोट  पये खच केले तर  य ात रझ ट िमळाला नाह . असा रझ ट 
काढायचा असेलतर समाजात अनेक लोक आहेत. यांना खऱेच वाटते क  व ाथ  घडले पा हजेत. 
यानंा िश ण मंडळातच घेतले पा हजे असे नाह . तु ह  अनेक खाजगी शाळांम य,े आ ा 

िसट ाईड शाळेचा उ लेख केला, ितथे ह जट केली तर ितथे ऍडिमशनसाठ  लाईन लावून 
अस याचे दसते. वा टेल तेवढे पैसे दे याची लोकाचंी तयार  असते. ितथे नेमके काय दले जाते 
व आप याकडे दले जात नाह . किमट  अपॉ ट करा. यांनी शाळेत ह जट केली पा हज.े 
शाळेत जाऊन नेमके काय केले जाते. कशा प तीने िश ण दले जाते. मी मा हती घेतली तर 
ितथ या िश कांचा पगार आप या िश कांपे ा खूप कमी असतो. तर सु ा आप याकडे पा हजे 
तेवढे िश ण आप या मुलांना देत नाह त. आपण इ ा चर चांगले दे याचा य  करतो. 
तर देखील ते अिधक चांगले होऊ शकते. कोण याह  शाळेत जा या ठकाणी जो टॉयलेटचा वास 
येतो, क  कोणीह  ितथे फरकू शकत नाह . खरेतर आ हाला या छो या-छो या गो ींवर बोलायची 
वेळच आली नाह  पा हज.े आ ण या प तीने आ हाला इथे बोलायची वेळ येते. दूदवाने यात 
शासन, िश ण मंडळ कुठेतर  कमी पडते. शासनाने बजेट कमी दले तर सद य बदनाम 
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होतात. यांचा ामा णक य  असतो. सवाना सा ह य वेळेवर िमळायला पा हज.े तुम या या 
शासक य पातळ वर ल दरंगाईमुळे व ा याना वेळेवर सग या व तू िमळत नाह त. कोणीतर  

ठेकेदाराचा उ लेख केला. याने आ खे िश ण मंडळ वेठ स धरले आहे. बजेटम ये वक ला या 
फ  साठ  १५ लाख पये तरतूद ठेवली आहे. एवढे १५ लाख कशासाठ  लागतात. ितथे ठेकेदारांचे 
जे उ ोग होतात, या यासाठ  हे १५ लाख खच करावे लागतात, हे कुठेतर  थांबले पा हज.े अशा 
लोकांना लॅकिल ट केल ेपा हज.े तु ह  यांना संधी दली नाह  पा हज.े शासक हणून तु ह  
कमी पडता. सद याचा ामा णक य  असतो. सद य वनाकारण बदनाम होतो. अनेक 
लोकां या िश ण सं था आहेत. महापािलके या अनेक इमारती खाजगी िश ण सं थांना दले या 
आहेत. अितशय चांग या प तीने ितथे मुलांना िश ण दले जाते. या िश ण सं था मो या 
झाले या आहेत. ते नेमके काय करतात याची तपासणी करायची गरज आहे. आपण वतः व 
काह  त मंडळ  बरोबर या. या शाळांना ह जट करा. नेमके महापािलके या शाळेत काय करता 
येईल याचा वचार केला पा हज.े िश कांना अित र  भार दला जातो. यांना ते काम देऊ नका. 
यांना अप ेड करायला वेळ ा. यांची कायशाळा या. बदल या काळा माणे यांना सु ा 

अप ेड करायची गरज आहे. दूदवाने हे होत नाह . आज सग या इं जी मा यमा या शाळा. 
सग यांना वाटते, आम या मुलाला इं जी कळाव,े याने इं जीत बोलावे. ह  काळाची गरज आहे. 
हणून फार कमी शाळा इं जी मा यमा या आहेत. हणून आप या शाळेत नसर पासून 

बालवाड पासून इं जीचे िश ण दले पा हजे. हे ायचे असेलतर आप या िश कांना चांगले इं जी 
आले पा हज.े याचे ेिनंग यांना ा. जोपयत आपले मूलाला अशा प तीने बालवाड पासून 
इं जी बोलत आल,े िल हता आल,े वाचता आले तर िन तपणे इतर लोक सु ा वचार करतील 
क  महापािलका शाळेत आप या मुलाला सु ा टाकले पा हज.े ये या काळात यावर अंमलबजावणी 
करावी. आमची तुम याकडून खूप अपे ा आहे. तु ह  आम याशी अितशय चांगले संबंध ठेवता, 
चांगले बोलता हणून साहेब, आ ह  तुम यापुढे सहज सग या गो ी बोलतो, अपे ा य  करतो. 
तुम या काळात महापािलके या िश ण मंडळा या शाळा अिधक चांग या कशा होतील, पटसं या 
कशी वाढेल यासाठ  आगामी काळात य  करावेत ह  अपे ा य  करतो. ध यवाद. 
 

