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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४९ 

सभावृ ांत 
दनांक – ०६.१०.२०२०                      वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ टोबर -२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा मंगळवार दनांक ०६/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.    
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११) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१३) मा.बारसे यांका वण 
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८४) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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८६) मा.कुटे िनमला संजय 

८७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९०) मा.मुंढे उषा अंकुश 
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९२) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
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१००) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०३) मा. संजय म हारराव वाबळे   

१०४) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

१०५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

         

      यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.अ जत पवार- 
मा.अित र  आयु  (२), मा. वण तुपे - मा.अित र  आयु  (३), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे- .िश णािधकार , मा.गायकवाड-
जनता संपक अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
                    ----                          
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह खालील मा यवरांचे 
द:ुखद िनधन झालेले अस याने यांना दांजली अपण करणेत यावी.  ल मण 
उंडे – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भाजपाचे नगरसेवक व माजी थायी सिमती 
सद य यांचे िनधन, पोपटराव फुगे – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
नगरसे वका िभमाताई फुगे यांचे पती यांचे िनधन, जसवंतिसंह- भारतीय जनता 
प ाचे जे  नेते व माजी क य मं ी यांचे िनधन,सुरेश अंगड - भारतीय जनता 
प ाचे जे  नेते व क य रे वे रा यमं ी यांचे िनधन,रामदास बोकड - पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक यांचे िनधन,शकंुतला साठे- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या माजी नगरसे वका यांचे िनधन,आशालता वाबगावकर- 
जे  िच पट,नाटय अिभने ी यांचे िनधन,भाऊ लोखंडे– जे  आंबेडकरवाद  वचारवंत 
यांचे िनधन,डॉ.शेखर बसु – यात अणुशा  व अणुउजा आयोगाचे माजी 
अ य  याचें िनधन, उमराव बडोल–ेज म-ुका मर या बडगाल ज ात दहशतवाद  
ह यात सीआरपीएफचे सहा.उपिनर क शह द,एस.पी.बालसु ह यम–जे  गायक 
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यांचे िनधन,वा.ना.उ पात – िस द भागवताचाय,क टर हंदु ववाद  वचारवंत यांचे 
िनधन, मिनषा – हाथरस अ याचाराम ये िनधन, द प गायकवाड – सा.का.व 
रा. यापार  सेलचे अ य  यांचे िनधन, सुरेश गंगाराम कवडे–पीएमपीएलचे कमचार  
यांचे िनधन, वसंत वाणी – भारतीय जनता प ाचे माजी नगरसेवक यांचे 
िनधन, भाकर म हार  कुटे – सामा जक कायकत, मोद कुटे नगरसद य यांचे 
वड ल,पु पा मानव कांबळे – सामा जक कायक या मानव कांबळे यां या प ी,रमेश 
व ठल नढे - सामा जक कायकत, आनंद पुजार  – सामा जक कायकत,साहेबराव 
खरात – माजी नगरसेवक यांचे िनधन  
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर – दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  

( सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, आपण 
सव मा यवरांना या ठकाणी दांजली अपण केलेली आहे. या ठकाणी सव 
देशाम ये एक तर कोरोना या मा यमातून संपुण जगावर संकट आहे. अशा 
प र थतीम ये देशभरात िनभयासारखी घटना घडलेली आहे. अितरेक  असेल कंवा 
गु हा करणार  मंडळ  असेल, प र थती कोणती आहे हे पाहुन गु हे कर त नसतात 
एक वृ ी या समाजाम ये वाढलेली आहे. भारताची क या ह चा या प दतीने अंत 
झालेला आहे. खरंतर अशा वारंवार घटना घडत असताना देशभर याचे पडसाद 
उमटलेले आहेत. येक जण आपआप या प दतीने िनषेध य  कर त आहेत.मी 
या ठकाणी राजक य भा य कर याची ह  जागा नाह .  असा असतो क , जी 
मुलगी असते ती प हलं भारताची क या असते,नंतर ती गावाची असते,नंतर ती 
ित या घरची क या असते. परंतु आपण या गो ीला वारंवार सामोरे जात असताना 
एक मोठ  महानगरपािलका हणुन आपली देखील भावना य  करणं अ यंत 
गरजेचं असतं कारण याचे पडसाद संपुण देशभर उमटले जातात.कदािचत आप या 
भावना य  कर यानं याला एक चांगल मुहूत  व प सु दा िमळू शकतं. एक 
कायकता हणुन  पंत धानांना प  िलहून समाधान होत असेल तर मला वाटतं 
आप या सभागृहा या वतीने अशा घटना घडु नये याक रता कठोर कारवाई कंवा 
कठोर िश ा हो या या ीकोनातून पाऊल टाकणं गरजेचं आहे. आ ण महापौर या 
ना यानं आपण प यवहार करावा कारण तुम या नावाम ये माई आहे. 
मा.शरदचं जी पवार यांनी म हलांना ५० ट के आर ण द यानंतर तु ह  महापौर 
पदावर आहात तुम या कालखंडाम ये हे सव िच  आप यासमोर येत असताना 
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आपली नैितक जबाबदार  काय आहे आ ण भ व याम ये अशा घटना होऊ नये खरं 
तर मला नेहमी असं वाटतयं क , आपण सवजण योगायोगाने दुबईला जातो, इकडे 
जातो, ितकडे जातो  ितथं अशा घटना का?  होत नाह त. आप याकडे लोकांना 
िभतीच राह लेली नाह . बगलोर म ये जी घटना घडली होती यांच मी अिभनंदन 
करतो हे माझे य गत मत आहे. आप या पंपर  िचंचवड शहरातील शाळा,कॉलेज 
म ये घटना घड यानंतरच भाषण कर यापे ा, आपण आप या शहराची काय 
काळजी घेऊ शकतो यावर आपण महापौर या ना याने आयु ांबरोबर चचा क न 
काह  उपाययोजना  करावी. पण ब-याच शाळा,कॉलेजमधनं मुलीनंा बाहेर पडता येत 
नाह  अशी प र थती आहे. ब-याच मुली घर  का सांगत नाह त तर मी जर का 
घर  वारंवार सांिगतलं तर मला शाळा,कॉलेजमधनं काढून घर  बसवतील आ ण 
ल न क न टाकतील अशी यांना िभती असते. कारण मा याकडे अशी घटना 
झालेली आहे. माई मी माझं कौतुक क न घेत नाह  पण माझी शाळा ह  
झोपडप ट तील मुलींसाठ  चालवतो या मुली मला सांगतात क , मी जर घर  
सांिगतलं तर माझे आई वड ल हे शाळा बंद क न माझं ल नचं क न टाकतील 
अशी यांना िभती असते. नको ितथं ठेकेदार चो-यामा-या करतात परंतु मुलीं या 
संर णासाठ  जो काह  खच करायचा आहे तो इथं करा. कोरोनाने सव माणसानी 
कशा कारे  जगावं कसं माणुस माणसांसाठ  कती मह वाचा आहे हे यािनमी ाने 
सांिगतलं आहे. आ ण ह  आप याला फार मोठ  िशकवण दलेली आहे. कदािचत 
िनसगाचा आप यावरती  राग होता हणुन यांनी यािनमी ाने य  केलेला आहे. 
तर मला वाटतं या शहरा या आ ण सभागृहा या वतीनं आपण दांजली तर 
अपण केलेली आहेच पण या गो ीचा  िनषेध तर कमीच आहे अशा य ंना 
कोटात न जाता सरळ बगलोर पॅटन राब वणेत यावा. परंतु या सगळया गो ीचे 
पडसाद आप याम ये सु दा उमटलेले आहेत हे दाखव यासाठ  मा. महापौर 
साहेब,आपण मा.पंत धान,मा.गृहमं ी,मा.मु यमं ी यांना रतसर  प यवहार 
करावा. यां या भाषेत तयार क न ते तातड ने यां याकडे पाठवावा. अशी मी 
मागणी करतो आ ण या घटनेचा मी िनषेध य   करतो. आ ण प ने यांनी या 
गो ीचा िनषेध य  कर यासाठ  पाठ ंबा देणेत यावा अशी मी मागणी करतो.  
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,आताच 
भाऊसाहेब भोईर यांनी जो वषय मांडला आहे याला खरोखरचं अनुमोदन ायलाच 
पा हजे. कारण ह  खुप मोठ  काळाची गरज आहे. आज मी या वॉडाची 
ितिनधी व करते या वॉडातील म हलांची काळजी आ हांला असते. माझा भाग 



8 
 
हा इं जिनयर ंग कॉलेज असेल,मेड कल कॉलेज असेल अशा सगळया कॉलेजसम ये 
बाहे न आलेली मुलं असतील अशी बर चशी मुलं/मुली आम या भागातील अनेक 
घराम ये रहातात.माई वषय असा आहे क , हाथरसचा बला कार झाला पण 
या या आगोदर बरेच बला कार झाले येक वेळेला वेगळा वषय, यके वेळेला 

वेगळ  प दत असते. एक कडे आपण उपाययोजना कर त असताना पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या लेवलवर आप या नगरसे वकां या माफत मी मागे सु दा 
हटलं होतं क , अशीच घटना आप या महारा ाम ये घडली होती. यावेळेला तु ह  

आम या नगरसे वकांची शांतता किमट  असेल, सुर ा किमट  असेल येक 
भागाम ये म हला या काम कर त असतातच म हलांचे कुठलेह   असतील तर 

ते म हलापयतच जा त पोहचत असतात. आ ण भाऊसाहेब, बला कार हा फ   
बला कार झा यानंतरच होत नसतो. या या खाल या पण टेजेस आहेत. आज 
काह  मुलींची छेडछाड होत असते,  ितला िश टया मार या जातात,कॉलेजमधुन 
मुलगी बाहेर येते यावेळेस अ ील बोलले जाते. मला वाटतं हा श द क का होईना 
हा बला काराच आहे. याला आळा घाल यासाठ  आप याला काय करावं लागेल,ह  
वचार कर यासाठ  आप याकडे परत एकदा संधी आप याकडे आली   आहे. मी 
क  सरकार कंवा महारा  सरकार ब लह  बोलणार नाह . पण मला पंपर  िचंचवड 
महापािलकेब ल बोलताना माझा भाग .२० हा कसा सुर त राह ल यासाठ  
मला नेहमी काळजी असते. एका ४ वषा या मुलींपासून ते ८२ वषा या हाता-या 
बाईवर ज हा आ याचार होत असतात त हा आपण का ग प बसतो. आज माझी 
किमशनर साहेब,आ ण मा.महापौरांना मागणी आहे क ,आप या पंपर  िचंचवड 
शहराचे पोिलस आयु  यां या बरोबर आमची एक बैठक लावा. मला वाटतं गे या 
५/६ म ह यापुव  मी हेच सांिगतलं होतं आ ण याला सवानी अनुमोदन दलं होतं. 
पण आजपयत अशी बैठकच झालेली नाह . आम या भागातील वषय काय 
असतात हे आ हांला मा हत असतात. कारण येक भागातील म हलांचा वषय 
काह  वेळेला वेगळा असु शकतो. बला कार होईपयत थांबायचं का?  छेडछाड  
होईपयत थांबायचं का? आ ण जोपयत मुली घर  सांगत नाह त क ,आई मला हा 
ास देतो,मावशी हा मला ास देतो पण ज हा एखाद  नगरसे वका कंवा सामा जक 

कायकत   आप या भागाम ये काम करते त हा ती या भागाची आई बनते 
यामुळे मुली ितला सांगत असतात क ,आई मला हा ास होतो. मा.महापौर 

आप याला वनंती आहे क , आज महारा ामधले वषय बघीतले तर येक 
भागाम ये वेगवेगळे वषय आहेत. आ ण येक वषय हाताळताना आ हांला 
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सु दा ास होतो. किमशनरसाहेब आ हाला तुमची साथ पा हजे. आ ण महापौर  
आम यापे ा तुमचा जा त वचक आहे.स ा ढ प नेते तुमचा जा त वचक आहे. 
पोिलस किमशनर सोबत आमची  एक िमट ंग  लावुन ा. आम या वॉडातील जे,जे 
वषय आहेत ते या पोलीस चौक पयत पोहचतील. आ ण आ हाला हाताळ यासाठ  
आ हांला एक नवीन संधी िमळेल. हे जे नराधम आहेत यांना फ  फाशीची िश ा 
नाह  तर जसं बगलोर पॅटन झाला तसा पॅटन हा राबवलाच पा हजे. मग तो माणुस 
कुठ याह  जाती धमाचा असो पण मला वाटतयं  आपण हे फ  बोलतोय,हे 
बोल यासाठ  याची अंमलबजावणी कर यासाठ  पंपर  िचंचवड महापािलकेकडुन 
आप याला काय करता येईल यासाठ  तु हां सगळयांना िमळून यासाठ  आप याला 
य  नाह  तर उपाययोजनाच करावी लागेल. येक मुलगी घरांमधुन ज हा 

शाळेम ये जाते भाजी आणायला जाते,कामाला जाते,घरातुन बाहेर जाते मला वाटतं 
येक मुलगी ह  प ह या वषापासून कुठ या ना कुठ या बला काराला सामोरे 

गेलेली असते. श द क बला कार असतील बला कार हणजे तोच वषय नसतो 
क , याच वेळेला बला कार झाला. माई तु ह  खरोखरचं आम या माई आहात  
महापौर नंतर पण बाई हणुन यावेळेस तु ह  या यासपीठावर बसलेले आहात 
यावेळेस तु हांला हा वषय यावाच लागेल. कारण ह  या काळाची खुप मोठ  

गरज आहे. यासाठ  तु हांला उपाययोजनेसाठ  तु हांला जे काह  करता येईल ते 
तु ह  करा. मी सु दा मा या भागा या वतीनं मी या हाथरस घटनेचा िनषेध 
न दवते यासाठ  काह  तर  ठोस उपाययोजना झाली पा हजे. या यापुढे बोलताना 
आ ह  काय करायचं,काय अंमलबजावणी करायची एवढं न बोलता या यावर आपण 
काय केलयं या याब ल पुढ या वेळेला काय सांगता आलं तर सांगावे. आयु  
साहेब, आपण पोलीस किमशनर बरोबर एक िमट ंग लावून ा. एवढ च वनंती 
करते,जय हद,जय महारा . 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, आता जो 
ठराव मांडला आहे याम ये या मुलीची मयत झालेली आहे ितला दांजली  
अपण केली आहे.मा या वतीने आ ण रा वाद  प ा या वतीनं दांजली अपण 
करते.हाथरसची जी घटना आहे गेली ५/६ दवस ट . ह .लावला क , खरोखरचं 
इतक  वाईट प र थती आज बघायला िमळते आहे. ितथेच बघायला िमळते 
अशातला भाग नाह  या याम ये महारा  सु दा काह  कमी नाह . फ  एवढंच आहे 
क , बोलायचं तर कसं बोलायचं इकडे स ा कोणाची,ितकडे स ा कोणाची मगाशी 
भिगनींनी सांिगतलं आहे क , मला महारा  सरकार कंवा क  सरकार ब लह  



10 
 
बोलायचं नाह . आ हांल बोलायचं आहे ते फ  एक म हला हणुन बोलायचं आहे. 
कुठ याह  सरकार ब ल बोलायचं हणल तर ताट एकच आहे फ  वाटया 
वेगवेगळया आहेत. अशी प र थती सगळयाच ठकाणी झालेली आहे. कोणाला 
बोलावं तर अडचणीच अडचणी िनमाण होतात. यापे ा या वषयाकडे आ ह  एक 
म हला हणुन बघतोय. महारा ाम ये सु दा भरपूर घटना घडले या आहेत. को वड 
सटरम ये ६/७ घटना घडले या आहेत. पु याम ये तर डॉ टर म हलांवरच घटना 
घडली आहे. हे घडत असताना कुठे तर  पु षांची मानिसकता  बदलली गेली 
पा हजे. आ ण पु षांनी म हलां या पाठ माग ेखंबीरपण े उभ ं राह ल ं पा हजे. अस ं
मला या संगी वाटतं. जसं आता मा या काह  बांधवांनी सांिगतलं क , खुप मोठ  
कडक िश ा झाली पा हजे. मी तर हणते आपण सगळयांनी िमळून माणुस 
हणुन आ ण हे येक य ंनी अशी घटना कुठे घडली तर या याकडे 

आप याला दुल त क न चालणार नाह . कॉलेज,गाडन कुठेह  असेल यावेळेला 
आम याकडे बड हॅली गाडनला ९.३० वाजता उड  मा न  एक मुलगी कंवा मुलगा 
यावेळेला आतम ये जातो ती घटना ितथ या द नगरमधलीच होती. आ ण ती 

मुलगी वयाने लहान होती आ ण ती े नंट होती. हणजे अशा घटना घडूनह  
आई-वड ल गु हा दाखल कर त नाह त. आता असं काह  झा या,झा या गु हा 
दाखल करतात, ऍबोरशन केलं जातं, ितला क टड त ठेवलं जातं. परंतु या घटना 
समाजाम ये वारंवार घडत असतात. अशा भावनीक घटना घडत असताना या 
आई-वड लांना,प कारांना,सामा जक कायक याना,  PM  सु दा सामा जक कायकतच 
आहेत नां परंतु यां यापयत  जाऊ न दे याची ितथली पोलीस फौज असेल कंवा 
ितथ या यं णेची मानिसकता सु दा न हती. कुठ याह  घराम ये एखाद  मयत 
झाली तर आप याला या दवशी जाता आलं नाह  तर दुस-या दवशी ितथं जाऊन 
यांच सां वन क न यतेो. परंतु ितथली प र थती बघीतली तर फार भयानक 

होती. मग या सरकारला ितथं काय करायचं होतं. प ह यांदा हणले बला कार 
झाला नंतर यां या कुटंूबातील लोकांनी  सांिगत यानंतर हे सगळं उघडक स 
आलं.माई समाजाम ये खुप अवघड प र थती आहे.  यासाठ  येक मुलीला 
स म केलं पा हजे. इथे दुसरं-ितसरं क न काह  चालणार नाह . या येक मुलीला 
आपण ताकद दली गेली पा हजे, येक मुलगी ह  भ कम झाली पा हजे.म हलांना 
आपण कोसस देणार पण कोसस म ये ितला कराटेचं िश ण,िश णा या बाबतीत 
कोसस दलेले आहेत का? यके भागाम ये म हला नगरसे वका आहेत यांनी 
आपआप या भागाम ये या गो ीवर वचक ठेवला पा हजे.आपण उ र देश सोडून 



11 
 
ा आपण पंपर  िचंचवड मधील सव नगरसेवक,नगरसे वका आहेत यांनाह  वाटतयं 

असं कुठंह  घडु नये हणुन आपण इथे सगळयांनी हा वचार केला गेला 
पा हजे.माग या वेळेस मी हणले होते क , एखादा ोजे ट तु ह  क  नका पण  
कॅमेरे बसवा. झालं का? काह  झालं नाह . आपण फ  इथे सभागृहाम ये बोलतो 
पण याची अंमलबजावणी होत नाह . आता या सगळया गो ींचा कंटाळा आला 
आहे. माई, मी माग या वेळेस तर तु हांला सांिगतले होते क , मा या वाडातील 
नवीन काह  ोजे ट क  नका पण संपुण पंपर  िचंचवड शहराम ये येक 
ठकाणी कॅमेरे बसले पा हजेत. पण आपण तसे केले नाह . मग काय उपयोग आहे 
इथे बोलून या ठकाणी आपण दांजली वाहणार आ ण घर  जाणार  कोणी 
कुठ या सरकार ब ल बोलायचं हणलं तर कोण बोलणार नांव ठेवायची नाह त. 
हणजे घटनेब ल बोलायचं आपण काय करायचं माई या यावर तर आपण आपलं 
पंपर  िचंचवड सांभाळलं पा हजे,आपला वॉड सांभाळला पा हजे. आ ण या यासाठ  
उपाययोजना शोध या पा हजेत. सुजाता भ कम आहे किमशनर साहेबांनी पोिलस 
किमशनर बरोबर िमट ंग लावली नाह  तर ती पोलीस टेशनम ये घुसेल. ितथ या 
पी.आय.ला बसवेल याची मला गॅरंट  आहे.परंतु हे कशासाठ  यां यावर दबावतं  
आलं पा हजे क , पंपर  िचंचवड म ये कुठे काह  घडलं नाह  पा हजे. नवीन 
आले या पोलीस किमशनर साहेबांनी सगळयांना नंबर पाठवले आहेत पण नंबर 
पाठ व याने सगळ कडे तशी प र थती आहे का? यांनाच सांगू ा सगळ कडे 
अलबेल आहे हणुन पण महापौर हणुन आपण यां या बरोबर एखाद  िमट ंग 
लावली तर यां यावर थोडासा वचक राह ल. नाह  तर इथे िनवडुन आलेली येक 
य  स म आहे आ ण येक य  ितथे जाऊन भांडू शकते. भांडण कुठ या 
प दतीने करायची हे यांना मा हत आहे. अिधकार  कसा आहे या प दतीने वागू 
शकतो. परंतु या ठकाणी भांडण क न चालणार नाह . तर आप याला  या मुळ 
गो ी समजायला पा हजेत. आ ण हणुन किमशनर साहेब,खरंच तु हांला या 
गो ीम ये पडायचं असेल तर पंपर  िचंचवड शहराम ये नुसतं खोदकाम क न 
केबलवा याला देवुन टाका. पण या या बरोबर कॅम-ेयाचे केबल आहेत क  नाह  हे 
बघा मी तु हांला यावेळेस सु दा सांिगतले होते. हे बघुन या आ ण येक 
ठकाणी आपला कॅमेरा बसला पा हजे. परंतु हे कुठेह  होणार नाह  सभागृहात या 
ओरडा आ ण िनघुन जा या याम ये कोणाची मानिसकता आहे काम कर याची असं 
हणल तर काय हणायचं शासनाची नाह  का? आता इथं आले या शासना या 

लोकांची नाह . या सभागृहाम ये िसिनयर लोक बोल यानंतर सु दा  कॅमेरे का? 
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बसवले नाह त. मी कॅमेरे हे मा या घर  लावावेत असं सांिगतल नाह . या 
सभागृहात बोल यानंतर काह ह  होत नाह . आ ण हणुन मी सव नगरसेवक आ ण 
नगरसे वकांनाह  सांगेन क ,तु ह  तुमचा भाग सांभाळा येक सद याला मा हती 
आहे क ,आपली मुले/मुली असतील मी हणत नाह  क ,याम ये मुलांचाच दोष 
आहे, या याम ये काह  अंशी यावेळेस मी मा या डोळयांनी बघीतलं आहे क , 
९.३० वाजता बड हॅली म ये एक मुलगा आ ण मुलगी आत म ये जाते याचा अथ 
ती मुलगी पण दोषी आहे. फ  मुलगाच दोषी नाह . येक वॉडाम ये आपण 
आप या कायक याची किमट  असावी. आ ण या प दतीने पंपर  िचंचवड 
शहराम ये काम हावं. तरचं ती खर  दांजली ठरेल असं मला वाटत माई. त हा 
किमशनर साहेब,बघा तु ह  अजुनह  फट आहात जर जमलं तर बघा. आमची 
अजुनह  इ छा आहे क , आपण इथंच रहावं आ ण या इ छेम ये तु ह  चांगल 
काह  काम करावं अशीच तु हांला न  वनंती करते आ ण थांबते.  
मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, आज 
या ठकाणी खरंतर भाऊसाहेबांनी या वषयाला सु वात केली सगळयां याच 
मनाम ये वषय होता क ,आज आपण या वषयावर बोललं पा हजे. आ ण जे काह  
आम या मनाम ये  कंवा भाऊसाहेबां या मनाम ये जे काह  असेल ते या 
सगळयांच हणणं होतं क ,बोल यानंतर देशात काय होतं,रा यात काय होतं यापे ा 
आ ह  या शहराचं नेतृ व करतो या शहराम ये अशी घटना होऊ नये. यासाठ  
आपण सवानी य  केले पा हजेत. आजह  मला आठवतयं क , २०१२ म ये 
मा या भागात एक वाईट घटना घडली होती. एक छोटसं बाळ होत या बाळावर  
अ याचार झाले होते. याबाबतीत आंदोलनं झाली,चचा झाली पण पुढे काह  
सो युशन नाह . रंकु पाट ल नावाची एक मुलगी होती ित यावर देखील   ऍिसड 
फेकले होते. परंतु अशा घटनेला आजपयत पूण वराम िमळाला नाह . ह  मा  
अ यंत शोकांितका आहे,द:ुख आहे. ५० ट के आर ण म हलांना िमळालं तर  
आपण काय केलं. असा  िनमाण होतो आ ण मनात वचार येतो क , आपण 
या यामधनं काय केलं. परंतु हे कर त असताना माई आप याला आवजुन सांगावसं 
वाटतयं क , आप या शहरासाठ  आपण नुसत न बोलता पुढ या ४ दवसाम ये 
आप यामाफत एक प रप क िनघालं पा हजे क , आपण आप या शहरासाठ  काय 
कृती तयार करणार आहोत याच एक प क आपण काढलं  पा हजे.  पंपर  
िचंचवडचे पोिलस आयु  हे शहराम ये पे ोिलंग कर त असतात.चार टवाळखोर 
पळून जातात आ ण चौकात जाऊन थांबलेले असतात. एकदा आपण पुढे गेलो तर 
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मागे काय घडतं याची शहािनशा केली पा हजे. आप या सगळयां या यापामुळे वेळ 
नसतो आ ण आ ण ह  घटना आप याला शेवटची ठरवायची असेल तर आपण 
िन तपणे ख-या अथानी इ पलीमट करणं,काम करणं,कृतीम ये एखादा वषय 
आणणं ह  काळाची गरज आहे.कारण येथुन पुढे या सभागृहाला दांजली 
वाह याचा सु दा ह क आपला नाह . कारण आपण सव  १३३  जण आ ण 
स मा.आयु  साहेब आहेत,महापौर आम या समोर असताना जर आपण आपलं 
शहरात अशा घटना थांबवु शकलो नाह  तर या सभागृहात येऊन काय उपयोग 
आहे. ह  घटना दुस-या रा यातील असली तर  ती एक ी आहे ित याब ल आपण 
द:ुख य  करतोय पण याच बरोबर मा या शहरात अशी घटना घडणार नाह  
याची खा ी सु दा मा.आयु  यांनी दली पा हजे.आ ण ह  खा ी दे यासाठ  काय 
उपाययोजना केली पा हजे. याचं एक िनयोजन आपण केलं पा हजे. तरचं ख-या 
अथानं आजची दांजली अपण के यासारखं होणार आहे.पु हा एकदा आमचं जे 
बोलणं आहे ते सभावृ ातं नांव येईल, पेपरला नांव येईल आ ण संपल असं कृपया 
यापुढे होऊ नये अशी वनंती आहे. ख-या अथाने ितला दांजली अपण करायची 
असेल तर मला वाटतयं क , येक य ला ित यावर अ याचार झाले तर चौका 
चौकात मेणब या पेटवायचं  आ ण घर  जायचं यापे ा तसं होऊच नये यासाठ  
काय पाऊले टाकली पा हजेत ते करा. आ ण आप या शहराचा वकास कर त 
असताना कुठं तर  माझी बह ण,मुलगी,माझी मै ण ह  या शहराम य ेसुर त आहे 
का? आ ण ख-या अथान ं आपण एक म हला महापौर असताना आपण या 
शहरातील म हलांसाठ  काय,काय केल ेआहे आ ण सगळयात मह वाची आप या 
शहराची जी नस आहे. ती नस कुठे दाबली आहे आ ण ती दाब यामुळे शहरातील 
कोण याह  नागर कांना याची वेदना होणार नाह  या ीकोनातून आपण िन तपण े
पाऊल े उचलली तर या मुली या बाबतीत जी घटना घडलेली आहे तशी घटना 
आप या शहरात घडणार नाह . आ ण हाथरसमधील घटनेम ये बळ  पडले या 
मिनषाला मा या वतीन े दांजली अपण करते जय हंद,जयमहारा .  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. “ इितहास के प ने फर 
न दोहराएंगे श ञ उठालो ौपद  अब गौर  न आएंगे ” खैरांजलीला झालेला 
मह लावरती अ याचार असेल, आई आ ण मुलीवरचा यातले सगळे आरोपी िनद ष 
सुटले. कोपड तले आजह  याया या ती ेत आहेत. द लीच िनभयाकांड 
झा यानंतर आपण सगळयानी या सभागृहात असले या येकानी संवेदना य  
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के या. याय िमळायला सहा वष लागले. आता आशाताईनी सांगीतल क , २०१२ 
ला, मला वाटत डॉ.िनलम गो-हे या नेतृ वाम ये आ ह  महानगरपािलकेपासून तर 
अिस टंट पोलीस कमीशनरांपयत आ ह  मानवी साखळ  केली होती आ ण 
यायासाठ  आ ह   सलग अनेक दवस पोलीसांबरोबर फरत होतो. आरोपी कोण 

आहे, तीन वषाच बाळ अ याचार क न रे वे ळावर टाकल होतं. तीचे आई-वड ल 
इथन िनघुन गेले. िनगड त या छोटया मुलीला आप या सगळयानाच ात आहे, 
मंगलाताई तुम या ल ात असेल, गोदड म ये सात वषाची मुलगी सापडली, आजह  
आरोपी सापडत नाह  आ ण कालचा हाथरस मधला, खैरंजलीचा मागासवग य, 
कोपड चा मागासवग य, मिनषा तोच वषय असं काह  नाह  क  मी जात हणून 
बघते या वषयाकडे. पण ञजातीवरती होणारे अ याचार यातन होणार  आमची 
मु कटदाबी, दांजली वाहायची हणल तर  प ाची बंधन. मला वाटत आपण 
कमान या या ञया आहोत आ ण या समाजाम ये आपण जर का प नास 
ट के आर ण घेत असू तर आप याला कुठ याह  प ाच कमान वत: या 
अ त वाचं.  आज मिनषा मेली नाह , आज भोतमांगले कुटंूबातील कुठ या आई-
भगीनीवर अ याचार झाले नाह   या तीथ बळ पड या नाह त, िनभया बळ  पडली 
नाह तर या सभागृहात असणार  आ ण तुम या आम या घरात असणार  येक 
ी या ठकाणी बळ  पडलेली आहे. आम यासाठ , यायदानासाठ  आ हांला 

दारोदार फराव लागत असेल तर आ ण कुणाचा दबाव असेल,कोणा या  दबावाला 
बळ  पडाव लागत असेल तर मी पाळत नाह  तसली कुठ ल बंधन  आ ण माननार 
पण नाह . काय करायचं माई,तु ह  महापौर आहात, ीच आहात आपण येका या 
घर  पु षाला ज म देणार  ीच आ ण मला याय माग यासाठ  मी बंधन 
पाळायची, का?  कुठ या एका शहरात,कुठ या एका रा यात, कुठ या तर   ठकाणी 
कोणाचं तर  सरकार आहे. देशभराम ये बघा,कोणाचं तर  सरकार आहे.सगळ कडे 
अशीच प र थती आहे. बाक चं मला मा हती नाह  पण म हलांवरचे अ याचार 
न क च  कमी होत नाह त.ग हमट कुठलंह  असलं तर , आ ण ह  घटना होत 
असताना इथं काय क सरकार माझं आहे हणुन ग प बसायचं, देशभराम ये 
वेगवेगळया ठकाणी  माझी स ा आहे हणुन मी ग प बसायचं. गेली ती पोरगी 
होती हो  कोणाची तर ,आ याचार झाला आहे,पाठ चे मणके तोडले,जीभेला इजा 
केली,कापली बोलू नये हणुन खैरलांजीपे ा भयानक कार केला होता. सभागृहात 
सांगताह  येत नाह  आ ण बोलताह  येत नाह . आ ण हे सांगताना शर र असं 
थरथरतं समोर यांना असं वाटतं क ,काह  तर  वेगळयाच गो ी  घडत जातात. 
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यु द पेटलेलं आहे हणुन. आ ण हणुन माई, माग या वेळेस आपण  
संभाजीनगर या गाडनम ये जो कार घडला होता यावेळेस आ ह  तु हांला 
सांिगतलं होत क , शहराम ये या, या ठकाणी गाड स आहेत, या ठकाणी अनेक 
लोक एक  येतात या ठकाणी सीसीट ह  कॅमेरे बसवा. आपण बसवतचं नाह , 
आपण बघतचं नाह , आ ण मग आ याचार झाला क  मग आप याला काह च 
िमळत नाह . आपण येतो दांजली अपण करतो, आप याला काय बोलायचं ते 
बोलतो आ ण िनघुन जातो. मला वाटत क ,एखादया म हलेवर अ याचार झाला तर 
या यावर राजक य प र थती काय आहे. या यावर बोल यापे ा सामा जक 

प र थती काय आहे.समाजाम ये एखादा वग का इतका दाबला जातोय. खरंच या 
ब चा-याची बोल याची  ताकद नाह  का? आ ण हणुन यांना दाबलं जातयं का? 
हा सु दा खुप फरक होतोय साहेब, सं वधानाम ये सांिगतल आहे क ,माणसांनी 
माणसाला  माणसासारखं वागायचं  पण नाह  वागवत. मग आ ोश करायचा नाह , 
रडायचं नाह ,भांडायचं नाह , कसं चालणार ? आ ण आप यासार या म हलेला 
आपण या समाजाचं ितिनधी व करतो आपण या समाजाचं नाह  तर संपुण 
शहराचं  ितिनधी व करणा-याला मनमानी हणत असु तर मला वाटतं येक नी 
आ मप र ण कर याची गरज आहे. मा.महापौर साहेब,माग या वेळेस आपलं ठरलं 
आहे क , येक शाळे या बाहेर असेल,कॉलेज या बाहेर असेल,पोलीस बसवा, यांची 
डयुट  लावा, आज तु ह  जर गेलात तर हणजे आपण बोललो आ ण या ठकाणी 
म हनाभराम ये या ठकाणी सगळं आलबेल सु  झालं अनेक कॉलेज असे आहेत 
क , या कॉलेजमधनं मुलींना बाहेर ये यास िभती वाटते. इथं जर का आ ह  
लोक ितिनधी हणुन बोलायला गेलो तर आपणच टारगेट होऊ हणुन पोिलसांची 
मदत यायची. पोिलसाची द ता किमट  असते ितची तु ह  मा हती या. 
किमशनर साहेब, तु ह  महानगरपािलकेचे किमशनर आहात,पोिलस किमशनर 
नाह त. पोिलस किमशनर साहेबांना आपण या ठकाणी या कार या सु वधा 
दले या आहेत. मग आ हाला असं वाटल होतं क ,या शहराम ये पोिलस किमशनर 
आ यानंतर जी काह  गु हेगार  आहे ती कमी होईल. मला वाटत वारंवार 
तुम याकडे मीच तुम याकडे त ार कर त होते.आम यापे ा इतर लोकांना 
पोिलसांकडे गे यावर कशी वागणुक दली जाते ते बघा. थािनक पोिलस टेशननी 
कुठ याह  भागातील नगरसेवक असेल तर याला व ासात घेतलं पा हजे. पण 
यांना व ासात घेतलं जात नाह . यांची कधी बैठक होत नाह . साहेब,आप या 

