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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १५ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.३.२०१८                       वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०१८ ची मा.महापािलका सभा मंगळवार 
द.२०.३.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 
१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे    -    महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे          -    उपमहापौर  
३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
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२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट 

२८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३९) मा.मंगला अशोक कदम 

४०) मा.तुषार रघुनाथ हंग े

४१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४३) मा.संजय बबन नेवाळे 

४४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४५) मा.भालेकर वण महादेव 

४६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४९) मा.घोलप कमल अिनल 

५०) मा.उ म काश कदळे 

५१) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५३) मा.जावेद रमजान शेख 

५४) मा.यादव मीनल वशाल 

५५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५६) मा. मोद कुटे 

५७) मा.राजू िमसाळ 

५८) मा.बाबर शिमला राजू 

५९) मा.अिमत राज  गावडे 

६०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६१) मा.खानोलकर ा महेश 

६२) मा.भ डवे संिगता राज  

६३) मा.मोरे र महादू भ डव े
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६४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६८) मा.अपणा िनलेश डोके 

६९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

७०) मा.गावडे राज  तानाजी 
७१) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
७२) मा.जय ी वसंत गावडे 

७३) मा.कोमल दपक मेवानी 
७४) िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७९) मा.नढे वनोद जयवंत 

८०) मा.पाडाळे िनता वलास 

८१) मा.काळे उषा दलीप 

८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

८४) मा.बारणे अचना तानाजी 
८५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८७) मा अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९) मा.बारणे माया संतोष 

९०) मा.िनलेश हरामण बारण े

९१) मा.वाघमारे अ नी व म 

९२) मा.दशले रेखा राजेश 

९३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९६) मा.क पटे सं दप अ ण 

९७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
१००) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 

१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११०) मा.आशा धायगुडे-शडग े

१११) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११४) मा.राजापुरे माधवी राज  

११५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११७) मा.संतोष बबन कांबळे 

११८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११९) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२०) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२१) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२५) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 
 
यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.गावडे-सह आयु ,मा.पाट ल,मा.दुधेकर 
-सहशहर अिभयंता, मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.झगडे 
मा.राऊत-सहा.आयु ,मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल-
ाचाय,औ ोिगक िश ण क ,मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, 

मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा.जंुधारे-काय.अिभयंता,मा.आगळे- शासन अिधकार  हे  अिधकार   

सभेस  उप थत  होते.  
---------- 

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

वषय मांक-१)  मा.उंडे ल मण ध डू, मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई, मा.कुटे िनमला  
               संजय, मा.उ म काश कदळे व मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे   
               यानंी थायी सिमती सद य पदाचा राजीनामा दला असून मा. थायी  

               सिमती सद य वा या पाच जागा रका या झा या अस यान ेमहारा    

               महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम  २३ अ वये सदर नैिम ीक रका या  

               जागांवर उ  अिधिनयमा या कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे  

               माणशीर ितिनधी व देवून उव रत मुदतीपयत पािलका सद यां या  
               नामिनदशना दारे िनयु या करण.े 
 
मा.नगरसिचव- मा. थायी सिमती या व मान ०५ सद यांनी राजीनामा द यामुळे  

नैिम ीक र  झाले या जागांवर उव रत मुदतीकर ता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम २३ अ वये मा. थायी सिमतीवर ०५ (पाच) मा.सद यां या 
िनयु या महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे “ माणिशर ितिनिध व” देवून नामिनदशना ारे नेमणूक करण.े  
 महारा  महापािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या 
मा. थायी सिमती अथवा इतर सिम यांवर महानगरपािलकेतील मा यता ा  
राज कय प ानंा व गटांना खा ीपुवक पुरेसे ितिनिध व िमळावे हणून 
मा. थायी सिमती अथवा इतर सिम यांवर प ीय बलाबलानुसार ितिनधी व 
दे याची तरतूद कर यात आली असून याक रता शासन प रप क मांक 
संक ण २०१०/ . .८५/न व ३२ दनांक ६ जुलै २०१० नुसार कायप तीचा 
अवलंब करावयाचा आहे.  
 तसेच नैिम ीक र  होणा-या जागेवर राजीनामा दलेला मा.सद य या 
मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा, गटाचा, आघाड चा कंवा ं टचा आहे, 
याच मा यता ा  प ा या / न दणीकृत प ा या / गटा या आघाड या 
कंवा ं ट या मा.सद यास उव रत कालावधीक रता नामिनदिशत करावयाचे 
असून व मान मा. थायी सिमती या राजीनामा दले या ०५ मा.सद यांची 
नावे पुढ ल माणे –  
 

अ. . मा.सभासदाचे नाव प  
१ मा.उंडे ल मण ध डू पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
२ मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
३ मा.कुटे िनमला संजय पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
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४ मा.उ म काश कदळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
५ मा.कैलास उफ बाबा भालचं  

बारणे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड  २०१७ 

  
या माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ०४, आ ण पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड  – ०१ या प य बला माणे िनयु या करणेक रता – 
 

  मा.सभागृह नेते तथा गटनेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट , 
मा.एकनाथ पवार यांनी यां या प ाचे ४ सद यांची नावे मा.महापौर साहेब यांचेकडे सादर 
करावीत अशी वनंती कर यात येत आहे. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.गटनेता, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड  २०१७ यांनी यां या 
प ा या १ सद याचे नाव मा.महापौर साहेब यांचेकडे सादर करावे अशी वनंती कर यात येत 
आहे. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव 
ी.बोदडे, . े य अिधकार , क े य कायालय यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते 

पुढ ल माण-े 
१) मा.लांडगे सा रका संतोष  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट   
२) मा.बोइनवाड यशोदा काश- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट   
३) मा.डोळस वकास ह र ं  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट   
४) मा.बारणे अचना तानाजी - पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट   
५) मा.मळेकर साधना अंकुश – पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ 

 
यानंतर मा.महापौर यांनी नविनवािचत मा. थायी सिमती सद यांची नावे जा हर क न  

पु पगु छ देवून यांचे अिभनंदन केल.े 
-------------- 

ठराव मांक - १६१       वषय मांक - १ 
दनांक – २०/३/२०१८      वभाग – मा.नगरसिचव    

थायी सिमती सद य 
 
        मा.उंडे ल मण ध डू, मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई, मा.कुटे िनमला                
संजय, मा.उ म काश कदळे व मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे यांनी थायी सिमती 
सद य पदाचा राजीनामा दला असून मा. थायी सिमती सद य वा या पाच जागा रका या 
झा या अस यान े महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २३ अ वये सदर नैिम ीक 
रका या जागांवर उ  अिधिनयमा या कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे                
माणशीर ितिनधी व देवून उव रत मुदतीपयत पािलका सद यां या                
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नामिनदशना दारे िनयु या करणकेामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवून आ ण सदर रका या जागेवर सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार वनीमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात 
१) मा.लांडगे सा रका संतोष २) मा.बोइनवाड यशोदा काश ३) मा.डोळस वकास ह र ं  ४) 
मा.बारणे अचना तानाजी ५) मा.मळेकर साधना अंकुश या पािलका सद यांची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु  कर यात 
आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.                  

 
   महापौर 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका    
        -------- 

(सभागृहा या वतीने मा.महापौर यां या ह ते मा. थायी सिमतीचे नविनवािचत सद य 
आ ण पीएमपीएमएल या अ य ा व यव थापक य संचािलका ीमती नयना गुंडे यांचा 
स कार कर यात आला. यानंतर यांनी सभागृहास यांचा पर चय क न दला.)  
        -------- 
मा.माधवी राजापुरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक - १६२       वषय मांक – २ 

दनांक – २०/३/२०१८      वभाग- मा.आयु  
 

    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वृ /४/का व/९७/२०१८  
  दनांक १२/२/२०१८   

              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .२२९९ द.२८/२/२०१८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या महारा  (नागर  ेञे) झाडांचे जतन अिधिनयम 
१९७५ करण ६ कलम १६ अ वये मा.वृ ािधकरण सिमतीने सन २०१७-१८ चे सुधार त व 
सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 
सबब सोबत माणे मा.वृ  ािधकरणाने तयार केलेले व मंजुर केललेे अंदाजपञक असून सन 
२०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञक र. .२२,६१,५६,०००/- इतके आहे. 
सदर अंदाजपञकास मा यता देणेत येत आहे.             
 
मा. यांका बारस े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

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

-------- 
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मा.िभमाबाई फुगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
        वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,            
           द.२३/०८/२०१७ 

               २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
              ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७  
              ५) मा.महापािलका सभा ठ. .११९ द.०५/०२/२०१८   
              ६) मा.महापािलका सभा ठ. .१४९ द.२८/०२/२०१८   
     

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, 
द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व 
मा.महापािलका सभा ठराव . ५०३, द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार 
कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन मा यतेकामी सादर कर यात आले या 
. शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मुळ तावा या अनुषंगान े

मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी पञ .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत.             

1)   आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध 
अिधका-याचंी अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य अिधकार  
या पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास मा यता देणे 
यो य ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे 
यांची पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा 
ठेऊन यावर फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ४५ (४) मधील तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.            

           यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती सभा 
आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर केलेला 

ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 
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1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  

वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे 
पद द.०१/०५/२०११ पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यामं य े आरो य वै क य अिधकार    
पदो नतीकर ता आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य 
संचालक (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून 
अित र  पदभार सोप व यात आलेला आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
महापािलका सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य 
संचालक या पदाबरोबर आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळव,ेवै क य अिधकार  हे 
एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  

पदे एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत 
िनणय घेतला.   तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण 
अित र  आरो य वै क य अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये 
आ ण कत ये व जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता आव यक असणार  
एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य 
अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळव े (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  
आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने 
िशफारस केलेली होती. यानुसार आदेश . शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ 
अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात 
आलेली आहे. 

6) डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-याचंी शै णक 
अहता व सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - 
एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत 
िशफारस केलेली आहे. यानुसार पदो नती सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची 
मा यता व शासन मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय 
यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन 
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िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध झा या या दनांका रोजी 
( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक 
अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल 
रॉय हे ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य 
वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  
ािधकार  अस याने सदरची बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत 

मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस 
कर त आहे. सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-
२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची 
िशफारस या बाबी वचारात घेऊन महापािलका आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल 
पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर याबाबतचा 
मा.आयु  यांचा ताव असलातर  महारा  शासन नगर वकास वभाग (न व-२२) 
यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये 
महापािलकेस ा  िनदश आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय 
व िशफारस वचारात घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे 
दनांक रोजी ( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन 
साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत साळवे हे पदो नतीकर ता 
आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास 
डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.पवन 
वसंत साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नती कर ता वचार करणे 
आव यक होते. ह  व तु थती वचारात घेता िनयु  ािधकार  हणून पुव चे या 
पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न आरो य वै क य अिधकार  पदावर डॉ.पवन 
वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस.,एम.ड .पी.एस.एम.) यांची पदो नतीने नेमणूक करणसे 
मा यता देणेत यावी.  