मा.वसंत (नाना) ल ढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, थम महापौर 
साहेब, मी आपले मनापासून ध यवाद करतो. कारण गेले साडेतीन तास चचा केली. मी गेले २० 
वषाचा अनुभव सांगतो क , बजेट पास होते. सगळे काह  होते. शाळेबाहेर व ा यासाठ  सरकार 
सु ा काम करते आहे. तुमचे काम समाधानकारक आहे. मी आनंद  आहे क , मा या 
रेडझोनम ये तु ह  ख-या अथाने चांगले काम केले आहे. मी प  बोलायला नाह  पा हज.े 
शाळेचा व झोनचा काय फरक आहे का. गेले चार वषापासून बालवाड तली मुले ज हा प रषदे या 
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शाळेत येतात. मा या वॉडात बालवाड च नाह . माझा वॉड रेडझोनम ये येत अस यामुळे ितथे 
शाळेचे आर ण नाह . मा या वॉडात शाळा नाह , खेळाचे मैदान नाह , विमंग टँक नाह , गाडन 
नाह , हॉ पटल नाह  काह च नाह . बालवाड त जायला भोसर  गावात दोन/चार कलोमीटर वर 
जावे लागते. रेडझोनमुळे ४ क.मी. अंतरापयत वकास कामे झाली नाह त. सांग याचे ता पय 
हेच क , मी देखील ज हा प रषदे या शाळेत िशकलो होतो. भोसर  इथे सातवीपयत शाळा होती. 
पुढे दापोड ला चार वष पायी गेलो. चावड त शाळा भरायची. मी चावड त शाळा िशकलेला माणूस 
आहे. कधी कधी वाटते. यावेळ  मॅ कला ७ वषय क प सर  होते. यात तीन भाषाच 
असतील. मराठ , हंद ,सं कृत व इं जी. आ हाला इं जी वषयाचा गंधच न हता हणून इं जी 
वषय घेतला नाह . मी मॅ क पास झालो. परंतू आयट आयला गेलो ितथे ख-या अथाने इं जीची 
गरज भासली. एन ा स कंपनीत जू झालो. ितथे रडार तयार होत होते. सो याचांद चा मुलामा 
दला जायचा. ितथले मॅने जंग डायरे टर अमेर कन होते. ते हा इं जी बोलता येत न हते पण 
काय बोलत आहेत ते कळत होते. दूदवाने यावेळ  प र थती बकट होती. पण िश णाचा दजा 
चांगला होता. आज प र थती अशी आहे क , मुलेच िश कांना रागवायला लागली आहेत. 
जनगणनेचे काम िश कांकडून क न घेतात. प सपोलीयोचे काम क न घेतोय. हशी मोजा, 
गायी मोजा, कु ी मोजा, मांजर  मोजा, यां याकडून काय-काय मोजनू घेताय. हे कुठेतर  थांबले 
पा हज.े ब-यापैक  प र थती अस यामुळे पालकसु ा मुलांकडे ल  देत नाह त. मुलांना प र ाच 
नाह  यामुळे यांनाह  काळजी नाह . ह  मुले आपोआप पास होतात. मुलांम ये पधा झाली 
पा हज.े हणजे िश णाचा दजा आपोआप वाढतो. या वषयावर ख-या अथाने िश णासाठ  खच 
हा झालाच पा हज.े माझे मत आहे क , महापािलके या बजेट या ३० ट के खच िश णावर केला 
पा हज.े िश ण अितशय मह वाचे आहे. १२५ कोट  लोकसं येचा हा देश,शेती धान देश. शेतक-
यांची मुले िशकली पा हजेत. परदेशात गेली पाह जेत. यांनी छोटे-मोठे यवसाय केले पा हजेत. 
तरच ख-या अथाने देश गती करेल. िश ण े ात कुठे कमी पडू नका. अजूनह  बजेट वाढवा. 
िश णावर खच करा. या शहरात िश णावर जा त खच होईल, ते शहर िन तच चांगले होईल. 
गेली वीस वष मी हेच ऐकतोय ाचार, ाचार, ाचार. मग उघड करा. पकडून ा. पुणे 
महापािलकेत हे उघड केले होते, अटक झाली होती. दुसरे सांगायचे हणजे येक शाळेत 
सीसीट ह  कॅमेरा कंप सर  बसवाच. िश कावंर कं ोल झाला पा हज.े बजेट वाढवलेच पा हज.े 
परंतू ितथे िश क काय करतात. व ाथ  काय करतात. पालक काय करतात. गावगुंड शाळेत 
जाऊन काय करतात. हे सगळे बारकाईने ल  दले पा हज.े िश ण मंडळाचे बजेट मंजूर करावे 
अशी अपे ा य  करतो आ ण थांबतो.        
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मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मी जा त वेळ 
बोलणार नाह . मा या दोन सूचना आहेत क , दोन वषापूव  मी या सूचना के या हो या याच 
परत सांगते. बालवाड त या व ा याना खाऊ ा. मी वतः बोलले होते. तु ह  तुमचे िमिनटस ्  
काढा. सद य एवढे पोटितडक ने बोलत आहेत. मला दुसर  सूचना करायची आहे क , आ ा 
िश णाब ल बर चशी चचा झाली आहे. व ा याची गुणव ा घसरलेली आहे. मा.आयु  साहेब, 
असा एक कायदा आहे तो बघा. जे पालक यां या मुलांना शाळेत पाठवणार नाह त अशा 
पालकांवर कायदेशीर कारवाई कर यात येईल. या काय ाचा वापर तु ह  करा. आज िन या पे ा 
जा त मुले आईवड लां या भांडणामुळे, वड ल दा  पतात हणून भांडण होऊन आई माहेर  गेली 
आहे यामुळे बर चशी मुले शाळेत येत नाह त. हे दोघांनाह  मा हत आहे क , आपला मुलगा 
शाळेत गेला नाह तर  तो पास होणार आहे. महानगरपािलके या शाळेत मुलांना गणवेश, द र, 
व ा, पु तके सगळे मोफत िमळते. याला उप थतीची गरज नाह . हजेर ची गरज नाह . या 
वातावरणाचा प रणाम या व ा यावर होतो. मुलाची काह  चूक नसते. या एक दोन म ह यांत 
आपण अशा काह  पालकांवर कारवाई करा. तरच मुले शाळेत यायला लागतील. आ ण 
िश कां या सु या तु ह  मोज यात. माझी ितसर  वनंती आहे क , िश कांना इतर कामे देतो. 
जनगणनेचे काम असो, िनवडणूक चे काम असो ते आधी बंद करा. आ ह  कतीह  ओरडलो तर  
ह  काम ेबंद होत नाह त. ह  कामे बंद के यानंतरच आपली गुणव ा वाढू शकेल. महापािलके या 

येक शाळेत कमान एकतर  इं जी मा यमाचा वग प हलीपासून सु  करा. हणजे आपली 
गुणव ा वाढेल. चांग या सूचना आले या आहेत. मी सव सद यांचे अिभनंदन करते क , सद य 
फार पोटितडक ने बोलले आहेत. या सूचनांची कमान दोन-तीन म हने अंमलबजावणी केलीतर  
या व ा याचा रझ ट खूप चांगला लागेल. ध यवाद!       

 

मा.शिमम पठाण-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आज खरेतर अनेक जण 
मनापासून चांगले बोलले. वतः अनुभव घेऊन बोल यामुळे, उ फूतपणे बोल यामुळे सवाचेच 
ऐक यासारखे होते. िश ण मंडळाचे बजेटचा वषय आहे हणून तेचतेच काह तर  बोलायचे हे 
खरेतर चुक चेच आहे. दर वष  तेच-तेच बोलायचे हणून या वष  बोलायची इ छा न हती. 
मागील सभेचे िमिनटस ्  पा हलेतर आ ण वाचून दाखवले तर यावष ह  तेच. प रणाम काह  होत 
नाह . जसे शाळांम ये मु या यापक भार  आहेत. तसे िश ण मंडळाचे अिधकार  पण एव याच 
वषासाठ  भार  झाले आहेत. तर पण मला या वेळ  वशेष सांगावेसे वाटते आहे क , या वष  
िश ण मंडळाचे जे अ य  व उपा य  झाले आहेत ते सव जीव लावनू, मन लावून काम करत 
आहेत. ते मंडळात कधीतर  जात असतीलह  पण आ ातर  ते शाळांना भटे  देत आहेत हेह  नसे 
थोडके. कारण िश ण हटलेक  ितथे िश क हा मह वाचा घटक आहे. जर िश कांनी हे काम 
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मनापासून केले तर कारण भौितक सु वधा आहेत. कुठेतर  भौितक सु वधा कमी असतीलह  परंतू 
यांचे माण जुजबी आहे. याचा पाढा ब-याच जणांनी वाचलाह  आहे. परंतू सव भौितक सु वधा 

असून सु ा मी आ ाच सांिगतले क , िश कांची शाळेम ये िशक व याची मानिसकता अ यंत 
कमी आहे. मी वतः िश क हणून ३५ वष काम के यामुळे मला िनर णातून अस े दसते 
आहे. यापूव  फ ेचंद जैन व ालय ह  पंच ोशीत एकच मा यिमक शाळा होती. एक खडक त 
होती. खूप दूरदूर शाळा हो या. १९२७ पासून चालू असलेली ह  शाळा आहे. सग या ामीण 
भागातील अनेक शेतक-यांची मुले अनवाणी पायाने येणारे. हे सगळे शेतकर  आज जर  लँडलॉड, 
गुंठामं ी जर  हणत असलो तर  ह  मागची पढ  यांचे वड ल पावसात िभजत शाळेत येत 
असत. सायकल पं चर झालीतर ती उचलून घेऊन यायचे. आ ण िभजलेले शट खडक त वाळत 
टाकायचे. बिनयन सु ा नसायचा. अशा प र थतीत ह  मुले का याकु यातून शाळेत येत होती. 
यावेळ  यांना िशकवणारे अनेक चांगले िश क याकाळात होते. दहावीला िश कांम ये पधा 

असायची क  मा या घर  कती मुले अ यासासाठ  येत आहेत. कुणा या घर  कती जा त मुले 
येत आहेत. असे कौतुक करणे यो य नाह . परंतू अशा कारची आपुलक  महापािलके या 
शाळांतील िश कांम ये कमी आहे. पाट  टाकणे हा एकमेव कार या िश कां या कामाम ये 
आहे. मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळावर बोल यात काह  अथ नाह . मला तशा काह  पॉवस 
नाह त क , िश कांची तयार  होते का नाह  हे जाऊन पहाव.े हे काम िश ण अिधका-यांचे आहे. 
साहेब, हे काम तुमचे आहे. िश क तयार िनशी वगात गेलातर काय टाप आहे मुलाचंी दुस-या 
दवशी शाळेत न ये याची. मुलांना शाळेची ओढ लागली पा हजे. अ यासाची ओढ लागली पा हज.े 
हेच काम िश कांचे आहे. यां याकडून ते जर होत नसेलतर आ ण गुरा यासारखे फ  हाक याचे 
काम ते करत असतीलतर आपण कतीह  सु वधा ा. खचात कतीह  कोट ंची उ डाण घेवो. ई-
लन ग कूल सु  करो. तर  यात काह  फरक पडणार नाह . आम या िश क भिगनी, िश क 
बांधव यांना मी या गोरगर ब व ा यासाठ  हात जोडून वनंती करेन क , यां याम ये 
तुम याब ल आपुलक , जवळ क िनमाण करा. िश णाब ल आपुलक , ेम िनमाण करा. आ ण 
मगच आपण जे खूप मोठेमोठे बोलतोय हे सगळे पूण होईल.  