महापािलकेम ये एका म हला लाकने तुम याकडे त ार दाखल केली होती. तु ह  
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किमशनर आहात  तु ह  याला संशियत कधी करणार, तु हांला आढळला तर 
तोपयत अनेक कारचे दबाव  तुम यावरती येतात. प हलं याला घर   पाठवलं 
पा हजे आ ण मग याची चौकशी केली पा हजे. पण आपण लेटच करतो आ ण 
ज यावर अ याचार झाली ितने तुम याकडे यायचं हो,अम या,अम यांनी 
मा याकडं बघीतलं होतं मला ितथं ल जा िनमाण झाली आ ण मग तुमचा िनणय 
ठरणार मग याम ये पु ष कोण आहे,म हला कोण आहे सगळयांची आळ िमळ  
गुपिचळ  आहे. का? होतं साहेब,असं त ार आ यानंतर  प हलं या आरोप घर  
बसवायचं आ ण मग चौकशी करायची, कोणी सांिगतलं का गु हेगारांना  हं मत 
लागते साहेब,ल ात या तु ह , आता आम या भिगनी मंगलाताई हणा या  मी 
ऐकलं,पा हलं आहे. सुजाताताई हणा या बला कार हा शार र क नाह  तर तो 
बघ याने सु दा होतो. आ हांला तुम याकडे यायासाठ  िभक मागावी लागते. 
आ ण आ ह  काह  क  शकत नाह . आपण का करत नाह  साहेब, तुम याकडे 
एखादयाब ल त ार आली असेल तर याला संधी दली पा हजे. पण या ठकाणी 
काय होतं माझी जर का त ार असेल तर मलाच आरोपी या कठडयात उभं केलं 
जातं. मी कुठ या वषयावर बोलते हे तु हांला चांगलचं मा हती आहे. मला या 
वषयाचा या ठकाणी उ लेख करायचा नाह . पण तु ह  जर काळजी घेणार नसाल 
तर या महानगरपािलकेम ये आम या अनेक म हला भिगनी आहेत या वारंवार 
तुम याकडे त ार करतात यां या त ार वर जर का आपण काळजी घेणार नसाल 
तर आपण आयु  आहात,आपण पालक आहात. मा.महापौर साहेब, मगाशी जसं 
भाऊसाहेबांनी सांिगतलं क , आपण प  िलहा, प  तर िलहाच पण याचबरोबर 
आप या शहरातील येक भागाम ये म हलांचे नेतृ व  मोठया माणात 
आहे.आप याबरोबर जेवढे पु ष नगरसेवक आहेत सगळया जणांचे वभाव आपण 
पा हलेला आहे. गेली १५  वष या सभागृहात मी पण येते. सगळयांची मानिसकता, 
सगळयांच एकंदर बोलणं चालणं पाहतो यामुळे फार वेळ लागत नाह  माणसं 
ओळखायला यां याबरोबर आपण एक किमट  तयार क न आपण दबावतं  
शासनावरती वाढवलं पा हजे. िनभया करणानंतर असं वाटलं होतं क , बाबा आता 
ठक आहे एवढा मोठा वषय झाला संपुण देश पेटून उठला होता. आ ण आता 
आ ह  सुर त राहू गाव,खेडयात,ग ली,मोह यात  कुठं ना कुठं हा कार चालूच 
असतो. कुठं चुकतयं, सं था कमी पडतात,समाजाचा दबाव कमी पडतो, काय केलं 
पा हजे. पा को ऑडर आ यानंतर इतका ाँग कायदा आला क ,मला असं  वाटलं 
क , आता तर  लहान मुलीवरचे अ याचार थांबतील. पण आप या शहराम ये  ७ 
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वषा या मुलीवर बला कार होतो,९ वषा या मुलीवर बला कार होतो. काय करायचं?  
अरे,तो िन पाप जीव आहे ितला काह च कळत नाह . काय होतंय वत:ला ते ह  
ितला कळत नाह . वरोधी प नेते ससुन हॉ पटलला आले होते आ ण आ ह  
िनलम गो-हेताई बरोबर आ ह  ससुन हॉ पटलला गेलो होतो.  ितथे ८/९ वषा या 
मुलीवर झालेला अ याचार या बाळाला कळतचं न हतं. ह  घटना खुप जवळून 
पा हलेली आहे. लममधले वषय तर बाहेर पण येत नाह त हो, यांना तर काय 
वागणुक िमळते हे आ ह  डोळयांनी बघतो. हातापाया पडून गु हे दाखल करावे 
लागतात. हणुन माई,आपण सगळयांनी यासंदभातील खरंतर साहेब,आ ह   
हणजे तु ह  जसं हणता क , म हलांना िश ण देतो पण नेमकं कशाचं 
िश ण देता. मी टँड ंग किमट ची चेअरमन असताना मी युडो कराटेचं ेिनंग  

मुलींना वाडयावाडयात ा,खाजगी शाळा,महापािलके या शाळाम ये ा, कॉलेजम ये 
पण ा. आपण हजारो कोट  पये आपण वकास कामावर उडवले आहेत.तु ह  जर 
का याचा हशोब काढला ना साहेब, या या .००००१% सु दा खच आपण या 
म हलांवर  केलेला नाह . मानिसक स मीकरण आ ण शार र क स मीकरण या या 
संदभात आपण काय करणार आहात.   आ ह  सांिगतलं क  यांना युडो कराटेचं 
ेिनंग ा  आजपयत आपण यावर काह च केलेलं नाह . िनभया करणानंतर सु दा 

आ हांला वाटलं होतं आ ह   वारंवार पाठपुरावा केला होता पण आपण केलं नाह . 
म हलांना जसं ेिनंग देता यांची आथ क उ नती हावी हणनु याच माणे यांचे 
मानिसक स मीकरण करणंह  गरजेचं आहे. समोर यांनी नुसता पाय आपटला तर  
म हलां या हातापायांना घाम फुटतो.या म हलांच स मीकरण कोण करणार, 
या याकडं आपल ल  का नाह , म हला स मीकरण झालं पा हजे आ ण यासाठ  

नवीन चांगले कायदे केले पा हजे. यांचे आथ क स मीकरण तर आपण करतोच 
मानिसकवरती पण करा आ ण शार र कवरती पण करा. युडो कराटे आले पा हजे हे 
उ ाचं भ व य आहे. उ ाचं भ व य आहे  हे आ ण ते भ व य आजच पुसलं जातयं. 
माग या वेळेस मला िननावी प  आलं होतं यावर शेवटपयत कायवाह  काह  
झाली नाह . मग काय या िश कांची आपआपसा भांडणं ठक आहे.  या पु ष 
िश काची ा सफर करा,६ म हने घर  बसवा, स पड करा, थड पाट ची एखाद  
किमट  नेमा हे आपण नाह  केलं. जे छोटे वषय आहेत सहजपणे आपण हाताळू 
शकतो. या याकडे दुल  होतं आ ण मग एकदा एक चोर  पचली क , माणुस  
मोठ   चोर  करायला जातो. मा.महापौर साहेब,आप याला वनंती आहे क , आपण 
किमशनर साहेबांना आदेश ावेत क , म हलां या आथ क स मीकरणांकडे जसं 
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आपण जा त ल  देतो तसं म हलांच मानिसक स मीकरण आ ण यांच  
शार र क जे आहे याम ये मुली असतील,म हला असतील म हलांना अनेक गो ी 
येतात तर यां याकडे िशकलं पा हजे. म यंतर  आपण फेसबुकला ह ड ओ पा हला 
असेल,८० वषा या आजी खुप सुंदर लाठ -काठ  फरवत हो या ते श  खुप चांगल 
आहे ते आ मसात करता आलं पा हजे. िशकता आलं पा हजे.मुलींना जर अशा 
ना व यपुण गो ी िशकव या आ ण मला माझं वत:च जर   संर ण करता आल  
तर  समाजाम ये या वाईट घटना घडत असतात याला काह  अंशी तर  पायबंद 
घालू शकतो आ ण या लेक चा तु हा-आ हांला आिशवाद लागणार आहे. आ ण तो 
आिशवाद आपण आप या पदरात कसा यायचा तो िन तपणे मा.महापौर 
साहेब,आपण ठरवावं याच बरोबर पोिलस किमशनर साहेबांबरोबर एक िमट ंग 
आयो जत करावी. आयु  साहेब,१५ ऑ टोबर पासून काह  शाळा चालू होणार 
आहेत पण तु ह  चालू करता क  नाह  हे आ हांला मा हती नाह . जर आज शाळा 
चालू नसतील तर आता तु हांला अ यासाला खुप वेळ आहे. किमशनर 
साहेब,याम ये फ  मुलीच बळ  पडतात असे नाह  ८ ते ९ वषाचा कवळा पोरगा 
तुम या बंग या या थोडं पुढं गेलो आ ण साईड माज न या र याने टन मारला 
या ठकाणी या यावर अनैसग क अ याचार झाले होते. तो उ यानी र ाने 

नहालेला होता. हा सु दा कार समाजाम ये घडतोय. तर या यावर कसा पायबंद 
घालायचा या कोवळया जीवांना जर आपण आतापासून चांगल िश ण दलं,चांगले 
आचार- वचार,सं कार यां यावर दले तर िन तपणे या गो ीवर आपण पायबंद 
घालू शकतो. परत एकदा या ठकाणी या सगळया अ याचार त ब-याच बळ  
पडले या मा या भिगनी आहेत याम ये कोणाची मुलगी असेल,कालपरवा गेलेली 
मिनषा असेल ितला मी या ठकाणी भावपूण दांजली अपण करते. आ ण परत 
एकदा मा.महापौर,मा. किमशनर साहेब आप याला वनंती करते क , माट 
िसट म ये आपण या,या ठकाणी कॅमेरे बस वणार आहोत तुपे साहेबांना मा हती 
आहे क ,आ ह  अनेक वषापासून याची मागणी कर त आहोत. सव गाडन, 
पाणीपुरवठा, भाग आ ण म यंतर  पोिलस आ ण शासनाने काह  आदेश दलेले 
आहेत  भागातील चौका,चौकाम ये कॅमेरे बस व यात यावे. हणुन आ ह  
तु हांला माग या  वेळेस वनंती पण केली होती क , आपले जे मॉिनटर ंग सटर 
आहे ते आप या ब ड ंगम ये असलं पा हजे. आ ण हे सटर टळक चौकात गेलंल 
आहे. ितथं आपला कं ोल राहणार नाह . आज तु ह  या ठकाणी किमशनर आहात 
उ ा दुसरेच किमशनर येणार आहेत. तर या ठकाणी वॉर म केला असेल, वरचा 
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मजला असेल कंवा आप याला रा य शासनाचे फार काह   िनयम लागु नाह त. 
अनेक ठकाणी आप याकडनं  िनयमांची पायम ली होतच असते. जर का तु हांला 
हजार/दोन हजार के.फुटाची जागा लागत असेल तर ती या महानगरपािलके या 
आवारात असली पा हजे. आ ण यावर महानगरपािलकेचा कं ोल पा हजे. कारण 
चौकात लावले या कॅम-ेयापैक  अनेक कॅमेरे बंद आहेत. आ ण तु ह  परत माट 
िसट म ये जे कॅमेरे लावणार आहात ते चौकातच असणार आहेत. यातनं फार 
काह  फायदा आ हाला होणार नाह . हणजे महानगरपािलकेने वतं  हणजे 
नगरसेवक सांगतील या ठकाणी आ ण मला जर वचारलं, िसमाताई तु हांला 
कॅमेरा बसवलेला आवडेल तर मी सांगेन बालाजीनगर लावा, या या ठकाणी 
अंधार आहे या, या ठकाणी मला कॅमेरे लावून ा. कारण या ठकाणी अनेक वाईट  
कार घडतात. त हा आ ह  तु हांला वनंती करतो क , खरंच या ठकाणी कॅम-े

याची खुप गरज आहे कारण अ याचार त आ ह च असतो आ ण आ हालाच याय 
माग यासाठ  र यावर यावं लागतयं आम या बरोबर आम या भिगनी असतील 
आ ह  तु हांला मागणी करतो क , कॅम-ेयाची लवकरात लवकर यव था करावी 
आ ण पोिलस किमसशनर साहेबां बरोबर आपण िमट ंग घेताना सवप ीय 
सद यांना बोलवून याच सभागृहाम ये घेतली तर जा त चांगले होईल. कोरोनाचा 
ादुभाव हळुहळु कमी होत आहे. परंतु अ याचार थांबत नाह त यामुळं याला 
भागवाईज िमट ंग तु हांला घेत नाह  तर नवीन पोिलस किमशनर साहेब आलेले 

आहेत ते डॅिशंग आहेत,अनेक नगरसेवकाबरोबर,सामा जक कायक याबरोबर मी 
यांचे फोटो ा स पा हलेले आहेत. एकंदर त ठक वाटतयं पण काम करतील त हा 

या शहरातील गु हेगार ,आ याचार कमी करावेत यासाठ  पोिलस किमशनर 
साहेबांबरोबर एक िमट ंग आयो जत करावी याच बरोबर येक पोिलस टेशनचा 
पी.आय. आ ण यां या हाताखालचे रायटर या या पोिलस टेशन या अंडर 
कती म हलांवरती आ याचार झाले, वनयभंग असेल,बला कार असेल,छेडछाड असेल 
या करणात कती गु हे दाखल आहेत याचा लेखाजोखा घेऊन आपण बोलवावे 
आ ण ख-या अथान आपण होणा-या गु हेगार ला आळा घालणार आहोत एवढंच मी 
आप याला या ठकाणी सांगते याच माणे सगळया अ याचार त म हलांना मी 

दांजली वाहते आ ण देवा परमे रा या या ठकाणी असतील या ठकाणी  
यां या आ याला शांती लाभो ध यवाद. 

मा.संिगता (नानी) ता हाण े - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  
आज मी मा या कुटंूबातफ या मुलीला दांजली वाहते. मा या भागाम ये संपुण 
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झोपडप ट  आहे. तर या ठकाणी  कॅमेरे बस व यात यावे. कॅमेरे बस व यानंतर 
या ठकाणी कोणी म हलांची छेडछाड केली तर बघता येईल. मी पाठ मागे पण 

आयु ांना हणलं होतं क , आम या भागाम ये केबल टाकतात पण  ते 
कशासाठ  टाकतात पुण लाईन खोदुन पण झालेली आहे. याबाबतीत मी यांना 
फोन पण केलेला होता. तर यांनी सांिगतले होते क ,आपण यां यावर कारवाई 
क  पण आजपयत यां यावर काह च कारवाई झालेली नाह .खोदलेलं काम तसंच 
आहे. फ  यांनी केबल गाडलेली आहे. ह  केबल कशासाठ  गाडलेली आहे. याम ये 
कॅमेरे बस वले असते तर आ ह  हणले असते क ,ह  कॅम-ेयासाठ  खोदलेलं 
आहे.पण आ हांला याची थोड  सु दा मा हती दलेली नाह . भागाम ये जर अशा 
काह  वाईट घटना घड या तर समजा आपण या ठकाणी कॅमेरे बस वले असते तर 
आप याला समजले असते. टॉवरलाईनचा वषय असो, वेणीनगर मधील चौकाचा 
वषय असु ा,िशवाजी चौक या ठकाणाहून या म हला कामाला जातात  
सं याकाळ  ९ ते १० या दर यान मुले म हलांची छेडछाड करतात याच ठकाणी 
कॅमेरा असता तर कोणी छेडछाड केली आहे हे समजले असते. मा या भागाम ये 
एक अशी घटना घडली होती क , एक म हला पायी जात  होती आ ण काह  मुले हे 
टु ह लर गाड हून जात होते. आ ण ितची छेड काढली होती. आता िसमाता नी जे 
सांिगतल आहे तशी टोलवाटोलवी क  नका, या ठकाणी केबल टाकलेली आहे 
या ठकाणी कॅमेरे तर  बसवा नां कॅमेरे बस व यानंतर कुठे गु हा घडतो हे पण 

आप याला समजेल. मा या भागातील शाळेतील मुलींवर अ याचार झाला होता 
यासंदभात मी आयु ांना पण प  दलेलं होतं. यावेळेस पीनगर या डपाटमटनी 
मला सांिगतल ंहोतं क , ताई,कुठे काय होतंय ते आ हांला सांगा आ ह  या ठकाणी 
थांबून या मुलांवर कारवाई करतो. तु ह  जर या ठकाणी कॅमेरे बस वले असते 
तर डपाटमटला सांग याची गरज पडली नसती नां, या मुलीं या बाबतीत जी घटना 
घडलेली आहे तशी घटना आप या शहराम ये घडू नय ेएवढ च माझी इ छा आहे. 
आ ण येक चौकात कॅमेरे बस व यात यावे. माट िसट या योजनेम ये बसणार 
आहेत हणुन सांगताय पण आतापयत कुठंच कॅमेरे बसलेले नाह त. ते कॅमेरे 
बस व यात यावे एवढंच सांगते आ ण थांबते.  

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  हाथरस 
म ये जी घटना घडली आहे या घटनेचा मी महारा  नविनमाण सेने या वतीने 
आ ण पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने तसेच सव नगरसेवक,नगरसे वका यां या 
वतीने भावपूण दांजली अपण करतो. याच माणे माझे आदरणीय नगरसेवक 
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ल मणकाका उंडे,द ाकाका साने, याच माणे जावेदभाई शेख यांनाह  भावपूण 

दांजली अपण करतो. सवप ीय नगरसेवक,नगरसे वका यांना एक सांगु इ छतो 
क , पु हा एकदा  दड वषानंतर महापािलके या िनवडणुका आहेत कालावधी अ यंत 
खुप कमी झालेला आहे. कमी कालावधीम ये हे कोरोना सकंट आप या 
डोळयासमोर आहे.आ ण या कोरोनासार या संकटाला सामोरे जात असताना 
आप या या तीन नगरसेवकांना शह द हावं लागलं आहे. माझी सवप ीय 
पदािधका-यांना वनंती आहे क , मा.महापौर साहेब,आप याला पण वनंती आहे 
क , या ठकाणाहून हे नगरसेवक आप याला सोडून गेलेले आहेत या ठकाणी आता 
पु हा एकदा पोटिनवडणुक होईल तर ह  पोटिनवडणुक न घेता सव प ा या 
नगरसेवकांनी या ठकाणी येऊन एक  बसलो आ ण या भागातील नगरसेवक 
आप याला सोडून गेलेले आहेत यां याच कुटंूबातील एका सद याला पु हा ५/६ 
म ह यासाठ  संधी दे यात यावी. आ ण ह च एक मोठ  दांजली  आपण एक 
समजु शकतो. याच माणे आप याला एक वनंती आहे क , कोरोनासार या या 
महामार म ये येक नगरसेवक  काम कर त आहेत आ ण यांना आपण वमा 
सुर ा कवच म ये घेतलं पा हजे अशी वनंती करतो.आ ण थांबतो.ध यवाद  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ  वषय खरा 
तर दांजलीचा आहे. आ ण भाऊसाहेब यावेळेस एखादया वषयाची सु वात 
करतात यांचा ामा णक हेतु असतो क , एखादया वषया या संदभाम ये आपण 
िनषेध य  केला पा हजे. याचे वॉशन आप या शहराम ये उमटल े गेले 
पा हजेत. हाथरसची घटना घडली मला आठवतय भाऊसाहेब, या सभागृहाम ये 
आपण बोलतो. ५ तास एखादया मुलीवर ज हा बला कार होतो अशा प दतीने 
आपण मला वाटतयं आं  देशामधील घटना होती. यावेळेस आपण  अशाच 
प दतीची चचा केली या ठकाणी आप या सव म हला भिगनींनी आपले मनोगत 
य  केलं. पण सरकार कुठलेह  असो मला कधी,कधी ठेवा  क ,कधी उ र 
देशम ये घटना घडतात तर कधी राज थान म ये घडतात अशा प दती या 

भागाम ये आज सुदैवाने आज कोणीह  नाह  जात पण एक िन तपणे 
सुजाताताईनी  पोटितकड ने आप या भावना मांड या आहेत क ,म हलांच संर ण 
झालं पा हजे.सव म हलांनी आप या भावना य  केले या आहेत. मा.आयु  
साहेब,आप याला माझी वनंती आहे क , खरं तर या शहराचे पोिलस आयु  सु दा 
चांगले आहेत.यां या मागचा अनुभव पा हला तर खरंच चांगले आहेत. मा.महापौर 
साहेब,माझी आप याला वनंती आहे क , आपल शहर सुर त राह यासाठ  माट 
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िसट या मा यमातून आपण कॅमेरे बसवतोय   परंतु कोणी तर  बोलता,बोलता 
सांिगतल क , येक गाडन म ये जर कॅमेरे बसवले तर िन तच याचा चांगला 
उपयोग होऊ शकतो. याचं कारण आहे क , मंगलाताई या या ठकाणी या या 
जवळ बड हॅली गाडन आहे याच भागाम ये मी पण राहतो रा ी ९ ते १० वाजता 
ब-याच मुल ं आ ण मुली एखादया गाडनम ये जातात.मा या डोळयासमोर एका 
मुलीला  हणले क ,बाळा तु इथं काय करतेस तर ती हणाली क ,मी मा या 
िम ाला भेटायला आले. मी हणलो क ,आता रा ीचे ९.०० वाजले आहेत आ ण तु 
िम ाला भेटायला आलीस तु या जीवाचं काय कमी जा त झालं तर प र थती 
कती वाईट होईल. खरंतर या समाजाची मानिसकता बदल याची या पुढ या 
काळाची  गरज आहे. मा.महापौर साहेब,मी आप याला वनंती करतो क , माई 
आप या नावाम ये माई आहे आ ण येकजण हणतो क , सुजाताता नी 
सांिगतलं आहे क , पोिलस किमशनरां या समोर सव म हला नगरसे वकांची एक 
िमट ंग लागली पा हजे.माई मला खा ी आहे क ,तु ह  आयु  साहेबां या बरोबर 
राहून  कृ ण काश साहेबांना फोन केला तर ते तु हांला कधीह  वेळ देतील. 
यापुढ या काळाम ये आप या शहरातील म हलां या सुर ेसाठ  जे,जे काह  करता 
येईल यासाठ  आम या सगळयाचंा याला पाठ ंबा आहे. याला कोणी वरोध 
करेल अशी प र थती नाह . हणजे सगळया प ाचे नगरसेवक 
असतील,पदािधकार  असतील यांनाह  असे वाटतं क ,आपलं शहर हे 
म हलां यासाठ  सुर त असं असलं पा हजे. मा.महापौर साहेब,मी आप याला 
वनंती करतो क , पोिलस आयु ां या समोर सव म हलां या बरोबर भेट घेऊन 
म हलां या सुर ेसाठ  या, या उपाययोजना करता येईल या आपण करा यात या 
सभागृहाम ये ५/६ माजी महापौर म हला आहेत यांनी या पदावर काम केलेलं 
आहे यांना मा हती आहे क ,एखादया कामाची सु वात ह  आपण केली पा हजे. 
हणजे माग या वष  आपण म हलां या सुर े या संदभाम य े बोललो होतो पण 

एखाद  गो  नाह  झाली. आपण  पाठपुरावा करताना  आप याला मा हत आहे 
क ,ह  कॉप रेशन आहे हणजे सरकार या कामाम ये याला रेटा लाव यािशवाय 
होत नाह . त हा मा.महापौर साहेब,आप या नेतृ वाम ये म हलां या सुर ेसाठ  
या, या म हलांनी सुचना के या या सूचनांची अंमलबजावणी होईल असं काम 

करावं एवढ च वनंती करतो. आ ण सिचननी खुप चांगली सूचना केली आहे मला 
मा हती आहे क ,ल मण उंडे,द ा काका,जावेद शेख असतील हे तीनह  नगरसेवक 
गेले ब-याचवेळा अशी प र थती होती क , कॉप रेशनचे कमचार  हे ८ तास काम 
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करतात आ ण नगरसेवक हा समाजासाठ  १५/१६ तास काम करतो. आ ण सगळया 
नगरसेवकाची अशी काह  प र थती नाह . अनेक माजी नगरसेवकांचा इितहास 
बघीतला तर आजह  आजी- माजी नगरसेवक   र ा चालवतात याची आप याला 
क पना आहे. माझी वनंती आहे क ,एखादयाने सांिगतलं क ,मला नको आहे हे 
परंतु या  कुटंूबाची वाईट प र थती आहे या कुटंूबाला अशा नगरसेवकाला अशा 
प दतीचं कोरोना वमा कवच दलं तर मला वाटतयं क , बाक चे जे काम करतात 
सुदैवाने आपली कोरोनाची सं या कमी होत चाललेली आहे. परंतु याचं, यांच अशा 
प दतीने िनधन झालेलं आहे. यांना आप याला काय मदत करता येईल का? 
अशाह  प दतीचा वचार करावा. ऍ युएली िनवडणुक म ये  सगळयांना असं 
वाटतयं क , अशा प दती या िनवडणुका आ यानंतर सगळया प ा या ने यांनी 
एक त बसुन आपण या संदभात काय िनणय यायचा हा या यावेळ या 
प र थतीवर अवलंबुन असेल. या प दतीनं आपण काम क  या एवढंच मी 
या संगी आप याला सांगतो आ ण थांबतो.  

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ   आजचा 
वषय दांजली वाहणेसाठ  मांडलेला आहे. मी सु दा या सभागृहात नगरसेवक 
ल मण उंडे,जावेद शेख,माजी नगरसे वका शकंुतला साठे, माजी महापौर रंगनाथदादा 
फुगे, िभमाताई फुगे यांचे पती पोपटराव फुगे यांचे द:ुखद िनधन झालेले आहे तसेच 
आप या शहराम ये कोरोना या महामार मुळे यांचे िनधन झालेले यांना मा या 
भागा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते. आ ण आयु  साहेब, येक 

चौकाम ये,गाडनम ये कॅम-ेयांची खरोखरच गरज आहे कारण या काह  घटना 
घडतात या चौकाम ये जा त घडतात कारण चौकाम ये यांना काह  कामधंदा 
नाह  अशी मुले बसलेली असतात आ ण ते मुलींची आ ण म हलांची  छेड काढ त 
असतात. कालच पेपरला बातमी वाचलेली आहे क , दवे घाटाम ये गाड म ये 
मुलगी चालली होती ित या बरोबर माणसं असताना सु दा ितची छेडछाड होत 
असेल तर आप याला सु दा बाहेर पडायची िभती वाटायला लागली आहे. म हला 
कतीह  सुिश ीत अस या तर  यां यावर सु दा आ याचार होत आहेत.आप या 
मुलींना सु दा बाहेर पाठवायची िभती वाटत आहे. निशब आता कॉलेज बंद आहे 
हणुन थोडसं माण कमी आहे. आ ण शाळा,कॉलेज चालू झा यानंतर हा वषय 

वाढणार आहे. यां यावर कतीह  कठोर कारवाई केली तर  हे थांबायला खुप 
अवघड आहे. आयु  साहेब,आता सुजाताता नी जो वषय मांडला आहे आपण 
पोिलस किमशनर साहेबां बरोबर एक बैठक घेऊन अशा वाईट वृ ीचे जे लोक 
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आहेत यां यावर खरोखरच कठोर कारवाई केली पा हजे तरच याला आळा 
बसेल.आ ण यांच िनधन झालेलं आहे यांना मी दांजली अपण करते. 

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ   आज 
आपण या सभागृहात आप या सवाचे सहकार  ल मण ता या उंडे यांचे तसेच  
िभमाताई फुगे यांचे  िम टर पोपटराव फुगे आ ण शहराम ये गे या काह  
दवसाम ये कोरोनामुळे माजी नगरसेवक खरात, खोमणे यांचे द:ुखद िनधन झाले 
आहे यांना आपण दांजली वा हली आहे. त हा या सव जणांचे िनधन  झाले 
आहे यांना मा या प ा या वतीने आ ण सभागृहा या वतीने भावपूण दांजली 
अपण करतो. आ ण संपुण देशाम ये  हाथरसम ये जी घटना आहे याबाबतीत 
आप या सव म हलां सद यांनी आपले मनोगत य  केलेलं आहे. याब लची 
संवेदनिशलता य  केली. आयु  साहेब,आप याला सवानी सांिगतलं आहे क , 
सीसीट ह  कॅमेरे बस व यात यावे, िश ण मंडळात बदल असतील, म हला 
बालक याण म ये काह  बदल असतील माई आप याला माझी वनंती आहे क , या 
शहरामधील नागर कांवर  सं कार घडवत असताना  िश ण मंडळ असेल,म हला व 
बालक याण सिमती असेल यांची कुठे तर  जबाबदार  आहे. परंतु मागील ४ वष 
झाले कंवा या या आगोदर असेल कारण मी तर येक सवसाधारण सभेम ये 
सांगत असतो क , या िश ण मंडळा या ठेकेदाराकडे,म हला बालक याण या 
ठेकेदाराकडे यां याकडे जरा आपण दुल  क न जरा फोकस या शहरातील 
लहान,लहान मुलं/मुली असतील यां यावर न क च चांगले सं कार होतील. पा को 
सारखे कायदे याबाबतची मा हती  िसमाता नी सांिगतली आहे.पण समाजातील 
विच  म टॅिलट ची माणसं असतात यांना कुठं तर  थांबवता येत नाह  असं मला 
वाटतं. हाथरस सार या घटनेनं तर देश हादरला आहे. िनभयासार या घटनेनं 
देखील संपुण देश पेटून उठला होता. यानंतर स ांतर झालं हणजे या देशाम ये 
काह ह  घडू शकतं. यानंतर हाथरस सारखी घटना झाली. मला अपे ीत होतं क , 
कंगना राणौत साठ  पण खुप  डबेट चाल या हो या पण मला वाटत या यापे ा 
हाथरस या घटनेपे ा कमी  िस द  िमळते क  काय? कुठं तर  अशी प र थती 
या शहरात आ ण या  महारा ात दसते. आपण सवानी महारा ातील म हला 
हणुन आपण सवानी िन त काळजी घेतली तर  या उ र देशम ये जी घटना 

घडली ती भ व यात आप या गावात,शहरात,महारा ात घडता कामा नये. अशा 
कारे आपण सवानी काम केलं  पा हजे.आता एकनाथरावांनी सांिगतलं क , पोिलस 

किमशनर साहेबांबरोबर एक िमट ंग लावा. या महारा ात चांगल काम कर यासाठ  
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महारा  शासनाचेह  बार क ल  आहे. आपणह   आप या शहरात काम कर यासाठ  
बार क,बार क ल ं दलं तर आयु  साहेबांना कोणी सीसीट ह  कॅमेरे बस व यास 
सूच वलं आहे,कोणी म हला बालक याण सिमती स म करा, कोणी िश ण 
सिमती या मा यमातून लहान मुलांवर सं कार करा. या गो ी आपण के या 
पा हजेत. हे सांग या मागचं कारण क , येकाला आप या शहराची काळजी 
आहे. हणजे कुठं तर  प ीय राजकारण बाजुला ठेवुन आपण या शहरातील 
मुलं/मुली यां यावर चांगले सं कार करावेत हे आप या डोळयासमोर ठेवुन जर 
आपण काम केलं तर  हाथरस सार या घटनेला आप याला सामोरं जावं लागणार 
नाह . िन ीतच ह  सं कृती आपली नाह  आप याकडे अशा घटना घडू शकत 
नाह त. यापुव  आपण २/३ वेळा म हला सुर ा या वषयावर चचा केलेली होती.पण 
चचा क न आपण काय केलं फ  पुढे याची अंमलबजावणी आ हांला दसली 
नाह . असो,राजक य पाट थोडा बाजुला ठेवु उ ा हाथरसची मिनषा असेल, आप या 
शहरातील आजी-माजी नगरसेवक असतील यांचे द:ुखद िनधन झाले आहे यांना 
मी मा या कलाटे कुटंु बया या वतीने आ ण या सभागृहा या वतीने पु हा एकदा 
भावपुण दांजली अपण करतो. माई,मी आप याला पु हा एकदा वनंती करतो 
क , माई आपण असं एक काम करा क , या शहरातील म हला पढयांन पढया 
ल ात ठेवतील क ,माई सार या म हला या शहराला लाभ याआहेत.आ ण यांनी 
जो बच माक दला या शहरातील म हला वषानुवष काम करतील. अशी मी अपे ा 
य  करतो आ ण थांबतो.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ   
थमत:गे या तासाभरापासून आपण चचा करतो आहोत. आज या आप या 

सभागृहाम ये असणारे सद य माजी सैिनक ल मणराव उंडे यांचे कोरोनामुळे िनधन 
झालं आहे तसेच आप या सहकार  नगरसे वका िभमाताई फुगे यांचे पती पोपटराव 
फुगे यांचे सु दा कोरोनामुळे िनधन झालेल आहे. या सवाना थम दांजली अपण 
करतो. माग या वेळेस सु दा आपण या सभागृहाम ये आप या सहका-यांना 

दांजली वा हली आहे. आ ण आज या  सभागृहाम ये आप या सहका-याला 
दांजली वाह याची वेळ आलेली आहे. खरं हणजे उंडेनी गेली २० वष सैिनक 

हणुन काम केलं.आ ण नगरसेवक हणुन दघी प रसराम ये या माजी सैिनकाचे 
नेतृ व यांनी उभं केलं आ ण यां या मा यमामधुन या सभागृहाम ये माजी 
सैिनकाचे नेतृ व हणुन ल मणराव उंडे यांची ओळख प ह याच सवसाधारण 
सभेला ल मणराव उंडे या सभागृहात आले यावेळेला िम या पेहरावाम ये 
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यां या खशाला मेडल लावलेला पोशाख पहायला िमळाला. आ ण मग आजह  
यांचा  या ठकाणी बसलेला तो पेहराव, यांची बस याची जी जागा आहे ती 

सात याने कायम आम या मनाम ये राहणार आहे. अशा प दतीने उंडे साहेबांनी 
यांनी कोरोना या काळाम ये यां या भागाम ये चांग या कारे काम केलं, 

गोरगर बांसाठ  काम केलं आ ण यांना कोरोनाची लागण झाली बला 
हॉ पटलम ये जवळपास म हनाभर आप या मृ युशी झुंज देत असतांना यांचा 
मृ यू झाला आ ण आज यांचा दश या वधी आहे. यां या गावाला यांचा 
दश या पार पडलेला आहे. यांना जाऊन आज दहा दवस झालेले आहेत आ ण 
अशा या सहकायाला आप याला दांजली वाह याची वेळ आलेली आहे. आता 
आप या सहका-यांनी सांिगतलं आहे क , कोरोना पॉझीट हची सं या कमी होत 
आहे मृ युची सं या सु दा माग या २/३ म ह या या पे ा थोड शी कमी आहे. 
परंतु आपला सहकार  नगरसेवक जनतेची सेवा करताना यानंा कोरोनाची लागण 
झाली आ ण ते आप यातून गेलेले आहेत. यांना आ ण पोपटराव फुगे यांना 

दांजली अपण करतो. आ ण हे खरं आहे क , मगाशी आम या ता नी सांिगतलं 
आहे क , हाथरसमधील घटनेम ये मिनषाताईवर  जो आ याचार झाला जी घटना 
घडली तर  वकृती आहे.आज आपण बघीतलं असेल उ र देश असेल,राज थान 
असेल,महारा  असेल,पुणे ज हयातील खेड-चाकणचं करण आपण गे या एक ते 
दड म ह यापूव  बघीतल आहे. या गावातील आपण घटना बघीतली आहे. 
राज थानमधील घटनाअसेल, आं देश मधील घटना असेल या सरकार मधील 
असेल परंतु या घटना होत आहेत आ ण या घटनेला पायबंद लावायचा  असेल तर 
वकृतीला पायबंद लाव याचं काम तु हाला आ ण आ हालां करायचं आहे. 
काय ांम ये ता नी मगाशी सांिगतल आहे क , पो कोचा कायदा आला यामुळे ब-
याच अंशी जरब बस याचं काम झालेलं आहे. मी या ठकाणी उ लेख करणार नाह  
परंतु जी काह  वकृती आहे. हाथरसमधील घटना असेल कंवा वेगवेगळया 
रा यामधील म हलां या वर होणारे अ याचार हे वकृतीचे प रणाम आहेत.  आ ण 
अशा कारचे वकृती होऊ नयेत हणुन यां यावरती धाक असावा अशा कारची 
भावना येकानी या ठकाणी य  केलेली  आहे.आ ण ती भावना या ठकाणी य  
कर त असताना हाथरस मधील घटना असेल,खैरलांजी मधील घटना असेल कंवा 
िनभयामधील घटना असेल आपण या ठकाणी आपण सवजण राजक य कायकत 
आहोत येकजण आपआप या भागाम ये या ठकाणी आपण पंपर  िचंचवड 
शहराचा वचार करतो येक नगरसद यांनी या ठकाणी सांिगतल आहे क , अशा 
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कारची वकृती कंवा म हलांवरचे अ याचार होऊ नये यासाठ  आपण काय केलं 

पा हजे. ह  ामु याने भुिमका या ठकाणी मांडत असताना थमत: जी हाथरसम ये 
जी घटना झालेली आहे याची चौकाशी कर याचे आदेश सीबीआयला दलेली आहे. 
ह  चौकशी या ठकाणचे सरकार करेल परंतु पो कोचा कायदा या ठकाणी आला 
आ ण आशा प दतीचा कायदा यावा हणुन आपण सु दा महानगरपािलके या 
वतीने तशा संदभाचे प  आपण आदरणीय पंत धानांना पाठवू परंतु आम या 
नगरसद यांनी उ लेख केला आहे क , आम या मुली यावेळेला शाळेम ये जातात 
यांची या ठकाणी छेडछाड होते तसेच अनेक कारचे गु हे सु दा या म हलां या 

आ ण मुलीं या बाबतीत सु दा या शहराम ये झालेले आहेत. आ ण हणुन 
स मा.महापौर साहेब,आपण ५/६ दवसापूव  आयु ां या समवेत कमांड कं ोलची 
या ठकाणी पहाणी केली. आ ण मला असं वाटतं क , माट िसट या मा यमामधुन 

जवळपास ४५०० कॅमेरे या ठकाणी लावत आहोत.२/३ कॅमेरे ायोिगक त वावर 
या ठकाणी लावलेले आहेत. परंतु स मा.महापौर साहेब,आपण माट िसट चे 
संचालक आहात आपण सवानी आयु ां या बरोबर पहाणी केली आहे. परंतु अजुनह  
जसं ताईनी उ लेख क , एखादया चौकाम ये हा कॅमेरा लागु शकतो परंतु एखादा 
आतला भाग आहे क , जथं गु हेगार चं कंवा छेडछाड चं माण हे मोठया माणात 
असु शकतं. तर मला असं वाटतं क , स मा.महापौर आप या उप थतीम ये 
आपण या माट िसट या म ये अशा काह  अजुन नगरसेवकां या मागणीनुसार 
आपण जर का या ठकाणी कॅमे-याची यव था केली आ ण ख-या अथानं मोठया 
चौकाम ये आपण कमांड स ल या मा यमातून या यावरती पोिलसांच िनयं ण 
असणार आहे या मा यमातून आपण या ठकाणी कं ोल क  शकतो. परंतु जे काह  
कॉलनी असेल कंवा एखादा मोह ला असेल या ठकाणी सु दा अशा कारचे गु हे 
कंवा छेडछाड कंवा मडर अशा कारचे गु हे सु दा मुलीं या बाबतीत होत असतात 
अशा ठकाणी सु दा या ठकाण या नगरसेवकांना वचारात घेवुन आपण कॅम-ेयाची 
सोय केली पा हजे. जे कॅमेरे कायरत आहेत ते काया वीत कर या या संदभात 
सु दा तातड ने या ठकाणी आपण सव नगरसद यां या बरोबर आपण पोिलस 
आयु ां या समवेत सव नगरसद यां या बैठक म ये शहराम ये असणा-या मुलीं या 
कंवा म हलां या त ार  असतील आप या  पोिलस ठा याने या ठकाणी याची 
वगवार  क न ल  ावं जेणेक न आप या शहराम य ेअशा कार या घटना होऊ 
नये मगाशी सगळयांनी उ लेख केला क ,आपण सवानी २/४ तास चचा क न 
या ठकाणी बोलतो पण या यावर कारवाई झाली पा हजे. या कारवाई या 
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मा यमामधुन आपण तातड ने आयु ांना आदेश देवुन पोिलस आयु ां या समवेत 
या सभागृहाम ये सोशल ड ट ंगचं पालन क न या, या नगरसद यांना 
,सवप ीय नगरसद यांना या ठकाणी बोलवता आलं तर या ठकाणी यां या 
सम यांच िनराकरण करता आलं तर आयु ांनी पोिलस आयु ां या माफत करावं 
अशी मा.महापौर साहेब,मी आप याला वनंती करतो. आ ण खरं हणजे आपण या 
सभागृहाम ये आज ब-याच नगरसद यांनी या ठकाणी उ लेख केला िश ण सिमती 
असेल कंवा म हला बालक याण सिमती असेल मुलीं यासाठ  एक वशेष क न 
एक न याने चांगले कोसस जेणेक न कराटेचे कोस असतील कंवा असे  वत: 
वालंबी बन यासाठ चे कोसस या पुढ या काळाम ये  तातड ने या आप या 

महानगरपािलके या मा यमामधुन आणावेत असं सु दा मी स मा.महापौरांना 
वनंती करतो. आ ण दांजलीची जी सूचना मांडली आहे या सवाना दांजली 
अपण क न आजची सभा ह  मंगळवार द.१३/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ पयत 
तहकुब करावी अशी मी या ठकाणी वनंती करतो.  