मा.िनमला गायकवाड - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडतो- महारा  शासनाने दले या आदेशा वये मनपातील अिभयंता पदा या 
सेवाजे ता यादया महारा  नागर  सेवा िनयम १९८२ नुसार क न मा.महापािलका ठराव .८ 
द.०४/०१/१९८३ पासुन फेरिनवडसुची करणेबाबत महारा  शासनाने मनपास आदेश दलेले 
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आहेत तसेच सदर आदेशाची अंमलबजावणी करणेबाबत मा.उ च यायालयानेह  आदेश दलेले 
आहेत. सबब सदर दो ह  आदेशा वये कायकार  अिभयंता, थाप य या पदाक रता खालील सेवा 
जे  उप अिभयंते ी. दपक सुपेकर, ी.सुिनल वाघुंडे, ी.केशव फुटाण,े ी.अिनल िशंदे, ी.रामनाथ 
टकल,े ी.आबासाहेब ढवळे, ी. कशोर महाजन, ी.राज  िशंदे, ी.अिनल राऊत यांना कायकार  
अिभयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी.  

 
मा.बाबासाहेब उफ बाबा भुवन - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आज मी 
वशेषतः आप या सवाचे या सभागृहाचे अिभनंदन करतो. गेले पाच म हने हा वषय सतत 
तहकूब ठेवला गेला आहे. या वषयावर िनदान चचा तर  होते आहे. यासाठ  मी सभागृहा या 
वतीने आपले अिभनंदन करतो. वशेषतः या वषयाकडे ल  घालायचे हटलेतर  विश  
समाजा या डॉ टरसार या अिधका-यावर खरे पा हलेतर जॉईिनंगपासून अगद  यव थत र या  
अ याय केला गेला आहे. या अ यायाला वाचा फोडायचे काम आज भारतीय जनता पाट या 
काळात होते आहे याब ल मला अिभमान वाटतोय. दुसरा वषय, आज डॉ.साळवे यां या 
पदो नतीब ल वषय घेतोय. १९९४ ला या अिधका-याकडे एमबीबीएस, एम.ड . ह  शै णक 
अहता असूनदेखील यांना जाणूनबुजून या पदो नतीपासून डावलले गेले होते. यावेळचे 
स माननीयांनी षडयं पूवक यांना बाजूला ठेवले होते. हणून आज मी या सभागृहाला वनंती 
करतो क , हायकोटाचा यात असा काह  उ लेख नाह . थिगती असलीतर  स मा.कोटाचा 
कुठेह  अवमान होणार नाह . आपण िनणय घेत नाह तर आपण चचा करतोय.  
 

मा.महापौर – मा.कायदा स लागार यां याशी चचा क  मग पुढे बोला.  
 

मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मा.कायदा स लागार यांनी खुलासा करावा.   
 
मा.महापौर -मा.कायदा स लागार यांनी खुलासा करावा. ते जे सांगतील यानंतर आपण बोल.ू   
 

मा.सितश पवार ( .कायदा स लागार)-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागहृ, या 
वषया या संदभात डॉ.रॉय यांनी मे.उ च यायालयात रट पट शन .१०२७७/२०१७ दाखल 
केले होते. द.२० तारखेला मे.उ च यायालयाने खालील माणे ऑडर केली आहे. (मा. .कायदा 
स लागार यांनी ऑडरचे वाचन केल.े) यानंतर कोटाची ऑडर आहे, September, 2017 till 
then he direct to maintain status-quo in respect of petitioner holding the charge of the 
post. हणजे डॉ.रॉय यां याकडे चाज आहे, यात कुठलाह  बदल क  नये असे आदेश आहेत. 
मा.सभागृहापुढे जो वषय आहे, तो मंजूर करावा कंवा नाह  या वषयी आदेश नाह त. फ  
सब युड िशयर  मॅटर आहे हणून चचा करता येणार नाह .  
 
 

(सभागृहात ग धळ) 
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मा.महापौर-अ जबात कोणी बोलू नका.सवजण प हले खाली बसा. आ ह  पण कायदा स लागार 
यांना सांिगतले आहे. आप याला कायदा स लागार यांनी सांिगतले आहे. वषय मंजूर करण,े 
नामंजूर करणे या वषयी टे नाह . फ  आप याला यांना दलेले अिधकार आहेत, या वषयी 
टे आहे.  

 
मा.मंगला कदम-मा.महापौर साहेब, डॉ.रॉय यांची पो ट कोणी काढून घेऊ शकत नाह  असे 
यांनी सांिगतल.े डॉ.रॉय या पदावर यो य आहेत.  

 
मा.अॅड.सिचन भोसल-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंधू 
भिगनी, आ ा जो वषय आहे. आप या महापािलकेचे कायदा स लागार यांनी इथे सांिगतल े
आहे. हायकोटाने ऑडर केलेली आहे. परंतू ह  ऑडर करताना जी हेड ंग दलेली आहे. यात 
कोटा या ऑडरम ये शेवट  हटले आहे. डॉ.रॉय जथे असतील यांना तसेच ठेवा असे यात 
हटले आहे असे मला वाटतेय. टेटसको मे टेन करा असे हटलेले आहे. असे जर हायकोटाने 
हटललेे असेल तर आमचे एक वक लबंधूच आहेत, - If matter is pending before the High 

Court, or any other Court in India, so we don’t have any authority to interfere in that matter. 
That is the principal i would like to state.  ितथे अशी ऑडर असताना If we are hearing on that  
matter before this asstembly hall. It is itself  illegal that is almost contempt of court. That’s 
why  I have to say that, we should not discuss this matter.  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर – बाक यांनी चचा क  नका. ग धळ घालू नका.  
    
 

मा.अॅड.सिचन भोसले – ठक आहे मराठ त सांगतो. मा.महापौर साहेब, कुठ याह  देशात 
एखादा वषय, एखादा मॅटर कोटात लं बत असेलतर या मॅटरसंदभात आप याला इतर        
दुस-या कुठ याह  कोटात कंवा अस ली हॉलम ये चचा करता येत नाह . That will contempt 

of court. हणजे तो कोटाचा अवमान होईल, हे मला सांगायचे आहे. तसे इथे हअर ंग घेतलेतर 
ते चुक चे ठरेल. हणून हा वषय इथे बोलणे सु ा यो य नाह . मंजूर चा तर वषयच येत 
नाह .  
 
मा.महापौर – कोटाचा आदेश अस यामुळे या वषयावर चचा क  नका. हा वषय चचा न 
करता मंजूर कर यात येत आहे.  
 
मा.अॅड.सिचन भोसल े– मा.महापौर साहेब, असे हणता यते नाह . contempt of court होईल.  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर – उपसूचना वकारली का.  
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मा.िभमाबाई फुगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे. 

 
(सभागृहात ग धळ) 

 
मा.महापौर - कोट मॅटर चालू आहे. तु ह  कशाला ग धळ घालताय. मा.कायदा स लागार यांना 
वचा नच वषय केला आहे. यांनी सांिगतले आहे.  

 
मा.अॅड.सिचन भोसल े – मा.महापौर साहेब, कायदे त  आहेत यांना बोलू ा, खुलासा 
करायला सांगा.   

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर- मा.आयु  साहेब, तु ह  याबाबतीत खुलासा ा. सवजण खाली बसा. उ र ायला 
सांगतोय. तु ह  दोन अिधका-यांसाठ  कशाला भांडताय. सवानी खाली बसा. जागेव न बोला. 
खाली बसा. सग यांनी खाली बसा. जागेवर बसा. उ र िमळेल.  
 
मा.मंगला कदम- मा.महापौर साहेब, ह  चुक ची प त आहे. माईकवा याला सांगनू ठेवलय, जो 
बोलेल याचा माईक बंद ठेवा. तु ह  असे सांग ूशकत नाह .  
 
मा.महापौर – तु ह  प हले खाली बसा.  
 
 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, खालीच बसणार होतो. तु ह  काळजी क  नका.  
 
मा.महापौर – यांना बोलायचे आहे, यांनी हात वर करा. बाक यांनी खाली बसा.  
 
मा.अॅड.सिचन भोसल–ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा या ठकाणी 
पण या वषयावर चचा करतोय. सा या सो या भाषेत, टेटसको हणजे आहे ती प र थती 
मटेन करा. असे कोटाने सांिगतलेले आहे. असे जर असेलतर आपण या वषयावर चचा 
केलीतर  ती बेकायदेशीर ठरते. कंटे ट ऑफ कोट होते. कोटाचा अवमान होतो. यामुळे अशा 
वषयावर चचा करणे या सभागृहाला अशोभनीय येते. यामुळे या सवाचा वचार करता, हे 
सभागृह हणून वचार क न काय ाचे पालन करणार  मंडळ  सभागृहात आहेत. आ ण आपण 
चचा केलीतर  ती सरळ सरळ बेकायदेशीर, चुक ची ठरणार आहे. हणून चचा होऊ नय.े 
आपण कोटा या डिसजन माण े चालणे यो य राह ल. तर सु ा आपण यापुढे यावर चचा 
करणार असालतर, ऑडर पास करणार असालतर, कंवा िनणय देणार असालतर मी या ठकाणी 
सांगतो क , तसे केलेतर या िनणया वरोधात मी वतः हायकोटात, िशवसेना देखील पूणपणे              
ईिलगल ऍ शन व , एखादे चुक चे काम झाले हणून आवाज उठवणार, यो य या ठकाणी 
दाद मागणार आहोत.  
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मा.द ा य सान–ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,हा जो वषय आहे, या 
वषयाला आम या रा वाद  काँ ेस या वतीने वनंती आहे. एकतर मा.आयु  साहेबांनी आपले 
मत मांडावे व दूसरे आमचा वरोध न दवून यावा. या वषयात बोलायचे नाह . कंटे ट ऑफ 
कोट आहे. २०१३ पासून हे करण चालू आहे. महापािलकेने म य थी करावी कंवा क  नय,े 
हा आपला वषय नाह . कंवा हे आपले काम नाह . मा.भोसले हे वक ल आहेत. पवार साहेब 
सु ा वक ल आहेत. हा वषय अनेक वेळा सभागृहात आलेला आहे. तर  येक वेळ  हा वषय 
तहकूब केला आहे. तर  तु ह  या वषयाला उपसचूना देऊन वषय आणताय हणून आ हाला 
यात पडायचे नाह . आ हाला तुम या पापाचे धनी हायचे नाह . हणून आमचा या वषयाला 
वरोध न दवून यावा.  