काह  ुट  आहेत. आपण नाह  हणत नाह . परंतू अशा जवंत हाडामासा या मुलांना 
िश कांनी घडवायचे आहे हे ठरवनूच यांनी िश क  पेशा वकारलेला आहे. तसे यांनी पूण 
कराव.े मी िश ण मंडळा या ाथिमक शाळेब ल बोलतोय. एक करा क , यांनी दर म ह याला 
एकतर  सां कृितक काय म घेतला पा हज.े या ए स ा कर युलर ऍ ट ह ट जमुळे मुलांमधील 
सु  गुणांना वाव िमळतो. पालकांनासु ा यां या मुलांमधील लपलेले गुण पाहून आनंद होतो क , 
या ठकाणी मा या मुलाला वाव िमळाला आहे. मा.भाऊसाहेब भोईर यां या शाळेत 

झोपडप ट तली मुले आहेत. काम करणा-या, धुणी-भांड  करणा-या यां या आया खूप 
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नीटनेटकेपणाने आव न, नटून-थटून शाळेत जातात. माझा मुलगा आज टेजवर येणार आहे. 
आज याचा काय म आहे. या या पालकांना आप या शाळेब ल आवड कधी िनमाण होईल. तर 
म ह याला एखादा काय म घेतला पा हज.े तुम या लहानपणी चौथीत या एखा ा मुलाला व ृ व 
पधचे अ य  केलेतर याला कळत नाह  आपण अ य  होतात. तो बोल यानंतर तो सु ा 

इतर मुलांबरोबर टा या वाजवायला लागतो. ह  गो  ते आयु यभर ल ात ठेवतात. यांचे हे 
सं कार म वय आहे. हणून िश कांनी हे करायचे आहे. मुलाला घडव यासाठ  हे सं कार 
करायचे आहे. चांगले सं कार करायचे आहेत. हणून यांनी जादा वेळ ावा. िश कांना तसा 
पगार भरपूर िमळतो. यातील थोडे पैसे खच केलेतर. आपण हणतो ह  गर बांची मुले असतात. 
यां यासाठ  थोडे तर  पैसे खच करा. आपाप या वगातील मुलांसाठ  प नास, शंभर, कंवा दोनशे 
पये खच केलेतर  ह मुले खूप खुष होतील. यांना ेम लावा, आपुलक  लावा. आ ा मा.िनता 

पाडाळे ता नी सांिगतल,े ब-याच जणांनी सांिगतल े क , ठेकेदारा या अरेरावीपणामुळे, या या 
आडमुठेपणामुळे आपण या मुलांना वष-वषभर या सु वधा देऊ शकत नाह . एका व ा याला एका 
गणवेशासाठ  .१२५०/- इतके देतो. असे व ा याना आपण दोन ेस देतो. याऐवजी मुलां या 
आई या नावे चेक दे यात यावा. आई नसेलतर दुस-या कोणा या नाव े चेक ावा. या 
ठेकेदाराला कोटात जाऊ ा. याला कोटात लढत बसू ा. चेक ायला तर  हरकत नाह . आ ा 
मा.िसमाताई सावळे यांनी सांिगतल.े असा चेक दलातर तु ह ह  अडचणीत येणार नाह  आ ण 
कोणीच अडचणीत येणार नाह . कोणी कोणाला काह  दुषणे ायचे कामच नाह. जुन या 
सु वातीला तु ह  चेक देऊन टाका. आधी ८ दवस ा हणजे ह  मुले आपोआप शाळेत येतील. 
एकाच नमु याचे कपडे आणावेत हणून तु ह  कप याचा नमुना ठेवा.  

मी तु हाला युट ब ल बोलते होते. िश ण मंडळा या शासना या कारभाराब ल 
बोलायचे आहे. मु या यापक रटायड होतात ते हा िश कांना मोशन िमळते. आप याकडे एक 
असे िश क आहेत क  यांचा िनवृ ीचा दवस व मु या यापक हणून िनयु  याचा दवस 
एकच आहे. असे बरेच वेळा घडले आहे. िनवृ ी या दवशी अधातास आधी िनयु चे प  िमळते. 
आ ण लगेचच तो िनवृ  होतो. असा हा शासनाचा अजब-गजब कारभार आहे. आपण ाथिमक 
िश णाब ल बोललो आहे. बजेट मंजूर होईल न होईल. आपण .२८ कोट  देतोय हणजे खूप 
देत नाह . याब ल मला परत तेच-तेच बोलायचे नाह . परंतू एक मह वाचे आहे, आपण 
मा यिमक िश णाकडे दूल  करतोय. कती वष झाली, मा यिमक िश ण मंडळाला अिधकार च 
नाह . आपण एक अिधकार  नेमू शकत नाह . तु ह  बाहे न बोलवू नका. पण आप यातीलच 
एका अिधका-याकडे पूण कारभार ा. एवढा हा मह वाचा वषय आहे. एवढा मह वाचा हा वभाग 
आहे. आ ण ितथे अिधकार च नाह . सुपरवायजर दहा-अकरा वषापासून आहेत. पण ते फरते 
आहेत. नॉमस ्  माणे तु ह  सुपरवायजर नेमा. यापे ा हे वा-यावर सोडलेले डा िश क, 
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संगीत िश क ते बरे. ते ३७/३९ आहेत. यांनी विमंग टँकवर ितक ट फाडायचे काम भले क  
देत. ते प नास-साठ हजार पगार घेतात. परंतू यांनी यांची- यांची सेवा ये ता ठरवली. 
आप याकडे सुपरवायजर कोण तेह  ठरवले आहे. ते विमंग टँकवर ितक ट फाडायचे काम 
करतात कंवा िनवडणुक चे काम करतात. परंतू यांनी सेवा ये ते माणे मोशन क न घेतले 
आहे. सगळे मंजूर क न घेतले आहे. परंतू यांची सु ा मानिसकता नाह  क , यांनी तुम याकडे 
वतः यावे आ ण सांगाव ेक , आ हाला या गो ीचा कंटाळा आला आहे. आ ह  िश क आहोत 

आ ण आ हाला आमचे काम क  ा. असे मला वाटत नाह  तुम याकडे कोणी आले असेल. इथे 
फंुदे साहेब असतील, ऑडर देऊन वष होत आले आहे. तु ह  मा हती ा व परत मागवून या 
असे झालेले नाह . आपले शासनसु ा ढ म झाले आहे. यांनीसु ा याब ल तु हाला मा हती 
दली नसेल. मा हती देऊन कागद टाकून मोकळे झाले असतील पण याचा पाठपुरावा कोणी 
केललेा नाह . हे ३७ िश क इथे आलेतर िश क कशाला लागतात. महापािलके या संपूण 
ाथिमक शाळेचा देखील वचार करा. ितथे व ाथ  कमी झाले आहेत. व ाथ  सं ये माणे 