मा.संतोष ल ढे – मा.महापौर साहेब, आताच प ने यांनी सभा तहकुबीची  सूचना 
मांडली आहे याला अनुमोदन देतो.   

मा.महापौर – सव स मा.सद यां या भावना ल ात घेऊन आयु ांना मी सव 
सभागहृा या वतीने सांगते क , पोिलस  किमशनर बरोबर याच बरोबर आपण 
वत: आयु  या ना याने आ हां सवप ीय  म हला भिगनी याच माणे आप या 

पािलकेम ये काह  कमचार  म हला आहेत यांच िश मंडळ यांचे समवेत पोिलस 
किमशनर साहेबांना एक िनवेदन ावं आ ण एक िमट ंग आयो जत करणेत यावी. 
या िमट ंगम ये आ ह  आमचे  मांडू याचबरोबर आपण म हला बालक याण 

सिमती या मा यमातून आपण जो काह  खच कर त असतो तो पण आप याला 
करणं मह वाचं आहे याच बरोबर िसमाता नी सांिगतलं आहे क ,लाठ  खेळ हा 
चांगलाआहे  आ ण खरंतर लाठ  खेळ हा मी सु दा आवजुन पहात असते. 
याचबरोबर म हलांना कराटे हे िश ण दलं गेलं पा हजे. हे िश ण म हला 

बाक याणला स चे करावे अशी मी आयु ांना वनंती करते. याच बरोबर 
शहराम ये असले या शाळा,वेगवेगळया सं थे या या शाळा आहेत याम ये 
ाथिमक असेल,मा यिमक असेल अशा शाळेला आपण आयु  या ना याने एक 

स  करावी क , येक शाळेतील मुलींना लाठ  आ ण कराटेचं िश ण दलं गेलं 
पा हजे. अशी स  करणं हे गरजेच आहे. यामुळे आप या मुलीचं संर ण 
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होईल.आ ण या संर णामुळे मुलींवर होणा-या आ याचाराला आळा बसेल. आ ण 
आपण कॅम-ेयाचं आपण स ह ण केलेलं आहे. किमशनर साहेब,हा वषय आ ह  

येक वेळेस या सभागृहाम ये मांडत असतो. येक ठक ठकाणी कॅमेरे बस वणं 
फार मह वाचं आहे. आता वेळ आलेली आहे.आपण वकास कर त असताना 
यां यासाठ  वकास करायचा आहे याम ये ज टस आहेत,लेड ज आहेत यांचा 

सु दा वचार क न ठक ठकाणी कॅमेरे बसवले पा हजेत. याच बरोबर अडगळ या 
ठकाणी सु दा कॅमेरे बसले पा हजेत. या अडगळ चा गैरफायदा घेवुन एखादया 
मुलींवर अ याचार होतो या गु हेगाराला शोध यासाठ  या कॅम-ेयाचा  आप याला 
उपयोग  होईल. िसमाता नी हणले आहे क , लम ए रयाम ये सु दा अनेक 
मुलींवर अ याय आ ण आ याचार होत असतो परंतु तो बाहेर पडत नाह . खुप 
वनंती के यानंतर, एखादा वषय हाताळ यानंतर कुठं तर   एखादा आप याला 
जबाब िमळतो. अशा लम ए रयाम ये देखील कॅमेरे बसले गेले पा हजे. हा देखील 
मह वाचा वषय आहे. या ठकाणी मा या म हला भिगनी आहेत आ ण मुली 
मा या नाती माणे आहेत तर या लम ए रयाम ये देखील कॅमेरे बसवले गेले 
पा हजेत. जे नराधम मुलींवर अ याचार करतात यांना कडक िश ा झाली पा हजे 
क ,येथून मागे अशी िश ा कधीच झाली न हती. या िश ेला वृ  करायचं काम 
आ हा सव म हलांची आप याला वनंती आहे क , या शहराम ये म हलांना 
जगायचं असेल आ ण आनंद लुटायचा असेल तर मा या म हला भिगनींना आ ण 
मुलींना या काराला बळ  कसं पडता येणार नाह  याला आळा बसला गेला 
पा हजे. यासाठ  आपण सदैव य  केले गेले पा हजे. आ ण या नराधमांना 
चांगली िश ा केली गेली पा हजे ती मी या ठकाणी बोलून दाखवू शकत नाह . पण 
मला काय हणायचं आहे ते तु ह  सवानी ओळखून या आ ण कडक अशी िश ा 
ा क , याची पु हा  याची तशी  वासना  झाली नाह  पा हजे. या या बरोबर 

असणा-याला सु दा िभती वाटली पा हजे. अशा या केसेस २ झा या तर  आप या  
या शहराम ये संपुण देशाम ये,रा याम ये आप याला हा कार कं ोल करता 
येईल.हाथरस म ये जी घटना घडलेली आहे याम ये या मुलीची जीभ 
कापली,ितचे मणके तोडले गेले आहेत अशा कारचा एवढा अ याय जर  एखादया 
मुलीवर होत असेल तर आ ण तीच मुलगी उ ा आई होणार आ ण  मुलाला ज म 
घालील तर  भारताची पढ  पुढं ज माला यायची सु दा आम या सार या म हलांना 
आ ण मुलींना िभती वाटली जाईल आ ण भारताची पढ  ह  घटत जाईल हणुन हा 
वषय अितशय गंभीर आहे या सभागृहाम ये या घटनेला वाचा फुटलेलीआहे. 
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दांजली अपण केली आहे पण दाजंली वाहताना आमचं दय भ न येत आहे 
याची सवानी दखल घेतली गेली पा हजे. आयु  साहेब,मी आप याला वनंती करते 
क , आपण लवकरात लवकर पोिलस आयु ांबरोबर सवप ीय नगरसद यांबरोबर  
एक बैठक आयो जत करावी. आ ण या िमट ंगम ये आ ह  येक म हला 
नगरसे वका चचा करतील. या ठकाणी दांजली अपण केलेली आहे आ ण आजची 
सभा मंगळवार द.१३/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ पयत तहकुब करणेत येत आहे.    

 
 

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४९ 

सभावृ ांत 
( द.६/१०/२०२० (दु .१.४५) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १३.१०.२०२०                       वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.६/१०/२०२० (दु .१.४५ वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा मंगळवार दनांक १३/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ 
वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.      
      

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.राहुल गुलाब जाधव 

५) मा.वसंत भाकर बोराटे 

६) मा.बुड सुवणा वकास 

७) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
८) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

९) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१०) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

११) मा.बारसे यांका वण 

१२) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१३) मा.लांडगे सा रका संतोष 
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१४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.ल ढे न ता योगेश 

२०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२४) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२५) मा.केशव हनुमतं घोळव े

२६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२८) मा.संजय बबन नेवाळे 

२९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३२) मा.घोलप कमल अिनल 

३३) मा.उ म काश कदळे 

३४) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३५) मा.यादव मीनल वशाल 

३६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३७) मा. मोद कुटे 

३८) मा.राजू िमसाळ 

३९) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४०) मा.बाबर शिमला राजू 

४१) मा.अिमत राज  गावडे 
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४२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४३) मा.खानोलकर ा महेश 

४४) मा.भ डवे संिगता राज  

४५) मा.मोरे र महादू भ डव े

४६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४८) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४९) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५०) मा.अपणा िनलेश डोके 

५१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५२) मा.गावडे राज  तानाजी 
५३) मा.कोमल दपक मेवानी 
५४) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५७) मा.योगेश मंगलसने बहल 

५८) मा.कदम िनक ता अजुन 

५९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६१) मा.पाडाळे िनता वलास 

६२) मा.काळे उषा दलीप 

६३) मा.पवार मिनषा मोद 

६४) मा.बारणे अचना तानाजी 
६५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६८) मा.िनलेश हरामण बारण े

६९) मा.वाघमारे अ नी व म 
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७०) मा.दशले रेखा राजेश 

७१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७२) मा.ममता वनायक गायकवाड  

७३) मा.कामठे तुषार गजानन 

७४) मा.च धे आरती सुरेश 

७५) मा.क पटे सं दप अ ण 

७६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७९) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८०) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८१) मा.कुटे िनमला संजय 

८२) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८३) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८४) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८५) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८६) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८७) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८८) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८९) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९२) मा.राजापुरे माधवी राज  

९३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९४) मा.संतोष बबन कांबळे 

९५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९६) मा.हषल म छं  ढोरे  

९७) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  
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९८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१००) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.संतोष पाट ल- 
मा.अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार - मा.अित र  आयु  (२), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे, मा.चारटणर- उपआयु , मा.कोळंब-े मु य 
लेखा व व  अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, मा.िचतळे,  
मा.लोणकर, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे- .िश णािधकार , मा.डॉ.साळव-े
अित.वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.गायकवाड-
जनतासंपक अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.गोफण-ेआरो य अिधकार     
हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
                  ----                          
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.        
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, राम वलास पासवान- लोकजनश  प ाचे 
जे  नेते तथा क य अ न पुरवठा व ाहक संर णमं ी यांचे िनधन, अ वनाश 
खश कर – जे  मराठ  िच पट, नाटय अिभनेता यांचे िनधन, अशोक िशलवंत – 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नगरसे वका सुल णा धर यांचे वड ल यांचे 
िनधन, सुरेशजी गोरे– खेड वधानसभेचे मा.आमदार यांचे िनधन, सुधाकर िशंदे – 
आयएएस अिधकार  यांचे िनधन झाले अस याने यांना आज या सभेत दांजली 
अपण करावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.तुषार हंगे  -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.   
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली) 
मा.महापौर – ह  सभा मंगळवार द.१३/१०/२०२० रोजी दुपार  २.१५ पयत तहकुब 
करणेत येत आहे. 

-------                                                             

       (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४९ 

सभावृ ांत 
( द ६/१०/२०२० (दु .२.००), द.१३/१०/२०२० (दु .१.४५)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १३.१०.२०२०                       वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.१३/१०/२०२० (दु .१.४५ वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा मंगळवार दनांक १३/१०/२०२० रोजी दुपार  २.१५ 
वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   

          

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.राहुल गुलाब जाधव 

५) मा.वसंत भाकर बोराटे 

६) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे  

७) मा.बुड सुवणा वकास 

८) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१०) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

११) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१२) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१३) मा.बारसे यांका वण 

१४) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१५) मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१६) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१९) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२०) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.ल ढे न ता योगेश 

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.लांडे व ांत वलास   

२५) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३१) मा.संजय बबन नेवाळे 

३२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३५) मा.घोलप कमल अिनल 

३६) मा.उ म काश कदळे 

३७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३८) मा.यादव मीनल वशाल 

३९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४०) मा. मोद कुटे 
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४१) मा.राजू िमसाळ 

४२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४३) मा.अिमत राज  गावडे 

४४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४५) मा.भ डवे संिगता राज  

४६) मा.मोरे र महादू भ डव े

४७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५०) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५१) मा.अपणा िनलेश डोके 

५२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५३) मा.गावडे राज  तानाजी 
५४) मा.कोमल दपक मेवानी 
५५) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५८) मा.कदम िनक ता अजुन 

५९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६१) मा.पाडाळे िनता वलास 

६२) मा.काळे उषा दलीप 

६३) मा.पवार मिनषा मोद 

६४) मा.बारणे अचना तानाजी 
६५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६८) मा.िनलेश हरामण बारण े
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६९) मा.वाघमारे अ नी व म 

७०) मा.दशले रेखा राजेश 

७१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७२) मा.ममता वनायक गायकवाड  

७३) मा.कामठे तुषार गजानन 

७४) मा.च धे आरती सुरेश 

७५) मा.क पटे सं दप अ ण 

७६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७९) मा.चं कांत बारकु नखाते 

८०) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८१) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८५) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८६) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८९) मा.राजापुरे माधवी राज  

९०) मा.संतोष बबन कांबळे 

९१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९२) मा.हषल म छं  ढोरे  

९३) मा.भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

९४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 
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यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.संतोष पाट ल- 
मा.अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार - मा.अित र  आयु  (२), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे, मा.चारटणर- उपआयु , मा.कोळंब-े मु य 
लेखा व व  अिधकार , मा.िनकम, मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, मा.िचतळे,  
मा.लोणकर, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे- .िश णािधकार , मा.डॉ.साळव-े
अित.वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.गायकवाड-
जनतासंपक अिधकार , मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.गोफण-ेआरो य अिधकार     
हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

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

 

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व 
पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन 
कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील 
०५ (पाच) वशेष सिम या नेमण-े  
१) वधी सिमती – 
   ( टप – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  
२) म हला व बालक याण सिमती – 
   अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 
   ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या   
      करणे. 
३) शहर सुधारणा सिमती - 
   ( टप–शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या   
    आहेत.)  
४) डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती - 
   ( टप – डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या  
    िनयु या करावया या आहेत.)  
५) मा.िश ण सिमती-   
   ( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.)  

 

   ( टप – उपरो  .०१ ते ०५ माणे या वशेष सिम यां या मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश .२ अ वये महारा  महानगरपािलका 
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अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व 
देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 

  ------               

मा.नगरसिचव - वषय मांक १ - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
३० अ वय ेव पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे 
संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म य े िनदष के या माण े
खालील ०५ (पाच) वशेष सिम या नेमण-े वशेष सिम यां या मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 
ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करावया या आहेत. 

१) वधी सिमती-  वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत. 

( वधी सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना-०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे 
प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / 
वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या वतीने वधी सिमतीवर 
नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनतापाट - ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - 
०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे 
महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत वधी सिमतीवर पािलका 
सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  
पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त 
याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर 
सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून 
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येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत ी. करण गायकवाड   
(जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत 
वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  
आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून 
आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा. वीनल 
क पल हेञे २) मा.वसंत भाकर बोराटे ३) मा.भ डवे संिगता राज  ४) मा.सुजाता 
सुिनल पालांडे  ५) मा.चौगुले सीमा द ाञय ६) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास ७) 
मा.सुल णा राजू धर ८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े९) मा.अिमत राज  
गावडे या पािलका सद यां या वधी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे 
िनयु या करणते आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 

मा.नगरसिचव – (२) मा.म हला व बालक याण सिमती-  

अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत. 

(म हला व बालक याण सिमतीवर २ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -
२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना – ०१  
या माणे असणारे प ांचे/ गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या वतीने म हला 
व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट - ०१, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट -०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन 
आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यामाफत म हला व बालक याण सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनान े

िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे 
मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी 
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कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर 
ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत करण गायकवाड (जनतासंपक 
वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात 
आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप 
नस याने या माणे प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या / गटां या सं याबळा या माणात १) मा.गायकवाड 
िनमला मनोज २) मा.मंगला अशोक कदम  या पािलका सद यां या म हला  व 
बालक याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या करणेत आ या 
अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र कर यात आले. 

मा.नगरसिचव – (२) मा.म हला व बालक याण सिमती-  

ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत. 

(म हला व बालक याण सिमतीवर ७ म हला सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -
२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना-०१ 
या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यावतीने म हला व बालक याण 
सिमतीवर नामिनदिशत करावया या मा.म हला सद यांची सं या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०४, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  
काँ ेस पाट -०२, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ या माणात 
अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत म हला व बालक याण 
सिमतीवर पािलका म हला सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर 
यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते 
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पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे 
दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने 
सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत 
करण गायकवाड (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात 
आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली 
होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.योगीता ाने र नागरगोजे  २) मा.स वता बाळकृ ण खुळे      

३) मा.लोखंडे चंदा राजु ४) मा.राजापुरे माधवी राज  ५) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
६) मा.कदम िनक ता अजुन ७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल या मा.पािलका 
म हला सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बाल क याण 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ याचे 
मा.महापौर यांजकडून जाह र कर यात आले. 

मा.नगरसिचव- ३) शहर सुधारणा सिमती-  

शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

      शहर सुधारणा सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -
२०१७ –०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ या माणे 
असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यावतीन े शहर सुधारणा सिमतीवर 
नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनतापाट -०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -०३, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ या माणात अस याचे 
महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत शहर सुधारणा सिमतीवर 
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पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  
पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त 
याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर 
सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून 

येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत करण गायकवाड  
(जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत 
वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  
आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून 
आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.साधना अंकुश 
मळेकर २) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे ३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे  ४) 
मा.सुिनता हेमंत तापक र  ५) मा.सोनवणे शारदा हरेन  ६) मा.वैशाली ानदेव 
घोडेकर ७) मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाणे ८) मा.खानोलकर ा महेश ९) 
मा.अँड.भोसल े सिचन सुरेश या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे 
िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र कर यात आले.  

मा.नगरसिचव- ४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती-  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.पािलका सद यां या 
िनयु या करावया या आहेत.  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ पािलका सद याचें 
नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  
आघाड -२०१७-०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ 
या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यावतीन ेमा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  
काँ ेस पाट -०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ या माणात 
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अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर 
यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते 
पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे 
दाख वणेत आ यानंतर सदर बदं लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने 
सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत 
करण गायकवाड (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात 
आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली 
होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/ गटां या सं याबळा या 
माणात  १) मा.अ नी संतोष जाधव २) मा.केशव हनुमंत घोळव े३) मा.उ म 
काश कदळे  ४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे ५) मा.बाळासाहेब नामदेव 

ओ हाळ ६) मा. ड बू आसवानी ( हरानंद) ७) मा.अपणा िनलेश डोके ८) 
मा.भालेकर वण महादेव   ९) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका सद यां या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 

मा.नगरसिचव- ५) मा.िश ण सिमती-  

मा.िश ण सिमतीवर ९ मा.पािलका सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

मा.िश ण सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िशवसेना-०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  
आघाड -२०१७-०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना 
–०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
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महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां या वतीने िश ण 
सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका भारतीय जनतापाट - ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
रा वाद  काँ ेस पाट - ०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ 
या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील  
सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत िश ण  
सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे 
सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  
उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे 
दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने 
सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत 
करण गायकवाडे (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून दाख व यात 
आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे आली 
होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या 
माणात १) मा.सार का िशवाजी स ते, २) मा.बारसे यंका वण, ३) मा.पवार 

मिनषा मोद, ४) मा.बारणे माया संतोष, ५) मा.कामठे तुषार गजानन, ६) 
मा.मोरे र महादू भोडव,े ७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत, ८) मा.भाऊसाहेब 
सोपानराव भोईर, ९) मा.वाघमारे अ नी व म या पािलका सद यां या िश ण 
सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या करणते आ या अस याचे 
मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 
                                ------- 

मा.महापौर- सव सिम यांम ये िनवड झाले या नविनवािचत सद यांचे सभागृहा या 
वतीने हाद क अिभनंदन करणेत येत आहे.         

  ----- 
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ठराव मांक – ५६८                 वषय मांक - १ 
दनांक – १३/१०/२०२०       वभाग – मा.नगरसिचव    
 

वशेष सिम या 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वय ेव पंपर  िचंचवड 
शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील १) मा. वधी सिमती, 
२) मा.म हला व बालक याण सिमती, ३) मा.शहरसुधारणा सिमती ४) मा. डा, 
कला, सा ह य व सां कृितक सिमती, ५) िश ण सिमती या ५ (पाच) वशेष 
सिम या नेम यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे, तसेच 
१) मा. वधी सिमती – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ 
चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 
कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / 
गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा. वीनल क पल हेञे २) मा.वसंत भाकर 
बोराटे ३) मा.भ डवे संिगता राज  ४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे  ५) मा.चौगुले 
सीमा द ाञय ६) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास ७) मा.सुल णा राजू धर        
८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े ९) मा.अिमत राज  गावडे या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे.     
२) मा.म हला व बालक याण सिमती- अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ 
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / 

न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता 
/ वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक  सं याबळा या माणात १) मा.गायकवाड िनमला 
मनोज २) मा.मंगला अशोक कदम  या पािलका सद यां या व ब) मा.म हला व 
बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 
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मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये 

तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात 
घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात   
१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे  २) मा.स वता बाळकृ ण खुळे ३) मा.लोखंडे 
चंदा राजु ४) मा.राजापुरे माधवी राज  ५) मा.गीता सुिशल मंचरकर ६) मा.कदम 
िनक ता अजुन ७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल या पािलका म हला 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व बाल क याण सिमतीवर 
सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र 
करणेत येत आहे तसेच- 
३) मा.शहर सुधारणा सिमती-  शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर 
ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत 

प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / 
वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक  सं याबळा या माणात १) मा.साधना अंकुश मळेकर 
२) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे ३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे  ४) मा.सुिनता 
हेमंत तापक र  ५) मा.सोनवणे शारदा हरेन  ६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर ७) 
मा.संगीता (नानी) भाकर ता हाण े८) मा.खानोलकर ा महेश ९) मा.अँड.भोसल े
सिचन सुरेश या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर 
सुधारणा सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या 
अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 
४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती- मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 
मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म य े

तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात 
घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय 
क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) 
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मा.अ नी संतोष जाधव २) मा.केशव हनुमंत घोळव े३) मा.उ म काश कदळे  
४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे ५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ ६) मा. 
ड बू आसवानी ( हरानंद) ७) मा.अपणा िनलेश डोके ८) मा.भालेकर वण महादेव   
९) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर सद य 
हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत 

आहे.  
५) मा.िश ण सिमती-  मा.िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून 
नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ाचें/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक 
सं याबळा या माणात १) मा.सार का िशवाजी स ते २) मा.बारसे यंका वण,   
३) मा.पवार मिनषा मोद, ४) मा.बारणे माया संतोष ५) मा.कामठे तुषार 
गजानन, ६) मा.मोरे र महादू भोडव,े ७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत,       
८) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर, ९) मा.वाघमारे अ नी व म या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.िश ण सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे.  

 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          ----- 

मा.अॅड.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  

                                वषय मांक - २ 
दनांक – १३/१०/२०२०         वभाग – मा.आयु  
 

   संदभ – १) मा.राज  लांडगे मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 
               २) मा. थायी सिमती ठराव .७४४४ द.०९/०९/२०२० 
 

   ी.सुिनल तानाजी तांबे, रखवालदार यांचा मुलगा दु न सुिनल तांबे वय 
वष ११ याला थायलेिसमीया हा आजार ज मत: आहे. सदर आजाराक रता सीएमसी 
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हॉ पटल, वे लोर, तािमळनाडू या ठकाणी द.३०/०६/२०१८ ते ११/०८/२०१८ या 
कालावधीत उपचार घेतले असून याक रता एकूण २७ लाख एवढा खच झालेला 
आहे.  सदर २७ लाखांपैक  १२ लाखाची बीले ी.सुिनल तांबे यांनी ितपूत कामी 
सादर केली असता यापैक  ८ लाखां या बीलांची ितपूत  मंजूर करणेत आली 
असून ४ लाखांची बीले नामंजूर करणेत आलेली आहेत.  तसेच उव रत १५ लाखांची 
बीले ितपूत कामी सादर केली असता ती नामंजूर करणेत आलेली आहेत.  ी.तांबे 
यांनी एकूण २७ लाख खच केला असून यापैक  ८ लाखां या बीलांची ितपूत  
मंजूर झाली आहे व १९ लाखांची बीले नामंजूर करणेत आलेली आहेत.  या सव 
बाबी पाहता ी.तांबे हे आिथक संकटात असून यांचे मुलाचे वै क य उपचाराचे 
खचाची बीले मंजूर करणे आव यक आहे. तर  ी.तांबे यांचे मुलाला असणारा दुधर 
आजार पाहता वशेष बाब हणून यांची उवर त १९ लाखांची वै क य ितपूत ची 
बीले मंजूर करणेस मा यता देण.े 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.तुषार हंग े - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वतीने आकुड  येथे बांध यात येत असले या १०० 
खाटां या णालया या इमारतीचे कामकाज पुण झालेले आहे. सदर णालयास 
कै.ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे मेमोर यल हॉ पटल, आकुड  असे नामकरण 
कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा. बापू उफ शञु न काटे-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग-े मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ५६९                              वषय मांक - २ 
दनांक – १३/१०/२०२०         वभाग – मा.आयु  

 

   संदभ – १) मा.राज  लांडगे मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  
               २) मा. थायी सिमती ठराव .७४४४ द.०९/०९/२०२० 
  

       ी.सुिनल तानाजी तांबे, रखवालदार यांचा मुलगा दु न सुिनल तांबे वय 
वष ११ याला थायलेिसमीया हा आजार ज मत: आहे. सदर आजाराक रता सीएमसी 
हॉ पटल, वे लोर, तािमळनाडू या ठकाणी द.३०/०६/२०१८ ते ११/०८/२०१८ या 
कालावधीत उपचार घेतले असून याक रता एकूण २७ लाख एवढा खच झालेला 
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आहे. सदर २७ लाखांपैक  १२ लाखाची बीले ी.सुिनल तांबे यांनी ितपूत कामी 
सादर केली असता यापैक  ८ लाखां या बीलांची ितपूत  मंजूर करणेत आली 
असून ४ लाखांची बीले नामंजूर करणेत आलेली आहेत. तसेच उव रत १५ लाखांची 
बीले ितपूत कामी सादर केली असता ती नामंजूर करणेत आलेली आहेत. ी.तांबे 
यांनी एकूण २७ लाख खच केला असून यापैक  ८ लाखां या बीलांची ितपूत  
मंजूर झाली आहे व १९ लाखांची बीले नामंजूर करणेत आलेली आहेत. या सव बाबी 
पाहता ी.तांबे हे आिथक संकटात असून यांचे मुलाचे वै क य उपचाराचे खचाची 
बीले मंजूर करणे आव यक आहे. तर  ी.तांबे यांचे मुलाला असणारा दुधर आजार 
पाहता वशेष बाब हणून यांची उवर त १९ लाखांची वै क य ितपूत ची बीले 
मंजूर करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वतीने आकुड  येथे बांध यात येत असले या १०० खाटां या णालया या इमारतीचे 
कामकाज पुण झालेले आहे. सदर णालयास कै. ह.भ.प. भाकर म हारराव कुटे 
मेमोर यल हॉ पटल, आकुड  असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे.   

 अनुकूल- ७२      ितकूल- ० 

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

       -----   

मा.अॅड.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
 

                     वषय मांक - ३ 
दनांक – १३/१०/२०२०         वभाग – मा.आयु  
 

  संदभ- १) मा.संतोष कांबळे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
        २) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७४८५ द.१६/९/२०२०  
        ३) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७५१३ द.२३/९/२०२० 
 

 पंपर   िचंचवड शहरात कोरोना (को वड-१९) वषाणूचा ादूभाव झालेला आहे. 
सदर वषाणूला ितबंध कर यासाठ  रा य सरकार तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका तरावर वेगवेग या उपाययोजना के या जात आहेत. याम ये 
महानगरपािलकेतील अ याव यक सेवेतील कमचा-यांसह इतर व वध पदांवर ल 
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कमचा-यां या नेमणूका करणेत आले या आहेत. पंपर   िचंचवड 
महानगरपािलकेतील कोरोना (को वड-१९) वषाणूला ितबंध करणेबाबत काम 
करणा-या सवच कमचा-यांना ो साहन देणे गरजेचे आहे. महापािलकेने द.२४ 
माच २०२० ते १७ मे २०२० व १४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या 
कालावधीम ये ६५ दवसांचा लॉकडाऊन कालावधी जाह र करणेत आला होता. सदर 
कालावधीम ये सव लोकल रे वे सेवा / प रवहन सेवा व इतर दैनं दन वासी सेवा 
बंद करणेत आले या हो या. यामुळे अ याव यक सेवेतील सव अिधकार  / 
कमचार  यांना कामा या ठकाणी य-ेजा कर यास अडचणी  िनमाण झा या हो या. 
तसेच सदर या लॉकडाऊनमुळे अ याव यक सेवा वगळता इतर सव दैनं दन सेवा 
तसेच हॉटेल, रे टोरंट व भोजनालय बंद कर यात आलेली होती. यामुळे सदरहु 
कमचार  यांना भोजनाची यव था उपल ध झाली नाह . पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील िनयिमत सेवेतील तसेच अ याव यक सेवेतील सवच  
अिधकार  / कमचार  यांनी जोखीम प क न कामावर हजर राहून यांचेवर 
सोप वलेली जबाबदार  यो य र या पार पाडली आहे. महारा  महानगरपािलका 
कलम ६७ (क) नुसार तातड या प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा 
सुर ततेसाठ  आव यक या उपाययोजना व खच कर याची तरतूद आहे. कोरोना 
वषाणूचा (Covid 19) सार व यावर ल उपाययोजना अंतगत महानगरपािलकेतील 
व वध थापन केलेले क , णालये, को वड केअर सटरम ये महानगरपािलकेतील 
बहुतांशी सवच वभाग व वभागातील अिधकार  / कमचार  लॉकडाऊन कालावधीत 
देखील वेळेचे बंधन न पाळता नेमून दलेले काम कर त आहेत. सदर कमचा-यांना 
द.२४ माच २०२० ते १७ मे २०२० व १४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या ६५ 
दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये कोरोना वषयक काम करणारे 
महानगरपािलका कमचार , मानधनावर ल कमचार  व ठेकेदाराकडे काम कर त 
असलेले कमचार  यांना य  केले या कामा या माणात हजर दवसा माणे 
ती दन र. .१५०/- (अ र  र. .एकशे प नास फ ) ो साहन भ ा मंजुर करणे 

व यासाठ  य  येणा-या खचास मा यता देणते यावी. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.राजू िमसाळ -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड शहरात कोरोना (को वड-१९) वषाणूचा ादुभाव झालेला आहे. सदर 
वषाणूला ितबंध कर यासाठ  रा य सरकार तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
तरावर वेगवेगळया उपाययोजना के या जात आहेत. याम य ेमहानगरपािलकेतील 
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अ याव यक सेवेतील कमचा-यांसह इतर व वध पदांवर ल कमचार  मानधनावर ल 
कमचार  तसेच ठेकेदाराकड ल काम कर त असलेल ेकमचार  यांना य  केले या 
कामा या माणात हजर दवसा माण े ती दन र. . १५०/- ो साहन भ ा मंजुर 
करणेचा वषय आहे. सदर वषयाम य े मनपा कमचार , मानधन कमचार  व 
ठेकेदाराकड ल काम करणारे कमचार  यांचा समावेश कर यात आलेला आहे. परंतु 
मनपातील कोपा (पासा) चे िश णाथ  व ाथ ह  को वड सटर येथे काम कर त 
आहेत यामुळे यां या कामाचे व प व धोका सारखाच अस यामुळे या 
िश णाथ  व ा या या मानधनात वाढ क न यांनाह  ो साहन भ ा लाग ू

करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.तुषार हंगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.  