 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आ ापयत तसे 
सांिगतल ेक , जवळपास दोन अड च वष हा वषय तहकूब ठेवत आलो आहात. कारण कोटात 
वषय असेलतर सभागृहात चचा करायची नाह . कोटाचा अवमान करायचा नाह . कंवा 
सभागृहाम ये कुठ याह  प तीने वषय कोटात असताना आजपयत सग या वषयांत हेच 
केलेले आहे. मग आजच काय झाल.े कायकार  अिभयंता यांची उपसूचना दली आहे. मा.आयु  
साहेब, तु हाला पदो नती माणे काम करता येत नाह  का. कायकार  अिभयंता यांची नावे 
दली आहेत. हे शासनाचे काम आहे. शासनाने आयु ां या प ा ारे इथे वषय आणून देत. 
आमचे काह च हणणे नाह . खरेतर या वषयावर चचाच करायची नाह . डॉ.नागकुमार व 
डॉ.अ यर हे दोघहे  अिधकार  कोटात जाताना एकाच गाड त जाऊन बसायचे. येताना जाताना 
छानपैक  हॉटेलम ये जेवायचे आ ण तु ह  आ ह  सभागृहात हु जत घालायचो. ते आम या 

ीने कोण आहेत का. दोघेह  अिधकार  आहेत. यांनी यां या पर न ेकाम कराव.े दोघेह  
कोटात गेलेले आहेत. कोटाने काय िनकाल दला आहे. मा या मा हती माणे द.२ जुलै पयत 
जैसे थे प र थती दलेली आहे. जैसे थे प र थती दलेली असताना, यावर काह  करायचे 
नाह , असे सांिगतले असताना आज हा वषय करायची एवढ  का हणून हौस आहे. आ ण 
कशासाठ , कोणाची बाजू घे यासाठ . आ हाला कोणाची बाजू यायची नाह . कायदा हणेल 
याप तीने करा. जे हा मा. ीकर परदेशी असताना यानंी ऑडर केली, ते हापासून या दोघाचें 

यु  चालू आहे. याचा प रणाम वायसीएमवर होत चाललेला आहे. याचा कोणी वचार केलात 
का. वायसीएमम ये सारखी तूतू मीमी चालू आहे. कोण या योजना, कोण या गो ी, कोण या 
घटना ितथे घडतात. आज कुठलीह  घटना घडलीतर  आ हाला इथून फोन क न सांगावे लागते 
क  िस युर ट  ठेवा. इतक  वाईट प र थती आहे. मग तु ह  आ ह  कशासाठ  भांडतोय. पवार 
साहेबांनी खुलासा केला. आ ह  पवार साहेबांचा आदर करतो. पवार साहेब िसिनअर आहेत. पण 
पवार साहेब, तु ह  हा वषय आणत असताना हा वषय करायचा नाह , असे लअरकट 
सांगायला पाह जे. आज आ ह  तु हाला सु ा असे हणायचे का, आ ह  तुम या वरोधात 
कोटात जाणार. आज तु ह  एवढे िसिनअर असताना तु ह  कॉप रेशन या सग यांबरोबर काम 
केलेत. आज आ हालाह  आनंद वाटत नाह  साहेब. आज किमशनरांना असे हणायचे का, 
किमशनर आ ह  कोटात जाणार. आज तु ह  एवढे िसिनअर असताना, तु ह  एव या 
महापािलकांम ये काम केले आहे. आ हालाह  कोटात जायला आनंद वाटत नाह ए साहेब. एवढ  
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काय हौस आहे. इतके दवस वषय तहकूब ठेवला आहे. तसाच हा वषय तहकूब ठेवावा. 
मा.महापौर साहेब, जर पारदशक चालायचे आहेतर पारदशक चाला ना. तुमचे काम कुठे थांबले 
आहे का. दोघांकडे दोन वेगवेगळे वभाग आहेत. तु ह  आ ह  या भानगड त कशाला पडायचे. 
किमशनर साहेब, तु ह  इथे तुमचे वजन वापरा. व तु हाला दोघांना जशी डपाटमट ायची 
आहेत तशी ा. आ ण तु ह  काम क न या. तु हाला काम क न घेता येत नाह  का. 
तु हाला ७३ पदे भरायची आहेत. पद भरती झाली का. काह च नाह . आप याला अजून कती 
पदे भरायची आहेत. ते सगळे बाजूला राह ले आ ण या भानगड त पडून सभागृह खराब का 
करायचे. सभागृह यव थत चालाव.े सभागृहात ग धळ होऊ नय.े सभागृह चांगले चालाव.े 
सभागृहात यो य िनणय झाले पाह जेत. पण मु ामुनच माईक बंद करणार. माईक चालूच 
करायचा नाह . मी सांगेल तसंच वागायचं. मा.महापौर साहेब, सग यांची त ड िशवलेली नाह त. 
सग यांना बोलता येतं. ओरडता येतं. सभागृहात आले या येक नगरसेवकाचा आवाज 
ओरडून ओरडून चांगले कंठ फुटलेले आहेत. यामुळे सभागृहात सगळे आलेले आहेत, या 
कोणाचाह  आवाज दाबायचा य  केलात तर तसे होत नसते. हणून या गो ी गौण आहेत. 
हणून मी किमशनर साहेबांना सांगेन क , आता हा खुलासा केलातर याची लेखी उ रे 

आ हाला किमशनर साहेबांनी ायची आहेत. हणजे मग आ ह  या वरोधात कुणा या 
कोटात जायचे, कशा या कोटात जायचे आ ह  याप तीने कोटात जाणार. ह  चुक ची प त 
आहे, किमशनरांचे काम सभागृहाम य.े हणजे यांना असे दाखवायचे आहे का, आ ह  याद  
वाचली हणजे आ ह  तुमचे काम केल.े किमशनर साहेबांना पदो नती माणे देता येत नाह  
का. किमशनर यां या प ाने वषय सभागृहाम ये येऊ देत. आ हाला अ जबात आरडाओरडा 
कर यात इंटरे ट नाह . पंपर  िचंचवड शहराचा वकास झाला पाह जे. चांगली कामे झाली 
पाह जेत. मा.महापौर साहेब, रोज उठून उठसूट सग यांनी सारखे तुम याकडे यावे असे 
तु हाला वाटत असेल. मानदंडाला हात लावू नये असे तु हाला वाटत असेलतर सभागृह 
चांग या प तीने चालवले पाह जे. मा.महापौर साहेब, हे ल ात ठेवा. सग यांना चचा क  
ात. चचतून चांगले िन प न होते.  

 
मा.महापौर – सग यांना चचा करायला दलेली आहे. आ ण सभागृह कशा प तीने चालवायचे 
ते आ हाला चांगले कळते. तु ह  िशकवायची गरज नाह . सभागृह कसे चालवायचे आ हाला 
चांगले कळते. एक-एक जण बोला. सग या या सग यांनी बोलायचे हटलेतर कसे बोलणार. 
तु हाला कुठे नाह  हटले आहे. याचा अवडंब क  नका. माईकचे तु हाला सांगतो, जो 
बोलतोय याचा एकाचाच चालू ठेवायचा. असा िनयम राह ला नाह तर कुणीह  उठेल आ ण 
कुणीह  बोलेल. हे सभागृह आहे.  
 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, ह  सभागृहाची िश त नाह . महापौरांनी ऐकून यायचे 
असते. महापौरांनी ऐकायची भूिमका ठेवायची असते.  
 
मा.महापौर – ठक आहे, मी ऐकून घेतोय ना. तु ह  इतका वेळा बोलताय मी काह  बोललोय 
का. एक-एक बोलतय.  
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मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, तु ह  काय बोलताय. एकच बोलतय.ं हणजे मी 
बोलतेच आहे. तु ह  कस बोलता. तु ह  कस बोलता. तु ह  तुम या महापौर पदाची ठेवा.  
 
मा.महापौर – आ ह  हेच सांगतोय. मी तु हाला पा ठमागचं सांगतोय. तु ह  वषयावर बोला.  
 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, तु ह  महापौर आहात. या या पुढचा श द मी वाप  का. 
तु ह  मा याशी कशी चचा करताय. हे सभागृह आहे का. तु ह  ऐकून या. तु ह  ऐकून 
यायला िशकले पाह जे. तु ह  ऐकून यायला िशकले पाह जे. तु ह  मागचं काय सांगताय. मी 

दोन दोन वष या खुच वर बसले आहे. बारा बारा तास हे सभागृह चालवले आहे. असे नसते. 
कोणताह  सद य असू देत, महापौरांनी ऐकून घेतले पाह जे. शहरातला कुठलाह  नागर क असू 
देत. जे काह  बोलेल ते महापौरांनी ऐकून घेतले पाह जे. या महापौराची कपॅिसट  याव न 
कळते. कामाची कपॅिसट  कळते. यांनी ऐकून घेतले पाह जे. सभागृहात कतीह  वाजू देत, 
कतीह  चचा होऊ देत, तर ह  यांनी ऐकून घेतले पाह जे. वषय वाचला, कोणी बोलले क  
लगेच वषय मंजूर. आ हाला बोलायचे होते. आ ह  ितघी जणींनी हात वर केला होता. खुलासा 
करा हटले या याआधी सु ा आ ह  हात वर केल े होते. तु हाला दसत नाह  का. असे 
चालत नाह . कायदा स लागार, किमशनर मला इथे रतसर खुलासा पाह जे. सभागृहात आमचे 
या वषयावर मतदान यायचे. तु ह  मतदान घेतले पाह जे. नाह  असे काह  होत नाह . 
मनानेच इथे उठसूट मंजूर. मग तु ह च सभा चालवा. वषय वाचायचा. नुसतेच मंजूर 
हणायचे. आ हाला कशाला बोलवता मग. आजपयत तु ह  सभागृहात बिघतले आहे. सभागृह 
कती तास चालते. महापौर असे बोलतात का कधी. आ ह  बोलत असताना उठून कसे बोलत 
असतील. अ जबात नाह . किमशनर साहेब असू देत, पवार साहेब अस ू देत खुलासा झाला 
पाह जे. आ हाला कोटाचा अवमान करायची नाह . यांना करायचा आहे यांची नावे घालायची. 
मतदान यायचे. यािशवाय आ ह  सभागृह चालू देणार नाह . मा.महापौर साहेब, आ ाच 
सांगतेय. आ ह  चाललो.  
 