िश क ठेवा. जथे आव यकता आहे ितथे िश क ावेत. िश ण मंडळा या शासन अिधका-
यांनी हे काम करायला पा हजे. जथे िश कांची आव यकता आहे, ितथे या माणात िश क दले 
पा हजेत. हे काह  होत नाह . इथे बसून नसुतेच काय करतात ते पण कळत नाह . आ ण नुसतेच 
िश कांनी इथे याव.े इथे येऊन अहवाल ावा. सुपरवायजरने इथे येऊन अहवाल ावा. आप या 
अिधका-यांकडे गा या असतात. या मु या यापकांकडे गा या पण नसतात. मुलाला घेऊन येतात, 
नव-याला घेऊन येतात नाह तर बसने येतात. यात िश ण मंडळाने कर यासारखे मुळ च काह  
नाह . जे काह  केले पा हजे ते आप या शासनाने केले पा हज.े यां यावर वचक बसवणारा 
अिधकार  पा हज.े िश ण मंडळाम ये वीस/वीस वष काम केलेले लोक ितथेच आहेत. हे नवीन 
अिधकार  इथे येऊन काय करणार आहेत. यांनी पण इथे येऊन आपली थोड शी धमक दाखवली 
पा हज.े मी हजारो वेळा सांिगतले आहे. आप याकडे येऊनह  सांिगतले आहे क , या िश कांना 
पदा माणे यो य ते काम ा. आप यालाह  खच परवडणार नाह . आपण यात कशा कारे बसवू 
शकतो ते पहा. हे िश क दलेतर व ा याना सु ा याय िमळेल. आ ा सद यांनी सांिगतले 
आहे. तर  मी पु हा तु हाला सांगते क , आप या इं जी मा यमा या शाळांम ये भरमसाठ 
व ाथ  येत आहेत. जथे समेी इं जी केले आहे, ितथे सु ा ऍडिमशन फूल होत आहेत. 
मराठ बरोबर सेमी इं जी हणजे ग णत, शा  हे वषय इं जीमधून व बाक  वषय मराठ तून 
असतात असे करा. अशा कारे आप या शाळेतील व ाथ  वाढतील. बहुतेक येक झोपडप ट त 
आपले एक समाजमंद र आहे कंवा एखाद  खोली आहे. ितथे ज हा प रषदे या अगंणवा या 
चालतात. नुसते मुलांना बोलवणे, यांना खाऊ देणे एवढेच काम आहे. आप याकडून बालवाड चा 
खच होत नसेलतर या िश कांना काम ा. या अंगणवा या महापािलके या शाळांना जोडा. 
आप या शाळेत मुल ेआपोआप येतील. महापािलके या शाळेत बालवा यांतल े व ाथ  येत नाह त 
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तर मग आपण झोपड त जाऊ यात. आपण झोपडप ट त जाऊन बालवा य़ा सु  करा. ितथे 
मुलांना खेळणी ा. मुले आपोआप वाढतील. खरेतर मी बोलणार न हते. पण हे अंदाजप काचे व 
खरेतर िश ण मंडळाचे शेवटचे वष आहे. हणून मला थोडेसे बोलावेसे वाटले हणून मी बोलल.े  

 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, िश ण मंडळा या 
बजेटवर ल चचा असेल, पीएमपीएलवर ल चचा असेल सव सद यांना बोलावसेे वाटते. आ मयतेने 
बोलावे हणून या ीने सगळे सहकार  बोलतात असे मला या संगी वाटते. िश ण मंडळाब ल 
व वध कार या बात या जे हा पेपरम ये येतात. यावेळ  फ  िश ण मंडळाचे सद य 

ाचार, ाचार. कंवा अ य काह  लोकांनी भाषणे केली असतील यात असा उ लेख आला 
आहे. आ थापनेवर ल खच िश ण मंडळाकडे आहे. हा खच सोडला तर कती खच करतो. खरेतर 
हे बजेट सादर करताना काह  गो ींचे वेगळे पेज करा. आ ह  फ  यावर चचा क . कारण बाक  
फाफट पसारा टाकतो. यात काह  अथ असतो का. एवढ  यावरची चचा, यातून काय िन प न 
होते. काह च नाह . मला वाटते, िश ण मंडळा या सद यांपे ा ज ेलोक पगार  काम करतात, ते 
जा त जबाबदार आहेत. यांनी जबाबदार ने वागले तर बाक  गो ींत काह  कारण हो याचे कंवा 
कोणी-कोणाला बोल याचे काह  कारण नाह . मा.आयु  साहेब, तु ह  मला सांगा. चाळ स हजार, 
पंचेचाळ स हजार व ाथ  सं या असताना एकदम दहा हजारांनी कमी होते. याचा अथ काय 
होतो. िश ण मंडळा या सद यान े येक ठकाणी जाऊन व ाथ  गोळा करायचे का. मी 
िश कांनाह  नाव ठेवणार नाह . कारण यां याह  मानिसकतेम ये बदल घडावा असे आपण काय 
करतो. हा प हला  आहे. कारण िश कांशी चचा करायला गेलो क  िश क हणतात क , 
आ ह  काह  कुठ या गो ी करायला गेलो क  पालक धावून येतात व पोिलस टेशनला कं ले ट 
करतात. अ यास का केला नाह . हे का केले नाह  असे िश कानंी मुलाला वचारले कंवा िश क  
पेशा माण ेएखादा िश क जोरात बोलला तर  तो घर  जाऊन सांगतो मला मारल.े या गो ींमुळे 
सु ा िश कांम ये उदािसनता अस ू शकते. हे मी मागील बजेट या वेळ  देखील बोलले होते. 
यां या काह  िमट ंग असतात. यां या प रवतनासाठ  काह  उप म राब वतो. यावेळ  िश कांनी 

हा मु ा सांिगतला होता. मी यांना प  सांिगतले होते क , पूव  एक हण होती, छड  वाजे 
छमछम, व ा येई घमघम. आता यांना कुठे काह  आहे का. छड च नाह . येक िश काने 
काय छड  घेऊन मारले पा हज,ेबोलले पा हजे अशातला भाग नाह . पण मग या िश कांनी 
मुलांना बोलायचे नाह , मारायचे नाह . मग या व ा याना धाक कसा राहणार. कारण यांना हे 
मा हत आहे क , कॉप रेशन या शाळेतून एल.सी िनघत नाह . याला कुठे वेश िमळत नाह , तो 
महापािलके या शाळेत येतो. यामुळे हा सव  िनमाण होतो. यावर उ म उपाय काढला 
पा हज.े जे हा सगळे सभागृहात असतात, ते हा तु ह  कोणी पुढाकार घेतला पा हजे असे मला 
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वाटते. नवीन आले या साहेबांचा स कार हायला पा हजे होता. आम याकडून नजरचुक ने स कार 
करायचा राहून गेला. ते समोर येऊन बसले असतेतर सद यांना यांचा चेहरा दसला असता. क  
कोण आहेत. यां याकडे ज हाप रषदेचा एक चाज आहे. आपण अजून एक भार  चाज यां या 
डो यावर ठेवला आहे. बहुतेक यांनी बिघत यावर यां या मनाचा थरकाप उडाला असेल क  
इतके सद य िश ण मंडळा या बजेटवर बोलत आहेत हणजे हे िश ण मंडळ नेमके काय 
असेल. िश ण मंडळाचा दहा कलमी काय म राबवा. प ह यांदा िशकवताना अ,आ,इ,ई पासून 
सु वात करतो. या मुलांचे अ र सुधारा. आप या मुलांम ये अ र सुधार आहे का. आज तु ह  
बिघतले, बजाज, ऊसूला या शाळांतील मुलां या व ांतील चूक काढू शकत नाह . दसताना 
वरपासून खालपयत एलकेजीपासून मुलां या हातात खोडरबर घेऊ देत नाह त. मुलांना शाळेत 
खोडरबर आणायची परवानगी नाह . मुले मागत नाह त. शापनर नाह , खोडरबर नाह . जर 
चुकलेतर याला आयु यात कळाले पा हजे माझे काय चुकते आहे. याने या यावर डॅश मारायची 
व परत िलहायचे. हणजे याला कळते,आपले काय चुकले आहे. अ र सुधारसाठ  मी हे 
सांिगतल.े काल आम या पाट  िमट ंगम ये मा.तानाजी खाडे हणाल,े ताई, पाचवीत या एखा ा 
मुलाला पु तक वाचायला ा. या व ा याला पु तक वाचता यणेार नाह . आ ह  हणतो, 
सवसामा य गर ब कुटंूबातील मुले येतात. मुलांना सगळे दले पा हज.े काह  दले नाह तर  पूव  
वडा या झाडाखाली शाळा भरत होती. तु ह  बाक  सद यांना देखील वचारा. एक ेस तीन-तीन 
वष घातला असेल. आपण मुलांना सगळे पुरवतो. दरवष  ेस, वेटर देतो. मला वाटत नाह  क , 
सवसामा य कुटंूबातील मुलांचे पालक यांना दरवष  वेटर खरेद  करतात. या गो ीला माझा 
वरोध नाह . मुलांना दलेच पा हजे. मुलांना बूट देतो, सॉ स देतो, द र देतो. परंतू याचे 
आऊटपुट काय िनघते. िश कांची मानिसकता अशी आहे, यांना काह तर  दले क  हे शाळेत 
येणार आहेत. हणून यांना दोन ट यांत ा. शाळा सु  झा यानंतर ा. दवाळ नंतर ा. यांची 
हजेर  पटसं या तशी असावी हणून असे शाळेतील िश कांचे हणणे आहे. पण मा.आयु  
साहेब, हे यो य नाह . वाचन सुधार यासाठ  आधी प हले अ र सुधारा. वाचन सुधार यानंतर 
आपोआप अ यासात सुधार होईल. मुलाला िल हता येत असेल, वाचता येत असेलतर तो न क  
अ यास करायला लागेल. शाळा सुधारायची हटलीतर नेमके काय करायचे. संत तुकाराम नगरला 
जु या काढले या बचेसचे गोडाऊन होते. ितथे आग लागली. शहरात क येक ाय हेट शाळा 
आहेत. या शाळांतले बचेस बिघतले तर सु ा यां याकडे आप यासारखे चांगले बचेस नाह त. ते 
हणतात, महापािलकेने शाळेतील भंगार हणून टाकलेले बचेस आ हाला ा. ते बघतात, समोर 