मा.अॅड.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक -५७०                               वषय मांक - ३ 
दनांक – १३/१०/२०२०         वभाग – मा.आयु  

 

  संदभ- १) मा.संतोष कांबळे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
        २) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७४८५ द.१६/९/२०२०  
        ३) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७५१३ द.२३/९/२०२० 
 

 पंपर   िचंचवड शहरात कोरोना (को वड-१९) वषाणूचा ादूभाव झालेला आहे. 
सदर वषाणूला ितबंध कर यासाठ  रा य सरकार तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका तरावर वेगवेग या उपाययोजना के या जात आहेत. याम ये 
महानगरपािलकेतील अ याव यक सेवेतील कमचा-यांसह इतर व वध पदांवर ल 
कमचा-यां या नेमणूका करणेत आले या आहेत. पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेतील 
कोरोना (को वड-१९) वषाणूला ितबंध करणेबाबत काम करणा-या सवच कमचा-
यांना ो साहन देणे गरजेचे आहे. महापािलकेने द.२४ माच २०२० ते १७ मे २०२० 
व १४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या कालावधीम ये ६५ दवसांचा लॉकडाऊन 
कालावधी जाह र करणेत आला होता. सदर कालावधीम ये सव लोकल रे वे सेवा/ 
प रवहन सेवा व इतर दैनं दन वासी सेवा बंद करणेत आले या हो या. यामुळे 
अ याव यक सेवेतील सव अिधकार /कमचार  यांना कामा या ठकाणी य-ेजा 
कर यास अडचणी  िनमाण झा या हो या. तसेच सदर या लॉकडाऊनमुळे 
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अ याव यक सेवा वगळता इतर सव दैनं दन सेवा तसेच हॉटेल, रे टोरंट व 
भोजनालय बंद कर यात आलेली होती. यामुळे सदरहु कमचार  यांना भोजनाची 
यव था उपल ध झाली नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील िनयिमत 
सेवेतील तसेच अ याव यक सेवेतील सवच अिधकार /कमचार  यांनी जोखीम 
प क न कामावर हजर राहून यांचेवर सोप वलेली जबाबदार  यो य र या पार 
पाडली आहे. महारा  महानगरपािलका कलम ६७ (क) नुसार तातड या 
प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  आव यक या उपाययोजना व 
खच कर याची तरतूद आहे. कोरोना वषाणूचा (Covid 19) सार व यावर ल 
उपाययोजना अंतगत महानगरपािलकेतील व वध थापन केलेले क , णालये, 
को वड केअर सटरम ये महानगरपािलकेतील बहुतांशी सवच वभाग व वभागातील 
अिधकार /कमचार  लॉकडाऊन कालावधीत देखील वेळेचे बंधन न पाळता नेमून 
दलेले काम कर त आहेत. सदर कमचा-यांना द.२४ माच २०२० ते १७ मे २०२० 
व १४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये 
कोरोना वषयक काम करणारे महानगरपािलका कमचार , मानधनावर ल कमचार  व 
ठेकेदाराकडे काम कर त असलेले कमचार  यांना य  केले या कामा या माणात 
हजर दवसा माणे ती दन र. .१५०/- (अ र  र. .एकशे प नास फ ) ो साहन 
भ ा मंजुर करणे व यासाठ  य  येणा-या खचास मा यता देणते येत आहे. 
तसेच पंपर  िचंचवड शहरात कोरोना (को वड-१९) वषाणूचा ादुभाव झालेला आहे. 
सदर वषाणूला ितबंध कर यासाठ  रा य सरकार तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका तरावर वेगवेगळया उपाययोजना के या जात आहेत. याम य े
महानगरपािलकेतील अ याव यक सेवेतील कमचा-यांसह इतर व वध पदांवर ल 
कमचार  मानधनावर ल कमचार  तसेच ठेकेदाराकड ल काम कर त असलेल ेकमचार  
यांना य  केले या कामा या माणात हजर दवसा माण े ती दन र. . १५०/- 
ो साहन भ ा मंजुर करणेचा वषय आहे. सदर वषयाम य े मनपा कमचार , 

मानधन कमचार  व ठेकेदाराकड ल काम करणारे कमचार  यांचा समावेश कर यात 
आलेला आहे. परंतु मनपातील कोपा (पासा) चे िश णाथ  व ाथ ह  को वड सटर 
येथे काम कर त आहेत यामुळे यां या कामाचे व प व धोका सारखाच 
अस यामुळे या िश णाथ  व ा या या मानधनात वाढ क न यांनाह  ो साहन 
भ ा लाग ूकरणेस मा यता देणेत येत आहे.   
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अनुकूल- ७२       ितकूल- ० 

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

       ----- 

मा.अॅड.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.  
 

                     वषय मांक - ४ 
दनांक – १३/१०/२०२०         वभाग – मा.आयु  

 

  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
            जा. .मािश/५/का व/४६५/२०२० दनांक २३/०९/२०२०  

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालय, काळभोरनगर येथे 
आय ट च या सं थे ारे इय ा ८ वी ते १० वी ची इं जी मा यमाची शाळा सु  
करणेबाबतचा ताव द. २३/०१/२०२० या प ा वये आयट च या सं थेन े दलेला 
आहे. यानुसार आय. ट च सं था इं जी मा यमाची ( इय ा ८ वी ते १० वी ) 
शाळा चाल वणेची पूण जबाबदार  घेणार आहे. याम ये शाळेचे रोजचे संचलन, 
कूल लीडर (मु या यापक ) िनवड, िश क िनवड, िश क िश ण, िश ण 

प दती, गती मू यमापन व देणगीदार जोडणी या सव गो ींचा समावेश आहे. 
आय ट चनी िनवडलेले कूल लीडर ( मु या यापक ) िश क व शाळा 
चाल व यासाठ  लागणारा इतर खच आय ट च सं था देणगीदार सं था माफत 
करेल. अशा प दती या शाळा चाल व यासाठ  लागणा-या सव कार या परवानगी 
(शासन मा यता, युडायस मांक इ. ) आय. ट च सं थेला करा या लागतील. व 
सदर इं जी मा यिमक व ालयासाठ   सव भौितक सु वधा,आव यक वग खो या 
तसेच वीज व पाणी पुरवठा देणे इ याद  सु वधा महानगरपािलका करेल सदर 
व ालयास शासन मा यता िमळालेनंतर शाळा सु  करणेस परवानगी देणे 
आव यक आहे. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालय, 
काळभोरनगर येथे आय ट च या सं थे ारे इय ा ८ वी ते १० वी ची इं जी 
मा यमाची शाळा सु  करणेबाबतचा ताव द. २३/०१/२०२० या प ा वये 
आयट च या सं थेन े दलेला आहे.सदर ताव मा. आयु  सो. यांनी थम 
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व ालयास मा.िश ण उपसंचालक यांची मा यता घेवून व ालय सु  करावे या 
अट वर मा यता देणेत आलेली आहे. 

१) आय ट च ह सं था इं जी मा यिमक (इय ा ८ वी ते १० वी ) शाळा           
चाल व याची पूण जबाबदार  घेणार आहे. याम ये शाळेचे रोजचे संचलन, कूल 
लीडर (मु या यापक ) िनवड, िश क िनवड, िश क िश ण, िश ण प दती, 
गती मू यमापन व देणगीदार जोडणी या सव गो ींचा समावेश असेल. ट च फोर 

इं डया या फेलोज बरोबर बी. एड झाले या िश कांची िनवड आय. ट च ह सं था 
करेल. 

२) आय ट च शाळांम ये एस. एस. सी. अ यास म वापरला जाईल. िश ण 
वभागानी नमूद के या माणे सव पर ा घेत या जातील. या यित र  ट च फोर 
इं डया चे गती व प रणामकारकता तपास यासाठ  मू यांकन ह  केल ेजाईल. 

३) आय. ट च संचिलत शाळांम ये फ  महानगरपािलके या शाळांमधील 
व ा यानाच वेश दला जाईल. वशे या लॉटर  प दतीने होऊ शकते. 
कोणा याह  िशफारशीवर वेश दला जाणार नाह . येक वगातील व ा याची 
सं या केवळ ३५ इतक च असेल. 

४) अशा प दतीने घेतले या महानगरपािलके या व ा याची मा हती व गती आय 
ट च ह सं था िश ण वभागाला कळवत राह ल. 

५) आय ट चनी िनवडलेले कूल लीडर ( मु या यापक ) िश क व शाळा 
चाल व यासाठ  लागणारा इतर खच आय ट च सं था देणगीदार सं था माफत 
करेल. 

सदर इं जी मा यमाची शाळा चाल वणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व 
िश ण वभाग यां याकडून अपे ा व जबाबदार चे मु े खालील माणे आहेत.  

१) अशा प दती या शाळा चाल व यासाठ  लागणा-या सव कार या परवानगी 
आय. ट च सं थेला करा या लागतील. 

२) आय. ट च ारे संचिलत सदर इं जी मा यिमक व ालयासाठ   सव भौितक 
सु वधा, आव यक वग खो या तसेच वीज व पाणी पुरवठा देणे इ याद  सु वधा 
महानगरपािलका करेल.तसेच महापािलकेतील मा यिमक व ालयां माण े व ाथाना 
सोयी सु वधा द या जातील. 
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       आय ट च या सं थेमाफत पुणे महापािलकेत ६ व ालये चालू आहेत, 
पंपर  िचंचवड महापािलके या े ाम ये अशा कारे इं जी व ालय चाल ूके यास 
व ा याना याचा फायदा होईल. तर  सदर तावास मा यता देणते यावी. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आयट च संदभात 
सभागृहाला खुलासा करावा. जेणेक न आपण या सं थेस देत असताना इं जी 
मा यमाची शाळा आपण महानगरपािलकेम ये चालू करत आहोत परंतु सभागृहाला 
या संदभाम ये संपुणपणे माह ती जर िमळाली तर मला अस वाटत यो य राह ल.  

मा.पराग मुंढे (मा यिमक िश ण अिधकार ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, 
नगरसे वका. मा यिमक वदयालयाम ये आप या १८ शाळा कायरत आहेत आ ण 
१८ शाळाम ये १७ मराठ  मा यम आ ण एक उदु  मा यमाची शाळा आहे. 
ाथिमकम ये १०५ शाळा आहेत आ ण आकांशा फ डेशन या ५ अशा एकूण ११० 

शाळा कायरत आहेत. तर ाथिमकम ये उदु , हंद , इं जी आ ण मराठ  चार 
मा यमा या शाळा आहेत. आप या महापािलके या वतीने छञपती िशवाजी महाराज 
इं लीश मेड अम कूल, भोसर  आ ण पांढरकरनगरला महा मा योतीराव फुले 
इं लीश मेड अम हया आठवी पयत शाळा चालू आहेत आ ण आठवी पयत शाळा 
चालू अस यानंतर नववी, दहावी या मुलांना ऍडमीशन िमळत नाह . आ ण आप या 
मा यिमक वभागा या फ  दोनच मा यमा या शाळा चालू हो या आ ण आकरा 
शाळा उदु  आ ण मराठ . इं लीश मा यमाची गरज होती हणून आयट च सं थेनी 
स ह केला आ ण काळभोरनगरला सहा खो या रका या आहेत आ ण हणून 
या ठकाणी म यवत  सु दा आहे भोसर तील मुलांना ये यासाठ  जवळ पडेल आ ण 

पांढरकरनगरला जी शाळा दली होती ेमलोकपाकमधली या मुलांना सु दा 
ऍडमीशन िमळेल. कारण नववी, दहावी म ये ऍडमीशन िमळत नाह त. इं लीश 
मा यमाची गरज अस यामुळे आ ण म यवत  ठकाण साधारणपणे भोसर  ते 
काळभोरनगर बारा क.मी.चे अंतर असेल आ ण पांढरकरनगर ते काळभोरनगर दोन 
आड च क.मी. असेल. आपण इमारतीची उपल धतता आ ण म यवत  ठकाण 
हणून काळभोरनगरचा पॉ ट िनवडला गेला. याम ये एनजीओ जे आहेत ते 
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मॅनेजमट, शाळा यव थापन खच, िश कांचा पगार सव काह  ते करणार आहेत. 
आपण फ  यांना भैतीक सु वधा पुर वणार आहेत. जसे आप या आकांशा 
फ डेशन या पाच शाळा आता चालू आहेत याच प दतीने एक इं लीश मा यमाच 
हाय कूल सु  होईल हणून हा वषय ठेव यात आलेला आहे.  

मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आता मुंढे 
साहेबांनी या ठकाणी खुलासा कर याचा य  केलेला आहे. यातला पह ला मु ा 
असा क  ह  शाळा काळभोरनगरला आहे आ ण इथ जो वदयाथ  येणार आहे तो 
भोसर व न आ ण पांढारकरनगर व न येणार आहे. यांनी सांगीतल भोसर व न 
बारा क.मी.अंतर आहे. मुळात या शाळेत िशकणारा वदयाथ  हा अ यंत गर ब 
कुटंूबातील असतो. मी माह ती घेतली या वदया याना ये याजा यासाठ  आपण 
काह  देणार नाह त यांनी वत: या खचाने या ठकाणी यायच आहे. तर  या 
लोकांची बलकूल प र थती नाह . ते वत: या खचाने या ठकाणी येवू शकत 
नाह त, यांची ती ऐपत नाह . मुळात या सं थेला दयायच होतंतर भोसर तली 
शाळा भोसर तच केली पाह जे. पांढरकरनगरची पांढरकरनगरला केली पाह जे तरच 
हे श य आहे. ॅ ट कली ते तीथ तसच श य आहे. परंतु तु ह  अस का करता हे 
मला माह त नाह , तु ह  हणता म यवत  ठकाण आहे बारा क.मी.अंतर आहे 
हणजे काह  म यवत  आहे का. तीकडून दोन क.मी. आहे आ ण इकडून बारा 
क.मी. आहे काय चालल आहे. मा.महापौर साहेब, मुळात काळभोरनगरची शाळा 
अतीशय चांगली शाळा आहे आ ण तीथ मा या माह ती माणे एकदम 
यव थीतपणे ती शाळा चालू आहे. तीथे कुठ याह  कार या खो या उपल ध 
नाह त आ ण अस यातर  या शाळेला या खो या भ व यकाळा म ये लागणार 
आहेत. करायच असेलतर मुळात पह ली पासून सगळया शाळा इं लीश मा यमा या 
झा या पाह जेत ह  काळाजी गरज आहे. आप या महापािलकेत येणारा वदयाथ  हा 
अतीशय गर ब कुटंूबातला असतो. तो नाईलाजाने आप या महापािलके या शाळेत 
िशकायला येतात. कारण यां या आई-वड लांची प र थती खाजगी शाळेत 
टाक यासारखी नाह , या ठकाणी फ सु दा यांना पेलवत नाह , झेपत नाह  
हणून नाईलाजाने ते आप या शाळेत या ठकाणी मराठ  मेड अम म ये येतात. 

परंतु आज आपण जर पाह लतर येक शाळेचा पट हा घसरत चाललेला आहे. मग 
ती कुठलीह  शाळा असो, शहरातील भोसर ची असो वा कुठलीह  शाळा असो. येक 
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ठकाणची पटसं या घसरत चालली आहे. या या मागची कारण आप या 
सगळयांना माह ती आहे. सगळयांना इं लीश मा यमा या शाळेत िशकायच आहे 
कारण भ व याकाळा म ये जर यांना नौकर  आ ण यावसाय करायचा असेलतर 
यांना इं लीश येणं ह  काळाजी गरज आहे. आज जग इतक एकमेकां या जवळ 

आलेल आहे. आपण ामा णकपणे जर य  करणार असूतर माझी अशी अपे ा 
आहे क  जशा दोन शाळा इं लीश मा यमा या झा यात तशा सरसकट सगळया 
शाळा इं लीश मा यमा या पह लीपासून झा या पाह जेत. या सं थेला काम देत 
असताना आपण महापािलका का नाह  करत. आप या इतर मा यमीक शाळा 
आपण करतो. मा यतेचा वषय असेलतर ह  सं था मा यता घेणार असेलतर 
आपण का घेवू शकत नाह त. मा.महापौर साहेब, माझी अशी या िनमी ाने वनंती 
आहे क  आपण सगळयाच महापािलके या शाळा या सुरवातीपासून इं लीश 
मा यमा या करा यात आ ण या दहावी पयत करा यात. यांनी एक व तु थती 
सांगीतली ती खर  आहे क  मुल जी पासआऊट होतात सातवी आठवीला यांना 
नंतर दुस-या शाळेत ऍडमीशन घेतताना ञास होत असतो. एकतर खाजगी शाळेची 
फ यांना या शाळेत ऍडमीशन यायची तीथली झेपत नाह  कंवा तीथली जी 
कपॅिसट  असते, समजा एखादया इं लीश मेड अम कुलम ये जर ऑलरेड  साठ 
वदयाथ  या वगात िशकत असतीलतर न याने हे वदयाथ  यावेळेस जातात 
यावेळेस यांना ऍडमीशन घे यासाठ  फार मोठया अडचणीला सामोरे जाव लागत. 

सुदैवाने आम या भोसर  प रसराम ये आज अनेक इं लीश मा यमा या शाळा 
अस यामुळे कधीतर  क न आ ह  सगळे िमळून ती मुल ऍकोमोडेट करतो. परंतु 
ह  फॅ ट आहे क  आप या या वदया याना आठवीपासून इं लीश मेड अमची कुल 
झाली पाह जे परंतु ती करत असताना या या गावाम ये ती करावी अशा कारची 
मी या िनमी ाने अपे ा करतो.                           

मा.भाऊसाहेब भोईर- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. िश ण 
सिमतीम ये सभासद हणून काम केलेलं आहे. मंडळ होत यावेळेस कधी धाडस 
झाल नाह  मंडळ माग याच. कारण काय अ या महारा ाम ये आपल मंडळ 
िस द आहे. एकतर पह ली ह  गो  क  आता सिमती झालेली आहे. मिनषा पवार 

यांनी अ य  हणून काम केलं. हा आयु ांडून आलेला ताव आहे. िश ण मंडळ 
नस यामुळ मा यिमक आ ण ाथिमक पह ल एकञ कराव असा मी ताव दला 
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होता आम या सिमतीम ये. एकिञतर या हे येवून तसा याचा ताव तयार 
करावा. पण मंडळ अस झालेल आहे क  कोणताह  वषय मांडला या सिमतीम ये 
तर आयु ांना कंवा अित.आयु ांना असं वाटत क  या यात न क  काह तर  आहे. 
हणजे धा यात खडे िनघतात हणून घरात रेशन भरायचच नाह . कारण क  

इत या वषाची घाण साचलेली आहे तर रॅकेट आहे सिमतीम ये रॅकेट. पंधरा-पंधरा, 
वीस-वीस वष िश क हालत नाह त, ताकद नाह  िशपायाची बदली करायची ताकद 
नाह . संतोष पाट ल यांना फोन केला क  बघतो आ ण चचा करतो. यांना काय 
वाटत काय माह ती आहे. कोणतीह  गो  सांगीतली क  चचा करतो हणतात.  
काम करायच नसेलतर खाते काढून यांना यां याकडून. िश ण मंडळ हणजे 
एखादया मुलांच आपण भ व य घडवतो. आठवी या मुलांना मराठ  मेड अम या बे 
चे पाडे येत नाह त आ ण इं लीश िशकवायला चाललेत. कोणतर  येतं काह तर  

ताव देतात, लगेच आणतात. कतीवेळा आ ह  ताव दला, मॅरेथॉन चचा 
केली. मिनषा पवार यांनी शाळेत जावून येकांची चौकशी केलेली आहे 
आम याकडे सगळा रपोट आहे. काह च कारवाई नाह , फोन केला क  मी बघतो 
आ ण चचा करतो, काय कार आहे कसली तु ह  चचा करता. पंचवीस पंचवीस वष 
आ ह  काम करायला वेडे आहेत का. उदू  शाळे या बदली करायची असेल तरना 
पाच पाच, दहा दहा लाख पये घेतात. नगरसेवक बदनाम होतात. रॅकेट आहे 
रॅकेट. काह जण याचे एजंट आहेत. िश कां या अंतगत बद या कर यासाठ  एक 
िशपाई तीथे काम करत असतो. लाज वाटते या सभागृहाम ये मा यासार या 
कायक याला िश णमंडळाब ल बोल याब ल. तु ह  सुरवात करानां, यांना पाडे 
सु दा येत नाह त. पह ल मी सांगीतल होतं मुलीसाठ  वॉश म नाह  तीथ. पह ल 

चरल ऑड ट करा. ब ड ंग जु या झाले या आहेत, काह तर  उपयु  सु वधा 
दया. चार पाच ठेकेदार पोट भरतात यां यासाठ  महानगरपािलका चाललेली आहे 
ते थोड एक दोन वष थांबवा, सगळा ग धळ आहे. मी ताव दलेला आहे तीन 
वषा यावर िश क ठेवू नका. मा या भागाम ये एक िश क खुप चांगला आहे 
आ ण ते तीथला नगरसेवक हणतो कंवा मी हणतो याची बदली क  नका खुप 
खुप चांगल िशकवतो. तीथ चांगल िशकवतो दुसर कडे पण चांगल िशकवणनां.  
पह ल आपण सभागृहान ठरवून या क  िश कां या म ये पडू नका. पु याव न 
रोज लोक मुंबईला कामाला जातात आ ण आप याकडे ािधकरणातून िनगड ला 
बदली पाह जे. थेरगावतून भूमकर चौकात बदली पाह जे आ ण बदली कुठे होते 
सकाळ या शाळेतून दुपार या शाळेत. का तर याची सेट ंग लई जबरद त असते. 
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काह  काह ंच सेट ंग एवढ डे जर आहे. एक िश क मला भेटायला आला एवढ सोन 
घालून, पान खावून तो जिमनीचा एजंट आहे. आहो, आजह  आमचे िश क भेटलेना 
आ ह  पाया पडतो, डोक टेकून. काय चालल िश णमंडळाच काय काम करतात. 
चचा करा, पाट ल साहेब आपण दोघच बसूना चचा करायला. प नेते वषय तहकूब 
ठेवा, तो सिमतीम ये येवू दयात. िश ण सिमती झालेली आहे, मंडळ नाह . 
तुम यातले आम या सिमतीत नसतील ती सु दा त  लोक या. स व तर एक 
मा टर लॅन तयार करा. नसेलतर आ ह  काह  त  नाह त चांगली लोक बोलवा 
यांना मा टर लनॅ तयार क  दयात. तसेह  लॉकडावूनम ये सहा मह ने गेलेत 

आजूनह  दोन मह ने जाव ूदयात. सभागृहात आ ह  बोलतो तु ह  ऐकता. ताव 
देतो तु ह  पण नेते तीन वषा या पुढे िश क ठेवू नका सगळया सभागृहाने मा य 
कराव. कोणीह  नगरसेवकांनी इ टरफेअर क  नका. कतीह  लाढाचा असलानातर 
सकाळ  सं याकाळ  याला जेवायला बोलवा. एकाह  िश काचा मुलगा 
महानगरपािलके या शाळेत िश ण घेत नाह . क पलसर  कराना बघा कशी पळतात 
इकड तीकड आ ण िश कांब ल बोलताना मी आदरानी बोलतो. जनते या 
टॅ सवरती शाळा चालते, पगार चालतो. अनुदान सरकार देत नाह , वनाअनुदान 
त वावरती माई आजह  ५०० पये व १००० पयाम ये िश ीका िश ण 
िशकवतात. हे पगार कती घेतात. िश णमंडळात वीस-वीस वष िशपाई आहे वीस-
वीस वष. ते ठेकेदार दवसभर इथे फरत असतात. वषय तहकूब ठेवा, चे ा 
चालली बाहेर, हसतात बाहेर. हणजे आ हांला हणलना कोण या सिमतीत िश ण 
सिमतीत हणल क , या िश ण सिमतीम ये हय, अशी अव था चाललेली आहे 
माई, गांभीयाने या. मा.महापौर साहेब, तु ह  आयु  साहेबांना आदेश दया. 
अिधका-यांना िश णमंडळात सांगल तसं काम करायच नसलनातर यांची खाती 
काढून या. हा काय मालक  हा क घेतला का यानी. बाई सह च करत नाह त. 
तु ह  आता हा वषय तहकूब करा. जेवढया इथ मह ला आहेत यांनी एक एक 
शाळा द क या आ ण मुलींची काय अव था ते बघा, मला पण मुलगी आहे. हे 
जातात दोन-तीन वषात बदली होवून आपली मशानभूमी इथेच आहे. आप याला 
इथच ाय त कराव लागणार आहे. माई, वषय तहकूब करा आ ण सगळ  िमट ंग 
या नेते आ ह  तुम या बरोबर आहेत, ध यवाद. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. ख-या अथाने 
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आता भाऊसाहेबांनी भावना या ठकाणी य  के या. ती  भावना हो या, काह  
तीखट श द होते, कानाला लागले, मनालाह  लागल ेपरंतु व तु थती तशीच आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये इत या मोठमोठया इमारती आहेत हणजे 
माझी कासारवाड ची शाळा जर मी पाह लीतर मी एच.ए. या चांग या शाळेत 
िशकलेली आहे. एच.ए.ची इमारत बघीतली क  मला मा या कासारवाड ची इमारत 
आठवते आ ण इतक  जुळतीिमळती क  एका खाजगी शाळेची इमारत व मा या 
महानगरपािलके या शाळेची इमारत जवळपास सारखी येईल. हणून कासारवाड ची 
महानगरपािलकेची शाळा आहे या यावर चंड ेम, चंड जीव. याच बरोबर 
आता आ ह  एक फुगेवाड म ये शाळा बांधली. याची बांधणी इतक  सुंदर आहे 
आयु  साहेब क  ती शाळा बघीत यानंतर ती खाजगी शाळा आहे असंच वाटतं. 
यांचा इ े स बघीतला, सगळा भाग बघीतला यांचा रंग वगैरे एकदम ऍ ॅ ट ह 

केलेला आहे. परंतु हे करत असतानाच यावेळेला शाळे या आत शाळेचा गाभा, 
जस मंद राम ये एखादा देव, एखाद  मुत  असते, या ठकाणी वदयाथ  आ ण ते 
िश क हे दो ह  घटक अ यंत मह वाचे अ यंत ज हाळयाचे असतात परंतु जस 
मी या सभागृहात िनवडून आले पह या वष  माई मी तु हांला फॅ ट सांगते, 
भाऊसाहेब हणाले तसंच सभागृहात आल ेआ ण पह या दवसापासून ब-यापैक  
सभागृहात सगळयांना वाटल बरं झाल एक नगरसेवीका आ ण ती िश क आहे, 
आपल कामच झाल आता. पह या वष  सगळयांचे आज या आज असे ढगभर 
यायचे मा याकडे. ताई बदली पाह जे, ताई बदली पाह जे. आ ण मग दुदवाने 
सांगाव लागेल आजपयत एकाह  िश कांची बदली करा याला इकडे टाका आ ण 
याला तीकडे टाका यासाठ  आजपयत महानगरपािलके या िश ण वभागात कधीच 

पाऊल ठेवला नाह . याच कारणच एवढ आहे क  आज पंपर  िचंचवडमधुन  
पु यात नौकर साठ  जातो, पु यातुन मुंबई पयत नोकर साठ  अनेक लोक या ठकाणी 
वास करतात परंतु यांना िश ण दे याच दैवत हणून आपण मानतो, ते दैवत 
हणून िश ण देतात या िश काना माञ आम या पंपर  िचंचवड शहरा या 
यासाम ये जे ेञफळ आहे या ेञफळात फरायला सु दा ञास होतो. असं 
क न कसं चालेल. जो आता मा.भाऊसाहेबांनी ताव मांडला यावर खरच 
गांभीयाने वचार केला पाह जे. आ ण कोणाचीह  मा.महापौरांची िशफारस असो कंवा 
आयु ांची असो कंवा आमची असो कुणा याह  िशफारशीचा वचार या ठकाणी न 
करता कारण एकाची जर  िशफारस मंजूर झालीतर मग दुस-याची सु  होते,    
तीस-याची सु  होते. मग आम याच केल, तम याच केल, तम याच ऐकल. परंतु 
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स मा.आयु  साहेब याच बरोबर आपण सु दा या शाळेम ये पटसं या घसरते, 
साहेब, मी माग आप याला सांगीतल क  शाळांना आपण अचानक हजीट करा. 
सांगा मुलांना क  एक क वता हणुन दाखवा. तु ह  ये  लोक बघा माईला 
एखाद  क वता वचारलीतर माई शालेय जीवनातली क वता आता सु दा हणून 
दाखवतील परंतु मा या शाळेतील मुलानंा आज क वता पाठ नाह त. कारण कुठेतर  
या क न घे यास िश क वग हणून आ ह  कमी पडतो आ ण ते क न घेणार 
शासन मला वाटत तुम याकडून कमी पडत. तुमचा तो धाक, आपुलक चा धाक 
ेमाचा धाक, तु हांला जे काह  दाखवता येईल ते दाखवून तु ह  सांगीतल पाह जे 

मला या ठकाणी इतक आऊटपुट दलच पाह जे. ाय हेट या काह  शाळा आहेत, 
लोबल इ टरनॅशनल कूल आहे, िसट  इ टरनॅशनल या या काह  शाळा आहेत 
या लाखो, कोटयावधी पये फ  घेतात यांची अव था काय वेगळ  आहे. 
यां याकडे पंधरा, वीस, पंचवीस हजारावर काम करतात मग आप या शाळेम ये 

इतके मोठमोठे पगार देतो, सातवा वेतन आयोग िश काना लागू आहे या ठकाणी 
आप याला रझ ट ओर ए टेड, रझ ट वरतीच पगार, रझ ट वरतीच बढती असे 
काह  िनयम क न सभागृहाची मा यता याला या. कारण या ठकाणी मा या 
मुलांना गणवेष, पु तक, बुट, मोजे सगळ फुकट आहे अशा ठकाणची पटसं या का 
घसरते आ ण दवस दवस का घसरते याचा स मा.आयु  आपण या सभागृहात 
वचार केला पाह जे. अिधका-यांनी सु दा आ मप र ण केल पाह जे. जर आपण या 
महापािलकेत येवून पगार घेतो या पगाराचा रझ ट आऊटपुट या ठकाणी काय 
याचा वचार सु दा या ठकाणी केला पाह जे. आता आपण हणतो क  आथ क या 
दबुल असलेले मुल आप या महानगरपािलके या शाळेम ये िशकतात. अगद  
व तु थती तशीच आहे परंतु या ठकाणी आकां ा फ डेशनसारखी शाळा मा या 
कासारवाड त चालते या ठकाणी या एका झोपड तला मुलगा आप या 
महापािलके या शाळेत येतो आ ण दुस-या झोपड तला मुलगा हा आप या आकां ा 
फ डेशन या शाळेम ये येतो. तीथ िश त आहे, तीथ वळण लागत, तीथ अ यास 
क न घेतला जातो, तीथ या मुलांना सगळ येतं. तीथ या आई-वड लांना 
एबीसीड चा ए माह त नाह  अशा ठकाणची मुलं इं जीम ये तुटकमुटक बोलायला 
िशकतात. मग यांना जमत आप या िश कांना बलाढय पगार घेत असताना का 
जमत नाह  याची वचारणा आयु  साहेब आपण या ठकाणी केली पाह जे. या 
शाळेचा पट घसरेल या शाळे या सगळया गो ी बंद करा. या शाळे या 
िश कांवरती काय कारवाई करायची या यावर िनणय घेतला पाह जे. साहेब, 
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आपण सगळया ठकाणी ाय हेटेशन करायच हणतो, पीपीपी त वावर दयायच 
हणतो. आज आकां ा फ डेशन सार या शाळेम ये आ हांला नगरसेवक हणून 

जाताना सु दा वचार करावा लागतो क  चला यांच आमच सगळ यव थत चालू 
आहे या ठकाण या मा या वदया याला चांगल िश ण िमळत असेल तर आ ह  
तीथ इ टरफेअर का करायचा या कोनातून वचार करावा लागतो. साहेब, 
या ठकाणी जी आपण पह ली ते आठवी शाळा सु  केली, साहेब कोणत ध रण होत 
यावेळेला वचार केला. कोण या िनयमाने िश ण अिधका-यांनी वषय मांडला 

असेलना क  पह ली ते आठवी पयत शाळा सु  करायची. एकतर क च नका आ ण 
करायची असेलतर कमान दहावी पयत केली पाह जे. हणजे या माणे मुलांना 
वेश यायचा असतो आटस, साय स, कॉमस या माणे मुल वेश घेतील. परंतु 

कोण या अिधका-यांनी केलेली सुपीक क पना आहे ह  क  पह ली ते आठवी पयतच 
िश ण इं जी मा यमातून दयायच, नंतर कुठ जायच. तुम या घर  जायच का 
आम या घर  यायच िशकायला मुलांनी. ताव करत असताना आपण  का वचार 
करत नाह त. आता नवीन ताव काय तर तीथ या मुलांनी इकडे इत या लांब 
बारा क.मी. यायच. अश य गो ीतली गो  आहे. कारण या मुलांना शाळेम ये 
एखादा काय म घेताना प नास पये वगणी जर मुला-मुलीनी गोळा केलेली 
असेलतर ती सु दा देता येत नाह . कुणाचीतर  या मुलाची आई, मावशी कामाला 
असते ती हणते ताई, आज शंभर पये दया क , या पोर ला शाळेत दयायचे होते 
या पोरा-ंपोर ंचा कसलातर  काय म आहे या काय मासाठ  मुलांना पैसे दयायचे 

आहेत. मग अशा ठकाणी दरमहा कमान हजार बाराशे पये खच क न 
भोसर त या मुलांना या ठकाणी काळभोरनगरला पाठवताय, हे कुठह  ता वीक 
जुळत नाह  आ ण आपण िश णािधकार  हणून या ठकाणी काम करता. काम 
करत असताना आप याला शोभेल अशाच गो ी करा. आयु  साहेब, आपण काय 
वचार क न हा वषय इथे मांडतो. आ ह  वरोध करणार, काय होणार िश णाचा 
वषय होता, शाळेचा वषय होता आ ण नगरसेवकांनी वरोध केला. वरोध 
कर यामागची भूमीका पण समजावून घेतली पाह जे. ताव मांडताना वचार केला 
का आपण मुलां या ये या-जा याची काय सोय करणार आहोत. या मुलां या 
बसची यव था आपण करणार का नंतर काह  होत नाह  जे होत ते आताच होत 
असतं. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अ यंत वाईट आ ण दुदवी घटना या 
आप या िश णमडंळात, आता िश ण सिमती आलेली आहे. या सगळया गो ीवर 
कुठेतर  आता पांघ न घालण इथ हणजे िश ण वभागाच बजेट असल क  
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आप याला सगळयांना माह ती आहे द र आणले जातात, कपडे आणले जातात, 
फाडले जातात या सगळया गो ी आजपयत या शहरानी पाह ले या आहेत. एकच 
ठेकेदार दहा-दहा वष या पालीकेम ये चालतो. गमंत वाटते आ हांला, एकच ठेकेदार 
आठ, दहा, बारा, पंधरा, पंचवीस-पंचवीस वष या पािलकेवरती पोट भरतात. यांनी 
पोट भर याच दु:ख नाह . का पधा होत नाह त, आपण हणतो क  िनकोप पधा 
या शहराम ये करायला पाह जेत. टडर ंग म य ेआपण ई-टडर ंग केल आ ण काह ह  
केलतर  कशी शटलमट होते. अिधकार  काय करतात याचा सु दा सगळयांनी वचार 
केला पाह जे, बदनामी आ ह  यायचा काह  संबंध नाह . कोण काय करत, कुणाच 
टडर कस बसवायच, फाईलवर काय िलहायच हाय कोटात गे यानंतर, आपल 
पट शन दाखल के यानंतर कस करत बसायच, कती कमी श दात आपली भूमीका 
मांडायची जेणेक न या ठेकेदाराच भल झाल पाह जे याचा सु दा यव थत 
हणजे अित.आयु  असू देत, आयु  असु देत कंवा िश णािधकार  हणून ते 

कोण संबंिधत असतील या सगळयांची ॉपर सेट ंग या ठकाणी झालेली असते. जर 
आपली भूमीका आपण नीट मांडलीच नाह तर तु ह  हारणार नाह तर काय होणार. 
हार यासाठ च आ ह  हायकोटापयत गेलेलो आहेत. मा.महापौर साहेब, हा सगळा 
खेळ हा कुठतर  थांबला पाह जे. मला कुणीतर  सांगीतल क  पालीके या शाळेत खुप 
सुंदर िशकवल जातं. तुम या मुलांना कुणी इथ टाकत का. परंतु मगाशी 
हण या माणे िश कच यांची मुल टाकणार नाह तर तु ह  आ ह  लांब राह लोत. 