मा.महापौर – मा.आयु  साहेब, आपण वषयाचा खुलासा करावा.    
 
मा.महापािलका आयु  – मा.महापौर साहेब,स मा.सभागृह,सदर करणात रा य शासना या 
सूचनेनुसार ड पीसी कंड ट कर यात आली होती. ड पीसी के यानंतर सभागृहासमोर रतसर 
वषय आणला होता. यानंतर स मा.उ च यायालयासमोर वाद  हणून डॉ.रॉय गे यामुळे ह  
केस आहे, या अनुषंगाने मला खुलासा कर याबाबत सांग यात आले आहे. याबाबतीम ये 
आमचे काय ाचे व र  स लागार हे करण हाताळणारे आहेत, यां याकडून यासदंभात 
ओ पिनयन घेतले होते. याचे वाचन मी आप यासमोर करतोय. ते इं लशम ये आहे याचे 
मराठ त ा सलेशन क न मी सांगेन.  

Sir, I have carefully read the the petition & order dt.20/09/2017 passed therein by 
High Court which are as follows. 
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मे.उ च यायालयाने द.20/09/2017 रोजी जे आदेश पार त केललेे आहेत. याचे मी 
पठण केले आहे. ते पुढ ल माणे आहे. पट शनर यांनी या माग या िनवेदनात के या हो या 
या पुढ ल माणे आहेत.  

 Prayers in Petition : 
 
(a) Rule be issued and record and proceedings be called for;  
 
(b) This Hon’ble Court may be pleased to issue ma writ of certiorari or a writ in the nature  

of  a writ of certiorari or any other appropriate writ, order or direction calling for the 
papers and proceedings in relation entire matter and upon perusing the same, this 
Hon’ble Court may be pleased to quash and set aside the Impugned 
Letter/Order/Communication dt.14th March 2017 issued by Respondent No.1;  

 
द.14 माच 2017 रोजी ितवाद  .1 ने दलेले आदेश र  कर याची वनंती वाद  
यांनी केली आहे. 

 
(c) that this Hon’ble Court may be pleased to issue a writ of mandamus or a writ in the 

nature of a writ of mandamus or any other appropriate writ, order or direction directing 
the Respondent No.1 and/or its officers to withdraw and cancel the Impugned 
Letter/Order Communication dt. 14th March 2017; 
 
पु हा नवीन हुकूम  टाकून द.14 माच 2017 रोजी शासनाने जे आदेश दलेले आहेत, 
ते र  कर याची मागणी यांनी केली आहे.  

 
(d) this Hon’ble Court may be pleased to quash and set aside the Impugned 

Letter/Order/Communication dt.28th July 2017 issued by Respondent No.3; 
  

द.28 जुलै 2017 रोजी र पॉणडंट न.ं3 ने दलेले प  र  कर याची मागणी केलेली 
आहे.  

(e) Hon’ble Court may be pleased to quash and set aside the Impugned 
Letter/Order/Communication dt.8th September 2017 issued by Law Committee of the 
Respondent No.2; 

  
मा. वधी सिमतीचे रझो यूशन 2017-8-स टबर चे जे आहे, ते देखील र  कर याची 
मागणी केलेली आहे.  

 
(f) Pending the hearing and final disposal of the present Writ Petition this Hon’ble Court 

be pleased to restrain the Respondent No’s 1 to 3 from acting upon the Impugned 
Letter/Order/Communication dt. 14th March, 2017 issued by Respondent No.1, 
Letter/Order/Communication dt. 28th July, 2017 issued by Respondent No.3 and 
recommendation dt. 8th September, 2017 issued by Law Committee of Respondent 
No.2 be kindly stayed; 

 
 

शासनाचे आदेश, मनपा या आयु ांकडून पाठवलेले ताव आ ण वधी सिमतीने मंजूर 
केलेला ताव, या ित ह ंची अंमलबजावणी न कर याची देखील वनंती केलेली आहे.  
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(g) Pending the hearing and final disposal of the present Writ Petition this Hon’ble Court 

be pleased to direct the Respondent No.1 to not take any coercive steps on the basis 
and furtherance of impugned Letter/Order/Communication dt.14th March, 2017 issued 
by Respondent No.1, Letter/Order/Communication dt. 28th July, 2017 issued by 
Respondent No.3 and recommendation dt. 8th September, 2017 issued by Law 
Committee of Respondent No.2;  

 
कुठ याह  कारचे कोस ह टेपस ्  हणजे अवरोधी कंवा वरोधी कारचे कुठ याह  
कारचे िनदश कंवा आदेश र पॉ डंट न.ं1,2,3 यांनी कुणीह  क युिनकेशन केलेले 

आहे. यासंदभात वाद या व  क  नयेत असे िनदश ावेत अशी मागणी केलेली 
आहे.  

 
(h) Ad-interim and Interim relief in terms of prayer clause (f) and (g) above be granted; 
 

मघाशी वाचलेले फ व ग या करणाम ये यांनी इंटर म रिलफ हणून मािगतलेले 
आहेत.  

 
(i) Costs for the Petition be provided for; 
 
(j) Pass such further and other reliefs as the nature and circumstances of the case may be 

required. 
 
 Order of Court dated 20.9.2017 :- 
 

अशा व पाची मागणी वाद ने के यानंतर म.ेउ च यायालयाने द.20/9/2017 
तारखेला पुढ ल माणे इंटर म आदेश दलेले आहेत. 

 
1. After hearing the matter, the following issue would emerge from the submissions  

advanced by the parties.  
 
` पुढ ल इ युज, वषयाचे मु े पुढे येत आहेत, असे म.ेकोटाने हटलेले आहे.  
 

(a) Whether there are any provisions determining qualification for the promotional 
post? 

 
मोशन दे या या पदासाठ  काह  वािल फकेश स आहेत का. या यासाठ  काह  
कमान अहता असतात का असा  कोटासमोर उ वलेला आहे.  

 
2. The learned Counsel appearing for the Petitioner seeks accommodation. Both the 

contesting respondents to take instructions.  
 

वाद तफ जे वक ल होते, यां याकडून एक मागणी कर यात आली होती क , र पॉ डंट 
यांनी आपाप या अिशलाकडून याबाबतीत मा हती यावी.  

 
3) The Counsel appearing for the Petitioner submits that the Petitioner is already holding 

the charge of the post. 
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वाद तफ जे वक ल उप थत होते, यानंी सांिगतललेे आहे क , वाद  हे ऑलरेड  
एमओएच या पदावर कायरत आहेत. यां याकडे या पदाचा स याचा पदभार आहे.  

 
4) Stand over to 25th September, 2017. Till then, we direct to maintain status-quo in 

respect of the petitioners holding the charge of the post. 
 

द.25 स टबर 2017 पयत स मा.उ च यायालयाने असे िनदश दलेले आहेत क , 
तु ह  जैसे थे थती ठेवावी. वाद ने तो पदाचा पदभार हाताळत अस याचे बाबतीम ये 
जैसे थे प र थती ठेव याबाबतचे िनदश उ च यायालयाने दलेले आहेत.  
 

5) All the issues on merits are kept open.  
 

इतर सग या बाबी याबाबतीत खु या ठेवले या आहेत.  
 
   यापुढ ल जो भाग आहे तो ओ पिनयनचा भाग आहे :- 
 

This Petition is filed by the Petitioner claiming that he has right to be promoted 
to the post of Medical Officer of Health. 

 
वाद ने जे पट शन दाखल केले आहे ते वतःला अिधकार अस याबाबतचे पट शन 
कोटात दाखल केले अस याचे हटले आहे.  

 
 I am given to understand by Shri Satish Pawar, the Legal Adviser that Law Committee 
has passed resolution recommending Respondent No.4 Dr.Salve on the Post of Medical 
Officer of Health and subject is now before the General Body of Respondent Corporation for 
further consideration. Petitioner is already holding the charge of the post. The High Court has 
framed an issue involved in the Petition as follows :- 
 
 “(a) Whether there are any provisions determining qualification for the promotional  

post?” 
   

अशी बाब यांचे िनदशनास आणली होती क , वधी सिमती माफत ताव 
सवसाधारण सभसेमोर आलेला आहे. अिधका-यांना पदो नती दे याचा ताव आहे. डॉ.पवन 
साळवे यांना पदो नती दे याचा ताव आलेला आहे. वाद  हणजे डॉ.रॉय हे ऑलरेड  पद 
सांभाळत आहेत. यां याकडे पदाचा पदभार आहे. ह  जी पूण या आहे. यात काय मु े 
आहेत, इ यु आहेत याचा खुलासा कोटाने केलेला आहे. आ ण तो मु ा पुनः  कोट केलेला 
आहे. याचे यापूव  वाचन केलेले आहे.  
 
 I am informed by Shri Satish Pawar that such provisions determining qualifications 
duly sanctioned are very much in force and persons in the Zone of consideration will be 
considered in the light of the said provisions by the general body. Even the resolution of Law 
Committee, I am informed, is considered in the light of the said provisions.  
  

ी.सितश पवार यांनी यां या िनदशनास आणललेे आहे, हणजे आप याकड ल मत 
िसिनअर कौ सल यां यासमोर दले आहे क , आप याकडे सवसाधारण सभा मोशनचा वषय 
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वचारात घेत असते, यावेळ  सवसाधारण सभेसमोर वािल फकेशन कंवा जी अहता आहे ती 
आणली जाते. आ ण अहते या मा यमातूनच पदभार दे यासाठ , मोशन दे यासाठ  झोन 
ऑफ क सडरेशनम ये जे अिधकार  येतात, यांची अहता तपासूनच सवसाधारण सभा िनणय 
घेत असते. मा. वधी सिमतीने देखील िनणय घेत असताना या वािल फकेशन ायटेर याचा 
आधार घेऊनच या माणे िनणय घेतला आहे. 
 
 Hon’ble High Court has passed an order on 20/9/2017 directing to maintain status-quo 
in respect of petitioner’s holding the charge of the post.  
 
  पु हा यांनी हटललेे आहे क , स मा.उ च यायालयाचे द.20/9/2017 चे आदेश 
आहेत, ते वाद ने पदभार साभंाळ याबाबतचे, प र थती जैसे थे ठेव याबाबतचे आहेत.  
 