आपले बचेस पडलेले आहेत ते आ हाला ा. आ ह  खालचा सांगाडा वाप , याला वर टॉप टाकू, 
खाली पट ंग क न घेऊ. पण आप याकडे अशी मानिसकता आहे का. आपले व ाथ  खाली 
बसतात. येक शाळेत वेगवेगळे िश क आहेत. यात कुणीतर  दु ती केली पा हज.े काह  
शाळांतली पटसं या कमी होते आहे.  
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आपण व ा यासाठ  बसपास देतो. महापािलके या शाळेत ह  िशकणार  मुले आहेत. 
जवळ या शाळेत जर पटसं या कमी असेलतर यांना बस वाहतूक साठ  परवानगी ा. हणजे 
तुमचा एका िश कावर असलेला लोड कमी होईल. असाह  तु ह  एका िश काला चाळ स ते 
प नास हजार पगार देता. िश क वाढ यानंतर ती लाए बिलट  परत वाढणार. यापे ा या 
शाळेत पटसं या कमी आहे, या शाळेत गेले पा हज.े ितथून सुट यानंतर यां या पॉ टवर परत 
आणून सोडले पा हज.े बस यव था करा. कोणतीह  ाय हेट शाळा अशी नाह  ितथे बस 
यव था नाह . आपली तशी मानिसकता आहे का. नाह  मग िश क काय करणार. आज दहा 
व ाथ  येणार, उ ा पाच येणार नंतर दोनच येणार. िश क या दोनच व ा याना िशकवणार 
आहेत का. मग गुणव ा कशी वाढेल. वाढू शकत नाह . मागील वष  आ ह  ायोिगक त वावर 
उप म राब वला. मॉडन शाळेला, ान बोिधनी शाळेला बोलवल.े यांना सांिगतल,े हा ोजे ट 
पुढे राबवायचा होता. ान बोिधनी यांना सांिगतले, तु ह  तुम या दशेने या १० शाळा या. 
मॉडन शाळेला सांिगतल,े तु ह  पुढे या १० शाळा या. ान बोिधनी यांनी १० शाळा द क 
घेत या. यांनी आप या िश कांचे ेनींग घेतल.े सगळे िश क अ जबातच नीट िशक वणार 
नाह त असे होऊ शकत नाह . कारण बीएड,ड एड िश क आहेत. यामुळे यांनी िश कांची 
गुणव ा केली आहे. यांचे हणणे होते, आ ह  बोटावर मोज या िश कांची बदली करा असे 
सांिगतले तर तु ह  बदली क न दली पा हज.े कमीत-कमी या दहा शाळा या द ड/दोन वषात 
सुधारणार आहेत. यानंतर यांनी असा िनणय घेतला क , मनपा शाळेतील येक वगातील 
दोन-दोन व ाथ  ान बोिधनी शाळेत या जून पासून फुकट िशकणार आहेत. हा यांचा मागील 
आठव यातला िनणय आहे. आप या महापािलके या शाळेतील येक वगातील दोन-दोन व ाथ  
यां या शाळेत िशकायला घेणार आहेत. काळेवाड तली एम.एम. शाळा आहे. या लोकांना बोलवा. 

आम या शाळेतील कंवा आजूबाजू या शाळांवर ल  ठेव यासाठ  तु हाला आ हाला काय मदत 
करता येईल. अशा समा जक सं था एक  आ यातर शंभर ट के न क च आप या शाळांची 
गुणव ा वाढू शकते. चार पाच नगरसेवकांनी सांिगतल,े िसट  ाईड शाळा ितथे असणारे डोनेशन, 
ितथे असणार  फ . िसट  ाईड शाळे या मॅडमसु ा तुम याकडे येऊन गे या. आपली            
मानिसकता काह  सोडायची झाली का. काह  झाली नाह . मी प पणे सांगते. मागे प कार 
बसलेले आहेत यांना सांगते. यांनी सरळ-सरळ ताव िलह ला होता क , आम या शाळेत ५० 
ट के महापािलकेचे व ाथ  िशकतील, ५० ट के आमचे व ाथ  िशकतील. पण आपण कुठे 
यांना मदत केली का, क  शकलो नाह . कारण आपली आपली मानिसकता बदलायची तयार  