जर जे िश ण देणारा हणत असेल क  मी चांगल िश ण देतो हणून मी पगार 
घे यास मानकर  असेलतर यांनी वत:च आ मप र ण केल पाह जे. मा.महापौर 
साहेब, या ठकाणी मी तु हांला वनंती करते क  आपण हा वषय या ठकाणी 
तहकूब करावा दापोड या शाळेम ये काऊट घेतल जात, मागील दहा वष झाले 
हणजे सभागृहान ऐकाव आ ण आ हांला आमच आ मप र ण कराव वाटत क  

दहा ते बारा वष तोच काऊटचा ेस आहे. आम या दापोड या शाळेम य ेअ यंत 
दजदार काऊट चालू असतं. या ठकाणी यांना अनेकवेळा आप या 
महानगरपिलकेम ये मागणी केली क  आम या शाळेत काऊट चांगले घेतात 
तेथील िश ीका आहेत या चांगल िशकवतात मग का आपण ते काऊटचे ेस देवू 
नयेत. मुलांसाठ च एखाद  गो  मागतात हणजे हा तीतका वरोधाभास दसतो क  
वषानुवष एकालाच ठेका दयायचा, एका कडनच कपडे खरेद  करायचे, दुसर कडे 
एखाद  शाळा, एखादा िश क कंवा काह  िश क एकञीत िमळून सांगतात क  
काऊट सारखा खेळ जर मुलांना आपण शाळेत घेतलातर मुलांची गती होईल, 



67 
 
मुलांनी तेच ते ेस कती वष वापरायचे. महापािलकेम ये आपण सगळेजण कशाला 
आहोत हे सगळयांनी सांगा. येक गो ीला अिधकार  ठरवणार, सगळ एकदम 
तयार होवून ताठ वाढलेल असतं आ ण सांगीतल जात हे चांगल आहे खावा थोडस, 
इथ खीर मांडली ह  खावा तु ह  हे आप याला सांगीतल जातं याचंी सगळ  ॉपर 
फ ड ंग लाग यानंतर बॉल आप याकड टाकला जातं आ ण मग आपण नाह  
उचललातर हणायच नगरसेवक सगळे बदनाम आहेत, यांच झाल नाह  हणून ते 
नाराज आहेत. आयु  साहेब, या ठकाणी काऊटचा वषय सांगीतला आहे 
या यावर िन तपणे तु ह  संबंिधतांना सांगताल आ ण पुढ या आठ दवसाम ये 
या संदभात काय केलं याच मला एखाद पञ तुम याकडन िमळाव अशी अपे ा 

आहे. एवढ बोलून थांबते, जय हंद जय महारा .  

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. भाऊसाहेबांनी आता  
वषय मांडला, आपण िश ण सिमतीवर बोलतो. िश ण सिमतीवर बोलताना मला 
जा ती काह  बोलायच नाह  कारण आशाताईनी पण वषय मांडला आहे, 
भाऊसाहेबांनी पण वषय मांडला आहे. आता िश ण अिधका-यांना माझे दोन ते 
तीन  आहेत. मा याकडे दोन शाळा आहेत. संततुकाराम नगरम ये आ णाभाऊ 
साठे शाळा आहे आ ण भाजीमंडईत दनदयाळ उपा याय शाळा आहे. पह ली ते 
सातवी पयतची ाथिमक शाळा आ ण नंतरची मा यिमक शाळा. मला एक  
शासनाला करायचा आहे. मा या ाथिमक शाळेम ये जर सातवीम ये प नास 
वदयाथ  असतीलतर मा या दनदयाळ उपा यायला प नास पैक  फ  दहा ते 
बारा मुलच या शाळेम ये ऍडमीशन कशी घेतली जातात. मला वाटते ह  जी 
शोकांतीका मा या ऐर याम ये आहे तशी मला वाटत येक ऐर याम ये ह  
शोकांतीका असणार आहे. कारण सातवी पयत िश ण मोफत झा यानंतर जे पालक 
आहेत यांना थोडस वेगळ वाटायला लागत क  आठवी, नववी, दहावी िश ण हे 
एखादया ाय हेट शाळेम ये दल पाह जेतर माझी मुल दहावीला चांग या माकाने 
पास होतील. या शाळेच नाव लागेल आ ण मला वाटत चांग या शाळेम ये, 
कॉलेजम ये ऍडमीशन िमळेल. यासाठ  आयु  साहेब, आ ह  एक उपाययोजना 
केली होती क  सातवी ते दहावीचा रझ ट लागतो या दवशी िल ह ंग स ट फकेट 
दल जातं यावेळेला या शाळेम ये जावून मी वत: बसले होते आ ण या 
पालकांना समजावून सांगीतल होतं क  पह ली ते सातवी पयतच िश ण मोफत 
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घेताना येक पा यावर आपण शासन कती खच करतं मग तु ह  आम या 
दुस-या कॉप रेशन या शाळेम ये जात असताना आठवी, नववी, दहावी ह  शाळा 
आता आप या काप रेशन या शाळेत चांगल िशकवल जाणार नाह त का. मला 
वाटत  पह याचवष  आ हांला थोडस स सेस िमळाल ंआ ण तीस मुल आ ह  
यावेळेला दनदयाळ शाळेम ये आ ह  आठवी, नववीला िनवडू शकलो. मला वाटत 

हे य  का केले जात नाह त, हा पह ला . माझा दुसरा , अजूनह  दहा वष 
आ हांला कळलेलच नाह  क  येक शाळेच इ सपे शन का होत नाह  आ ण होत 
असेलतर ते कुठ या प दतीने केल जातं. येक मह याला आपले िश णािधकार  
तीकडे जावून फ  चहा पऊन येतात का. या शाळेचे काह  ॉ ले स आहेत का 
या शाळेम ये मुल का टकत नाह त असा वषय कधीतर  यांनी केलेला मला 

तु ह  दाखवू शकत असालतर न क च दाखवा. आज पटसं या कमी आलीतर 
आपण िश णाला दोष देतो पण ती पटसं या कमी येताना िश णा बरोबर शासन 
या प दतीन काम करतय का, वाडयाव यावर जावून काम करतय का. कारण 

झोपडप ट मधला जो काह  मॉप असेल तो मला वाटत आप या महापािलके या 
शाळेम ये येत असतो. आज थेरगावची एक शाळा बघीतली अतीशय उ साहा म ये 
शाळा चालवली जाते, मला वाटत सगळयात जा ती पट तीथे आहे. पण ती का 
आहे याचा काह  अ यास आप या िश णािधका-यांनी केला आहे का. मग बाक या 
शाळा या प दतीने बंद का पडतात. मला वाटत आयु  साहेब तु ह  सु दा म ये 
कोवीड सटर कर यासाठ  पं. दनदयाळ उपा याय या शाळेला तु ह  भेट दली होती. 
यावेळेला तु ह  वत:हून हणालात क  या शाळेला एवढ मोठ ाऊंड आहे ह  

शाळा का चालत नाह , मग याचा अ यास कधीतर  शासनान केला आहे का. 
आज जे हा मा यिमक आ ण ाथिमक आपण या दोन गो ी करतो तर मला वाटते 
खरोखर नामदेव ढाके आमचे स ा ढ प नेता आहेत यांना माझी सु दा सूचना 
राह ल क  ाथिमक आ ण मा यिमक या दो ह  शाळा एकञ का आपण चालवत 
नाह त. यां या शाळे या दोन-दोन इमारती आपण का केले या आहेत. खाजगी 
सं थां या शाळा ाथिमक आ ण मा यिमक अशा असतात पह ली पासून दहावी 
पयत या तशा जर शाळा असतीलतर मा यिमक शाळांमधले पट हे तेवढयासाठ  
मला वाटते याम ये शंका नसणार. मा या शेजार  उषाताई बस यात यांनी एक 
छान पटकन भाऊसाहेब बोलताना बोल या. काह  शाळांमधील िश ीका बाजू या 
घराम ये जवळपास या प रसराम ये राहतात यातर हणे वॉिशगं मिशन म ये 
कपडे लावून येतात. अधा तास िशकवतात आ ण वॉिशंग मिशन बंद करायला पु हा 
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घर  जातात. जर या प दतीन शाळेम ये िश ण होत असेलतर शासन याम ये 
काय करतय याच एक मोठ कोड आहे आ ण मला वाटत हे कोड आप याला 
सोडवाव लागेल. फ  िश ण, शाळांवर पैसा खच क न या मुलांची भैतीक 
मतातर सोडा शार र क मता वाढ साठ तर  आपण काह  काम करतो का. आज 

आप या काह  शाळांना डांगण सु दा नाह त. मग या मुलांची शार र क मता 
कंवा पीट  ह  कुठ या प दतीने तु ह  घेता. या यावर तु ह  काह  उपाययोजना 
के या आहेत का. आज आशाताईनी एक आकां ा फ डेशनच नाव घेतल मा या 
कासारवाड मधली माझी शाळा आज आकां ा फ डेशन हे तु ह  ाय हेट एका 
सं थेला तु ह  शाळा कॉप रेशनमधला एक एक वग वाढवत वाढवत तु ह  जाता 
आ ण काप रेशन मधला शाळांमधला पट तु ह  यांना दे याच काम माञ न क  
केल. जी मुल राहतात यांना काप रेशन या शाळेम ये तो पट भरला जातो. 
काप रेशन या शाळा चालवाय याच नाह त असं ठरवत असेलतर मला वाटत हे 
सु दा कुठ या प दतीने तु ह  काम करताय हे पण कळल पाह जे. आकां ा 
िन तच चांगल काम करतय. मा या सहकार  या प दतीन े बोल या या 
प दतीने आ हांला या शाळेम ये जायला पण लागत नाह . पण आ हांला माह ती 
आहे क  तीथे शाळेतील मुलांची गुणव ा चांगलीच होणार आहे. पण याच बरोबर, 
याच वगाला लागूनच आप या काप रेशन या शाळेचा लास चालू आहे. या 

मधली मुल माञ मग या प दतीने का नाह  िशकली जात. मग हे कुठ या 
प दतीने शासन या िश ण सं थाम ये आपले शाळाम ये काम करतय याचा 
खरोखर वचार कर याची खुप मोठ  आता वेळ आहे. कुणी हणतय पंचवीस आ ह  
दहा वष काम करतोय, दहा वषाम ये आ ह  तेच बघीतलय, आ ह  िश णमंडळ 
बघीतलय, िश ण सिम या बघतो पण याचा अिधकार कुठलाह , कुठ याह  
प दतीने मला नाह  वाटत नगरसेवकांचा कूठला ऑ जर हशनचा कंवा या या 
सांग याचा तु हांला प रणाम होत असेल. मा.महापौर माझी वनंती आहे क  
ाथिमक आ ण मा यिमक शाळा दो ह  एकञीत करा. शाळे या इमारती एकञीत 

करा. एकञीत इमारती असतीलतर पह ली ते दहावी पयतची मुल एकाच शाळेत 
िशकतील. िसमाताई तु हांलातर  पटलय का सांगा क  कुठली सं था आली, कुठ या 
प दतीने स ह केला आ ण तीने हया प दतीने काम सु  केलं याच उ र यां याकडे 
आहे का. मुंढे साहेब याच तर  उ र दया. उदया मी हणेन मा या सं थेनी स ह 
केला आ ण मी मा या प दतीने जस आपण हे आता काम िनवा-याच केलं मा या 
ऐर याम ये. कुठ या प दतीने काम कस शासन देते हे आ हांलाच काळत नाह . 
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सं था लायक कुठ या प दतीने तु ह  ठरवता याचतर  तु ह  उ र दया. जोपयत 
शासन या याम ये यव थत ठामपणे काम करत नाह  तोपयत कुठलीह  शाळा 
या प दतीने चालणार नाह . शाळेम ये जे हा तास चालू होतात ते हा आप या 

िश ण अिधका-यांनी एखाद तर  हजीट दली आहे का. येक िश काचा 
मोबाईल तीथे चालू असतो. या दवशी हाथरसचा वषय झाला, हाथरसचा वषय 
झा या बरोबर आ ह  सवजण उठून उभे राह लो. आ ह  मह ला उभे राह लो आमचे 
सहकार  उभे राह ले पण या अनुषंगान आपण येकवेळेला बोल या नंतर आप या 
शाळेमधुन मुलीना या प दतीने िश ण दे याचा आपण कधी य  तर  केला 
आहे का याच तर  उ र दया. “उमल या कळयानो” सारखा आ ह  एक उप म 
राबवत होतो, सात वषापासून या मुली, तेरा वष मुलीं या शार र क जडणघडणीचा 
जो  असतो या प दतीने उप म राबवत होतो. का उप म बंद पडले. आज 
फ  आ ह  हणणार आहेत का क  मुलीना िस युर ट  दया, मुलीना हे दया पण 
कुठ या प दतीने माई आप याला दयाव लागेल याचा तर  वचार कधी 
शासनाम ये केला आहे का. कुठलातर  एखादा ोजे ट घेवून यायचा आ ण तो 

राबवायचा एवढच याना माह ती आहे. या यामागे काय िमळत एवढच माह ती 
आहे. कमिशअल गो ीपे ा सोशल गो ीम ये कधी शासनाचे आपले 
िश णािधकार  कंवा आपली जी िश ण सिमतीम ये कंवा जी िश णमंडळाम ये, 
िश ण वभागाम ये काम करणा-या कोणीतर  वचार केला का. एक वषय 
िश णमंडळाकडे दला गेला, मला वाटते एकह  वषय आतापयत के हाह  
फल ुतीला आणलेला नाह .  नगरसेवक जर वषय देतात तर ते पैशासाठ  देतात 
पण तो वषय कॅ सल करायचे असतीलतर माञ मग ते लोक काह तर  या या 
म ये लॉजेस सोडून या प दतीने काम करत असतात हा कुठला याय आहे. 
आपण शाळेम ये गणवेष देतो, शुज देतो, कुलबॅग देतो, बु स देतो हणजे तु ह  
काय देता भौतीक गो ी तु ह  देता. पण या भैतीक गो ी देताना बाक या गो ी 
तु ह  देताय का मुलांना. आज तु ह  ई-लन गचे लासेस चालू केलेत, वचाराव 
साळवना आ ण यो साना िशदेंना कती मुल ई-लन गम ये िशकलेत. वचा नतर  
बघा यांना वत:ला माह ती नाह  ई-लन गचे हणजे काय आहे ते. मोबाईल 
वापरण हणजे ई-लन गचे असेल कंवा एखादया मुलाला मी पण एखादया मुलाला 
लहान बाळ हा ली बघतो मुल रडायला लागल क  कुठतर  गाण लावून आपण 
यानंा देतो. ई-लन ग हणजे काय कुठ या प दतीने लासेस चालले पाह जेत, 

काय केल पाह जे हे यांना तर  माह ती आहे का वचारा. आयु  साहेब याम ये 
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ल  दयाव. आता शाळांना सु ट  आहे या शाळांम ये तु हांला काय 
इ ा चरम ये बदल करायचे ते व याच बरोबर िश ण कुठ या प दतीने 
आप या मुलांना दयायचे, पीसीएमसीत या तळागाळातील मुलांना िश ण देणार  
आपली सं था आहे. वाडया-व तीवर या मुलांना िश ण देणार  आपली सं था आहे. 
मी अजूनह  अिभमानाने सांगते क  आम या दनदयाळ शाळेम ये ीपाद नावाचा 
एक मुलगा होता १९९० म ये तो शाळेम ये पह ला आला. याला ९१ ट के माक 
िमळाले. याच बरोबर अजून एक मुलगा होता याच नाव मी सांगणार नाह  
तु हांला, याला ९० ट के माक िमळाले. पण या शाळेचे िश क यावेळेला या 
प दतीने होते या प दतीने ते मुल िशकून या प दतीने चांग या ठकाणी आज 
ती उभी राह लीत. यानंतर आ हांला एकह  उदाहरण िमळाल नाह  अजुनपयत 
शाळेम ये. शाळेम ये आ हांला वनव या करा या लागतात क  तुमचा रझ ट 
शंभर ट के आला पाह जे. ३२ आ ण ३३ मुलांम ये दहा मुल नापास होतात. 
यावेळेला यांचा गणीताचा तास सु  होतो आ ण यांना वचारलना ए वेअर 
लस बी वेअर इजीकलटू याना ते सु दा कळत नाह . १५ ऑग , २६ 
जानेवार ला सकाळ  शाळेम ये जे हा आ ह  सगळे नगरसेवक जातो यावेळेला 
एखादा मलुगा सकाळ या सात वाजता या उ हाम ये जे हा खाली पडतोना 
यावेळेला आ हांला कळतं क  यांची शार र क मता काय आहे. यावेळेला 

आ ह  हणतो यांना पोषक आहार दयायला पाह जे ते दया. पोषक आहार कुठ या 
प दतीने दले जातात. आयु  साहेब या गो ीकडे आपण ल  दया. आप याला 
वेळ आहे, पाच मह ने गेलेत अजून दोन तीन मह ने आप याकडे आहेत, अजून 
शाळा चालू होत नाह . शाळेची रंगरंगोट , शाळेचे मैदान तयार कर यापे ा या 
मुलां या िश णासाठ  तु हांला चांग या प दतीने काय फॅिसलीट ज उपल ध क न 
देता येतात याची एक बैठक लावा आ ण या याम ये फ  िश णमंडळाची कंवा 
िश ण सिमतीचे लोक बोलू नका तर येक नगरसेवक बोलवा, येक 
नगरसेवकांचा भाग हा वेगवेगळया प दतीचा असतो आ ण तीथ यांना काम कसं  
करायच हे माह ती असतं. आतापयत कायालयाम ये काम करणार  िश णािधकार  
आहेत यो सना िशंदे असतील, मुंढे साहेब असतील यांनी या दड दोन वषाम ये 
यां या कारक द म ये कुठ या प दतीच काम क न शाळांना कुठ या प दतीन 

उंचीवर नेऊन पोहच वल. मुल कुठ या प दतीने तयार झाली पाह जेत याचा सु दा 
यांनी वचार करायला पाह जे. एखादया िश ीकेचा वषय आलातर तो वषय 

कुठ या प दतीने हाताळायचा हे यांना माह ती आहे पण एखादया मुलांचा वषय 
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आला, मुलींचा वषय आला यांची मानसीकता काय आहे. आयु  साहेब आपण 
एखादा कौ सलर नेमला का हो आप या शाळामधुन. आज कौ सलींग हणून 
आ ह  जातो. आज मलुांमधले जे मानसीक जडणघडणाचे वषय आहेत यां या 
मुलांना या वषयाचे ांची उ र िश क दे यापे ा एखादा कौ सलर यव थत 
नेमलातर शाळांम ये जे आता गु हेगार च माण वाढल, छेडछाड च माण वाढलय 
ते माई कमी होईल. माई, माझी वनंती आहे क  आपण यके शाळांम ये िनदान 
वेगवेगळया दवशी का होईना आप या िश ण सिमतीमधुन कौ सलर नेमा. जर 
कौ सलर नेमले नाह तर ह  मुल या प दतीने राहणार नाह त कारण ती मुल फ  
शाळेम ये चार ते पाच तासच असतात व पु हा आप या झोपडप ट म ये गेलेली 
असतात. यावेळेला आजुबाजूचा जो प रसर आहे या प रसराम ये ती जा ती 
राहतात. मुलावर सं कार, मुलांची मानसीकता घडव याच काम हे पीसीएमसीला 
करायच असेलतर पीसीएमसीने पह यांदा िश णािधका-यांना मला वाटते ेिनंग 
दयावे लागेल आ ण यानंतर हया प दतीने कुठेतर  बदल होईल. माझी पु हा 
एकदा वनतंी आहे कौ सलर नेमावा, ाथिमक मा यिमक एकञीत आणाव आ ण 
या प दतीने िश णाचा कारभार चालवावा, एवढच बोलते इथेच थांबते जय हंद 

जय महारा .  
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. हा वषय जीबी म ये 
आ यानंतर अजीतभाऊ असतील, आप या सभागृहातले सवात ये  नेते 
भाऊसाहेबजी भोईर हे अशाच वषयात बोलतात क  यांना कुठतर  काह तर  खोट 
वाटत आ ण ते या पोटतीडक ने या ठकाणी बोललेले आहेत क  कशा प दतीने 
आप या िश कांचा आ ण या बाक याचंा कारभार चालला आहे ते कामे “गोल 
माल ह भाई, सब गोल माल है” पुण याच प दतीचा हा कारभार आप या या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शाळेतून चाललेला आहे. जर पाह ला गेलतर 
िशंदे मॅडम असतील आ ण मुंढे साहेब असतील यांच फ  आ ण फ  टडर आ ण 
या यातच जा त ल  असतं. मला यांनी सांगाव क  कधी िशंदे मॅडमनी कुठ या 
शाळेला हजीट दली कंवा मुंढे साहेबांची कुठ या शाळेला हजीट दली. 
मिनषाताई िश ण सिमती या अ य ा हो या, सिमतीच नाव घालवतात तर फ  
हे अिधकार . कुठलह  काम आम या सारखा सवसामा य नगरसेवक काम घेवून 
जातो तर कुठ याह  कामाला फ  फाटा कसा दयायचा, आता जशा आशाताई 
पोटतीडक ने बोल या क  फ  चचा करतो, सुजाताताईनी या प दतीन सांगीतल 
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फ  आप या नगरसेवकांच काम कस हानुन पाडायच हे फ  यां याकडन िशकाव. 
एकदम वचीञ हा कार आप या या ठकाणी चाललेला आहे. इथ आप या सव 
सभागृहातील ने यांनी ल  घालून, का आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
शाळा या िस बॉयसीस कंवा लॉयला सार या दज या का नाह  हा या. प नेते 
तु ह  अशा प दतीने वचार करा क  आप या शाळेम ये चला, मी पह ला मुलगा 
माझा टाकतो. पण या दजा या या शाळा झा या पाह जेत पण आज पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेची शाळा हणलतर कुणीह  ऍडमीशन यायला जात नाह . 
पंपर  िचंचवड या शाळेचा दजा इतका वाढला पाह जे क  पह ला िशंदे मॅडमचा 
मुलगा तीथे पाह जे, मुंढे साहेबांचा मुलगा तीथे पाह जे. यांची मुल पह ली या 
शाळेत टाका मग शाळा कशा चकाचक होतील ते बघा. अिधका-यांची आ ण 
नगरसेवांची शंभर ट के मुल महापािलके या शाळेत टाकू. मग शाळेचा दजा 
ऍटोमॅट क उंचावेल. परदेशात शाळा असतात तशा आप या शाळा होतील. आयु  
साहेब हा खरच खुप िसरअस वषय आहे. या तळमळ न सभासद बोललेतना याची 
दखल या आ ण आपला दजा कसा जा त वाढेल या याकडे जा तीचे ल  दयाव. 
अंबरनाथ कांबळे थायी सिमतीचे सभासद आहेत. ऑग  मह या या िमट ंगम ये 
आयु  साहेब तु ह  सा ीदार आहेत, क  ए सवायझेड काह तर  वषयाव न 
अ रश: तु हांला िशंदे मॅडम या वतीने माफ  मागावी लागली. हणजे असं जर 
असेलतर ते कशाला नाह तर बंद क न टाकाना, आप या सगळया मराठ  शाळा 
एकतर बंदच क न टाका. ते पैसे दुसर कडे वग करा. जर शाळा तु हांला 
िनयंञणात ठेवता येत नसेलतर कशाला पाह जे शाळा. बंद क न टाका सगळ 
हणजे आप याला ते पैसे दुसर कडे वापरता येतील नाह तर याचा दजा एकतर 

उंचवावा क  आप या पंपर  िचंचवडच नाव कसं उ वल होईल हे पहा आ ण 
आप या िश ण सिमतीत या कुठ याह  सद यांची र पे ट तीथे केली जात नाह . 
आ ह  नगरसेवकांनी काम नाह  सांगायचतर तसं सांगाव आ ह  कुठलच काम नाह  
सांगत. आमचे फोन घेत नाह त, काह ह  काम सांगीतलेतर काह ह  उ र देतात. 
पोटसाठ  सु दा काह तर  ऍ ट ह ट ज आप या शाळेम ये चालू करा. माई, माझी 
वनंती आहे क  हा वषय आता तहकूब ठेवून या यावरती तु ह  चचा करा आ ण 
माई तुम या नेतृ वाम ये असं काह तर  चांगल झाल पाह जे या यात तु ह  वत: 
ल  घाला, प नेते, इतर नेतेमंडळ  असतील यांना व ासात या आ ण काह तर  
चांगल करा ह च आज या संगी वनंती करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  
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मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. हा जो वषय आहे तो 
आम या भाग .१४ काळभोरनगर येथील शाळा आहे. आम या भागातली शाळा 
आहे हा स ह केला आहे तो कसा केला आहे. आमचे भागातील वषय 
वषयपञीकेवर येतो ते हा आ हां नगरसेवकांना समजतो. पु या या पाच शाळा या 
सं थेनी घेतले या आहेत, पुणे काह ह  करेन ते आपण केलच पाह जेल का. कंवा 
तीथ झाल हणजे खुपच छान आहे आ ण सव यव थतच आहे असं काह  नसतं. 

येक भागाची प र थती वेगळ  असते येक शाळा वेगवेगळ  असते. मोहननगर 
आ ण काळभोरनगर या दो ह  शाळेच चर ऑड ट केलेल आहे. दो ह  शाळेच 
र यूएशनच काम कर याची गरज आहे. जर आपण उदया या सं थेला ह  शाळा 
चालवायला दली आ ण परत जर या शाळेच काम िनघाल पुण ब ड ंग डमॉलीश 
क न नवीन बांधायचा ताव आहेतर हे तु हांला सगळ माह ती असताना तु ह  
या सं थेला आठवी, नववी, दहावीचे वग चालू करायला सांगीतले. कोण या 
आधारावर सांगीतलेले आहेत. तु ह  तीथल चर बघीतल का, शाळेची कशी 
प र थती आहे ती बघायला तु ह  कधी मागील दोन वषात आलेला आहात का. 
मलातर नाह  भेटले, या तीन वषात आ ह  नगरसेवक असताना आपली एकञीत 
कधी शाळांवर भेट झालेली नाह . तर  आपण हा स ह कोण या बेसीसवर केलेला 
आहे. आठवी, नववी आ ण दहावी आता मराठ  मेड अम या शाळांना मुलांची 
प र थती इतक  वाईट आहे क  जसं आता भाऊसाहेबांनी सांगीतल यांना 
पाचवीची गणीत सॉ ह करता येत नाह ततर यांना डायरे ट आठवीत इं लश 
मेड अमला घालून यांना काय फेल करायच आहे का. मराठ  िशकवायच िश कांना 
जड जात. जर करायचच असेलतर ले पू, एलकेजी, युकेजी हा बेस यांचा प का 
कराना तु ह  डायरे ट उड  घालता आठवी, नववी, दहावीला. तु ह  जरा पॉ टवर 
वचार करायला पाह जे होता क  हे तु ह  कोण या बेसीसवर करताय आ ण उदया 
हणणार क  आठवी, नववी, दहावीला पटसं या नाह  ह  सं था बंद पडली हे फ  

मग सगळया अशा बाहेर या सं थांना देणार आ ण यो सना मॅडम आ ण तु ह  
काय काम करणार हे आ हांलाह  कळू दयातना तु ह  कोण या कारची काम   
करणार आहेत. असं सगळ बाहेर या सं थांना बोलवायच यां याकडे एकदाच देवून 
टाकायच मग आपण का नाह  इं लश मेड अमची परमीशन घवेू शकत. आप याला 
काह  अवघड आहे का. एकतर सुजाता ताईनी आता सांगीतल क  ाथिमक आ ण 
मा यिमक एकञ करा. ाय हेट कुलम ये कसं असंत क  ाथिमक, मा यिमक 
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वेगळ असतं का, पह ली ते दहावी पयत शाळा असं डायरे ट करानां. आता 
आप या महापािलके या शाळेची प र थती अशी आहे क  पुण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शाळांचा जेवढा पट आहे ती मा या भागात या शाळेम ये 
बसुन जाईल. आता ह  प र थती आहे येक वगात दहा ते बारा ह  पटसं या 
आहे हे तु ह  मा य करता. मग आपण पंपर  िचंचवड या एवढया शाळांना एवढा 
खच करतो, एवढया सु वधा पुरवतो या सं येत ती पटसं या या शाळेत आहे का. 
आपली पटसं या वाढावी या यासाठ  काह तर  करणे गरजेच आहे या प दतीची 
काम तुम याकडून कुठलीच होत नाह त. या सं थेला दे याचा आमचा वरोध नाह . 
पण दयायचच असेलतर एलकेजी, युकेजी पासून यांना गरज आहे, बेस 
ले हलपासून तु ह  िश ण पुरवाना. भोसर या मुलांच तु ह  यांना ाय हेलींग 
कस करणार आहेत. सामा य कुटंूबातली, गर ब घरातली ती मुल िश ण यायला 
येणार मग ती भोसर व न इकड कशी येणार. काळभोरनगरला दयायच हणलतर 
मग जवळपास या शाळेतील मुल का घेत नाह त, िनगड , िचंचवडगाव, िचंचवड 
टेशन. जर तु हांला या सं थेला दयायचतर भोसर  म येच ती सं था या 

शाळेम ये तीथ या संबंिधत नगरसेवकांशी चचा क न तु ह  तीथ का या सोई 
उपल ध करत नाह त. एकतर हा चाललेला कारभार भ गळ चाललेला आहे. कोणाचा 
कोणाला ताळमेळ नाह , एक वषय आणायचा तु ह  हो ला हो मान डोलवायची 
मागून कोणाला तु ह  सपोट करता काय करता काय, घेणं देणं नाह . कुठ याह  
गो ीचा वचार करताना संबंिधत नगरसेवकानातर काह  सांगायची प दतच नाह . 
मुंढे साहेब तुमच काम न हत का आम या भागातील शाळेचा हा वषय आहे 
डायरे ट वषयपञीकेवर वषय आ यावर आ हांला समजतो. हे झा यानंतर परवा 
या सं थेचा माणूस मला भेटून गेला क  असं असं चाललेल आहे. अजून तोह  लँक 
आहे क  नेमक याला काय करायच आहे. आयु  साहेब, तु ह  एवढे मोठमोठे 
िनणय घेताना फ  पु याम ये दल हणून आप या इथेह  केलच पाह जे अशी 
काह  स  नाह . सवात थम आपण िश णावर जा त ल  क त केल पाह जे 
एकतर तु ह  आप या महानगरपािलके या मराठ  मेड अम या शाळा आहेत यास 
इं लश मेड अमची मा यता घेवून या चालू करा. काळाची गरज आहे क  मराठ  
मुलांना यायला पाह जे याच प दती काळाची गरज आहे क  इं लश सु दा मुलांना 
यायला पाह जे. याच प दतीने इं लशची पण काळाची गरज आहे आपण का सु  
करत नाह त आपण दुस-या सं थावर कती दवस डपे ड राहणार आहोत. भलेह  
आपण फ  या सं थांना जागा देणार आहोत पण पुढे जावुन यां या अपे ा वाढू 
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शकतात. पुढे जावुन ते हणू शकतात तु ह च सगळ बघा. आ ह  चॅर ट तून नाह त 
िश कांचा पगार देवू शकत तु ह च दया. अशावेळेस आपण यांना हणजे 
पोसायची काम करायची का. आप या कुठ याच शाळेचा पट जा त नाह . 
महानगरपािलके या िश कांना पगार काय आहे आ ण या प दतीन वदया याना 
िश ण पुरवल जातं का. आता पािलके या शाळेतील मुलांना काह ह  येत नाह . 
दहावी पास झालेली मुलं आकरावीला एकशे एक ट के फेल होतात. कारण यांना 
िशकवलच जात नाह  एकतर ढकलगाड  चाललेली असते ती दहावीपयत 
पोहचवायची. पुढे गेली क  आहे मग यांच निशब यां या बरोबर. मग दोष 
कुणाला देणार क  तो महानगरपािलके या शाळेत होताना हणून थोडा क चा 
राह ला. एवढा आपण खच क न आप या महानगरपािलकेच नाव खराब होतं. 
या यामुळ मी आयु  साहेब तु हांला वनंती करते क  या सव गो ीचंा वचार 
करावा तरच या सं थेला पुढे चालवायला दयावी, ध यंवाद. 
मा.महापौर - आपले हणणे थोड यात मांडा. 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. सव 
स माननीयांनी या वषयावर वचार मांडलेले आहेत. हा वषय मा या भागातला 
आहे. मला पण हा वषय माह त  न हता. आयट च सं थेनी स ह केला तो स ह 
कुठ या आधारावर कसा केला हे मला पण माह ती नाह  आता मीनल ताईनी 
सांगीतल क  काळभोरनगरची शाळा तीस वषा या वरती होवून गेलेली आहे आ ण 

चर ऑड टम ये तीला डमॉलीशचा आदेश आहे. मी काल बोलले क  आता ह  
ब ड ंग पाडायची वेळ आली आहे तर ते हणाले यावेळेस ह  शाळा दुसर कडे 
हलवू. हणजे तु ह  हेच करणार का, भोसर  व न १२ कमी. व न मुल इकड 
िशकायला येणार, यांची कशी यव था हे मी यांना वचारल पण, तर ते हणाले 
हो पालक यव था करणार आहेत, कसे पालक यव था करणार आहेत काह ह   
िनयोजन नाह , काह  नाह  आ ण तु ह  हा वषय आणता. ठक आहे ेमलोक 
पाकमधले वदयाथ  आणणार आहेत, ठक आहे ेमलोक पाक मा या येथून आड च 
क.मी. आहे तेथून ते मुल चालत येव ू शकतील पण भोसर चा आपण वचार 
करायला पाह जे. आमचा या वषयाला वरोध आहे. तु हांला मा या भागातली 
शाळा करायची तर एलकेजी पासून करा. भाऊसाहेब, मी एक वष िश ण 
सिमतीम ये होतो. कुठलाह  वषय कंवा काह ह  चांगल झाल नाह . आ हांलाच 
कळल नाह  क  िश ण सिमतीम य ेयेवून आ ह  काय करतो ते.  सुजाताताईनी 
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वषय मांडला क  कौ सलर नेमा, मी तर हणेन क  कौ सलर सोडून दया 
आप या िश ण सिमतीम ये जे पयवे क आहे या पयवे काकड दहा-दहा शाळा 
आहेत. एक पंपळेसौदागरची तर एक भोसर ची मग तो पयवे क काय करणार 
आहे. हा वचार आयु ांनी, संतोष पाट ल साहेबांनी केला पाह जे. पयवे कांकडे 
दहा-दहा शाळा द यानंतर ते कसं करणार आहेत कशा प दतीने शाळा चलणार 
आहेत. हणजे तु ह  कशाचाच वचार न करता डायरे ट असे वषय आणुन तु ह  
सभागृहापुढे ठेवता. तु ह  कशा प दतीने भैतीक सु वधा देणार आ ण बजाज या 
सं थेला फंड ंग करणार आहे. मग आप याला सीएसआर या मा यमातून या शाळा 
चालवता येणार नाह त का. तु ह  सगळयाच गो ीजर बाहेर या सं थेला चालवायला 
द यातर कसं काय होणार. मागे आयु  साहेबांकड मी हा वषय मांडला होता क  
मा या भागात अ त व मॉल आहे. आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये एकच 
मह लांसाठ  अ त व मॉल होता. तो चालत होता न हता ती गो  वेगळ  आहे. 
तुम याम ये तेवढे गटस होतेतर तु ह  सु दा तो अ त व मॉल नीट चालवायला 
पाह जे होता. तो अ त व मॉल माटिसट  साठ  दला. आयु ांना मी तीथ 
आडवल होतं क  हा अ त व मॉल मी देणार नाह  कारण पंपर  िचंचवडम ये हा 
एकच मह लांसाठ  मॉल आहे आ ण या याम ये आपण चांगल काह तर  क . 
साहेब मला हणाले क  ताई तु ह  मला जागा दाखवा मी तु हांला दुस-या ठकाणी 
क न देतो. मी यांना मा या भागातली जागा दाखवली. जागा दाखव यानंतर 
आहे तीथ माटिसट च ऑ फस झा यानंतर आता आयु  साहेबांनी हात वर केले. 
माई माझी वनंती आहे क  तु ह  याबाबतीत प  न बघता, काह  न बघता या 
बाबतीत तु ह  ल  घातल पाह जे. ते सु दा यांनी तीथ सं था आणली आहे ती 
सं था सु दा अशीच आहे क  पु यातले लघुउदयोजीका ठरलेले यां याकडन पैसे 
घेणार तीथ यांना गाळे देणार. मग पंपर  िचंचवड शहरात या लघुउदयोजकांच 
काय. सगळया मह लांना मी वनंती करते क  आयु  साहेबांनी या िमट ंगला सव 
मह ला सद यांना बोलावल होतं. या िमट ंगला कोणी आलं न हतं. मी होते कारण 
मी हा वषय आणला होता. परंतु जर असंच तु ह  सगळया सं थाना देणार 
असेलतर मग पंपर  िचंचवड महानगरपािलका तर  कशाला पाह जे. आयु  साहेब 
आपण काय करणार आहात. मी आप याला वनंती करते क  हा वषय आपण 
फेटाळून लावावा. आपण वषय आणताना लोवर केजी पासनू आणावा, ध यवाद.  
मा.काटे वाती (माई) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. मा या 
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भागात तीन शाळा येतात. कासारवाड , फुगेवाड , दापोड . पण मला एवढच 

सुचवायच आहे क  मा या भागातली शाळा हुता मा भगतिसंग दापोड तली ती 
शाळा आरो याची शाळा आहे का महापािलकेची शाळा आहे हेच कळत नाह . कारण 
आरो या या लोकांची हजेर  सकाळ  ११ वाजता असते, तीथे यावेळेला इतका 
ग धळ असतो क  तु ह  हजीट करा तुम या ल ात येईल. मागे पंधरा-वीस 
वषापुव  तीथ से टे गेट होतं, वॉचमेन होता ते गेट बंद केले आ ण आता हया 
गेटनी सगळयाची इ  आहे. आरो याची लोक पण, शाळेची लोक पण, पालक 
पण. यासाठ  मी तु हांला सुचवते क  आरो या या लोकांना वेगळ गेट क न 
दलंतर चांगल होईल कारण यां या साह याचा इतका पसारा पडलेला असतो क  
गाडया आड यातीड या पडले या असतात, झोपडप ट  ऐर या अस यामुळे लहान 
लहान मुल तीथ शाळेत आलेले असतात. तर  आरो या यासाठ  आप याला काय 
करता येईल का. कारण आरो याची लोक सगळ  बाहेरच बसलेली असतात, मुलांना 
शाळेत जाता येता येत नाह . आरो या या लोकांची ११ वाजताची हजेर  असते 
तुम याह  ल ात येईल क  ह  आरो याची शाळा आहे का महापािलकेची शाळा आहे. 
एकतर रोडला खुप गद  असते. तर  आरो या या लोकांसाठ ची काह तर  वेगळ  
यव था करावी अशी मी आप याला वनंती करते आ ण माझे दोन श द संप वते 
जय हंद, जय महारा . 
मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. काळभोरनगर येथील 
आम या भागातील जी शाळा आहे ती आयट च सं थेला यातील काह  वग दे या 
संदभातील वषय आहे हा वषय तहकूब न ठेवता फेटाळून लावावा. कारण 
या ठकाणी असणार  जी शाळा आहे याची पटसं या खुप चांगली आहे. फार कमी 

मराठ  शाळा आहेत या शहराम ये याची पटसं या मे टेन आहे. मा या 
प रसराम ये जशी वसंतदादा पाट ल आकुड  वदयालय आहे फार जूनी शाळा आहे. 
या शाळेची पटसं या एकंदर त पुण माह ती घेतलीतर प तीस या वर नाह . मागे 

आ ह  ब-याचवेळा सर वती वदयालय िश णमंडळा या मा यमातून आ ह  खुप 
वेळा वनंती केलेली आहे. या सं थेम ये जवळ जवळ साडेतीन हजार वदयाथ  
िशकतात. यांना यात या रका या असले या सोळा खो या दे यात या या. 
या याकर ता आयु  साहेब आप याकडे ब-याचवेळा पाठपुरावा पण केलेला आहे. 