 Apparently the order of Hon’ble High Court does not seem to prevent General Body 
from considering the subject of promotion to the post of Medical Officer of Health during the 
pendency of the Petition.  
 
 थमतः सकृतदशनी असे दसतेय क , स मा.उ च यायालयाने सवसाधारण सभलेा हा 
वषय वचारात घेऊ नये कंवा यावा याबाबत कुठलेह  िनदश दलेले नाह त. ते केवळ यांचे 
पदभार आहे या थतीत ठेव याबाबतचे िनदश दलेले आहेत.  
 
  Resolution which may be passed by General Body either in favour of the Petitioner or 
respondent No.4, will not be a final order of promotion as the post is one to which provisions 
of Sec. 45 of Maharashtra Municipal Corporations Act apply and sanction of Government for 
the promotion of the suitable candidate selected by the General Body on merits of the 
Candidate is a must. 
  

याचा अथ असा आहे क , हे जे रझो युशन असणार आहे ते अंितम नसणार आहे. 
यांनी हे रझो युशन घेतले गेले ते आयदर लॉयर याबाबतीत कंवा ितवाद  .4 हणजे 

डॉ.साळव या बाबतीम ये जे काह  रझो युशन होईल ते अंितम राहणार नाह . से शन 45चं 
पद अस यामुळे आधी शासनाचे आदेश यावे लागतील. आ ण शासनाचे आदेश येईपयत 
याम ये मोशन फायनल होणार नाह . आ ण ते अंितम हो याची आव यकता आहे.      

  
 However, any such resolution of  General Body will be subject to the final decision of 
Hon’ble High Court, even if the resolution does not say so.  
 
 तथा प, सवसाधारण सभेने रझो यूशन घेतल,े आ ण यांनी एखादा िनणय घेतला, 
तर सु ा जर  या रझो यूशनम ये हटलेले नसेल क , आ ह  म.ेउ च यायालया या अिधन 
राहून हा िनणय घेतो आहोत. तर सु ा म.ेउ च यायालयाचे आदेश या अंितम िनणयावरती 
बंधनकारक राहतील. याचा त वतः अथ असा आहे क , जर  जनरल बॉड ने रझो यूशन घेतल,े 
जर  मा.महापािलका सभेने िनणय घेतला तर , यांचा पदभार काढून घेतला कंवा यात 
ह त ेप केला असे होणार नाह . कारण आदेश प  आहेत. डॉ.रॉय यां याकडे जो पदभार 
आहे. याला मे.उ च यायालयाचा थिगती आदेश अस यामुळे याला हात लावता येणार 
नाह . या इथेच पूण होत नसून या या या पुढे जाणार आहे. जर  आज रझो यूशन 
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घेतले गेलेतर  पुढ ल िनणयाथ ते से शन 45 चे पद अस यामुळे ते शासनाकडे जाणार आहे. 
आदेश आ यानंतर म.ेउ च यायालयाची थिगती उठली तरच यांचा पदभार काढून घेतला 
जाणार आहे कंवा नाह . अशा व पाचे मे.उ च यायालयाचे विधत  यां याकडून 
ओ पिनयन ा  झाललेे आहे. माझे वैय क मत असे आहे क , मे.उ च यायालयात एखाद  
बाब लं बत असताना यावर चचा करणे उिचत होणार नाह . तथा प, सभागृहाने याबाबतीत 
यो य तो िनणय यावा.   
 
मा.िसमा सावळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, मा.आयु  
साहेब तु ह  आम यात भांडणं लावून दलीत. हायकोटाचे इतके लअर िनदश असताना सु ा 
तु ह  हे करायला नाह  पाह जे होते. जर तु ह  ड पीसी लावली होती. तर ड पीसीम ये मोशन 
असे ायचे, काय ायचे, कुठं ायचं, कोणाला ायचे याचा पूण आकृितबंध तयार आहे. आणी 
मला दूसरे हणायचे आहे क , डॉ.रॉय व डॉ.साळवे हे दोघे एकच अहता धारण करतात.           
मग एकच पद दोघांम ये ड हाईड करा. या यावर कती दवस खेळायचे. जे तुम या हातात 
आहे, शासना या हातात आहे. मग यासाठ  आम याकडे का आलात. आ ह  रझो यूशन 
पास क . आ ह  पास केलेतर  नालायक ठरतो आ ण नाह  केलेतर  नालायक ठरतो. मा.पवार 
साहेब मघाशी बोलताना तु ह  सु ा प पणे अिभ ाय ायला पाह जे होता. आ ा तसे 
किमशनर यांनी सांिगतल.े हणजे रझो यूशन पास केलतंर  याचे इ पिलमटेशन करणे 
बंधनकारक नाह . करतो तर हायकोटाचा कंटे ट ठरतो. मग यातून आ ह  काय िमळवल.े 
तुम या अख यार तल ेजे वषय आहेत, ते  तुम यापयतच ठेवा. ते वषय आम याकडे पाठवू 
नका. कारण नसताना आमची बेअ ू क  नका. तु ह  सांगा, काय करायचे. वषय पास 
केलातर  पदभार देणार नाह . यांचे सेट ंग झाले नाह , यांना भेटले नाह , याला काह  दले 
नाह  हणून पदो नती दली नाह . मग यातून िमळवले काय. मा.पवार साहेब, तु ह  
महापािलकेचे िसिनअर कौ सलर आहात. तु हाला मा हत नाह  कोट काय हणते. याला 
याला वैय क स ला ायला बसलात. तु ह  रटायरमटला आलात. मा.महापौर साहेब, तु ह  
वषय मंजूर केला आहे. वरोधी प ाने मागणी केली आहे क , तु ह  मतदान या. मतदान 
क न सु ा काह  उपयोग नाह . यांनी प  सांिगतले आहे. यावर तु हाला मा हत होते. 
याउपर वषय चचला घेतला. याउपर आ हाला उपसूचना ायला लावलीत. असे करायला नाह  
पाह जे होते. प  सांगायला पाह जे होते, करता येणार नाह . वषय पास करायचा नाह . चचा 
सु ा करायची नाह . वषय पास केला नाह  केलातर  काह  फरकच डणार नाह . तर मग 
आ ह  अजून सहा म हने वषय तहकूब केला असता कंवा द र  दाखल केला असता. यातून 
काय साधल.े मा.पवार साहेबांनी एक प करण दल.े किमशनर साहेबांनी दूसरे प करण 
दले, हा सभागृहाचा िनणय आहे. सभागृह कोटापे ा मोठे आहे का. िसिनअर कौ सलर व 
कोट यात फरक आहे. मा.पवार साहेब तु ह  प पणे जे कोटाने सांिगतले आहे ते सांगायला 
पाह जे होते. तुमचा िसिनअर कौ सलर तुम याशी काय बोलला या याशी कोटाला काह  
देणेघेण ेनाह . तु ह  खरे का बोलला नाह त. खोटे क न सभागृहाला फसवता. तु ह  खोटे 
बोललात. मा.महापौर साहेब माझी आप याला वनंती आहे क , हा वाद कुठेतर  थांबवायला 
लागेल. दोघेह  एकच अहता धारण करतात. मोशन ायचे असेलतर दोघांनाह  ड हाईड क न 
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ा. कोणीह  कोटात जाणार नाह  असे दोघांकडून िलहून या. तु हाला असा सुवणम य काढता 

आलातर मला वाटतेय क , हे सग यात संयु क ठरेल. कारण यां या भांडणाम ये आपण 
बरवटून उपयोग नाह . गेले दहा वष झाली, डॉ.अ यर, डॉ.नागकुमार यांचा या सभागृहात 
तमाशा पा हला. दोघांना ड हाईड क न देऊ शकत असालतर यात वायसीएम वेगळे करा आ ण 
बाक चे हॉ पट स ्वेगळे करा आ ण दोघांनाह  पदभार देता येत असेलतर मला वाटतेय, ते 
सग यांसाठ  चांगले होईल आ ण कामह  करता येईल. सग यांनी काम करायचे सोडायचे 
आ ण यां या पदो नती या मागे लागायचे. मला हे िमळालं का मला ते िमळालं का. अरे काय 
उपयोग एवढ  नोकर  क न. एक बाहेर येतच नाह  आ ण दुसरा टेबलवर कधी सापडतच नाह . 
करायचे काय आ ह . डॉ.साळव ेकधी बाहेर येत नाह त. यांना काह ह  वचारा, मला नाह  
मा हत, मी कसे सांग,ू मी कसे बोल.ू अरे, पद पाह जे ना. मागील वेळ  यांना सािंगतले होते, 
पद पाह जे ना, मग वतःम ये तेवढ  कामाची कपॅिसट  आणा. डॉ.रॉय सापडणार नाह  आ ण 
डॉ.साळवे काम करत नाह त. दोघांनाह  टागटबेस काम ा. इथून पुढे जे-जे कमचार  
हायकोटाचे दार ठोठवत असतील इथून पुढे यांना मोशन देऊ नका. जा कुठे जायचे ितथे. हा 
काय कार आहे. यात इंटरफेअर करायचे हे आमचे काम आहे का. जर कोटाचे प  आदेश 
असतीलतर तेवढ  प ता ितथे आप या वाग यात सु ा पाह जे आहे. ती आपण ठेवली नाह . 
तु ह  काय केल े साहेब. तु हाला शासनाला कुणाचा वाईटपणा यायचा न हता. हणून 
आम या कोटात बॉल टाकला. झाला नालायक तर तु ह च नालायक हाल. आता यांनी वरोध 
केला कारण आम या बाजूने िनणय घेतला नाह . आ ह  तु हाला डो यात पण ठेवणार आ ण 
डो यावर पण धरणार कारण तु ह  आम या बाजूने िनणय घेतला नाह . पण तु हाला काह  
फरक पडणार नाह . तु हाला काय फरक पडणार आहे. कारण िनणय घेतला नाह तर तु ह  
सांगणार हायकोटाला बांिधल होतो. आ ण िनणय घेतला तर कंटे ट कसा क . िनणय घेतला 
नाह  हणून अंमलबजावणी केली नाह . मा.आयु  साहेब, अशा कारे दुट पीपणे काम चालणार 
नाह . एक पद दोघांम ये ड हाईड करता येत असेलतर मला वाटतेय क , या सभागृहाम ये 
कोणाचाह  वरोध राहणार नाह . आ ण दोघांकडूनसु ा काम क न या. मा.महापौर साहेब, 
आप याला वनंती करते क , आपण वषय पास केला आहे. तर सु ा कोटाचा कुठेह  अवमान 
होणार नाह  याची द ता घेणे महापौर हणून तुमचे सु ा काम आहे. सभागृहाचे, या ठकाणी 
बसले या येक नगरसेवकाचे सु ा काम आहे. कारण या साळवसाठ  इथे तो वेग या 
समाजाचा आहे हणून घसा फोडून भांडत असूतर याच समाजातले डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांनी िल हले या सं वधानाचा सु ा अपमान आपण या ठकाणी करतोय हे सु ा वस  नका. 
यामुळे ते कोण या समाजाचे आहेत या याशी मला देणेघेणे नाह . मला या याशीच देणेघेणे 