नाह . ऍडिमशन फ  एलकेजीम येच होते, नंतर होत नाह . दरवष  आपले शंभर गर ब व ाथ  
िशकल े असते. शंभर व ा याचे प नास हजारा माणे डोनेशन करा, यांची फ  कती आहे, 
ऍड शन करा. कती कोट मं य ेझाले. शंभर व ा याची आपली वषाची फ  कती कमी झाली 
असती. िशवाय इमारतीचे भाडे. आपण जो खच करतो तो सु ा आप याला करायची गरज नाह . 
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ते इमारतीचे भाडे सु ा ायला तयार आहेत. ते नाह  हणत नाह त. परंतू शंभर गर ब व ाथ  
िसट ाईडला िशकले असते तर कती चांगले काम शहरात होणार आहे. पण आपण एक हात 
सु ा पुढे जायला तयार नाह त. का तयार नाह त हे तु ह च सांगा. हा ताव असेलतर सगळे 
तु हाला सहकाय करतील. तु ह  ान बोिधनीला, मॉडन शाळेला, िसट ाईड या शाळांना आप या 
शाळा द क ा. गुणव ा वाढली पाह ज.े आज आपण नुसतेच बोट दाखवायचे. टडर, ठेकेदार. 
काह च नाह . ठेकेदार हायकोटात गे यामुळे मुलांना गेले वषभरात काह च िमळाले नाह . आ ण 
िश ण मंडळा या या गो ीवर आपण पु हा-पु हा तेच बोलत असतो. गुणव ा वाढ नाह . मुलांना 
काह  येत नाह . शाळांचे टॉयलेट चांगल े नाह त. साहेब, फ  एक कारभार  चांगला असावा 
लागतो. आज ऊसूला, बजाज या शाळांम ये जाऊन पहा. मु या या पका बाहेर उभी रा हली 
असलेतर मुले मान खाली घालून जातात. आ या र याभर कशी लाईन चालू असते ते बघा. 
आपण यांना शाळेत बोलवले पा हज.े यांना आमं ण दले पा हजे. तु ह  या, आम या इमारती 
आहेत. आमचे को यावधींचे बजेट आहे. िश कांसाठ  कायदा करा. पंपर  िचंचवड शहरात या 
शाळानंी २० वष काम केले आहे, नामांक त शाळा आहेत. ह  मुले या शाळांम ये िशकली गेली 
पाह जेत. या लोकासंारखी िशकली पा हजेत. ितथेसु ा बरेच लोक हणतात, नकोबाबा, 
नगरसेवक ओरडेल. मागील वष  थरमॅ स या ऍ ीमट या वेळ  हाच ॉ लेम झाला होता. एकदा 
सभागृहात कायदा आणा. यांना कुठेतर  असे भासवले जाते क , नगरसेवक डो यावर बसतील. 
आप या शाळा चांग या-चांग या सं थांना ा. अमृतामयी सारखी शाळा आहे. यांनी ब ड ंग 
फंड दहा हजार घेऊन शाळा बांधली आहे. आ ण आप या प रसरात शाळा ओस पड या आहेत. 
या सं था पंपर  िचंचवडम ये टॉपर आहेत, यांना आप या शाळा ा. यांचा टॅ स माफ करा. 
या शाळांना कंप सर  करा. तु ह  चार तुक़ या चालवणार आहात तर चारमध या दोन तुक या 

आम या शाळेत या व ा याना ा. एखादा पालक कंवा म हला धुणी-भांड वाली बाई हणते. मी 
नेहमी सांगते क , म हला बालक याणचा पोकन इं लशचा वषय आहे याला िश णाची अट 
ठेवू नका. जर या गर ब धुणी-भांड  करणा-या बाईला वाटले क , माझा मुलगा इंि श िमड यम 
शाळेत टाकला तर मला सु ा थोडतर  इं जी आले पा हज.े न लोक ज मापासून इं जी 
बोलत असतात. हणून यांना इं लश येत असते. यां याकडे कामगार वग असतो तो सु ा 
इं लश बोलत असतो. आपण देखील य  केला पा हज.े आपण असा य  करतोय का. आज 
बजेटचा दवस आहे हणून सगळे बडबड-बडबड करणार. य ात काह  होते का. मागील वष  
डो यावर बसलो हणून या दहा शाळांचे नीटनटेके झाले. दरवेळ  आम यासार यांनी डो यावरच 
बसायला पा हजे का. हणून जो ताव केला गेला, या िश कांचे ेनींग झाले. या दवशी एक 
िमट ंग झाली होती, यावेळ  आ ह  सांिगतल े होते, ान बोिधनीमधील व ाथ  खूप कारे 
शालेय खेळात पुढे आहेत. आम या दहा शाळांतील व ाथ ह  या पोटस ्  म ये असलचे 
पा हजेत. आमची मुले खूप हुशार होणार नाह त. आमची मुले न वद, ऐंशी ट यांपयत जाणार 
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नाह त. पण खेळाडू हणून आमची मुले न क च तगड  असणार आहेत. आमची मुले पोिलस 
भरतीत भरती होऊ देत. टागट ठेवा. आमची मुले पीएसआय होतील, िमिलटर म ये भरती 
होतील. पण हे टागट ठेवले गेले पा हज.े नाह तर काह  होणार नाह . मािगल वेळ  मुलांसाठ  एक 

ताव दला होता क  मुलींसाठ  पाचवी ते दहावीपयत एक शाळा आहे. ती शाळा यांना ायची 
होती. या शाळेत फ  १५० मुली आहेत. यांना ती शाळा देऊन टाका. हो टेल करा. दरवष  
१५० मुली चागं या मागाने िशकून बाहेर पडलतेर केवढे मोठे काम होईल. आ ा मा.चं कांता 
सोनकांबळे यांनी सांिगतले क , वड ल दा  पतात, आई-वड लांची भांडणे होतात. हणून ह  मुले 
शाळेत येतच नाह त. मग आपण यावेळ  बजेट करणार आहोत. बजेटम ये काटछाट करणार 
आहोत. यावेळ  या उपाययोजना सुच या पा हजेत. अशा मुली या िश णात हुशार आहेत, अशा 
दोनश-ेतीनश े मुलीसंाठ  हो टेल करायला पा हज.े ितथे कॅमेरे बसवा. आम याकडून कॅमेरे 
बसव यासाठ  पाच कोट  या. काह  ॉ लेम नाह . येक वगात कॅमेरा बसला पा हज.े येक 
िश क काय करतो ते बिघतले पा हज.े आ ण ते फुटेज बघ यासाठ  एक सटर करा, एक कं ोल 
म करा. कारण िश क वगात आहे का हे सु ा आप याला यामुळे कळणार आहे. काय घटना 

घडली तर ते सु ा आप याला यात कळेल. येक शाळेत सीसीट ह  कॅमेरे बसवलेले आहेत. 
मु या यापक येक वगाचे कं ोिलंग करतात. या सीसीट ह  कॅमेरातून मु या यापकांना 
गेटपासून वगातले ए टू झेड दसते. अशा सु वधा द यातर मग व ाथ  सं या वाढेल. 
भाऊसाहेबांना सांगा, यांना पाच शाळा ा. यांना वेळ िमळाला नाह तर  ते पाच चांगली माणसे 
न क  लावतील. याचे कं ोिलंग चांगले चालले आहे का हे ते बघतील. सीएसआरम ये         
अशा भरपरू योजना येतात. यांना शाळा ा. यांचे सगळे तु ह  बघा. खचड चे बघा. 
युिनफॉमचे बघा.  

ी.राहूल बजाज साहेब यांचे मी कौतुक करेन क , यांनी पंपर  िचंचवडमधील तीनशे 
शाळांना आमं त केले होते. यांनी प  सांिगतले, यात प ह यांदा महापािलके या शाळांना 
जा तीत जा त दे याचा य  केला आहे. यानंतर ाय हेट शाळांम ये काह  शाळांना .१० 
लाख, काह  शाळांना .२० लाख पय,े याचंी माणसे यावर ठेवणार आहेत. आ ह  दले या 
पैशांचा विनयोग कसा करताय हे ते बघणार आहेत. या चौतीस शाळा काढा. शंभरच शाळा ठेवा. 
साहेबांना बोलवा, यांना सांगा, आ ह  तु हाला इमारत देतो, आमचे िश क देतो, फ  तुमची 
चार माणसे यावर नेमा व आम या दहा शाळातंील पाच शाळा जसे बजाज साहेब चालवतात, 
तशा इं लश िमड यम या शाळा चालवा. पंपर  िचंचवड शहरात ए रया वाईज या. जथे 
झोपडप ट  जा तीत-जा त आहे, ितथे या. यांनी िस टर लोकांना सांिगतले क , याची 
जबाबदार  आ ह  घेणार आहोत. यां याकडे मु या या पका नसेलतर  बाक  नॉमल टाफ आहे. 
एक फादर असतात, एक नन असते. ते संपूण शाळा कं ोल करतात. अँ युजमधले सगळे िश क 
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फादर नाह त. बाक  सगळे िश क पंपर  िचंचवडम ये राहणारे आहेत. पण एक कारभार  आहे, 
या यावर सगळ  शाळा कं ोल होते. मग हे काय अवघड आहे का. कतीह  बोलले काह  केलतेर  