तर  देखील याब ल आपण िनणय घेत नाह त ह  दुदवी बाब आहे. आप या 
महानगरपािलके या बांधकाम वभागाने देखील या सं थेला या ठकाणी नोट स 
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दली आहे क  तु ह  ती शाळा िन काषीत करा, पाडा. एवढ तीथ चर खराब 
असताना देखील आपण करत नाह त. आज ठक आहे तु ह  एका सं थेला 
या ठकाणी देताततर दया पण ह  शाळा नका देवू. कारण का क  या शाळेम ये 
िशकायला येणारे जे वदयाथ  असणार आहेत ते भोसर  प रसरामधले असणार 
आहेत. तु ह  भोसर मधीलच जवळपासची एखाद  शाळा दया. आकुड  म ये जर 
तु हांला पांढरकरव तीला दयायच असेलतर या ठकाणची जवळची एखाद  शाळा 
दया. आज आपण एकंदर त काळाची गरज ओळखून पाह लीतर आज पंपर  
िचंचवड शहराम ये ह  औदयोगीक नगर  आहे. या ठकाणी कामगार वगाची मुल 
िशकतात. ब-याचशा लोकां या शाळा आहेत, ब-याच लोकांनी इ टरनॅशनल कुलचा 
वापर केलेला आहे. या ठकाणची जर फस जर पाह लीतर एवढया मोठया 
माणावर आहे क  सवसामा य माणसा या मुलांना इं लश कुलम ये िश ण घेणं 

फार कठ ण जात. आप या या शाळा आहेत या कशा प दतीने इं लश 
मेड अम या करता येतील. मला चांगल माह ती आहे क  आपण सगळे एकञ 
द लीला गेलो होतो यावेळेस तु ह च िनदश केले होते क  तीथ ए सचज ो ॅम 
आ ण टचर अप ेडेशन ो ॅम ब ल तु ह  तीथ या संबंिधत अिधका-याशी बोलले 
होते आ ण या संदभात यो सना िशंदे मॅडमला सांगीतल होत. पण मा या 
माह ती माणे आजपयत या यावर कुठलच काह  झालेल नाह . खरच तु ह  
थोडस यात ल  घाला आ ण आप या शहराची जी गरज आहे या मुलांची गरज 
आहे, इं लश मेड अम िश णाची गरज आहे ती आपण पुण करताल या ब ल मी 
आपणास वनंती करतो व संबंिधत ताव आपण फेटाळावा अशी मी आम या 
भागातील सव सद यां या वतीने वनंती करतो.  

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर माई आपण सव 
नगरसेवकांचा रोष आ ण दु:ख या ठकाणी पाह लेल आहे. आतापयत िश ण 
ेञाम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कुठेह  कमी पडलेली नसताना न क  

कमी पडतय कोण. या वषया संदभात बरेच नगरसेवक या सभागृहात बोललेले 
आहेत. खरतर मला आवजुन एक आठवण क न दयावीसी वाटते क  मी जे सांगत 
होतो ते जर ऐकल असतंतर एवढा उदयोग झालाच नसता. हे सव सभागृहाला 
माह त आहे क  मा.महापौर महोदया आपण या ठकाणी एक ठराव केला होता क  
िश णािधकार  यो सना िशंदे यांना पु हा रा यशासनाकडे पाठवाव. याला सा ीदार 
आम या भगीनी िसमाताई सु दा आहेत, माई तु ह  सु दा आहेत आ ण सव 
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सभागृह आहे. यावेळ  सोनालीताई ग हाणे सभापती हो या यानंतर मिनषाताई 
सभापती हो या, शम लाताई बाबर सु दा हो या. यावेळ  मा या बरोबर जे हा 

येक शाळेची हजीट केली, १०५ शाळेम ये गेलो आ ण ाथिमक आ ण 
मा यिमक अशा १२३ शाळेम ये गेलो. यावेळेला मा या बरोबर मा या ब-याच 
भगीनी यावेळेला किमट वर काम करणा-या हो या आ ण सांगवी म ये आलो 
यावेळेला माई तु ह  सु दा हो या. अ यंत बकट प र थती ह  उदयाला   

घडणा-या पढ ची आहे. जी पढ  आज आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
शाळांम ये िशकत आहे. बरं आपण कुठे कमी पडतो आथ क बजेटम ये आपण कुठे 
कमी पडतो का. वदया याना आप याला या सु वधा दयाय या आहेत याम ये 
आपण कुठे कमी पडतो का. आपण यांना वेळेवर बुट देतो, वेळेवर पु तक देतो, 
वहया देतो. ाथिमकला १००४ िश क आप याकडे आहेत आ ण याचबरोबर 
मा यिमकला १५७ िश क आहेत. आप या मा यिमक शाळा ११८ आहेत आ ण 
ाथिमक शाळा १०५ आहेत आ ण आकां ा या शाळा एकूण ५ आहेत. या सव 
वषयावर खच कर यासाठ  आपण कसलाह  वचार न करता आथ क बजेटम ये 
तेवढ  िश ण वभागासाठ  बजेटची तरतूद आपण करत असतो. का तर या पंपर  
िचंचवड शहराचा नावलौक क वाढावा, शै णक ेञाम ये आपले वदयाथ  चांगले 
िशकावेत आ ण या िश ण ेञाम ये गुणव ा वाढावी यासाठ  आपण सव वषय 
करत असतो. आज काळभोरनगर या शाळेम ये आठवी, नववी, दहावी इं लश 
मेड अम चालू कर या या वषया संदभात चार नंबर या वषया संदभात आपण 
सवजण चचा करत आहोत. भाऊसाहेबांनी २५ वषाचा अनुभव या ठकाणी सांगीतला. 
आशाताई बोल या, िमनल ताई बोल या, काळभोर ताई बोल या, अ जतभाऊ 
बोलले, हषल देखील चांगल बोलला, पालांडेताईह  बोल या, कुटे बोलले बरेच जण 
बोलले  मोद सु दा या संदभात या ठकाणी बोलले. खर सांगा या ठकाणी कोणता 
नगरसेवक िश ण वभागावर या ठकाणी खुष आहे क  खरच मॅडम आ यापासून 
ख-या अथाने चांगल काम चालू आहे. ते वाळून गेलेत पराग मुंढे बघा यां याकड, 
एका बाजुने नगरसेवकांचा काच, दुस-या बाजुने या मॅडमचा काच. आप या बरोबर 
हजीट करताना जरा टवटवी होती, यव थत तर  दसत होतं आता बघा तु ह . 

मा क लाव यामुळ यांच दु:ख कळून येत नाह  दु:ख. खरच आप याला पंपर  
िचंचवड शहरातील वदया याची गुणव ा वाढवायची असेलतर यावर आपण ठोस 
उपाय माई घेतला पाह जे. मी य  केला सव नगरसेवकांनी यावेळ  य  केला, 
ठक आहे आ हांला यश आलं नाह . आता समजा एखादया गो ीमुळ नसेल यश 
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आलं. क  समजा मी एक पु ष महापौर होतो, मॅडम एक लेड ज अिधकार  हो या 
यामुळे नसेल मला जमलं. परंतु माई आज आपण लेड ज महापौर आहात आ ण 

अिधकार  सु दा लेड ज आहेत यामुळ आता तु हांला ठराव करायला काह  हरकत 
नाह . आपण ठराव करा, एका अिधका-यासाठ  आपण शंभर शंभर, दोनशे दोनशे 
कोट  पये फुकट खच क  शकत नाह त. हा संपुण शहरातील कर पी पैसा आहे. 
सवसामा य क क-याचा पैसा आहे. यामुळे या यावर एक ठोस उपाय हणून 
आपण हा ठराव करावा संपुण सभागृह तो ठराव मंजुर कर यासाठ  तुम या पाठ शी 
उभ राह ल. नसेलतर आता जर  तु ह  मतदान घेतलतर  एकह  हात खाली रहायचा 
नाह  अशी प र थती या िश ण वभागाची आहे. यामुळे तु हांला कळकळ ची 
वनंती करतो क  एक स म आ ण चांगला अिधकार  असा आप या िश ण 
वभागासाठ  आणा क  यामुळे आप या शहरातील वदया याची गुणव ा वाढेल 
आ ण येक शाळा ह  चांगली होईल, यामुळे पंपर  िचंचवड शहराचा नावलौक क 
वाढेल. काळभोरनगर या शाळेच चरल ऑड ट के हा झाल होतं, भोसर ची एक 
शाळा होती. काळभोरनगर या एका शाळेम ये आमची हजीट होत असताना 
दहावीचा वग या ठकाणी चालू होता, मुंढे साहेब आता डायसवर आहेत, मा हती 
देतील दहावीचे वदयाथ  या ठकाणी काय करत होते. िभंतीला कसा कलर दलेला 
होता याच बरोबर आ ह  खराळवाड या या शाळेम ये गेलो या ठकाणी सु दा 
काय अव था होती या शाळेची. असे बरेच वषय या ठकाणी आहेत. या सव 
गो ीवर तोडगा काढ यासाठ  आपण स म एक चांगला िनणय यावा ह  
आप याला वनंती करतो आ ण बोल याची संधी दली याब ल आपल आभार 
मानतो.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. साहेब तु हालंा 
सभागृहाचा रोख कळलाच असेल. आताच मी पराग मुंढे साहेबांना वचारल आयट च 
चा फुलफॉम काय ? नाह  सांगता आल साहेब यांना पण. ते हणाले क  यांच 
पञ असंच आहे ताई. आयट च एनजीओ, मी हणाल या यावर फुलफॉम असेलना 
हणजे सं थेचे नाव काय ? यांनी काय काम केललं. ते हणाले सं था २०१५ ला 

सु  झाली आ ण पुणे महानगरपािलकेत यांना काह तर  पाच सहा शाळा द यात 
असं तुम या तावात आहे. मे बी असं असेल क  ते चांगल पण असेल. मु ा 
असा आहे क  िश णमंडळासाठ  आ ह  कोणीच पॉ झट ह नाह त. िश ण घेत या 
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िशवाय माणसाला सुसं कृत होता येत नाह  आ ण याचा शै णक दजा उंचावत 
नाह  हे जर  चांगल असलतर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा िश ण वभाग 
इतका ाचाराने बरबटलेला आहे क  आ हांला सु दा तीथे काह  चांगल दसत 
नाह . मगाशी भाऊसाहेब हणाले क  संतोष पाट ल यांना येक गो ीत चचा 
करायची असते तसच आमच पण झाल आ ह  सु दा िनगेट ह झालोत. कारण क  
पॉ झट ह तर काह  घडतच नाह . बरं या टॅ स पअर या भरवशावर पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये टॅ स पी जो पैसा जमा होतो यातन आम या या 
शाळा चालतात आ हांला असं वाटत क  आम या या शहरात आलेला गोरगर ब, 
क कर  जो वग आहे यांची मुलं िशकली पाह जेत, िश ीत झाली पाह जेत ते 
कुठतर  चांग या ठकाणी नोकर ला लागले पाह जेत, यावसाय, धंदे केले पाह जेत. 
परंतु यातल काह ह  घडताना आ हांला दसत नाह . गेले पंधरा वष झाले या 
सभागृहात मी आहे. दहावीचा आज आपण रझ ट जर पाह लातर ३० माक 
आप या हातातले आहेत यातन आपण आपली पाठ थोपटून घेतो. शंभर ट के 
िनकाल लागला हणून आपण आनंद त होतो, फु लीत होतो आप याला भार  
वाटत. पण खरच साहेब आपण जर गेलात आ ण आपण माह ती घेतलीतर 
आप याला सु दा कळेल क  काय प र थती आहे सव शाळेत. आप या इथ 
अित.आयु  हांगे साहेब आले होते आ ण तु हांला चांगला अनुभव आहे. आ ह  
टॅ ड ंगला होतो आ ह  यांना सांगीतल होतं क  एक आठवडयात, दोन 

आठवडयात, तीन आठवडयात तु ह  सगळया शाळांना हजीट करा. मी चेअरमन 
होती मी सांगीतल क  तु ह  सगळया शाळाना हजीट करायची आ ण याचा 
अहवाल तु ह  आ हांला सभागृहात दयायचा. दोन तीन आठवडयानंतर आ ह  
वचारल, ते हणाले मी कशाला जायला पाह जे मा या हाताखालचे लोक 
जातीलना. मी हणल घडयाळ लावायची आ ण सं याकाळ  बरोबर ५.४५ िम.नी 
तुमची ा फर झालेली असेल. तुमची ऑडर लोढ होईल आ ण तु हांला टॅ डबाय 
ऑडर असेल क  तु ह  इत या इत या तासात या या ठकाणी हजर हायच हणून. 
आ ण गव आहे मला माझा, मी तसंच केलं. खरतर सभागृहात िनणय झाले 
पाह जेत जे अिधकार  काम करत नाह त आ ण यांना कुणाला असं वाटत असेल 
क  ह  महानगरपािलका मा या मालक ची आहे आ ण इथ मी जे हणेल तेच होत 
असेलतर अशा लोकाचंी टॅ डबाय ऑडर काढावी लागते. िश णासारखा अ यंत 
मह वाचा मु ा असताना सु दा आपण जर का या यावरती िसर अस होत नसु, 
आयट च या सं थेला तु ह  इं लश मेड अमची शाळा चालू कर यासाठ  दयायची 
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का? पह ली पासून आठवीपयतची मुलं इं लश मेड अमला िशकलेली आहेत का? 
सातवी पयत िशकलेली आहेत आ ण आठवीपासून इकडे देणार आहेत मग 
भोसर तच का नाह  चालू करत. आप या कडे कतीतर  शाळेचे आर ण आहेत. 
आता सगळया ब ड ंगची चरल ऑड ट कर याची वेळ आलेली आहे. भीमाताई 
फुगे आज सभागृहात नाह त. यां या शाळेसाठ  या कतीतर  वेळा सभागृहात 
बोल या असतील क  आमची ती शाळा पडायला आली, आयु  साहेब ती पाडा 
एकदा येवून, तु ह  एकदाह  गेलेला नसताल. मग तीथले वदयाथ  याच ठकाणी 
ठेवायचेतना. तु हांला हाळूहाळू आपले िश क पण कमी करायचेत का. साहेब, 
वषय असा आहे क  तु ह  नसर  पासून जर एखादा वषय आणलातर आ ह  
समजू शकतो. समजा भोसर चे वदयाथ  आहेत यांना तु ह  जर सातवी पयत 
इं लश मेड अमच िश ण दल असेलतर आ हांला असं वाटत क  यांना या या 
भागातून जा याये याला सोप होईलना. कारण क  आथ क या मागासलेले 
वदयाथ  या सव शाळाम ये िशकतात. मग यांचा यायचा खच कोण उचलणार, 
आपण वचार केला पाह जे आ ण आयट चची मला माह त नाह  यांची गुणव ा 
काय आहे. मे बी तुम या कोनातून चांगली असेल कारण क  पञ तुमच आहे. 
परंतु या याम ये मु ा मांक २ आहे आय ट च शाळांम ये एस. एस. सी. 
अ यास म वापरला जाईल. िश ण वभागानी नमूद के या माणे सव पर ा 
घेत या जातील. या यित र  ट च फोर इं डया चे गती व प रणामकारकता 
तपास यासाठ  मू यांकन ह  केले जाईल. कोण करणार आहे मु यांकन. िश ण 
सिमती का अिधकार  ते कधी करतील मु यांकन यांना वचारा मुंढे पण इथे 
आहेत आ ण यो सना िशंदे पण असतील. यांना वचारा क  यांनी आजपयत या 
महानगरपािलके या ह त असणा-या सव शाळांना हजीट तर  केलीत का? 
शाळांची काय प र थती आहे ते माह ती आहे का? कोण मु यांकन करणार आहे? 
हे मु यांकन करताना आयु  साहेब तु हांला आ ह  वारंवार वनंती करतो क  या 
सगळया ाय हेट सं था आण यापे ा यांना जर का आप याला परवानगी दयायची 
असेल, सगळया परवान या यांनीच याय यात, यांनीच सगळ बघायच, िश क 
यांनीच िनवडायचेत, मु या यापक यानंी िनवडायचेत हे सगळ ते करणार 

आहेततर आपणच का नाह  नवीन चालू करत. आप याकड इ ा चर पण खुप 
मोठ आहे. आपण तासावरती िश क घेतो तसे इं लश मेड अमला या आ ण हा 
योग क न बघा. ३५ वदयाथ  घेता येतील परंतु कुठ याह  नगरसेवकांपैक  

कोणाचीह  िशफारस चालणार नाह . आहो, साहेब आ ह  ाय हेट शाळांना केलनां. 



84 
 
ाय हेट शाळांना हणजे अगद  से ट अँ स पासून तर बजाज पयत या शाळेत 

जर  फोन केलाना कंवा िशफारसपञ नगरसेवकांनी पाठवलेना तर एकतर  वदयाथ  
आमचा घेतात आ ण आ ह तर डायरे ट अट  शत म ये िलहून टाकल क  आ ह  
कोणा याह  िशफारशीवर वेश देणार नाह त. मग या या भागातला जर 
नगरसेवक असेलतर मग इथे आरट ई लागू नसणार का यांना, क  तीन कमी. या 
आतला, दोन कमी. या आतला वदयाथ  या शाळेचा असला पाह जे हणून तु ह  
तर शत घालू शकता. नाह  करता येणार तु हांला अशा कारची अट. तु हांला 
वचार करावा लागेल या अट वरती. वदया याची सं या ३५-४० चांगली आहे, ठक 
आहे. मु ा . ४- अशा प दतीने घेतले या महानगरपािलके या व ा याची मा हती 
व गती आय ट च ह सं था िश ण वभागाला कळवत राह ल. हणजे “आंधळ 
दळतंय आ ण कुञ पठ खातंय” या ठकाणी बसलेले ७० ट के नगरसेवक ब डर 
आहेत. आ ण यांना कोणाला इ ा चर िमळालतर या यावरती मानधनावरती 
िश क यायला काय अ कल लागते मला सांगा. कुणीह  चालवावत हे, मु ा आहे 
जागेचा. मग जागेला आपण काह  भाड आकारणार आहोत का. एवढया मोठया 
जागा अशा कार या आपण दयाय या, का दयाय या? शंभर ट के मा या 
महानगरपािलकेतला वदयाथ  इं लश मा यमातून िशकलाच पाह जे. याच ान 
वाढल पाह जे तो हुशार झालाच पाह जे. पण शै णक दजाकडे ल  आहे कुणाच 
या याकडे सगळयांच दुल  आहे. तुमच आमच सगळयांच. कारण आ ह  जर  

तीकडे गेलोतना आ ह  राजकारणच करतो असं सगळया अिधका-यांच हणणं 
असतं. मु ा . ५- आय ट चनी िनवडलेले कूल लीडर ( मु या यापक ) िश क 
व शाळा चाल व यासाठ  लागणारा इतर खच आय ट च सं था देणगीदार सं था 
माफत करेल. कोण या आहेत या देणगीदार सं था, आ हांला कळ या पाह जेत. 
मुळात आयट च चा फुलफॉम आ हांला कळला पाह जे. २०१५ ला जर का आयट च 
ची थापना असेल,  पु याम ये काय दल आ हांला पु यासारख नाह  वागायच. 
यां या देणगीदार सं था कोण आहेत आ हांला कळ या पाह जेत. मुळात आयट च 

काय आहे हे आ हांला कळल पाह जे. याचा सं थापक कोण आहे, एनजीओ 
असेलतर एनजीओला सु दा सं थापक आहेत ते आ हांला कळले पाह जेत. आ ण 
याचा जर का पारदश पणा आपण ठेवलेला नसेलतर वषय आपण तहकूब करा 
कंवा फेटाळून लावा. मला असं वाटत क  या सगळया वषयाम ये या या 
थािनक नगरसेवकांच मत घेणं आपण अ यंत आव यक आहे जे क  आपण इथ 

घेतलेल नाह . आ ह  वारंवार सांगतो क  या वदया याचा शै णक दजा कसा 
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सुधारेल या याकडे आपण ल  दल पाह जे. आपण वदया यासाठ  पु तक रेद  
केले. हणजे अगद च टॅ ड ंगचा ठराव नसताना सु दा काय खरेद  केल हणून 
पेपरला वाचल. खर कती खोट कती हे मला माह ती नाह  मला आरोप करायचा 
नाह . मग एक कडे ई-लन ग यासाठ  तु ह  माटिसट म ये एक योग करतोय 
आपण ३०-३५ कोट चा. मग तु हांला असं हणायच का ते चांगल करणार  नाह त. 
मग ते तर  र  करा कंवा अशा ाय हेट सं थातर  आणा. आणा हे ते ३५ 
कोट तर  माट िसट चे वाचतील. आ ह  माह ती घेतली साहेब, तु हालंा माह ती 
आहे चांग या प दतीनं तीथ या बोटावरचा थुका या बोटावर लावायच चालू आहे. 
साहेब, काय प दतीने आपल काम चाललेल आहे, आपण वत: वचार केला 
पाह जे. आट फशीअल  इ टेलीज स आ ह  वचारल काय आहेतर, हणे िश क 
कॅमेरात बघणार पोरांचा मुड आज चांगला आहे का वाईट आहे. समजा मा या घर  
खायला नाह  माझा मुड आज वाईट आहे, मला आणुण देणार आहात का. मा या 
पोटाची सोय करणार आहात का. कंवा माझा वड ल राञी दा  पऊन येवून मा या 
आईला मारेल, मी नाह  सांगू शकत, तु ह  याच काह  करणार आहेत का. 
शै णक दजा राबव यासाठ चे जे काह  तु ह  उप म राबवता ते जर  चांगले 
असलेतर  यातल आथ क गणीत सु दा फार मोठ आहे आ ण ते 
महानगरपािलकेला फसव आहे. या यावरती आप याला काय काम करता येईल. 
आ ण जर आयट च सार या सं थाला तु हांला या ठकाणी दयायचच आहेतर मग 
माटिसट च ते काम तु हांला र  कराव लागेल, जे क  तु ह  क  शकणार नाह त. 
हणजे एक कडे हे पण चालू ठेवाच, ते पण चालू ठेवायचं. माग या पंचवाष म ये 

आयएलएफएसनी आप याला फसवलेलं आहे ४० कोट च काम. यावेळेस यांनी 
सु दा आ हांला सांगीतल होतं क  काय काय व न दाखवली होती क  तुमचे पोरं 
असे कॉ युटरवरती बोलतील, आ ह  यांना असं असं करणार आहेत. तु ह  बघा 
तुमचे पोरं कसे माट होतील. मग िश कांना आ ह  असं असं िशकवणार. ना 
आमचे िश क िशकले, ना आमचे मुलं िशकले. आजह  तु ह  तीथ गेलाततर ती 
डबड  तशीच पडललेी आहेत. आजह  आपण या माट िसट म ये या आपण 
ट ह  घेत या साहेब, खुशाल आपण प क लेबल लावल माट ट ह च. ट ह  
जनरल आ ण माट ट ह  हणून आपण टकर लावल आ ण आपण चालून 
घेतो. माट ट ह  म ये आ ण नॉमल ट ह म ये खुप फरक असतो साहेब. खुप 
फरक असतो जमीनआसमानाचा फरक आहे. पैसे आपण माट ट ह चे दले आ ण 
नॉमल ट ह  घेतला. तीथ या न घेतले या आहेत या नॉमल घेत या. 
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आपणच बघा यात काय काय केलेल आहे आपण. बोलायला खुप आहे, मी जर 
या वषयाची िचरफाड करायची ठरवलीतर मला वाटत आप याला सु दा उ र देता 

येणार नाह त. मा.महापौर साहेब, आपणास वनंती आहे क  असे कुठलेह  वषय 
आण या या आ द स मा.सद य जे क  या महापािलकेत िनवडून आलेले आहेत 
या या भागाच ितिनधी व करतात आ ण या शाळांम ये मुल तु ह  टाकणार 

आहात या शाळां यासाठ च आपण एकदा या नगरसेवकांना व ासात घेतल 
पाह जे. अगद  नौखी असलेली माझी िमनल तीन सु दा सांगीतल क  या शाळेच 

चरल ऑड ट झालेल आहे ती शाळा पाडाय या अव थेत आलेली आहे मग 
तु ह  काय करणार. वैशालीन या सभागृहात दहा वष काढलेली आहेत काह  तर  
र पे ट करा आम या िसनॅर ट चा. आशाताई सार या आ ण सुजाताताई सार या 
एकदम परखडपणे बोलणा-या कंवा िश ीका हणून काम करणा-या या 
नगरसेवीका आहेत. आम या राहूल जाधव यांनी इथे खंत य  केली ते महापौर 
असताना जे काह  घडल याला आ ह  सगळेजण सा ीदार आहोत. मा.महापौर 
साहेब दुसरा एक कषाने मला मु ा सांगायचा आहे क  िश ण मंडळ होत 
यावेळेस आप याला रा यशासनाकडून हा सगळा िनधी यायचा, आता यापुढे 

शासनाकडनच अिधकार  बोलवावे लागतील का. आतातर किमट  झालीनां. आतातर 
शंभर ट के फंड ंग आपल आहे. मग कशाला आ हांला रा यशासनाचे अिधकार  
लागणार. आ हांला जर लागणार नसतीलतर तु ह  तातड ने िलहून पाठवल पाह जे 
क  यो सना िशंदेना शासनसेवेम ये परत बोलवा. िश ण सिमती होवून सु दा 
चौथ वष आहेनां. मग तु ह  आता हे तीन वषात के हाच करायला पाह जे होतं. जर 
रा यशासनाचे आप याकडे फंडच नाह त, िश ण मंडळच अ त वात नाह . तुमचे 
अनेक कॉ ॅ टर कोण कोण ते कोटाम ये आहेत. आपल काय हाताची घड  त डावर 
बोट आहे आपण जे जे होईल ते ते बघतो. आ ण सोईची भूमीका जी काह  
चाललेली आहे मग तु हांला आ ह  बोललतर  राग येतो. मग आ ह  स ाधार  
प ाचे जर  असलोतर  या चुक या गो ी वाटतात या यावर बोलावच लागतं. 
कारण आज नाह  बोललो उदया बोललोतर आम या सु दा ामा णकतेवर शंका 
घेत या जातील. तीन वषापासून तु हांला माह ती आहे क  िश णमंडळ नाह  तु ह  
ते हाच या अिधका-याना परत पाठवायला पाह जे होतं आ ण अजूनह  तु ह  
यां याकडन काम क न घेता. मा.महापौर साहेब, वषय आपण फेटाळणार आहात 
कंवा तहकूब करणार असाल, जे काह  करणार असाल या सं थेची ामा णकता 
काय यांनी कती चांगले काम केलेले आहे, खर आप या वदया याना याचा 
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फायदा होणार आहे का.  आ ण ते जर होणार असेलतर आ ण तरच हा वषय मला 
वाटत आता फेटाळून पुढ या वेळेस तु ह  यव थत आणा. सं थेच या ठकाणी 
ेझटेशन झाल पाह जे. या सं थाला जर तु ह  देणार असालतर तु हांला माट 

िसट तल काम बंद कराव लागेल, हे पण तु ह  ल ात ठेवा. एकावेळ  तु ह  दो ह  
ठकाणी पाय नाह  ठेवू शकणार. आप या भागात अनेक कंप या आहेत या 
सगळया कंप यांना वचारा क  यां याकडे सीएसआरचे जे फंड आहेत याम ये 
अनेक असे वग जर ते चालू क  शकत असतीलतर आ ण अशा शाळेम ये आपल 
जर अप ेडेशन होणार असेलतर मला वाटते आ हांला पण खुप आनंद होईल. 
आम या मुलांना तीथ चांगल िश ण िमळेल जेणेक न या शयती या युगाम ये ते 
सु दा कुठेतर  धावायला लागतील आ ण यां या सु दा यश लवकर हाताशी लागेल 
या याकडे मा.महापौर साहेब आपण ल  दल पाह जे. परत एकदा आपण 
सगळयांनी या या सुचना दले यात यांच आपण काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
क न िन तपणे आपण या यावरती चांगला िनणय यावा एवढ च वनंती 
या ठकाणी करते, थांबते जय हंद जय महारा . 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. खरतर सगळया 
नगरसेवकांनी या वषयी चचा केलेली आहे. सांगायला खरतर अ य वाटतय ती 
सं था येते तीचा स ह होतो आ ण ठराव आज मा यतेसाठ  तुम या समोर येतो. 
या ठकाणी मा या भागातील तीन नगरसेवक इथे आहेत. गेली दोन वष झाले 
आ ह  िश णमंडळात वारंवार येरझा-या मारतो. शहरातील जेवढया शाळा आहेत 
याची पटसं या कमी अस यामुळ या मज के या. काह  शाळा अशा हो या क  
यांची पटसं या जा त होती पण यां याकडे अजीबात आपण ल  दल गेलं 