आहे क  ते काम करतात का नाह  करत. जो काम करत नसेल तर याला लाथा मा न 
हाकला. या सं वधानाने कायदे व कोट चालतात, या सं वधानाचा अपमान होणार नाह , ते 
सं वधान कुठे पायदळ  तुडवले जाणार नाह  याची मा.महापौर साहेब आपण पुरेपूर द ता 
यावी. आपले काह ह  हणणे असलेतर  मा.महापौर साहेब, शासनाने आज आप यावर एकदा 

नाह तर दोनदा बाण रोखलेला आहे. आप याला घायाळ पण केले आहे आ ण औषध लावायचे 
पण नाटक करत आहे. यामुळे मा.महापौर साहेब, कुठ याह  प र थतीत हायकोटाचा अवमान 
होणार नाह  एवढे एक त व पाळा. ध यवाद.  
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मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, डॉ.साळवे 
चांगले का डॉ.रॉय चांगले या यापे ा सभागृहातील नगरसेवकांना ते काय काम करतात आण 
कती चांगले काम करतात हे येकाला मा हती आहे. मा.आयु  साहेबांनी आ ण मा.पवार 
साहेबांनी ओ पिनयन सांिगतले आहे. मा.आयु  साहेब तु ह  वषय मंजूर करणार का मागे 
घेणार याची आ हाला गॅरंट  ा. आ ण जर तु ह  वषय मंजूर केलाततर िशवसेना हणून 
आ ह  तट थ राहणार. आ ा मा.िसमाताई सावळे यांनी सांिगतले क , कुठेतर  दुट पी भूिमका 
यायचे सोडले पाह जे. शासनाला कुठेतर  थांबावे लागेल. आयु  साहेबांनी िसिनअर 

कौ सलरचे मत वाचून दाखवल.े िसिनअर कौ सलरचे मत हणजे कोटाचे मत नाह . बरोबर 
आहे ना पवार साहेब. पुढे काय होईल काय नाह  हे कोट ठरवेल. या माणे सवानी सांिगतल,े 
दोघांना पद ा. काह ह  करा. दोघांना टे परर  चाज ा. तर  आमची काह  हरकत नाह . परंतू 
काम करत असताना जो पारदश पणा दाखवायचा तो दाखवा. उ ा महापौर साहेबांनी सांिगतले 
क  यां यासारखे ओ पिनयन. उ ा एखा ा आमदाराने सांिगतले क  या यासारखे ओ पिनयन. 
कुठेतर  आ हाला या अनुभवातून मोकळे करा. हा ठराव मंजूर करायचा असेलतर िशवसेना या 
ठरावापासून तट थ आहोत. कोट कोणा या बाजूने असो, डॉ.रॉय यां या बाजूने असो, डॉ.साळवे 
यां या बाजूने असो, आ ह  तट थ आहोत. हॉ पट स ्  भरपूर आहेत, नवीन भरपूर कामे 
काढलेली आहेत. आ हाला नगरसेवकांना कुठेतर  चुक चे काम करायला भर स पाडू नका. 
कारण सगळेच इथे त  नाह त. काह  ऍड होकेट आहेत. भ व यात पुढे जाऊन डॉ. रॉय 
बसतील कंवा डॉ.साळवे बसतील, परत ते कोटात जातील. परंतू माझे शासनाला एकच 
सांगणे आहे क , तु ह  दुट पीपणाची भूिमका यायचे सोडून ा. खेळवत बसू नका. हा आला 
क  या यासारख,े तो आला क  या यासारख.े तु ह  चांगले अिधकार  आहात. महारा ात तुमचे 
नाव आहे. आपण सगळे बैल झालो आहोत आ ण आपली का ी यां या हातात आहे. हणून 
मा.महापौर साहेब, तु ह  काय िनणय घेणार आहात ते आ हाला कळू देत. तशी आ हाला 
भूिमका घेता येईल.  
 
मा.महापौर – आपण कोटा या अिधन राहून िनणय घेतलेला आहे. कोट व शासन यो य 
िनणय घेतील. यांनी यो य िनणय यावा. वषयाला मंजूर  दली आहे. आपण शासनाला 
सांगू क  काय ा या अिधन राहून यांनी कराव.े  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 

मा.द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, मनसे आ ण रा वाद  या वषयापासून अिल  आहेत.  
 
मा.महापौर – वषय मंजूर करताना कमीत कमी चार सद यांनी उठून हणायला पाह जे होते. 
हा काय ा माणे मंजूर झालेला वषय आहे. आपण शासनाला सांिगतले आहे. ते यावर 
कायदेशीर ते करतील.  
 

(सभागृहात ग धळ) 
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मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, तु ह  नगरसिचवांना वचारा. 
 
मा.द ा य सान े– मा.महापौर साहेब, तट थ असा श द वापरा. आ ह  ितघे तट थ आहोत.  
 
मा.महापौर – ठक आहे काका तु ह  तट थ रहा. आ ह  मघाशी िनणय दला आहे. तु ह  
तट थ राहून हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  

 
(सभागृहात ग धळ) 

 
मा.राहूल कलाटे-मा.महापौर साहेब,तु ह  यायचेच ठरवले असेलतर. मागील वेळ  
मा.नगरसिचव साहेब तु ह  काय हणाला होता. सभा तहकूब झा यानंतर तु हाला िनणय 
बदलता येत नाह . सभा कुठे तहकूब झाली आहे.  
 
मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंधू, 
खरेतर हे कंटे ट ऑफ कोट आहे. या वषयावर कोणीह  चचा करायला न हती पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, तु ह  माझे महापौर आहात. मा या शहराचे महापौर आहात. उ ा हा वषय 
सव प कांत, यूज चॅनेलला सार त केला जाईल. सवात मह वाची गो  हणजे उ ा हा 
वषय सव वतमानप ांत याच माणे यूज चॅनेलम ये येणार. यात असे होईल क  या 
वषयावर कंटे ट ऑफ कोट होता, या वषयावर सभागृहाम ये चचा केली जाते. हणजे 
बाहेरची लोक असं समजतील. मा.महापौर साहेब तुमचे नाव खराब झालेतर आमचे शहराचे 
नाव खराब होते आहे. या वषयावर तु ह  यो य तो िनणय यावा. वषय जैसे थे ठेवून, 
कोटाचा जो िनणय येईल. कोटात केस चालू आहे. तारखा पडत आहेत. जो िनणय येईल या 
िनणयाला सवजण बांधील राहून येणा-या दवसांत िनणय घेऊ असे बोलतो व थांबतो. हा 
वषय मागे यावा अशी न  वनंती करतो. ध यवाद.  

 
मा.मंगला कदम– मा.महापौर साहेब, तु ह  वषय मंजूर हट यानंतर सु ा तुम या त वाम ये 
बसत नसताना सु ा तु ह  चचा केलीच आहे. किमशनर यांनी खुलासा के यानंतर मला 
वतःला कोटाचा अवमान करायचा नाह . सभागृहात जे सद य आहेत यांना कोटाचा अवमान 

करायचा नाह . आ हाला या वषयावर चचाच करायची नाह . किमशनर यांनी खुलासा केला 
क , या वषयावर चचा करता येणार नाह . आ ह  याच गो ीवर फम आहोत. तु हाला वषय 
मंजूर करायचा असेलतर मला वाटते क , यांचा यांचा वरोध आहे, यांची नावे न दवून या. 
हणजे आ हाला कोटात सादर करता येईल क , यांचा यांचा या वषयाला वरोध होता. वषय 

कोटात असताना, किमशनरांनी सु ा खुलासा केला क , या वषयावर चचा क  नका. तर सु ा 
वषय केला कंवा मंजूर केला. आ हाला कोटात जायचे आहे. आमचा वरोध न दवून या. 
तरच पुढ ल वषय या.  
 
मा.महापौर – येकजण हणतोय आ हाला बोलायचे नाह . आ ण येकजण बोलतोय.  
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मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, नाह  आ हाला बोलायचे नाह . आ हाला बोलायचेच 
नाह .  
 