पु हा येरे मा या माग याच होणार. टॉयलेट लनींग होत नाह त. .२,०००/- पगार देणार तो 
बाथ म कस ेधुईल. घरातली कामवाली,धुणीभांड वाली येते, ती टॉयलेट धुवत नाह . घरकामासाठ  
देखील .२५००/- घेतात. तर  ती काचेची भांड  धुवत नाह . टॉयलेट साफ करत नाह . मग हे 
कमचार  दोन हजारांम ये टॉयलेट कसे व छ ठेवतील. यात था काय आहे क , जो कमचार  
कोटात गेलातर याला याय. जो तुम यावर व ास ठेवून बसला आहे, आमचे कॉप रेशन आहे, 
आमचाह  वचार करेल, याला याय नाह . आगाऊपणा केला तरच तु ह  काह तर  देणार 
आहात. असे कशासाठ . आ ह  तुमचेच बजेट मंजूर करणार आहोत. परंतू काह  वाढ व गो ी 
सांिगत या आहेत. सीसीट ह  कॅमेरासाठ  पाच/दहा कोट  पा हजे आहेत तेवढे या. जथे सगळे 
िश क आहेत. वग फूल आहेत, ितथे प ह यांदा कॅमेरा बसवावा. मी उपे तपणे बोलत नाह . 
से टर २२ मधील शाळेसाठ  सुर ेची योजना ह  झालीच पा हज.े आज आ पांच नाव का हणून 
िनघाले. साहेब, तु ह  ईड यूएसची कम राब वली. आज ६,००० लोकसं या ितथे राहणार आहे. 
यांची दोन दोन मुले धरलीतर  कती मुले झालीत. ह  मुले कुठ या शाळेत जाणार. शाळेचे 

आर ण आहे. मी मागील दोन वषापासून तुम या मागे आहे. राजन पाट ल यां या मागे आहे. 
ईड यूएस कमपाशी महापािलकेची शाळा झालीच पा हज.े मग याचे पुढे काय झाले. काह च 
झाले नाह . एखाद  इमारत कमी करा परंतू या एफएसआयम ये शाळेचे बांधकाम चालू झाले 
पा हज.े जशी येक झोपडप ट  आहे ितथे शाळा झाली पा हज.े तसे या सीएसआरम ये 
कंप यांना दले पा हजे. आज एखाद  नामां कत सं था जसे पी.ड .पाट ल सं था यांना बोलवा. 
आमचे काह  लोक हणतील. परंतू ा, देऊन टाका. यािशवाय आप या शाळांतील िश णाचा 
दजा सुधारणार नाह . एलबीट  बंद झा यामुळे आज आपण लाए बिलट  वाढव ूशकत नाह . हे 
सगळे चांगले सहकार  आहेत. ऐकणारे सहकार  आहेत. अशा वेळ  तु ह  चांगले चांगल े ताव 
आणा. आ ह  तु हाला क न ायला तयार आहोत. फ  पंपर  िचंचवडमधली मुले चांगली 
िशकली पा हजेत. आज सगळे तळमळ ने बोलले आहेत. पूव  अ र सुधारसाठ  शाळांम य ेिश क 
होते. अ र सुधारचे िश कांना ेनींग ा. कोसस ा. ाथिमक शाळांतील िश कांना अ र 
सुधारसाठ  ेनींग क प सर  दलेच पा हज.े िश कानंा ेनींग दलेच पा हज.े यांना पोकन 
इं लशचे ेनींग दलेच पा हज.े संगणकाचे ेनींग दलेच पा हजे.  

टँड ंग हॉलम ये मु या यापकांची िमट ंग लावली होती. या दवशी ते मु या यापक 
सरळ झोपले होते. तु ह  पण होता. ते काय हणाले, मला खूप डायबेट स आहे. याचे माण 
खूप आहे. यामुळे मी बसलोतर  झोपतोच. या शाळेतले मु या यापक असे असतील तर ती 
शाळा कशी चालणार. मग यांना स मानपूवक दुसरे काम ा. शेवट  ते िश क गु वय आहेत. 
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या शाळेत दुसरे िश क असतील यांना दुसरे काह तर  काम ा. असे अन फट 
िश क/मु या यापक असतील तर काह  उपयोग नाह . यांना दुसरे काम ा. हे बदल केल ेगेले 
पा हजेत. उपाययोजना के या पा हजेत. आ ह  नुसतेच बोलणार, िश ण सद यांना काह तर  
बोलणार, िश कांना काह तर  हणणार काह  उपयोग नाह . या यासाठ  जे मुख लोक आहेत, 
यांची िमट ंग लावा. येक प ातून या. सग या प ांचे एक-एक सद य या. िमट ंग लावा. 
ड लअेर क न टाका. पुढ ल बदल करायचे असतील तर आप याला जून या आतच बदल करावा 
लागेल. माचम ये एक िमट ंग या. ए लम ये एक िमट ंग या. कंप यांना बोलवा. कंप यांना 
काह -काह  शाळां या जबाबदा-या देऊन टाका. येक प ाचे पदािधकार  आहेत, तेव या 
सग यांना िमट ंगला बोलवा. हणजे ितथे पारदशकता राह ल. असे कुणाला वाटणार नाह  क , 
यात उलटे-पालटे काह तर  आहे. पारदशकतेने काम हाव.े िश ण मंडळा या बाबतीत, 
िश णा या बाबतीत कुठेह  उलटसुलट नसाव.े या ीकोणातून १५ दवसांत िमिनटस ्  या. कोण 
काय बोलले ते पॉ ट आऊट क न या. माचम ये बजेट िमट ंग या आधी िमट ंग लावा. 
माचम ये प ह या १५ दवसांत एक िमट ंग लावा. िश ण मंडळासाठ  यात बदल केलातर मला 
वाटत नाह , आपले िश ण े  व ेचे माहेरघर हायला अवघड होईल. मा.सुलभाताई ऊबाळे 
यांना पाच शाळावंर ल  ठेवायला द या अस या. या शंभर ट के पाच शाळांवर ल  ठेवतील. 
मा.तानाजी खाडे यांना ा. इतरांना ा. काह  वाईट हायचे काह  कारण नाह . उघड बोलायचे 
झालेतर बोलता पण येईल. परंतू बजेटम ये आ थापनेवर ल खच बघता उरलेली र कम तशी 
बघीतली तर करकोळ आहे. तु ह  सांिगतललेे मूळ अंदाजप क आहे. यात आमचे हणणे आहे, 
साफसफाईवर वाढ व खच मािगतला आहे. िशपाई लोकांना .२,०००/- देतो. यात वाढ करा. 
तु ह  खुलासा करा. तु हाला शाळांसाठ  खरेच सीसीट ह  कॅमेरे पा हजे आहेत का. यासाठ  
आणखी तरतूद पा हजे होती का. या साहेबांना वचारा. यांनी आधी सांगायला पा हजे होते. 
यांनी या आधी अशा अशा ठकाणी अशा प तीने काम केले आहे क  नाह . जर तु हाला पा हजे 

असेल तर आ ह  आकडा टाकून उपसूचना देतो. जे सफाई कमचार  आहेत, यांना यव थत 
पगार देता येईल, यांची मानिसकता चांगली ठेवता येईल. जसे कु ी पकडायला ठरा वक का टची 
माणसे फासेपारधी यव थत कु ी पकडून देऊ शकतात. तसा सफाई कमचा-यांबाबतीत िनणय 
यावा. जे लोक चांग या कारे टॉयलेट साफसफाई क  शकतात, अशा लोकांना या. कमचा-

यांची सं या वाढवा. यांना अस े वाटता कामा नय,े आ ह  साफसफाई कशी करायची. चांगले 
पाणी शाळांम ये दले गेले पा हजे. टाक  असली पा हज.े जर यांना यव थत पगार दला तर 
ते आपोआप चांगले काम करतील. २५ लाखांत काह  होणार नाह . काह  शाळांची तु हाला मंजूर  
पा हजे असेलतर तु ह  खुलासा करावा. या प तीने उपसूचना देतो, सभागृह याला तयार 
होईल. या प तीची उपसूचना आ ह  तु हाला देतो. माच म ह या या प ह या आठव यात 
सवप ीय िमट ंग यावी. मा यिमक वभागासाठ  वेगळा मनु य ा. एका याच खां ावर ओझे 
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टाकू नका. या ओ यानेच याला सुधारणार नाह . आगामी िनवडणुक चे वष आहे. येकजण 
येका या शाळेची काळजी घेणार आहे. यामुळे मा यिमकसाठ  कोणी येते आहे का ते पहा. 