नाह . मग ती वग यव थत पणे भरतात का, वदया याना बस यासाठ  जागा 
आहे का याची कोण याह  कारची दखल तु ह  घेतली गेलेली नाह . आ ह  
वेळोवेळ  सांगीतल क  आम या भागाम ये दोन शाळा आहेत, कै.मधुकर पवळे 
शाळा, याच माणे पीनगरची शाळा आहे. या भागातील वदया याची पटसं या 
पाह लीतर महानगरपािलके या शाळा पैक  सवात जा त असलेली पटसं या 
आम या या दोन शाळेम ये आहे. या शाळामधील पटसं या जा त असतानी सु दा 
वेळोवेळ  आ ह  िश णमंडळाला पञ यवहार केला, मुंढे साहेबांनी तीथे हजीट 
केली. या यानंतर सु दा आम या नंतरचे जेवढे ताव आले यात सगळया 
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शाळच दोन िश टम ये पांतर कर यात आलं. परंतु आम या शाळेकडे पुणपणे 
दुल  कर यात आलं. भाऊसाहेबांनी सांगीतल ती खर  व तू थती आहे. आप या 
शाळेतील पटसं या का कमी होते या याकडे आपण जाणीवपुवक दुल  केलं. 
िश णमंडळ हणल तर खरच व तु थती पाह ली गेलीतर तीन चार लोक जे 
आहेत ते पुणपणे िश णमंडळ चालवतात. भाऊसाहेबांनी सांगीतल क  जे ठेकेदार 
इथे सु तावलेले आहेत, जे ठेकेदार वदया यास वेठ स धरत आहेत, आप या 
महानगरपािलकेला वेठ स धरत आहेत मग ते वेठ स कसे धरतात क  आपलेच 
काह  अिधकार  यांचे कान भरतात. क  जर काह  आयु ांनी कंवा शासनाने हा 
ठराव थांबवलातर यानंा पळवाट सांगणारे आपलेच लोक आहेत. माई, हे जे 
चाललेलं करण आहे ते थांबवाव. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब मी तु हांला 
नं  वनंती करतो क  महानगरपािलके या या दोन शाळा आहेत यांची पटसं या 
आमची मोठया माणावर आहे या दोन िश टम ये करा या अशी आपणास वनंती 
करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. गेले तास ते दड तास 
झाल आपण िश णमंडळ या वषयावर चचा करतो, या यावर ब-याच वेळा चचा 
झाली. चचा अशी झाली आ हांलातर वाटल चार वषात डबलपट सं या झाली 
असेल. आयु  साहेब आ ह  द लीला जावून आलो, द लीला जावून आ यानंतर 
आपण काय केल, मला वाटत माट िसट  फ  याचीच गती झा याचे दसतं. मी 
जे हा आयट च सं थेची माह ती घेतली ते हा मला सांग यात आल क  
सातवीपयत या आप या या इं लश मेड अम या दोन शाळा आहेत या आता 
आठवी, नववी, दहावी पयत आहेत हे आयट च पु यात पाच ते सहा शाळा 
चालवतात. या या अगोदर पण आपण आकां ाला पाच शाळा द यात. पण 
आतातर मुंढे साहेबांनी दहा सांगीत या. हणजे हे मुलां या काळजीकरता चांगल 
आहे. हणजे या यात आ ह  तु हांला कोणाला दोष देत नाह त. परंतु हे करत 
असताना या शहरात, या भागात नगरसेवक आहेत, या सभागृहात  
भाऊसाहेबांसारखे िसनीअर नगरसेवक आहेत, िसमाताई आहेत मग तु ह  कुणाला 
व ासात घेतलं. तु ह  कुठलीह  चांगली गो  करत असताना याना तु ह  चार 
लोकांना व ासात. सवानी चचा केली हणजे भाऊसाहेबांनी तर या प दतीने 
सांगीतल. िश णमंडळ, िश ण सिमती आयु  साहेब याची लॅर ट  कधीतर  
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आ हांलातर  येवू दया. आ हांला िश णमंडळाची सिमती झाली पण यातला फरक 
आजह  तोच आहे. ताईनी सांगीतल, जाधवांनी सांगीतल क  िश णािधकार  
या ठकाणी पाह जेत का. हणजे हे सव करत असताना आज तो भ गळ कारभार 
आहे. मला सव सद यांच अिभनंदन करावस वाटत क  सगळे पोटतीडक ने बोलले. 
तीथ यानंी प  पाह ला नाह  हणजे नगरसेवकांनाह  कळतय क  आप याला परत 
िनवडून यायच आहे. आपण सगळ केल होत आ ण प  चुकला. हणजे कुठेतर  ह  
वेळ आली चार वष झालेना काह च बदल दसत नाह  उलट पटसं या कमी झाली. 
मला वाटत एकनाथराव आम या बरोबर द लीला होते, आयु  साहेब होते तेथून 
आ यानंतर आपण हे क  ते क , िशंदे मॅडम पण हो या. काय झाल तीकडन 
आ यानंतर, काह च नाह . महापौरांनी हजीट के या पण पुढे काय. आप या 
शाळेतील मुलांची गुणव ा वाढली, कपॅिसट  वाढली, यांचा गुणांक वाढला हे 
तपासल का. का आप या िश कांचा वाढला, आयु  साहेब आपली चचा सु दा 
झाली होती क  आपण इकडेतीकडे एवढा खच कर यापे ा िश कांना ेिनंग देवू. 
मा याकडे काल सं थेम ये २४ वषाची एक मुलगी सं कृतसाठ  को हापूरव न 
इ टर ह व दयायला बसनी आली आ ण बसनी गेली २० हजार पगार आहे, मला 
आ य वाटल. इथ आपण याना पोसतोय यांचे पगार काय आहेत ५० हजार ते एक 
लाख पये पगार आहेत. यां यावर आहे का कुणाचा कं ोल. हे शाळेत मुल 
िशकवतात का िशकवत असतीलतर कशा कारे िशकवतात. आपला एकच कं ोल 
ठेकेदार, िश णमंडळाची िश ण सिमती झाली तर  ठेकेदार तोच आ ण 
िश णमंडळान ेकेले या कॉ ॅ टवर िश ण सिमती कोटात तर  टकत नाह . मला 
वाटत आयु  साहेब परवा तु ह  तो वषय मागे घेतला. कोटात तर यांनी जंकला, 
का जंकला हणजे तु ह  यावेळेस ऑन द पॉट िशंदेमॅडमवर कारवाई करायला 
पाह जे होती. टॅ ड ंगला वषय ये या या अगोदर यांनी कस पञ दल ठेकेदाराला. 
तू माल तयार कर यांना कळल नाह  या गो ी यांना कळ या मग मुलांकड का 
ल  जात नाह . शहरात या मुलांची काय प र थती आहे. आज सगळेजण प ीय 
भींती बाजूला ठेवून सगळे ओरडतात, कुठेतर  आ मप र ण कर याची वेळ तु हांला 
सगळया अिधका-यांना पण आलेली आहे. तु ह  करता ते चांगल करता आ ह  
चांगलच हणतो. हे करत असताना या गो ीकडे तु ह  का दुल  करता. ठेकेदाराना 
वरती गे ट हाऊस बांधा. दवसभर इथे फरतात राञी इथच झोपतील. कशाला या 
ठेकेदारांनी घर  गेल पाह जे. सगळया केसेस ते तुम या व द जंकतात, का 
जंकतात. साहेब मी तु हांला अजूनह  सांगतो जे ऍ ीमट तानाजी िशंदेनी क न 
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दल ं याच हेअर ंग हाव तुम याकड. या यावर दसत कागद बदललेलं. एकह  
पेपर मॅच होत नाह  तर  तु ह  हेअर ंग लावत नाह  आ ण कोट याला ाहय 
धरतय, काय प दत आहे ह . काय करत आपल िलगल डपाटमट. तु ह  घेतलेला 
ठराव, हाय कोट तुम यावर ताशेरे ओढत असतीलतर ते तु ह  गांभीयाने घेत 
नाह त, का घेत नाह त. हषलनी सांगीतल गोलमाल मग हाच गोल माल आहे का. 
आ ह  नाह  कुणी बोलत हे हषल ढोरे बोलले गोलमाल ह. मग हा गोलमाल आहे 
का. िलगलनी तेच करायच, तु ह  तेच करायच. ठेकेदारह  तोच तीस-तीस, चाळ स-
चाळ स वष झाले आपण ठेकेदार पोसतोय. िश णमंडळाची िश ण सिमती झाली 
सिमतीला तेच ठेकेदार. मग हे होत असताना मुल का सुधारत नाह त. आ हांला 
ठेकेदार सुधारताना मुल पण सुधा  दयात. असं हणल पाह जे क  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या शाळेतील मुलं एकदम चांगली आहेत. जसं भाऊसाहेबांनी 
सांगीतल, िश कां या बद या, िशपाई तोच तर साहेब कुठतर  शासन हणून 
यावर कं ोल पाह जे. मुंढे साहेब एकटेच पळतय पळतय पळतय, मी तर या 
फाईली सगळया घेत यात एकावर या मुंढे साहेबांची सह  आहे. हणजे एका 
बाजुला तुमचा िश णािधकार  तुमचा िनणय हो या या अगोदर जर संबंिधत 
ठेदाराला हणतो तु माल तयार करतर काय करणार तु ह  उदया कोटात. तु ह  
अगोदर सभागृहाला ह  लॅर ट  दया क  िश ण सिमतीचे अिधकार काय आ ण 
िश ण मंडळाचे अिधकार काय जरा आम या तर  ानात भर पडेल. आ ह तर 
पह यांदाच आलोत पण या ठकाणी िसनीअर नेते पण आहेत. तुमचे पण सभासद 
बोलतात, सगळे बोलतात. कुठतर  आपण आ मप र ण करणार क  नाह  करणार. 
पलांडेताईनी पण सांगीतल सगळयांना कमिशअलम ये घेतल पण ह  कमिशअल 
करत असताना तु ह  चांगले चार िसनीअर लोक यानां, दयानंा मुलांना यां या 
ता यात. तु ह  तुम या िश कांची गुणव ा तपासानां. हा िश क मॅथ िशकवतोतर 
याला वत:ला मॅथ येतं का नाह . तो जर ह  िशकवतो तर याला वत:ला 
ह  येते का नाह . एखादा इं लश िशकवतो तर साहेब तु ह  पण या याशी 
इं लश म य ेबोला तु ह  यांची गुणव ा बघानां. आयट च या चांग या वषयाला 
तु ह  हात घातला, चांग या वषयाला हात घात यानंतर पण चचा कुठ भरकटली. 
तुमचा बेसच मजबुत नाह तर तु ह  वर काय ड गर बांधणार आहेत का. काह  
बांधलतर तो कोसळणारच आहे. जसं ताईनी सांगीतल हे ाचाराच कुरणच 
आहेनां. एका बाजुला तु ह  माट िसट त न घेता या नवर तु ह  माट 
हणून फ  टकर लावता. माट गो ड आ ण माट ट ह  या यात पण फरक 
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आहेनां. मग तु ह  माट िसट त न क  काय केलं आहे. आप या द ली या 
हजीटची मला एकच फल ूती दसते माट िसट तला ठेकेदार. पुढे काय झाल, 

राहुलजीनी सगळ कड हजीट के या रोज पेपरला बातमी. पण हजीट के यानंतर 
याचे प रणाम काय झाले. यांनी इथ चार वेळा य  केला मॅडमला परत पाठवा 
हणून. तुम या िसनीअर लोकांनी यांना हे क  दल नाह  यामुळ यांनी यांची 

खदखद बोलून दाखवली. यांनी सांगीतल मी पु ष महापौर होतो आज तु ह  
मह ला महापौर आहात हणजे जाधवांना हणायच काय हे तर  कळू दयात 
सभागृहाला. महापौर हा पु ष नसतो आ ण मह ला नसतो, महापौर हा महापौर 
असतो. हणजे पु ष महापौर होते हणून तु ह  यांना ठराव क  दला नाह  का, 
न क  यांना हणायच काय. परंतु मा.महापौर या सगळया गो ींच आ मप र ण 
शासना बरोबर आपणह  सव पुढा-यांना करायला सांगा क  न क  चाललय काय. 

इ टरफेअर करताना कती करायचा कारण आज ह  चार वषाची मुल हणजे 
शहराचे पुढचे भ वत य आहेत. सं कार हे मुलांवर झाले पाह जे. तुमचे आमचे मुल 
कुणी जात नाह त या शाळेम ये. आपले शहर कामगार नगर  आहे, कामगारांचे 
सु दा मुल जात नाह त. आज तु ह  डाटा काढा कुणाची मुलं या शाळेत आहेत. 
मला वाटत आम या प रसरात पाह लतर भाडेक  कंवा यांची कपॅिसट  नाह  
ाय हेट शाळेत टाकायची अशांची मुल जातात. मग आपण एका बाजुला ाय हेट 

शाळे एवढया सु वधा देतो. यांना चांगल े बुट, चांगल े ेस हे सगळ देतो. अस ं
असताना आपण यांची शै णक कपॅिसट , यांची शै णक गुणव ा ह  का 
तपासत नाह त. चार वषात आप या शाळे या कती मुलांची गुणव ा तपासली. जी 
कपॅबल आहेत, जी हुशार आहेत यात आम यासारख े लोक अनुभव नसताना 
आपण डंसबरला सगळयांना बसवतो. वक मुलगा कोण आहे याला शोधा आ ण 
पुढचे तीन मह न े याला उिशरापयत शाळेत थांबवा याचा अ यास या आ ण तो 
चांग या मुलां या पंकतीम य े येवून बसला पाह जे. ए ेड या मुलांबरोबर तो 
मुलगा आला पाह जे हे तु ह  कधी केल का. पोटतीडक ने आपण बोलतो रोज रोज 
बोलून आता चार वष झाल ेकंटाळा आला आहे. आता कांऊटडावून सु  झाला आहे. 
हणजे बदल काह च दसत नाह ना फ  वषय समोर आ यानंतर आपण हे सगळ 

बोलतो. साहेब तु ह  वत: माफ  मागीतली, तु ह  माफ  मागुन कोटाचा िनकाल 
काय लागला, तुम यावर ताशेरे ओढले गेलेत क  तु ह  एका नगरसेवकांच पञ दल 
हणून तु ह  वषय माघार  घेतला. हणजे वषय ोझट असा करायचा असतो क  

आ ह  या नगरसेवकांच पञ दल हणून माघार  घेतोय आ ण हे आपल िलगल 
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डपाटमट. तीसर  केस आहे आजह  तुमची तार ख लागत नाह . तो काय हणतो 
मी या ऍ ीमटवर लायबल आहे. ते ऍ ीमटतर  ए सपट कडून तपासा. यात 
दसतय कागद बदलले आहेत आ ह  हे पोटतीडक ने सांगतो. दोन-दोन, तीन-तीन 
वष झाले तर  तु ह  या यावर काह च करत नाह त. कोट घेईल तो िनणय, कोट 
घेईल तो िनणय. पट युलर केसेसम ये तु हांला पण ज जचा दजा आहे, तु ह  
पण एखादा िनकाल लावू शकता. डॉ युमट चेक करा हणजे ाचाराच कुरण 
आहे. पुण िश णमंडळच ाचारात गाडल गेलं. मग यात पुढार  आहेत का 
अिधकार  आहेत हे आ हांला माह त नाह . पण आ हांला एक कळतय क  या 
शहरातील चार वषात एकह  मुलगा हणला नाह  क  मी संतु  आहे, मला चांगले 
सं कार झाले, मला चांगल िश ण या शाळेत िमळालं. तो काय करतो, तांदुळ 
िमळतो का, ेस कधी िमळणार, पु तक कधी िमळणार. सा या झोपडप ट तला 
एखादा टचर असतील ते या मुलांना िशकवत असतील आ ण तीथून तो िशकतो 
तुम या शाळेत तो कशाला येतो साह य यायला? आ ण आता तु ह  हे करता क  
इं लश मेड अमची भोसर तली या दोन शाळा एकञीत क न स ली करतो. ठक 
आहे या मुलांच नुकसान झाल नाह  पाह जे याची तु ह  काळजी या. पह ली 
पासून सातवी पयत याला इं लश मेड अम म ये िशकवलं. मग आठवी, नववी, 
दहावी तुम याकडे इं लश मेड अमची यव था न हती हणून तु ह  आज अचानक 
आयट चला या ठकाणी घेवून आलात. साहेब, ते सीएसआरमधुनच करणारना. मुंढे 
साहेब तु हांला जर कळत होतं क  आपली मुलं सातवी आठवीला जाणार आहेत 
मग आपण का नाह  तयार  केली आठवी, नववी, दहावीची. आपण का नाह  
मा यता घेतली आठवी, नववी, दहावीची मग तु ह  का यां यावर अवलंबून राह ले. 
मुलगा यावेळेस पाचवी, सहावीला येतो याचवेळेस तुमची तयार  पाह जे होती क  
पुढ आप याला आठवी, नववी, दहावी चालू करायची. असं होणार नाह  तु ह  
कतीह  सांगा क  आता ताईनी एक एक मु े वाचून दाखवले. अजीत ग हाणेनी 
सांगीतल भोसर चा मुलगा इथे येणार नाह , नाह  येणार साहेब. तीथच शाळेत 
जायला आप याला यांना कधी कधी पाया पडायला लागतं क  या बाबान  शाळेत 
हणून. आज महापािलकेची इमेज काय आहे चला शाळेत साह य िमळते, चला 

शाळेत तांदुळ िमळेल. साहेब, यानी पुढची पढ  घडणार नाह  यानं नुकसानच 
होणार आहे आ ण चाललेल नुकसान आहेना या यात आपण सगळे पापाचेच 
भागीदार  असणार. कारण आपण जर  इथ बसून ग प बसलोना तर काय फरक 
राह ला या सगळया लोकांम ये आ ण आप याम ये. मी तळमळ पाह ली साहेब 
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हणजे दोनशे, चारशे क.मी. व न वीस हजारासाठ  एखादा सां कृत िश क जर 

येत असेल आ ण घरचेह  पाठवीत असतीलतर यांना या पैशाची कमंत आहे. इथ 
तु ह  लाख लाख पये पगार देवूनह  या िश कांवर तुमचा कं ोल नाह . जगात 
सगळयात जा त जर र पे ट कुणाला असेलतर ा यापकांना आहे. जा तु ह  
एखादया बाहेर या युिन हिसट म ये हणजे तीथला हाईस चॅ सलर जर असलेतर 
आगद  तुमचा िमनी टर पण फ का पडेल पण तो र पे ट कमवायला तेवढ  
यांनी शंभर वषात सेवा दली, यांनी पढया घडव यात, यांनी मुल घडवलेत 

आ ण या यात जर उदया काह  बरं वाईट झालना तर कुणी तु हाला आ हांला 
या यात सोडणार नाह . या मुलानंा सं कार, या मुलांना िश ण देणं आपल काम 
आहे. हे होत असताना तु ह  सगळेजण या ठकाणी पुढे या. तु ह  जर 
िश णमंडळाचा ाचार पाहून ग प बसलेना तर येकजण या ाचाराला 
जवाबदार आहे. एकतर क सा असा घडलाय संतोष पाट ल यांचा चाज ता पुता 
दुस-या अिधका-यांकडे गेला, चौदा कोट  एका दवसात देवून टाकले. राञी दहाला 
कपाटातून फाईल शोधून काढली. हे सु दा क से महापािलकेत घडतातना यावेळेस 
आपण काय करतो. साहेब, तु ह  िशंदे मॅडमला नोट स दली का नाह  हे मला 
सांगा. मी वत: तुम याकड आलो होतो, ठेकेदाराची फाईल सापडत न हती तु ह  
खवळ यानंतर सापडली. या यावर नोट ंग काय िलह ल ते पण तु ह  वाचल 
असेल. तु ह  परवाच िश णमंडळाच सांगा तु ह  तीथ माघार घेताय. तुम या 
माघार  असं पञ का दलं. आम याकड भरपुर लोक आली िचंचवडमधन आगरवाल 
आले, आकुड तून आले. आ हांलापण कधीतर  या ठे याम ये पाट िशपेट होवू 
दयात, काय प दत आहे ह . आता तु ह  काय सांगणार, कोटाचा आदेश. अरे वा, 
तुमच िलगल डपाटमट काय करतय. िलगल डपाटमट कुणाबरोबर कशी िमट ंग 
घेतात, कसे ठेकेदारांना भेटतात साहेब, फोटो पण आम याकडे असतात. हणजे 
येथे येवून आरोप क न, वैतागून वत:चा बीपी वाढवणं, वत:ला ञास क न 
घे यापे ा ग प बसलेलं बरं असं कधी कधी वाटत. साहेब तु ह  या सगळया 
ठेकेदाराची चौकशी करा िश णमंडळाची. तु ह  आयट च सारखी सं था आणता या 
मुलांना आपण वा-यावर नाह  सोडू शकणार. यांना आता िशकवाव लागणार आहे 
पण मला एकच सांगायच आहे क  तुम या िश णािधका-यांनी तुमची मुलं 
आठवीला जाणार आहेत, आप याकड आठवीच इं लश मेड अम नाह  मग आपण 
वत: तयार  का केली नाह  याच उ र पण साहेब तु ह  दयाव. मग तु ह  आ दच 

ठरवल होतं का पाच वष आ द, क  पु यात आयट च आहे तीला बोलवू तीला नंतर 
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देवून टाकू हणजे आपण आपली जबाबदार  झटकलेली बर , असं नाह  चालणार. 
साहेब, निशब, आप याकड एचएससी बोड आहे. मी तु हांला पाच वषापुव  हणल 
होत क  आपण एक चांगल कँपस क  तु ह  पण यावेळेस पॉ झट ह होता. 
हणजे योगायोगाने आताशी ते कुठेतर  कळतय. आपण द लीत पण जावून 

पाह ल, बाहेर पण जावून पाहतो क  सरकार  शाळेला जा त मान दयायचा ती 
वेळतर आप याला येईल असं वाटल होतं परंतु आता प नेते याच उ र देतीलनां. 
आ ह  आम या खचाने गेलो होतो तीथ आ ह  काह  पालीके या खचान गेलो 
नाह त. आ ह  डायरे ट तीथ जावून या िमट ंगला जॉ ट झालो होतो. पु हा एकदा 
माई मला वनंती करायची आहे क  िसर अस हो याची ह  वेळ आहे अजूनह  वेळ 
आप या हातातून गेलेली नाह . चार वष हणजे फार मोठा पर अड नाह  पण चार 
वष हणजे चौथीतला मुलगा आठवीत येईल, सातवीचा मुलगा कॉलेजला जाईल. 
हणजे या मुलांची आठवी ते बारावी ोथ असतेना ती तीच ोथ असते तीच 
यां या पुढ या आयु याची दशा आहे. तो जर याचा कालावधी आप याकडन 

वाया गेलातर आप याला कुणी माफ करणार नाह . आयट चच सव सभासदांच मत 
आहे आपण पु हा एकदा याची तपासणी करावी ती सं था कशी आहे काय आहे 
आ ण सीएसआर मधुन करत असतीलतर आपण आपली टम क  शकतो. उलट 
तो सीएसआर मागायलातर याला कोणी नाह  उभ करणार पण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेची शाळा चालू आहे, पुणे महानगरपािलकेची शाळा चालू आहे याला 
लगेच पैसे िमळणार. आ हांला नाह  कुणी सीएसआर उभ करत पण आपण 
सरकार  शाळा चालवतो हण यानंतर यांना लगेच या ठकाणी पैस े िमळणार 
आहेत यालाह  काह तर  िमळत असेल हणून तो इकडची सं था चालवतो पण 
असं असताना आपण का नाह  चालवू शकत. माझी आपणा सवाना पु हा एकदा 
वनंती आहे मला वाटत तुम या हपम ये तर मंजूर हणलेल आहे परंतु आता 
माईन सांगीतल आपण तहकूब करणार आहेत. कुठेतर  या भागातले लोक ितिनधी 
या शहरातले लोक ितिनधी, चांगले चांगले ए सपट यांना व ासात या आ ण 
असे मह वाचे िनणय घेताना शासनाने पण तारत य बाळगाव. तु ह  ला ट 
मु हमटला असे िनणय घेता. तुम याकडन हा िनणय दोन तीन वष आ द अपे ीत 
आहे क  असा िनणय घेवून आपण ह  मुल पुढ आठवीला जातील आ ण आज 
आप याकड बसणार आहेत. आता तु ह  अचानक नाह  हणले आ ण ह च मुल 
बाहेर या शाळेत जर गेलीतर यांना ती फ परवडणार आहे का हा पण सव 
सारासार वचार आयु  साहेब तु ह  करावा. या मुलांच नुकसान होणार नाह  या 
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प दतीने आयट च या या काह  शंका-कुशंका संपुण सभागृहाला आहेत यांना 
यांचे उ र दया यांच समाधान करा नाह तर तु हांला िश ण सिमतीला करता 

येत असेलतर आपण या कारे यो य तो िनणय यावा, ध यवाद. 

मा.तुषार हंग-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ   आज 
भाऊसाहेब भोईर यांनी या वषयाला वाचा फोडली आहे खरोखरचं मी आज यांच 
अिभनंदन करतो.आ ण ते कायम या शहरा या ज हाळयाचा  घेत असतात 
आ ण आ ह  पण सव प  हणुन कधीच  नाह  तर जे यो य आहे यां याबरोबर 
आ ह  कायम जात असतो.मी खरंच भाऊसाहेब भोईर यांच आभार मानतो. आपण 
काळभोरनगरची शाळा देतोय पण या ठकाण या संबंिधत नगरसेवकांना आपण 
वचारल पा हजे. आपली ितथली भौगोिलक प र थती काय आहे. मुलं िश णासाठ  
येणार आहेत का? हे आपण वचारलं नाह . याच प दतीनं आपण असं सांगताय 
क , काळभोरनगर या शाळेम ये जागा िश लक आहे हणुन आ ह  आयट सी ला 
जागा दली आहे. आताच सिचन िचखलेनी सांिगतल आहे क , ब-याच शाळेम ये 
पटसं या जा त आहे. ितथं बसायला जागा नाह . त हा आपण ितथं प ाशेड बांधुन 
व ा याना बसवतोय. आपण याचा पण वचार करावा. याच प दतीने आपण 
सव िश क आ ण टाफला आमची आयु  साहेबांना वनंती आहे आ ण भाऊसाहेब 
भोईरांनी पण सांिगतलं आहे. आ ण मा.महापौर साहेब,मी आप याला वनंती करतो 
आ ण आपण आयु ांना असे आदेश ावे  क , जे िश क वषानुवष एकाच ठकाणी 
आहेत  यांची या ठकाणाहून बदली करणेत यावी. आज आपण सव गो ीसाठ  
कं सलटंटची नेमणुक करतोय. आपण या िश ण मंडळासाठ  कं लटंटची नेमणुक 
क  शकत नाह  का? अशा अनेक सं था आहेत क , या आप याबरोबर  फुकट  
काम करायला तयार आहेत. आपण यांना का घेत नाह .पण आपण तसं कधीच 
य  केला नाह .  आपण यां याकडं ल  ावं. राहुलदादांनी सांिगतलं आहे 

क ,आपण सीएसआर अंतगत आपण हे वत: का क  शकत नाह . कोरोना या 
काळात आप याला ब-याच कंप यानी आप याला मदत केलेली आहे. हे खुप चांगल 
काम आहे. तसेच या िश णासाठ  आपण एक सीएसआर तयार क न िश ण 
वभाग कसा चांगला होईल हे आपण बघावं अशी मी आप याला वनंती करतो. 
आपलं शहर हे माट िसट कडं चाललं आहे पण शै णक पा ता एकदम ढासळत 
चालली आहे. आपण माट िसट कडे चाललो आहे आ ण याम ये आपण उ ाचे 
युवक / व ाथ  हेच या शहराचा वकास करणार आहेत. पण तसा आपला िश ण 
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वभाग काम कर त नाह . हे मी आप याला सांगु इ छतो. आयु  साहेब, मी डा 
सभापती होतो यावेळेस मी सभा घेतली होती. याम ये िश ण सिमती ह  फ  
मुंढे साहेबांवरच चालत असते िशंदे मॅडम या कधीह  िमट ंग आले या नाह त. कंवा 
यांनी कुठलीह  मदत केलेली नाह . आता राहुल कलाटेनी सांिगतलं क , महापौरांनी 
ह जीट केली,िमट ंग घेत या  पण आयु  साहेब,मी आप याला सांगु इ छतो क , 
शासन आ ण राजक य हे दोन चाक आहेत माझी शासनाला वनंती आहे क , 

शहराम ये या प दतीनं वकास चालू आहे याच प दतीनं िश णा या बाबतीत 
वकास करता येईल याचा वचार करावा. िश ण सिमतीवर नवीन सद यांची िनवड 
झालेली आहे. या सव सद यांच मी अिभनंदन करतो. परंतु आपण वृ  सिमतीवर 
जसं आपण बाहेरचे लोक घेतले आहेत तसं िश ण सिमतीसाठ  एक वतं  किमट  
तयार करावी. आ ण ती किमट  िश ण सिमतीसाठ  काम कर ल. आ ण आपलं 
िश ण वभाग चांग या उंचीला जाईल. पु याम ये आयट सी काम कर त आहे 
हणुन यांना आपण या ठकाणी जागा देत आहोत. पण पु याम ये आबा बागुल 

यांनी एक चांगली शाळा बघीतली नाह  का?  आज या ठकाणी ती पण प लीक 
कुल आहे. या ठकाणी अँडिमशन घे यासाठ  मोठ मोठया रांगा लागतात तर  

सु दा ितथं अँडिमशन िमळत नाह . आपण पु याचं सगळं अँडप करतो मग हे का 
केलं नाह . माझी आप याला वनंती आहे क , आप या शाळेचा दजा कसा चांगला 
होईल आ ण पटसं या कशी जा त वाढेल याकडे आपण ल  ाल अशी अपे ा 
य  करतो आ ण थांबतो.  
मा.राजु िमसाळ - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ   
भाऊसाहेबांनी या वषयाला सु वात के यानंतर जवळ जवळ दोन तास या वषयावर  
सव सद य पोटितडक ने बोलतात. येकानी आपआपली मते य  केली 
आहेत.आयु  साहेब,तुम या कामाची प दत आ हांला मा हती आहेच. िसमाता नी 
आता माट ट ह या बाबतीत  सांिगतले आहे. या वषयावर यावेळेस आ ह  
थायी सिमतीम ये सद य होतो आ ण िसमाताई चेअरमन हो या यावेळेस सु दा 

या वषयावर चचा केलेली होती. या ट ह  वर आमचे आदरणीय खासदार डॉ. 
अमोल को हे साहेबांनी सु दा या माट ट . ह . या संदभात ऑ जे शन घेतलं 
होतं. आयु  साहेब, या िश ण मंडळाची जी बकट अव था झालेली आहे ती 
या ठकाणी सद यांनी तुम या समोर मांडलेली आहे. साहेब,तु हांला यावर जातीने 
ल  घालाव लागणार आहे. तु ह  या शहरा या वकासावर जसं ल  घातलं. हा 
वषय या काळभोरनगर या शाळे या संदभात आज सवजण बोलतात. आयु  
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साहेब, हा वषय या भागातील स मा.सद यांनाच मा हती नाह . ह  था चुक ची 
आहे आपण या स मा.सद यांना व ासात घेऊनच हा वषय सभागृहाम ये 
मांडला गेला पा हजे. यावेळेस मी अजडयावर हा वषय पा हला आ ण 
काळभोरता ना वचारलं क ,ताई तु हांला हा वषय मा हती आहे का? यांनी 
सांिगतले क , या वषया या बाबतीत मला कोणीह  क पना दलेली नाह . ह  था 
चुक ची आहे. यामुळे सवप ीय स मा.सद यांचा रोष तु ह  या सभागृहाम ये 
ऐकुण घेतला आहे. आयु  साहेब, तु ह  या वत: या िश ण मंडळात जाऊन 
एकदा ऑपरेशन करा. साहेब, तु ह  जर ठरवलं तर या याम ये न क च चांगली 
गो  होऊ शकते. कारण या िश ण मंडळावर केमो कर याची गरज आली आहे. या 
िश ण मंडळावर शासनाने िशंदे मॅडमची िनयु  केली परंतु यांना शासनाकडे परत 
पाठ व यासाठ   माजी महापौर राहुल जाधव यांनी ठराव केला होता यांना आपण 
शासनाकडे परत का पाठ वले नाह . यां यावर कोणाचा वरदह त आहे का? 
कोण या ने यामुळे हे थोपवलं जात आहे हे तर  आ हांला कळू ा. आताच राहूल 
कलाटनी पण सांिगतलं आहे क , या मॅडम कॉ ॅ टरला  सांगतात क , तु काम 
चालु करं साहेब, तु ह  यांना नोट स काढली,समज बजावली पुढं काय झाल. यांनी 
तर चुक केली आहे नां यांना आपण कुठं तर  िश ा करायला पा हजे होती. माई, 
राहुलदादांनी जसा ठराव केला होता तसा परत एकदा ठराव करावा आ ण या 
मॅडमला परत शासनाकडे पाठवावं. मला एक आनंद आहे क , आज िश ण 
सिमती या सद यांची िनवड झालेली आहे. आ ण या िश ण मंडळावर आप या 
सव सद यांची दरम ह याला एक चचा झाली पा हजे. आ ण तसा तु हांला अिधकार 
आहे १ के म ये तु ह  वषय घेऊ शकता. आयु  साहेब, तु ह  या मॅडमला 
आदेश ावे क , जर तुम या कामाम ये एक  म ह याम ये काह  सुधारणा झाली 
नाह  तर या अिधका-यांवर तुम याकडनं कारवाई होईल. िसमाता नी सांिगतले 
आहे क , िश ण मंडळ याऐवजी िश ण सिमती झाली तर या ठकाणी शासना या 
अिधका-याची काय गरज आहे. हे आ हांला कळू ा आपण यानंा पाठवू शकतो 
का? आपले उपमहापौर यांनी सांिगतले आहे क , मी डा सिमतीचा अ य  
असताना यांनी एक पायंडा पाडला आहे क , आपण सव शाळांना एक  घेऊन 
यांना कोणकोण या कारचे कोस देवु शकतो. याबाबतीत यांनी फार क  घेतले 

होते. यासंदभात अित.आयु  अ जत पवार साहेबांनी ॉपर मदत केलेली होती. परंतु 
या िशंदे मॅडम कुठे हो या या डा सिमती या िमट ंगला या कधीच आले या 
नाह त. आयु  साहेब, तु ह  या िश ण मंडळाचं एकदा केमो कराच आ ण तु ह  
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जर का ठरवलं तर ते तु ह  क  शकता. आयु  साहेब,आ ह  टँड ग म ये 
असताना तु ह  कती कोट ची कामे काढलेली होती याचे आ ह  सा ीदार आहोत. 
या याम ये काय होतं मा हती आहे का? आता रा याचं शासन बदललं यामुळे 

तु ह  ाचार  झाले यावेळेस तुमचं शासन वरती होतं रा यात होत यावेळेस 
तु ह  चांगले होते. यावेळेस रा याची स ा बदलली आहे यावेळेस तु ह  ाचार  
झा याची बातमी कधी पेपरला ऐकली आहे का? एवढं चांगल काम क न ाचार  
हणलं तर एक वेगळा पॉ ट आहे. आयु  साहेब,तु ह  वत: या िश ण मंडळाची 

छड  तुम या हातात या. िश ण मंडळ हणजे आप या शहरातील जी नवीन पढ  
येणार  आहे यां यासाठ  खुप मह वाचं आहे. तु हांला कोणा या  काह  अडचणी 
येत असतील तर या बाजुला ठेवा. तु ह  यावर चांगला िनणय या. राहुल दादांनी 
मगाशी सांिगतलं क , मी पु ष होतो आ ण या ी हो या यामुळे काह  ॉ लेम 
झाला असेल. आता माई ह  शहराची माई आहेत आ ण िश ण सिमतीचे  अिधकार  
पण म हला आहेत तर माई,आप याकडनं या शहरा या अशा अपे ा आहेत क , 
आजपयत या शहराम ये जे झालं नाह  ते आपण क न दाखवावं आ ण या 
सभागृहाम ये येकांनी आपआपली मतं गांभीयाने  मांडलेली आहेत माझी 
आप याला वनंती आहे क , दर म ह या या जी.बी.म ये या िश ण मंडळा या 
वषयावर चचा होऊ ा.काळभोरनगर या शाळेचं चर ऑड ट झालेलं आहे ती 
ब ड ंग पडायला आलेली आहे ती शाळा आपण यांना चालवायला देत आहोत. काय 
कारण आहे. आयु  साहेब, या शहराम ये िश णा या बाबतीतील त  लोक पु कळ 
आहेत या सवाना एक  घेऊन यांची एक िमट ंग कॉल करा. आ ण ८ वी,९ वी,१० 
वी पासून इं जी मा यमाची शाळा सु  कर यापे ा एल.क.जी. पासून सु  करा. 
आबा बागुल यां या शाळेला आपण ह जीट देवु या ठकाणी खरोखरच अँडिमशन 
घे यासाठ  कॉ पीट शन  लागते. ह  प र थती कधी िनमाण झाली या ठकाणची 
गुणव ा, शै णक दजा सुधार यामुळे झालेलं आहे. यामुळे माई हा वषय आपण 
फेटाळून लावणेत यावा. आ ण या वषयावर सव त  मंडळ ,पदािधकार  एक  
बसून यावेळ  िनणय घेऊ यावेळ  वषय आणावा. हे असा काय तर  वषय 
आणायचा या वषयाची मा हती या भागातील सद यांना मा हती सु दा नाह . 
यांनी काय हणुन उ र ायची.काळभोरनगर,आकुड ,रामनगर हा सगळा भाग 
या ठकाणी येतो नां तर या भागाम ये या शाळेचा उपयोग होणार आहे अशा 

अशा ठकाणी शाळा आहे. आ ण मा.महापौर साहेब, हा वषय आपण फेटाळून 
लावावा अशी वनंती करतो.  
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मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ   खरं 
हणजे या वषयावर सभागृहाम ये २ ते २.३० तास चचा झालेली आहे आ ण या 