 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, खरेतर 
महापौर साहेबांनी शेवटचे वा य खूप चांगले बोलले आहे. कोट ऑफ कंटे ट होते आहे परंतू 
चचा तर करताय. तु ह  दोन चार वेळा बोललात. मला एकदा बोलू ा. मा.िसमाताई सावळे 
यांनी खूप चांगले सांिगतल.े मी यांचे अिभनंदन करतो. खरेतर एखा ा अिधका-यासाठ  आपण 
सभागृहाम ये एकमेकां या अंगावर, एकमेकांचे दु मन आहोत का अशी प र थती आली आहे. 
मला क पना आहे क , आज वायसीएमची जी प र थती आहे. आपले सग यांचे येय आहे. 
आप याला महापािलके या सभागृहात पंपर  िचंचवडमधील नागर कांची सेवा कर यासाठ  
पाठवले आहे. कुठ या अिधका-याची सेवा कर यासाठ  नाह . महापािलके या सभागृहात यासाठ  
पाठवलेले नाह . खरेतर ता चे सजेशन आहे. गे या २०१४ पासूनच हा वषय लं बत आहे. 
महापािलके या सभागृहात हा वषय वारंवार येतो आहे. हा वषय एखा ा सद याचा ठराव 
नाह . हा शासनाने आप याकडे आणलेला वषय आहे. शासन एखाद  गो  आणतो, यात 
चांगल,ेवाईट, चु कचे, बरोबर, गरजेचे आहे का नाह  आहे. डपीसी असेल, वेगवेग या गो ी 
असतील. मला वाटते क , शहरातील सव स माननीयांनी एकच वचार केला पाह जे क , या 
शहराचे आरो य सुधारले पाह जे. ताई, मी तुम या मताशी शंभर ट के सहमत आहे. या 
शहरात अनेक मोठ  हॉ पट स आहेत, मोठे वायसीएम आहे, अनेक चांगली हॉ पट स आहेत 
आप या सग यां या य ांमुळे आपण पुढ ल काळात पी.जी. इ ट युट आणतोय. पी.जी. 
इ ट युट आ यानंतर डॉ टरांची सं या ब-यापैक  हॉ पटलम ये आली तर िन तच 
शहरातील लोकांचे आरो य चांगले ठेवायला मदत होणार आहे. कोट ऑफ कंटे ट, खरेतर 
कायदे स लागार यांनी सांिगतलेय, आयु ांनी सांिगतलेय. काय ातली पळवाट, या सग या 
गो ी बाजूला क  यात. मा.आयु  साहेब, आपण एक मह वाचा िनणय घेतला पाह जे. या 
दो ह  अिधका-यांना एक त बोलवा. यांना कामे वाटून ा. तु ह  या सभागृहात ठराव करा. 
अिधकार  जर आप या कामात कामचुकारपणा करत असेलतर याचा रा जनामा या. परंतू 
सभागृहाला वेठ स ध  नका. मला कोणाह ब ल बोलायचे नाह . कोण कुठला अिधकार  
जवळचा आहे. कोण कुणाचा नातेवाईक आहे. कु या या ना याशी, कु या या जातीशी मला 
काह  कत य नाह . पण मनातून एक ठरवले पाह जे. सग यां या मनात एक गो  िन त 
असली पाह जे क , या शहरातले आरो य सुधार यासाठ  एक अिधकार  कमी पडत असेलतर 
दुस-याने या या जोड ला काम कराव.े बैल गाड ला दोन चाके असतात तरच बैलगाड  चालते 
हे ल ात ठेवा. मला वाटतेय क , या मा यमातून आपण दो ह  अिधका-यांना काम ड हाईड 
क न दलेतर शहराचे आरो य यव थत चांगले होऊ शकते. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी 
िनणय केलेला आहे. आपण वषय मंजूर केला आहे. मा.राहूल कलाटे यांची पाट  खरेतर तट थ 
आहे. मा.द ा य साने तुमचा या वषयाला वरोध असेल. कोटा या िनणयाचा अवमान भारतीय 
जनता पाट चा कोणताह  सद य करत नाह . कोटा या िनणयाला अबािधत राहून या 
संदभाम ये खरेतर या वषयावर चचाच करायची न हती. कोटाचा वषय होत नाह , तोपयत 
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कोणाला अिधकार ायचे हा वषय आपला नाह . मला असे वाटतेय क , या वषयावर अिधक 
चचा न करता, सभागृहाचा अिधक वेळ न घेता, तुम या सग यां या भावना समजले या 
आहेत क  कोणाला काय हणायचे आहे. तुम या पाट ची भूिमका काय आहे, यावर अिधक 
वेळ न घेता मा.महापौर साहेब पुढ ल वषय यावा. 

 
(सभागृहात ग धळ) 

 
मा.महापौर – मघाशीच सांिगतले होते, मा.द ा काका तुमचा वरोध न दवून हा वषय मंजूर 
केलेला आहे.  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर – मा.नगरसिचव यांनी खुलासा करावा.  
 
मा.नगरसिचव – आदरणीय महापौर साहेब, आदरणीय आयु  साहेब, स मा.सभागृह, महारा  
महापािलका अिधिनयमा या अनुसूची करण २ िनयम १ (प) नुसार, एखादा ताव पार त 
झाला आहे अशी अ य थानी असले या ािधका-याने केलेली घोषणा आ ण कायवृ  
पु तकात तशा अथाची केलेली न द ह  अशा घोषणे या वेळ  कमीत कमी चार पािलका 
सद यांनी मतदानाची मागणी केली नाह  तर, या व तु थतीचा िनणायक पुरावा असेल; मग 
अशा तावा या बाजूने कंवा तावा या व  दे यात आले या मतांची सं या िस  
कर याची आव यकता असणार नाह . अशी तरतूद आहे.  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर – यांचा वरोध आहे यांचा न दवून घेतला आहे.  
  
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, आ हाला या वषयावर चचा करायची न हती. सद यांचा 
वरोध न दवून या.  

 
मा.महापौर – तुमचा वरोध न दवून घेतलेला आहे.  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर – तु ह  खाली बसा. तु ह  आ हाला िशकवू नका. आ हाला कळतय.ं आ ह  तुमचे 
खूप ऐकल.े तु ह  खाली बसा. आ ह  तुमचा वरोध न दवून घेतला आहे.  
 

       (सभागृहात ग धळ) 
                         
मा.महापौर – मी सवाचा स मान क न बोलतोय. मी एकह  चुक चा श द बोललो नाह . तुमचा 
वरोध न दव.ू आ ह  कुठे नाह  हटले आहे. तु ह  सवानी खाली बसा. मी वरोध न दवून 
घेतोय. यांना हात वर करायचे आहेत यांनी हात वर करा. यांची नावे न दवून या.  
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(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, आमचा चचला वरोध होता. ोिसड ंगम ये आमची नावे 
टाकून आली पाह जेत.  

       (सभागृहात ग धळ) 
 
मा.महापौर – मा.नगरसिचव वरोध आहे या सवाची नाव े हजेर म टरव न घेवून यांचा 
वरोध न दवून या.     

 (सभागृहात ग धळ) 
 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सभागृह, माझी सवाना वनंती आहे क , 
या वषयात हायकोटाचा िनणय होईपयत आपण काह ह  करणार नाह . वषय मंजूर झालेला 
आहे. हायकोटाचा िनणय होईपयत आपण काह  करणार नाह . 
 
 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, आमचा चचला वरोध आहे. 
 
 
मा.महापौर – एक िमिनट सवानी खाली बसा. आपण हायकोटाचा कुठलाह  अवमान होणार 
नाह , यासह वषय मंजूर केला आहे. यांनी हात वर केले आहेत, यांचा सवाचा चचला वरोध 
आहे. यांचा हजेर  म टरव न वरोध न दवून घेतलेला आहे.  

 
(सभागृहात ग धळ) 

 
मा.महापौर – तुम या सग यांचे हणणे ऐकून घेतले आहे. सग यांचा वरोध न दवून घेतलेला 
आहे. हजेर  म टरवर जेवढ  नावे आहेत, तेव या रा वाद  काँ ेस पाट चे सग यांचा वरोध 
न दवलेला आहे. हजेर  म टरवर जेवढे हजर आहेत, तेवढे रा वाद  काँ ेस, िशवसेना आ ण 
म.न.से. प ा या सद यांचा वरोध न दवून घे यात येत आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
 ठराव मांक - १६३     वषय मांक – ३ 

दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शासन/१/का व/६१४/२०१७,            
           द.२३/०८/२०१७ 

               २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
    ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
              ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७  
              ५) मा.महापािलका सभा ठ. .११९ द.०५/०२/२०१८   
              ६) मा.महापािलका सभा ठ. .१४९ द.२८/०२/२०१८    
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       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, 
द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व 
मा.महापािलका सभा ठराव . ५०३, द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार 
कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन मा यतेकामी सादर कर यात आले या 
. शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मळु तावा या अनुषंगाने 

मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी पञ .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत.             

1)   आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध 
अिधका-याचंी अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य अिधकार  
या पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास मा यता देणे 
यो य ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे 
यांची पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा 
ठेऊन यावर फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ४५ (४) मधील तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.            

           यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती सभा 
आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर केलेला 

ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  
वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे 
पद द.०१/०५/२०११ पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यामं य े आरो य वै क य अिधकार    
पदो नतीकर ता आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य 
संचालक (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून 
अित र  पदभार सोप व यात आलेला आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
महापािलका सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य 
संचालक या पदाबरोबर आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 
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4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता 

आव यक असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळव,ेवै क य अिधकार  हे 
एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)  दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  

पदे एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत 
िनणय घेतला.   तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण 
अित र  आरो य वै क य अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये 
आ ण कत ये व जबाबदा-या समान अस याने पदाकर ता आव यक असणार  
एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण करणारे एकमेव वै क य 
अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळव े (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांना अित र  
आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने 
िशफारस केलेली होती. यानुसार आदेश . शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ 
अ वये डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात 
आलेली आहे. 

 
6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे.  

द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-याचंी शै णक 
अहता व सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता-एम.बी.बी.एस., ड .पी. 
एच) यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. 
यानुसार पदो नती सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन 

मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य 

वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन िनदशानुसार आरो य 
वै क य अिधकार  पद उपल ध झा या या दनांका रोजी ( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर 
राजशेखर (एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी. 
एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता आव यक असणार  
शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर 
द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव 
वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच ह  
शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  
पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने 
सदरची बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेसमोर 

ताव सादर कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस कर त आहे. सबब,  

मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच 
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२०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या 
बाबी वचारात घेऊन महापािलका आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत 
िनणय घे याकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा 

ताव असलातर  महारा  शासन नगर वकास वभाग (न व-२२) यांचेकड ल प  
.पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश 

आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा िनणय व िशफारस वचारात 
घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे दनांक रोजी 
( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे 
(एम.बी.बी.एस.,एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत साळवे हे पदो नतीकर ता 
आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास 
डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.पवन 
वसंत साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नती कर ता वचार करणे 
आव यक होते. ह  व तु थती वचारात घेता िनयु  ािधकार  हणून पुव चे या 
पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न आरो य वै क य अिधकार  पदावर डॉ.पवन 
वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस.,एम.ड .पी.एस.एम.) यांची पदो नतीने नेमणूक करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच महारा  शासनाने दले या आदेशा वये मनपातील 
अिभयंता पदा या सेवाजे ता यादया महारा  नागर  सेवा िनयम १९८२ नसुार क न 
मा.महापािलका ठराव .८ द.०४/०१/१९८३ पासुन फेरिनवडसुची करणेबाबत महारा  
शासनाने मनपास आदेश दलेले आहेत तसेच सदर आदेशाची अंमलबजावणी करणेबाबत 
मा.उ च यायालयानेह  आदेश दलेले आहेत. सबब सदर दो ह  आदेशा वये कायकार  
अिभयंता, थाप य या पदाक रता खालील सेवा जे  उप अिभयंते ी. दपक सुपेकर,        
ी.सुिनल वाघुंडे, मा.केशव फुटाण,े ी.अिनल िशंदे, मा.रामनाथ टकल,े ी.आबासाहेब 

ढवळे, ी. कशोर महाजन, ी.राज  िशंदे, ी.अिनल राऊत यांना कायकार  अिभयंता 
( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनुकूल-७७       ितकूल- ४३ 

 
 अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमतान ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

-------- 
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मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
  

       वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.शैलेश उफ शैल  मोरे,मा. वकास डोळस यांचा ताव... 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५० द.१४/२/२०१८ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह तील सुधा रत मंजूर वकास योजने 
नुसार मौजे पंपर  वाघेरे मधील स.न.२,३,४,५ व ११ यास सी.स.न. ८६६, ८६८, ८६९, ८७०, 
८७१, ८७४, ८७५, ८७७, ८७८ व ८७९ या िमळकती मधून १५.०० मी. ं द वकास योजना 
र ता ता वत आहे. सदर र याचा भाग हा एफ.एस.आय, ट .ड .आर. ारे महापािलके या 
ता यात आलेला आहे. सदर या र याचा बहुतांश भाग हा महापािलके या ता यात आलेला 
नाह . सदरचा र ता वकिसत झा यास पंपर  गावाकडे जाणा-या र यावर ल ताण कमी 
होऊन वाहतूक सुलभ होणार आहे. तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 

करणेस मा यता देणते येत आहे. 
 