आप याकडे शासनाचे ऍड शनल लोक आहेत, यांना एक वभाग देता येतो का ते बघा ह  वनंती 
क न थांबते. जय हंद, जयमहारा !                   

मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी पुढ ल माणे उपसूचना 
मांडतो - िश णमंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१६-१७ चे वा षक 
अंदाजपञक मंजुर कामी सादर केले आहे. याच बरोबर व वध सु वधेसाठ  सुमारे १८ कोट  ७५ 
लाख वाढ व तरतूद करणेबाबत सुच वलेले आहे. तर  मा.आयु  सो. यांनी सुच वले या मूळ 
अंदाजपञक व वाढ व तरतूद मधील शाळावार सफाईसेवक मानधनावर ल कमचा-यांसाठ चे र. .६० 
लाख व शाळावार मानधनावर ल िशपाई कमचार  यां यासाठ  र. .४० लाख वाढ व तरतूद सह  
सी.सी.कॅमेरा बसव यासाठ  येणा-या खचासह ध वंतर साठ  १ कोट  दे याकामीचे तरतूद सह मुळ 
अंदाजप कास मा यता देणेत यावी.    
 

मा.आशा सूयवंशी-मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर - उपसूचनेसह िश ण मंडळाचे अंदाजप क मंजूर कर यात आ याचे जाह र करणेत  
         येत आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

 

ठराव मांक – ८१४      वषय मांक - १ 
दनांक - १०/०२/२०१६      वभाग - मा.आयु  

 
संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  याचें जावक .लेखा/६/का व/१३३४/२०१५  

  द.१०/१२/२०१५ 
              २) मा. थायी सिमती ठ. .१४२०३ द.१५/१२/२०१५  
              ३) मा.महापािलका सभा ठ. .८०९ द.२५/१/२०१६     

 

   िश ण मंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी सन २०१६-२०१७ चे वा षक 

अंदाजप क मंजूर कामी सादर केलेल ेआहे .िश ण मंडळाचे अंदाजप कास मुंबई ाथिमक िश ण िनयम 

१९४९ चे कलम १५४) २ (अ वय े दनांक १ जानेवार  पूव  मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक 



68 
 

आहे.  सन २०१५-२०१६ या ४ म ह यातील य  जमा व खचा या व ८ म ह या या जमा व खचा या 
अंदाज े र कमा नमूद केले या आहेत.  िश ण मंडळ सभेन े सादर केले या अंदाजप कावर शासन 

अिधकार  िश ण मंडळ यांचेशी चचा क न  सन २०१५ -२०१६ चे सुधार त अंदाजप क 

र. .११४,२६,९०,००० -/चे व सन २०१६ -२०१७ चे मूळ अंदाजप क   र. .११५,२७,२४,००० -/मा यतेकामी 
सादर केल ेअस याने यास मा यता देणेची मा.आयु ांची मागणी असली तर  िश ण मंडळाकड ल सन 

२०१५-२०१६ चे सुधा रत व सन २०१६-२०१७ चे मूळ अंदाजप काम य े िश ण मंडळान े तयार केलेल े

सुधा रत र.  .१,१५,४९,९४,०००  -/व मूळ र.  .१,३३,९८,२४,०००  -/मंजूर करणेस व या माण ेसुधा रत 

म य े ७२,१३,२४,००० -/व मूळ म य े ९०,३३,६९,००० -/मनपा ह सा अदा करणेस मा यता देणचेी 
मा. थायी सिमतीची मागणी असली तर  िश णमंडळ वभाग, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
सन २०१६-१७ चे वा षक अंदाजपञक मंजुर कामी सादर केले आहे. याच बरोबर व वध 
सु वधेसाठ  सुमारे १८ कोट  ७५ लाख वाढ व तरतूद करणेबाबत सुच वलेले आहे. तर  मा.आयु  
सो.यांनी सुच वले या मूळ अंदाजपञक व वाढ व तरतूद मधील शाळावार सफाईसेवक 
मानधनावर ल कमचा-यांसाठ चे र. .६० लाख व शाळावार मानधनावर ल िशपाई कमचार  
यां यासाठ  र. . ४० लाख वाढ व तरतूद सह सी.सी.कॅमेरा बसव यासाठ  येणा-या खचासह 
ध वंतर साठ  १ कोट  दे याकामीचे तरतूद सह मुळ अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे.  

  अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

        वषय मांक - २ 

दनांक - १०/०२/२०१६      वभाग - मा.आयु  

 
संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .नर व/का व/१८/  

   कवळे१५/२०१६ दनाकं ०१/०२/२०१६ 
 
        वषयः- पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील वाढ व े ा या ह तील नद काठ या मह म  
               पूर रेषेबाहेर ल ना- वकास जमीन वापर वभागाम ये दश वलेले े  र हवास  
               वभागात समा व  कर याबाबत मंजूर वकास योजनेत महारा  ादेिशक  
               िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदल  
               कर याबाबत. 
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        संदभ:-  महारा  शासन, नगर वकास वभाग, मं ालय, मुंबई ४०००३२ शासन िनणय  
               . टपीएस--१८१५/४२८/ . .१३८/१५/न व-१३ द.१५/०७/२०१५  
 

उपरो  संदिभय शासन िनणया दारे शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस वाढ व 
ह चे वकास योजने या अनुषंगाने महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम, १९६६ 
चे कलम ३७ (१) अ वये  खालील माणे िनदेश दले आहेत. 
      िनदेशः- “ पंपर -िचंचवड  वाढ व ह या मंजूर  वकास आराख यामधील लाल पूररेषे या 
बाहेर ल ना- वकास वापर वभागात दश वलेले े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या 

ीने व सुिनयो जत वकास हो या या ीने र हवास वभागात समा व  कर यासाठ  पंपर  - 
िचंचवड महानगरपािलकेने कलम ३७ चा ताव यां या तराव न काया वत क न शासनास 
सादर कर याचे अिधिनयमाचे कलम ३७ (१) अ वये िनदश दे यात येत आहेत”. 
       उपरो  संदिभय शासन िनदेशाची छाया त मा.महापािलका सभे या अवलोकनाथ व 
िनणयाथ सोबत जोडली आहे. 
         सदर शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर 
वकास आराख यातील लाल पूररेषे या बाहेर ल असलेले ना- वकास वापर वभागात दश वलेले 
े  सलग र हवास े ाची उपल धता हो या या ीने व सुिनयो जत वकास हो या या ीने 

र हवास े ाम ये समा व  कर यासाठ  महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, तदनंतर फेरबदलाची सूचना िस  
क न हरकती व सूचना माग वण,े संबंिधतांना सुनावणी देऊन हरकत व सूचना अजावर अंितम 
िनणय घेऊन फेरबदलाचा ताव शासनास मंजुर तव सादर कर यास मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मी सूचना मांडते क , वषय मांक २चा वचार पुढ ल 
सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ८१५     वषय मांक - २ 

दनांक - १०/०२/२०१६     वभाग - मा.आयु  

 
संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ .नर व/का व/१८/  

   कवळे१५/२०१६ दनांक ०१/०२/२०१६ 
 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
      ------- 

मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
                             

       (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
         महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/१०/का व/३४/२०१६ 
दनांक – ०४/०४/२०१६                                        

                                                    
                                                 नगरसिचव 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                    पंपर  – ४११ ०१८.   

 

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