सभागृहाम ये असणा-या येक सद यां या भावना यांनी ल ात घते या आ ण  
मी सांगाय या आत मा.महापौर यांनी सांिगतले आहे क ,हा वषय तहकुब करणार 
आहोत. यामुळे आपण कोणा या दबावाखाली काम कर त नाह . हे मा.महापौर 
यांनी या ठकाणी आप याला िस द क न दाखवलं आहे. परंतु स मा.महापौर आज 
एनजीओ या मा यमामधुन हा वषय या कायप केवर आला आहे.मला असं 
वाटतयं क , मुंढे साहेबांनी सांिगतलं आहे क , या सं थे या मा यमातून  स ह ण 
कर यात आलं भोसर  आ ण ेमलोक शाळेमधील व ाथ  ८ वी,९ वी,१० वी या 
गर ब व ा याना ख-या अथानं जे इं जी मा यमाची शाळा िशकवु इ छतात या 
मा यमातून या शाळेची िनवड केली आहे. परंतु एवढा मोठा वषय आणत असताना 
मुंढे साहेब मा याकडे ४ दवसापुव  आले असताना सु दा हा वषय आ हांला सु दा 
मा हती न हता. आ ह  या सं थेला बोलवून घेतलं आ ण ह  सं था नेमकं काय 
करते या संदभाम ये मा हती घेतली यावेळ  असं ल ात आलं क , या IT Speech  
या सं थे या मा यमातुन आप या सद यांनी पुणे कॉप रेशनचा उ लेख केला आहे. 
आ ण आप या महानगरपािलके या ७ वी पयत या इं जी मा यमा या शाळे या  
व ा याना कुठं वेश यायचा आ ण हा वषय आप या मनाम य ेआहे आ ण खंत 
य  करणारा वषय आहे कारण  ह  गर बांचे व ाथ  आहेत. गर बां या मुलांनी 
इं जी मा यमां या शाळेम ये िशकायला पा हजे,ते मोठे झाले पा हजे,चांग या 
मोठया हु ावर गेले पा हजे. अशा कारची भूिमका या तावा या मा यमातुन 
असावी असे मला वाटते. परंतु मुंढे साहेब, यावेळेला आपण हा वषय आणला या 
सं थेचं आपण स ह ण केलं मला वाटतं जानेवार  म ह या या २३/१/२०२० या 
या प ावरती आपण स ह ण केलं हे आज जर आपण बघीतलं तर आज 

जवळपास आपला ९ वा १० वा म हना या ठकाणी चालू झालेला आहे. आ ण एवढया 
८/९ म ह या या कालावधीम ये आपण या स मा.सद यांना भेट याची सु दा 
तसद  घेतली नाह . थािनक सद यांना तु ह  व ासात घेतलं नाह . गटने यांना 
तु ह  व ासात घेतलं नाह . तु ह  वषय चांगला आणलेला आहे. मी वषय 
समजुन घेतलेला आहे. या संदभाम ये आयट  सं था जी आहे ती १० वी नंतर 
मुलांनी कुठ या शाळेम ये अँडिमशन यायचं चांग या नामां कत शाळेम ये यांनी 
अँडिमशन घेतलेलं आहे. ९ वी नंतर आलेला मुलगा १० वी ला कुठं ऍडिमशन घेणार 
११ वी ,१२ वी म ये तो कुठ या नामां कत कॉलेजम ये अँडिमशन घेणार अशा 
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प दतीचं  ॅक ंगसु दा या सं थे या मा यमामधुन मा या समोर या सं थेने 
ेझटेशन केलं. एवढा चांगला वषयअसताना तुम या या दुल ामुळे या 

महापािलके या आप या गर ब व ा याना िशकव याचा वषय असताना सु दा या 
सभागृहाचा २ ते २.३० तास वाया गेलेला आहे. आ ण हणुन स मा.महापौर साहेब, 
या संदभाम ये या आयट  सं थे या मा यमामधुन मला असं वाटतयं क , या 
सभागृहा या समोर हा वषय या ठकाणी आणावा कारण वषय चांगला आहे. 
आप या गर ब व ा याना  ८ वी,९ वी,१० वी नंतर आपण बाहेर बघीतलं आहे 
आप याकडे सु दा स मा.नगरसद यां याकडे इं जी मा यमा या शाळे या 
अँडिमशनसाठ  कती य  करतात. शेकडो प  आपण या सं थेला अँडिमशनसाठ   
देतो आ ण  कुठं तर  एखादं  अँडिमशन होतं. आ ण हणुन या गर बां या  
व ा याना सु दा चांगल िश ण िमळाल पा हजे. चांगले मोठे झाले पा हजे यांना 
सु दा मेर ट म ये आले पा हजेत अशा कारचे य  या सं थे या मा यमातुन  
के याचे मा या िनदशनास यांनी आणलं परंतु यावेळेला हा वषय आला 
यावेळेला या स मा.सद यांना याच शाळेची जागा का? याच ठकाणची शाळा 

का?  ेमलोक पाक मधील व ाथ  आणणार आहेत का? कंवा भोसर चे व ाथ  
कसे आणणार आहेत यांची यव था कशी करणार आहोत, यांना आपण 
अ यावरतीच सोडणार का माग या सं थेचा अनुभव ल ात घेता ह  पण सं था 
तशीच कर ल का असे अनेक  या ठकाणी उप थत झाले. याला कारण हणजे 
िश ण मंडळा या अिधका-यां या दुल ामुळे या ठकाणी हा वषय आला. 
एनजीओ या मा यमातुन या ठकाणी हा वषय आणलेला आहे. आपण या सं थेला 
फ  भौितक सु वधा महानगरपािलके या मा यमातून देणार आहोत. संपुण टाफ 
या ठकाणी यांनी  Speeach For  India   ची गती मु याकंन तपास याचं काम 
या सं थे या मा यमातुन केलेलं आहे. या सं थे या मा यमातुन. Speeach For  

India  बरोबर  बी.एड झाले या िश कांची या ठकाणी िनयु  करणार आहेत. अशा 
बी.एड.झाले या िश कांची िनयु  आ ण कुठलाह  भार आप या 
महानगरपािलकेवरती कंवा िश ण सिमतीवर पडलेला  नसताना, हा एवढा चांगला 
वषय असताना सु दा िन वळ यां या दुल पणामुळे यांनी जर का या ठकाण या 
थािनक नगरसद यांना व ासात घेतलं असत तर मला असं वाटत या ठकाणी या 
वषयावर गेली २ ते २.३० तास चचला या सभागृहाचे वाया गेले नसते. 
स मा.महापौरांनी या ठकाणी उ लेख केला आहे क , िश ण सिमती या 
मा यमामधुन, िश णािधका-यां या मा यमामधुन अनेक िश क वषानुवष 
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या ठकाणी ठाण मांडुन आहेत. मी या ठकाणी सव थम भाऊसाहेब भोईर यांच 

अिभनंदन कर न आ ण सव सभागृहांना या ठकाणी वनंती करतो क , आपण 
सवानी या ठकाणी पोटितडक ने वषय मांडलेला आहे. गर बांचे व ाथ  
महानगरपािलके या शाळेत िशकत आहेत  यामुळे यांची गुणव ा ह  वाढलीच 
पा हजे. आ ण यावेळेला गुणव ा वाढलीच पा हजे एखादया िश काला वाटतं क  
आता माझं काय होणार आ ण या ठकाणी ३,५,१०,२० वष एकाच ठकाणी ठाण 
मांडून आहेत एखादया शाळेम ये कंवा या ठकाणचे ा यापक, ाचाय जर 
या ठकाणी ठाण मांडून असतील तर या िश कांची गुणव ा वाढ व यासाठ  सु दा 

मी खाजगी कंपनी काम करतो, खरंतर कोणा या पगारावरती आपण बोललं नाह  
पा हजे. परंतु महानगरपािलके या िश कांचा पगार हा ज हा प रषद कंवा महारा  
शासना या िश कांपे ा १२ ते १५ हजार .नी जा त आहे. पण यांच मेर ट काय 
आहे हे आपण बिघतलं आहे का? जे िश क या शाळेत िशकवतात यांचा पट 
असेल, या शाळेचं मेर ट १० वी नंतरच ते मेर ट कुठं गेलय मी हणणार नाह  
महानगरपािलके या शाळा या पुणपणे आहेत. कारण आपण मागील दोन/तीन 
वषाम ये सव शाळांच मु यांकन केलेलं आहे. मी बघीतलंय माग या वेळेस  
शाळेम ये आलेलं मेर ट आ ण आताचे आलेले मेर ट या याम ये थोडासा बदल 
झालेला आहे. परंतु या ठकाणी राहुलदादांनी उ लेख केला आहे क , आपण आ ण 
प नेते सव मंडळ  या ठकाणी गे यानंतर राहुलदादांना मी वनंती करणार आहे 
क ,या संदभाम ये सात यानं हा काह  राजक य वषय नाह  हा आ ह  सु दा हा 
राजक य वषय घेत नाह  कारण गर बांचे व ाथ  या ठकाणी िश ण घेत आहेत. 
परंतु या िश का या मा यमामधुन खाजगी कंपनीम ये मी काम केलेलं आहे आ ण 
यावेळेला युिनयन आ ण यव थापन एका ठकाणी बसतं यावेळेला चचा केली  

जाते. यावेळेला कामगारानंा  पगारवाढ दली जाते यावेळेला याला वचारलं 
जातं तुझा पगारवाढ द यानंतर तु काय परफॉम स देणार,कंपनीला काय 
देणार,कंपनी या उ प नाम ये कंवा भरभराट म ये काय देणार अशा प दतीची 
वचारणा या ठकाणी केली जाते. स मा.महापौर,स मा.आयु ांना या ठकाणी 
सागंायचं आहे क , अशा संदभाम ये आपण यांना टारगेट देणार आहे क  नाह . 
का? यांना आपण फ  पाटया टाकायचं काम देणार आहे. वषानुवष एकाच 
शाळेम ये िशपाई, िश क ठाण मांडुन बसलेले आहेत यां या तातड ने बद या 
कर यात या यात. आ ण या सभागृहा या वतीने मी सागंतो सव प ा या वतीने 
या ठकाणी आप या सगळयां या मनाम ये तोच वचार आलेला आहे आ ण 
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सभागृहामधील कुठलाह  नगरसद य तो मा या प ाचा असो,रा वाद चा असो कंवा 
िशवसेनेचा असो कुठलाह  िश क या ठकाणी कामचुकारपणा कर त असेल, 
पोटितडक ने या व ा याना िशकवत नसेल तर याची तातड ने बदली केली 
पा हजे. बदली करताना भोसर चा िश क िनगड ला जायला सु दा काचकुच करतो. 
परंतु खाजगी कंपनीम ये १०० ते १५० क.मी.व न कामगार कंपनीत कामाला 
येतात. कारण ते वचार करतात मला या कंपनीने पगार दलेला आहे. त हा यांचे 
आपण का लाड करायचे. या िश कां या मा यमामधुन व ा याची गुणव ा वाढली 
पा हजे. गे या २/३ वषामधील ९० ट या या पुढचे परसटेज असेल ८० ते ९० 
ट के या व ा याना आपण िश यवृ ी देतो. िश यवृ ी या मा यमामधुन या 
िश यवृ ीची सु दा वाढ झालेली आहे. याचा अथ या ठकाणी गती सु दा झालेली 
आहे. परंतु समाधानकारक नाह . आ ण हणुन समाधानकारक करायची असेल तर 
मला वाटतं स मा.महापौर साहेब,आपण आयु ांना तसे सांगावं क , जे ठाण मांडुन 
बसलेले िश क आहेत यां या तातड ने बद या करणेत या यात. मगाशी 
भाऊसाहेबांनी उ लेख केला आहे क , कोण तो  िशपाई  कुठ या िश कांकडनं तो 
बद यांसाठ  पैसे घेतो. याचं नांव या ठकाणी सांगुन या यावर तातड ने कारवाई 
करणेत यावी असे आदेश मा.महापौरानी  मा.आयु ांनी दे यात यावे अशी वनंती 
करतो. िश णा या संदभाम ये कुठ याह  िश काचे लाड या ठकाणी केले जाणार 
नाह . कारण या शाळेम ये महापािलके या  प रसरातील गोरगर ब, झोपडप ट तील 
मुले िश ण घेत आहेत.आप याकडे पटसं या कमी होत आहे. मगाशी उ लेख केला 
आहे क , िश कांची मुले सु दा या शाळेम ये िशकली पा हजे. खरं हणजे हा 
योग सव िश कांनी घेऊन पुढं आल पा हजे. आ ण िश कांनी एक आदश िश क 
हणुन पुढं येऊन सांिगतलं पा हजे क , मी सु दा महानगरपािलके या कंवा ज हा 

प रषदे या शाळांम ये िशकुन या ठकाणी िश क बनलो आहे ाचाय बनलो आहे 
आ ण हणुन मी सु दा मा या मुलांना  महानगरपािलके या शाळेम ये टाकेन 
आ ण यावेळेला माझा व ाथ  टाकेन यावेळेला इतर व ाथ  कंवा नागर क 
हणतील क , या शाळेम ये िश कांचीच मुलं जर या ठकाणी िशकत असतील तर 

ख-या अथानं या शाळेची गुणव ा सु दा चांगली झालेली आहे. आ ण या 
िश काने वत:हून पुढं आलं पा हजे. अशा प दतीचा य  या ठकाणी करावा. 
या ठकाणी गुणव े या संदभाम ये बरेच उप म या ठकाणी केला. मी मगाशी 
उ लेख केला आहे. खाजगी  इं जी शाळेम ये अँडिमशन घे यासाठ  लोक रा भर 
या शाळेम ये झोपुन राहतात. कारण यांना वाटतयं माझा मुलगा  कॉ हट म ये 
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िशकला पा हजे. माझा मुलगा िश तब द झाला पा हजे. मेर ट या संदभाम ये 
असेल, गुणव े या  संदभाम ये असेल, वेळ संगी अशा सं थे या मा यमातुन 
एनजीओ या अशा काह  सं था असतील यां या माफत आपण आप या िश कांचा 
परफॉम स वाढवू या आ ण जसं आबा बागुल यां या शाळेचा उ लेख केला आ ण हे 
खरं आहे क ,एखादा नगरसेवक या ठकाणी ठरवतो तर मलाह  असं वाटतं क ,आता 
जवळपास ४० ते ५० नगरसेवक आहेत आजपासून आपण ठरवू या क ,मी मा या 
भागातील शाळा द क घेणार एखादया शाळेला या एनजीओ बरोबर जोडून घेणार 
आम या िश कांच परफॉम स वाढ व यासाठ  या सं थे या माफत कौ सिलंग 
करणार कंबहुना यांना या ठकाणी ेिनंग देणार  यासाठ  जर काह  कमी पडत 
असेल तर ते सु दा दे याचा आपण य  क . परंतु माग या काळाम ये िश ण      
मंडळाम ये काय चालत होतं,मंडळा या सार या बात या येत हो या. आप याला 
या खोलात जायचं नाह . कारण राजक य वषय या ठकाणी आप याला करायचा 

नाह . या ठकाणी िश ण मंडळा या नंतर िश ण सिमती आली आ ण िश ण 
सिमतीने काय केल पा हजे आ ण िश ण सिमतीने यां या िश कांचा दजा 
वाढव यासाठ  नेमकं काय अपे त आहे या संदभाम ये आपण या ठकाणी चांगला 
सकारा मक या ीने आपण पा हले पा हजे. स मा.महापौर साहेब, आपण 
यासंदभाम ये खरं हणजे या सं थे या  संदभाम ये या सभागृहाम ये या सं थेने 
काय,काय काम केलेलं आहे,येथून पुढे ते काय काम करणार आहेत याचं एक 
चांगल  ेझटेशन येणा-या सवसाधारण सभेम ये देवुन याम ये आपण असा 
िन कष ावा क , सं था चांगली आहे,सं थेची तळमळ चांगली आहे ते जे काह  
िशकवणार आहेत याम ये गर बांची मुले िशकणार आहेत. अशा कारचे यांचे 
ेझेटेशन झा यानंतर  याला मा यता दे यात येईल तोपयत हा वषय तहकुब 

ठेवणेत यावा. अशी मी या ठकाणी वनंती करतो आ ण थांबतो ध यवाद. 
मा.महापौर – सभागृहा या भावना आपण सवानी ऐकले या आहेत आयु  साहेबांना 
सभागृहा या वतीनं मी सांगत आहे क , थम येक नगरसेवका या वॉडम य े
महापािलके या ॉपट ची याम ये दवाखाना असेल,शाळा असेल अशा काह  इमारती 
उ या केले या आहेत आ ण याचा वापर तु ह  पर पर कर त असाल तर ते 
आ ह  खपवून घेणार नाह . याम ये आ ह  असु कंवा म हला नगरसेवक असु 
यांना कोणाला या इमारतीचा वापर करायचा असेल तर संबंिधत अिधका-यांनी 
या वॉडमध या सव नगरसेवकांना थम व ासात यावं एखादया सं थेचा 

अपमान होईल असे काह  वागू नये. या संबंिधत नगरसेवकाची परवानगी 
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िमळा यानंतरच असे वषय सभागृहात आणावेत. मुळातच IT  चाकण या कंपनीने 
कासारवाड   येथे अितशय उ म कारे शाळा चाल वत आहे मी वत: या ठकाणी 
भेट दलेली आहे. आशाताई तु ह  िश ीका आहात एखाद  सं था पुढे येऊन 
महापािलके या मुलांना उ च दजाचं िश ण देत असेल तर तु ह  िश ण मंडळ 
कशाला चालवता.  एवढया मोठया बजेटचं कशाला वाटोळं करता हे मा या 
नगरसेवका या वॉडमध या करदा यांची ॉपट  आहे. आ ण आ ह  सु दा या 
ॉपट म ये तु हांला पगार िमळतो पण आ ह  पगार घेत नाह .  तर  पण आ ह  

मालक आहोत याचं भान आयु  साहेब,तु ह  आ ण अिधका-यांनी ठेवणं गरजेचं 
आहे. माट िसट  करा,मा टर लॅन तयार करा आ हांला चांगल वाटेल  पण या 
शहरातील गर बांची मुलं माट िश ण घेत नसेल तर या माट िसट च मला 
काह  घेणं नाह . इतरांच भूषण आपण गात असतो ठक आहे स या कोरोनाची 
प र थती सगळ कडे आहे. आिशया खंडातील ीमंत महानगरपािलका हणुन 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आहे. मी १९९२ सालापासून आहे मा या बरोबर 
भाऊसाहेब पण आहेत, राजु सु दा आहेत प ने यांनी व सवानी पोटितडक ने वषय 
मांडलेले आहेत का?  तु ह  बद या क न जाणार पण हे शहर आमचं आहे. आ ह  
थािनक आहोत आ हाला याशहराचा वकास कर यासाठ  या ठकाणी आलेलो 

आहोत. िश ण मडंळाब ल आ ह  बोलायचं आ ण याला नकार ायचा  हा 
घाणेरडा वचार आम या म ये नाह . हणुन आयु  साहेब या वषयाला अितशय 
सुंदर असा वषय आहे मुलांच भ वत य आप याला घडवायचं आहे. भोसर हून 
काळभोरनगरला ये यासाठ  १२ क.मी.चे  अंतर आहे. ते व ाथ  कसे येणार आहेत 
याचा वचार सवानीच केला पा हजे. यामुळे हा वषय िश ण सिमतीमाफत आला 
पा हजे. जे िश क एकाच शाळेम ये ठाण मांडुन बसलेले आहेत या ठकाणी मिशन 
लावली तर  मिशनचं बटण बंद करायचं आ ण जायचं. अशा प दतीने िश क लोक 
आप या बापाची ॉपट  आहे असे समजत असतील तर   हे आ ह  चालू देणार 
नाह . या े ाम ये आ ह  कुठंह  गय करणार नाह . आयु  साहेब,आ ह  तु हांला 
कोरोनाम ये सवानी साथ दलेली आहे. हे तु हांला मा य कराव लागल आज तु ह  
वकास थांबवला तर  आ ह  सवजण तुम या बरोबर आहोत. आ ण िश ण 
े ाम ये सु दा माट करायचं असेल तर तु ह  ह  प हली धड उचला तीन 

वषानंतर िश काची बदली होणं गरजेचं आहे. आ ण असं काह  वेगळं ेझट काढा 
क , या वॉडम ये शाळेचा एक नंबर येईल या शाळेतील िश कांना काह  ब ीस 
ठेवा. एखादा िशपाई िश कां या बदली या संदभाम ये एजंटिगर  कर त असेल तर 
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ते खपवून घेणार नाह  हणुन ाथिमक आ ण मा यिमक िश कांची सं या कती 
आहे याची मा हती पुढ या जनरल बॉड म ये दली पा हजे. याच बरोबर ाथिमक 
आ ण मा यिमक शाळेचे व ाथ  कती आहेत हे देखील आ हांला सांगणे गरजेचे 
आहे. कारण  एका पटाम ये कती व ाथ  आहेत याची पण मा हती देणेत यावी. 
आयु  साहेब,आपण या िश ण सिमतीचा अ यास करावा आ ण हा वषय येथे 
फेटाळून तो िश ण सिमती माफत जनरल बॉड या िमट ंगम ये वषय आणावा.मी 
किमट म ये सद य नसले तर  मी किमट ला सांगु इ छते क , आपण यांचा खुप 
वष लाड केला आहे आता लाड नाह  आदश िश कांचा आपण दरवष  ५ स टबरला 
कौतुक करतो. यावष  ते योगायोगाने केलं गेलेलं नाह . आपण आदश िश कांच 
कौतुक करतो पण हे िश क आदश मुलांना घडवील यावेळेस या आदश िश कांचा 
स कार केला जाईल. हणुन मी हा वषय या ठकाणी फेटाळते आ ण हा वषय 
िश ण सिमतीम ये आणावा आ ण या ठकाणी रतसर शहरातील मुलां या 
िश णाचा वकास झाला पा हजे. प ने यांनी सांिगत या माणे संबंिधत सं थेने 
सभागृहाम ये ेझटेशन दाखवावे मुंढे साहेब आ ह  तु हांला नाह  हणणार नाह .  
अशा प दतीने मी  हा वषय आता स या  फेटाळ यात येत आहे.आ ण पुढ ल 
वषय घेणेत यावा. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ द र  दाखल करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब,  सूचनेस मी अनुमोदन देतो.   
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता----                    

ठराव मांक-५७१                              वषय मांक -४  

दनांक १३/१०/२०२०                           वभाग- मा.आयु  

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
         जा. .मािश/५/का व/४६५/२०२० दनांक २३/०९/२०२०  

    वषय मांक ४ द र  दाखल करणेत येत आहे.       

अनुकूल- ७२                                    ितकुल – ० 

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

         ----- 
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मा.मोरे र  शेडग े   – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
                   वषय मांक -५  

दनांक १३/१०/२०२०                         वभाग- मा.आयु  

 
  संदभ १) मा.आयु  यांचे जा. .मभां/१/का व/ ६३५/२०२०         
          दनांक १७/०९/२०२० 
  कोरोना (Covid-19)या संसगज य रोगाचा ादुभाभाव रोख यासाठ  

रा यात साथरोग अिधिनयम कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम 
२००५ दनांक १४/०३/२०२० पासून लागू कर यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका प रसरातह  सदर रोगाचा ादुभाव मोठया माणात वाढत असून 
यासाठ  मनपाने वायसीएम हॉ पटल, भोसर  हॉ पटल, जजामाता हॉ पटल 

तसेच ऍटो ल टर येथे वशेष णालय उभारले आहे. या खेर ज पीएमआरड ए व 
महापािलका यांचेवतीने आ णासाहेब मगर टेड यम येथे ज बो हॉ पटल उभा न 

णांवर उपचार केले जात आहे. तसेच को वड केअर सटर दारेह  णांना उपचार 
केले जात आहेत. दररोज सव साधारणपणे ८०० ते ९०० सरासर  पॉ झ ट ह ण 
बािधत होत आहेत. यामुळै मनपा या खचात मोठया माणात वाढ होत आहे. 
सदर खचासाठ  म यवत  भांडार वभागाकडे “कोरोना िनधी” लेखािशष िनमाण 
कर यात आलेले आहे सदर लेखा िशषावर व  वभागाकड ल शासन िनणय मांक 
अथसं.-२०२०/ . .६५/अथ-३ दनांक ०४/०५/२०२० व नगर वकास 
वभागाकड ल शासन िनणय मांक संक ण – २०२० / . .७२/न. व.१६ दनांक 
०८/०५/२०२० अ वये महापािलकेचा िनधी को वड-१९ मुळे उदभवणार  प र थती 
हाताळ यासाठ  वै क य, आरो य, व आप ी यव थापन वभागाचा खचासाठ  
ाधा याने तरतूद  खच करा यात असे कळ वले आहे. यामुळे   महापािलके या 
व वध वभागांनी कोरोना वषाणू या संसंगामुळे खचासाठ  िनधीची लेखा 
वभागाकडे मागणी केलेली आहे. कोरोना वषाणूचा संसगाचा ादुभाव रोख यासाठ  
महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) चे योजनासाठ  वशेष वतं  िनधी 
उपल ध करणे  आव यक आहे. याअनुषंगाने शासनाकडूनह  अनुदान िमळणेकामी 

ताव सादर कर यात आलेला आहे. तथा प स थतीत तातड ने िनधी आव यक 
अस याने सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील भांडवली तरतूद या खालील नमूद 
केले या कामांमधून तरतूद  “कोरोना िनधी” या लेखा िशषावर उपल ध करता येणे 
श य आहे. 
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अनु
, . कामाचे नाव पान 

. अ. . सन २०२०-२१ 
मुळचा अंदाज वाढ घट 

लेखािशष - (८) ह जन २००५ (सेवा वा हनीचे थलांतर करणेस लागार फ , व ुत खच, 
जलिनसारण खच इ. अनुषंिगक कामे करणे   

१ 

न वन भाग .२८ येथील रहाटणी मनपा 
शाळा ते पंपळे सौदागर मशानभूमी पयत या 
र याचे यु.ट .ड यु.ट . प दतीने 
कॉ ट करण करणे. 

२० ३० 6,55,00,000 - 1,00,00,000 

२ 
भाग .२६ वाकड येथील कावेर  चौक, सब-

वे ते पंक िसट  कॉनरपयत ड .पी. र ता 
िसमट कॉ टचा करणे. 

२१ ३६ 9,46,00,000 - 1,50,00,000 

३ 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, महारा  कॉलनी व 
इतरप रसरातील र ते अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

२१ ३९ 7,50,00,000 - 1,00,00,000 

४ 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गुलमोहर 

कॉलनी व इतर प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

२१ ४० 7,50,00,000 - 1,00,00,000 

५ 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील वैदूव ती 

आनंदनगर, गणेशनगर, इ याद  भागातील 
र ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

२१ ४१ 8,00,00,000 - 1,50,00,000 

६ 

पंपळेगुरव भाग .२९ ल मीनगर, 
भालेकरनगर, तुळजाभवानीनगर, िभमाशंकर 
कॉलनी, गंगो ीनगर प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

२२ ५१ 8,00,00,000 - 1,00,00,000 

  एकूण     47,01,00,000   7,00,00,000 

लेखािशष - (९) रोडपे हमट मॅनेजमेट िस टम अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत कामे करणे   

१ 
आकुड  स.न. १७३ पै. (िस.सं. नं. ४६६१ पै) 
येथील कोहली वखारजवळ ल १८.००मी ड .पी. 
र ता वकिसत करणे. 

२९ २ 2,50,00,000 - 50,00,000 

२ ािधकरण गंगानगर भागातील र यांचे 
कॉ ट करण करणे. २९ ३ 3,50,00,000   1,00,00,000 

३ ािधकरण भागातील ना यांचे सुशोिभकरण 
करणे. २९ ४ 2,00,00,000   50,00,000 

४ 
भाग . १० मोरवाड  हाडा येथील संपुण 

र ते माट वॉड या धत वर अ ायावत 
प दतीने िसमट कॉ ट करणे. 

२९ ८ 4,00,00,000   1,00,00,000 
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५ 
भाग . १६ वकास नगर येथील ना या 

कड ल पे ोल पंप ते बापदेवनगर १८.०० मी 
ड .पी र ताव इतर र ते वकिसत करणे. 

२९ १७ 7,00,00,000 - 1,00,00,000 

६ 
भाग .१७ बला हॉ पटल पासून वा हेकर 

वाड  पयतचा र ता दो ह  बाजूंनी पदपथ 
तसेच सायकल ॅक करणे. 

३० २४ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 

७ भाग  १८ ता यात येणारे ड .पी. र ते 
वकसीत करणे ३० २८ 2,00,00,000 - 50,00,000 

८ 
काळेवाड  वजयनगर भाग .४६ मधील 
काळेवाड  येथील मु य र ता ( पंपर  पुल 
तेबी.आर.ट .एस. पयतचा) कॉ टचा करणे. 

३० ३२ 1,80,00,000 - 1,00,00,000 

९ भाग .२ जाधववाड  मधील गट नंबर ५३९ 
वकसीत करणे . ३१ ५२ 2,00,00,000 - 1,50,00,000 

१० भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे शेजार ल 
मैदान वकसीत करणे ३२ ५३ 2,00,00,000 - 1,50,00,000 

११ 
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . 

१०६२ पयतचा १८ मी. DP र ता वकसीत 
करणे 

३२ ५९ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 

१२ 

भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व ती 
मधून वाकडकर व ती माग भुमकरव ती 
येथील हंजवड कडे एम.ड .आर.३१ र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

३४ ९४ 4,00,00,000   1,00,00,000 

१३ 
भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगरकडून 

मुंबई-बगलोरकडे जाणारा २४.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता वकसीत करणे. 

३४ १०२ 4,90,00,000 - 1,00,00,000

१४ 
भाग .२५ ताथवडे येथील शिन मंद राकडून 

मा ं जी गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. ं दड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

३४ १०४ 5,00,00,000 - 1,00,00,000

१५ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते 
कॉ ट करण करणे. ३५ ११० 5,00,00,000 - 1,50,00,000

१६ 
भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील कापसे 

लॉन जवळ ल १२.०० मी. ं द ड .पी. र ता 
अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

३५ ११८ 3,05,00,000 - 50,00,000

१७ भाग  ११ मधील मंजुर वकास योजनेतील 
ता यात आलेले र ते वकसीत करणे ३६ १३६ 15,00,00,000 - 1,50,00,000

१८ भाग  3 िचखली येथील राधा वामी आ म 
येथील २४ मी ड  पी र ता वकसीत करणे ३६ १४० 9,00,00,000 - 1,50,00,000

१९ फ भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करणे ३६ १४२ 1,00,00,000 - 50,00,000
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२० 
भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी 

चौकापयत या १८.०० मी. ं द र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000

२१ 
नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील ीनगर , 
गजानन नगर, रायगड कॉलोनी येथील 
र यांचे कॉ ं ट करण करणे 

३९ १९५ 6,50,00,000 - 1,00,00,000

  एकूण     96,52,00,000   21,00,00,000

लेखािशष - (१४) वाहतुकसुधारणा वषयक कामे करणे व पाक ग जागा वकसीत करणे.   

१ 

भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक ते 
हाळसाकांत चौक पयत पालखी मागाचे 

कॉ ट करण करणे ५१ 

 

४ 
6,23,00,000 

 

- 1,00,00,000 

२ 

ािधकरण ए.ड .सी. प रसरातील र ते UTWT 
पधादतीने वकिसत करणे. (ना यगृह, 
PCNTDA Office समोर ल रोड, से. . २५ 
एल.आय.जी. प रसरातील अंतगत र ते) 

५१ ५ 3,00,00,000 - 50,00,000 

३ 

भाग . १४ मधील ववेकनगर, तुळजाईव ती 
भागातील ड .पी. र यांचे 
मजबुतीकरण/सुधारणा/ नुतनीकरण/ 
कॉ ट करण करणे. 

५१ ७ 3,00,00,000 - 50,00,000 

४ 
पुणे नािशक महामागावर ल पांजरपोळ चौक ते 
पुणे आळंद  पयतचा वकास आराखडयातील 
र ता वकिसत करणे.( ९० मी. ं द) 

५२ ३१ 13,83,05,000 - 2,00,00,000

५ बोपखेलयेथे मुळा नद वर पुल बांधणे. ५२ ३४ 24,20,34,000 - 2,00,00,000

६ 

HCMTR या राखीव जागा सावजिनक 
वाहतुक यव थेसाठ  DMRC या 
स यानुसार BRT/मोनोरेल/ ाम यासाठ  
वकसीत करणे. (अ) अ) मौजे रहाटणी येथे 
कोकणे चौक तेकाळेवाड  फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकसीत 
करणे. 

५३ ५२ 7,60,68,000 - 3,00,00,000

७ पंपळेसौदागर येथे पवना नद वर पुल बांधणे. ५३ ५३ 5,53,22,000 - 3,00,00,000

८ 
बी.आर.ट .कॉर डॉर . ३ वर वाकड येथील 
पुणे-बगलोर महामागावर ल पुलापासुन हंजवड  
मनपाह पयत र ता ं द करण करणे. 

५४ ५६ 10,37,29,000 - 3,00,00,000
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सबब, उपरो  माणे मनपाचे थाप य व माट िसट  वभागाकड ल 
व वध लेखा िशषावर ल तरतूद म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या 
लेखा िशषावर वग करणेकामी व कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करावया या 
खचास शासक य मा यता िमळणेकामी महानगरपिलका अिधिनयम कलम  ६३ 
(६) व ६७ (३) (क) व १०३ नुसार मा यता देणेत यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी मी सूचना मांडतो.  

मा. तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

९ 
बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशन नगर 
चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल 
वलगक)बांधणे. 

५४ ५७ 13,83,05,000 - 2,00,00,000 

१० पंपर इं दरा गांधी रे वे उ डाणपुलाचे चरल 
ऑड ट करणे व दु ती करणे. ५४ ६१ 4,84,07,000 - 1,00,00,000 

११ 

िचंचवड िलंकरोड बाजूकड ल यशोपुरम , संत 
गाडन व साई ेस सोसायट  समोर ल व 
ए पायर ई टेट येथे उ डाण पुलाखाली 
थाप य वषयक कामे करणे. 

५४ ६४ 3,45,77,000 - 2,00,00,000 

१२ 
राजमाता जजाऊ उ डाण पुलाखालील सेवा 
र ते Urban Street Design नुसार वकसीत 
करणे 

५६ १०२ 10,37,29,000 - 3,00,00,000 

१३ 
मनपा ह बाहेर ल खडक  कॅ टो मट े ात 
बोपखेल गावासाठ  पोहच र ता बांधणे वइतर 
अनुषंिगक कामे करणे 

५७ १०३ 2,76,61,000 - 1,00,00,000

१४ िनगड  ते दापोड  या मागावर ल सेवा र याचे 
आव यकतेनुसार डांबर करण करणे. ५८ १२3 2,42,04,000 - 1,00,00,000 

 एकूण   1,11,46,41,000 - 25,00,00,000

 लेखा िशष .८+९+१४   2,54,99,41,000  53,00,00,000

१५ माट िसट  (मनपाकड ल वग करावया या 
िनधी मधून) - - 1,50,00,00,000 - 25,00,00,000

  एकूण   
  4,04,99,41,000  - 78,00,00,000

 
लेखािशष - करोना िनधी  
(म यवत  भांडार)  - 78 

कोट  - 
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   यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--- 
ठराव मांक-  ५७२                         वषय मांक- ५ 
दनांक -१३/१०/२०२०                        वभाग- मा.आयु  

 

 संदभ- १) मा.आयु  यांचे जा. .मभां/१/का व/६३५/२०२०         
         दनांक १७/०९/२०२० 
 

वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
   अनुकूल- ७२                                       ितकुल- ० 

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

                       ----- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
         ----- 
 
 

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/५३०/२०२० 
दनांक - ६/११/२०२० 
 

                                               
                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 

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

                             