मा. वकास डोळस-मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  

बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता भाग . २ (साखळ  . ७/०४० ते चेनेज . ८/२५० 
पयत ड  पी र ता वकिसत करण,े िन वदा नो. . १०/२-२०१४/१५ आदेश . 
था/लेखा/१/का व/७९९/२०१४ द.२७.८.१४ अ वये मा.कृ णाई क शन इ ा. ा. िल. 

यांना देणेत आले आहे. सदरचे काम गतीपथावर असून सदर कामांतगत वदयुत वषयक 
कामां या िश लक रकमेतून च-होली फाटा ते च-होली गावाकडे जाणा-या न जक या र यावर 
वदयुत वषयक कामे करणेस (Change of site) थळ बदलास मा यता देणेत यावी. तसेच 
भाग .७ वडमुखवाड  स.न.ं १२३ मधील मनपा या ता यात आले या सु वधा भुखंड 
वकसीत करणे िन वदा . १३/०१-२०१५-१६ या कामात झाले या मुळ प रमाणात वाढ 
झा याने (Scope Variation) कामास सुधार त मा यता घेणे आव यक आहे. यानुसार सदर 
कामास सुधार त शासक य र. . ३,००,००,०००/- र कमेस काय र मा यता देणेत यावी. 
तसेच दापोड  महा मा फुलेनगर झोपडप ट  मधुन वकास आराखडयानुसार ३० मीटर र ता 
आहे. सदर र ता वकसीत होणे आव यक आहे. तसेच या ठकाणी असलेला डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांचा अधपुतळयाला कोणताह  ध का न लावता सुरवातीला उपल ध असणार  १५ 
मीटर जागा कंवा जी उपल ध असलेली जागा याचा वापर क न पुढ ल बाजुस ३० मीटर र ता 
करणेत यावा. या र याम ये काह  झोपडया असुन या र ताबाधीत आहेत. या सव 
र ताबाधीत झोपड धारकांचे िनयमानुसार पुनवसन होणे आव यक आहे. सदर महा मा 
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फुलेनगर मधील र ताबाधीत झोपडप ट धारकांचे पुनवसन झाले िशवाय र ता रकामा होणार 
नाह  व र ता वकसन ह  करता येणार नाह . तसेच सदर झोपडप ट  घोषीत असुन खाजगी 
जागेवर अस याने या झोपडप ट म ये र याने बाधीत होणा-या झोपडप ट धारकांचे ता पुरते 
व पात थम दापोड  येथील आर ण .३/५ येथे पञाशेड तयार क न या जागेवर 
थलांतर त कराव.े या र ताबाधीत पाञ व अपाञ झोपड धारकांना मनपा या  िनयमावलीनुसार 

पंत धान आवास योजने अंतगत तयार होणा-या सदिनकेम ये लाभ देऊन लवकरात लवकर 
पुनवसन करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील ताथवडे 
गावातील पशुसंवधन वभागा या मालक चे सावजिनक/िनमसावजिनक योजनातील स.नं. १६ 
व १७ मधील सुमारे ७.२५ हे. ेञ, स.न.ं १८ व १९ सुमारे ९.२० हे. ेञ, स.नं.२० व २१ 
मधील ७.९३ हे. ेञ, स.नं. २२ व २३ मधील ८.२५ हे. ेञ ह  जागा र हर ं ट डे हलपमट 
व अ युजमट पाक या योजनासाठ  वकास योजनेत आर ीत कर यासाठ  महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच 
फेरबदलाची वह त कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास 
मा.महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता दे यात येत आहे.  तर  सदरची 
जागा संबंिधत वभागाकडून चिलत िनयमानुसार ता यात घेऊन भूसंपादन कर यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मंजुर वकास योजनेतील व वध 
आर णा या जागा ता यात घेताना ट.ड .आर./एफ.एस.आय. अथवा भूसंपादन कायदयानुसार 
आिथक मोबदला या माणे कायवाह  कर यात येते. स थतीत ट.ड .आर. चा दर कमी 
झालेला अस याने िमळकतधारक आर णाने बािधत ेञ ट.ड .आर. चे बद यात ता यात 
दे यास तयार होत नाह त. तसेच िमळकतधारक शेतकर  अस यास यास ट .ड .आर. 
/एफ.एस.आय. बाबतची या माह त नस याने यांचा जागा ता यात दे यास वरोध 
असतो. यामुळे आर त जागा ता यात घे यासाठ  ज हािधकार  यांचे मा यमातून 
भुिमसंपादन कायदया वये भूसंपादनाची कायवाह  करणे भाग पडते व यास बराच कालावधी 
लागतो. 

 महानगरपािलकेने यापवु  मा.महानगरपािलका सभा ठराव . ३९९, द.२१/१०/२०१३ 
नुसार बी.आर.ट . र यातील तसेच बी.आर.ट . यितर  भुसंपादनाकामी पाठ वले या व 
संयु  मोजणी झाले या तावातील जागा खाजगी वाटाघाट ने ता यात घे यास मा यता 
दलेली आहे. तशाच प दतीने यापुढे प.ंिचं.म.न.पा. ेञातील िमळकतधारक मंजुर वकास 
योजनेतील आर णा या/ र या या तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ 
अ वये घोषीत र ते इ. सव सावजिनक योजनासाठ  आर त असणा-या जिमनी खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात देत असतीलतर सदर या जागा खाजगी वाटाघाट ने रोख 
मोबद या या बद यात ता यात घे यास यासाठ  येणा-या खचास व सदरचा खच नगररचना 
वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या लेखािशषातून करणेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच 
महारा  शासनाने द.०७/१०/२०१७ चे शासनिनणया वये महापािलका ह तील डसबर २०१५ 
पुव ची अनिधकृत बांधकामे शमन शु क आका न िनयिमत करणेबाबत िनयम िस द केले 
आहे. यानुसार महानगरपािलकेने अनिधकृत बांधकामे िनयिमत करणेसाठ  वृ पञात िनवेदन 
दलेले आहे तसेच िनयिमतीकरणासाठ  वतंञ क  थापन करणेत आले आहे. जाह र कटन, 
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िस द  व याबाबतची मा हती महानगरपािलकेचे www.pcmcindia.gov.in  या संकेत थळावर 

उपल ध केली आहे. तर ह  आतापयत ९ अजदारांनी अज दाखल केले आहेत. 
याव न िनयिमतीकरणासाठ  िमळणारा ितसाद अ यंत अ प आहे. 

िनयिमतीकरणासाठ  आकार यात येणारा शु क कमी के यास नाग रकांना सोयीचे होईल. 
नागर क मोठया माणावर िनयिमतीकरण क न घेतील व महापािलकेचा महसुलह  वाढेल व 
अनिधकृत बांधकामावर करावया या कारवाई  कमी होईल. 

   सबब सोबत जोडले या त या माणे शु काचे कमी केलेले दर मुदतवाढ सह िन त 
करावेत व या माणे दर आका न िनयमीतीकरण करणेस मा यता देणेकामी शासनाकडे 
पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. शासन मा यतेनंतर या माणे िनयिमतीकरण कर याचा 

तावास मा यता देणेत यावी.                   

 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
 ठराव मांक - १६४     वषय मांक – ४ 

दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.शैलेश उफ शैल  मोरे,मा. वकास डोळस यांचा ताव... 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५० द.१४/२/२०१८ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह तील सुधा रत मंजूर वकास योजने नुसार 

मौजे पंपर  वाघेरे मधील स.न.२,३,४,५ व ११ यास सी.स.न. ८६६, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, 
८७४, ८७५, ८७७, ८७८ व ८७९ या िमळकती मधून १५.०० मी. ं द वकास योजना र ता 

ता वत आहे. सदर र याचा भाग हा एफ.एस.आय, ट .ड .आर. ारे महापािलके या ता यात 
आलेला आहे. सदर या र याचा बहुतांश भाग हा महापािलके या ता यात आलेला नाह . 
सदरचा र ता वकिसत झा यास पंपर  गावाकडे जाणा-या र यावर ल ताण कमी होऊन 
वाहतूक सुलभ होणार आहे. तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता भाग . २ (साखळ  . ७/०४० ते 
चेनजे . ८/२५० पयत ड  पी र ता वकिसत करण,े िन वदा नो. . १०/२-२०१४/१५ आदेश 
. था/लेखा/१/का व/७९९/२०१४ द.२७.८.१४ अ वये मा.कृ णाई क शन इ ा. ा. 

िल. यांना देणेत आले आहे. सदरचे काम गतीपथावर असून सदर कामांतगत वदयुत वषयक 
कामां या िश लक रकमेतून च-होली फाटा ते च-होली गावाकडे जाणा-या न जक या र यावर 
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वदयुत वषयक कामे करणेस (Change of site) थळ बदलास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
भाग .७ वडमुखवाड  स.न.ं १२३ मधील मनपा या ता यात आले या सु वधा भुखंड 
वकसीत करणे िन वदा . १३/०१-२०१५-१६ या कामात झाले या मुळ प रमाणात वाढ 
झा याने (Scope Variation) कामास सुधार त मा यता घेणे आव यक आहे. यानुसार सदर 
कामास सुधार त शासक य र. . ३,००,००,०००/- र कमेस काय र मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच दापोड  महा माफुलेनगर झोपडप ट  मधुन वकास आराखडयानुसार ३० मीटर र ता 
आहे. सदर र ता वकसीत होणे आव यक आहे. तसेच या ठकाणी असलेला डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांचा अधपुतळयाला कोणताह  ध का न लावता सुरवातीला उपल ध असणार  १५ 
मीटर जागा कंवा जी उपल ध असलेली जागा याचा वापर क न पुढ ल बाजुस ३० मीटर र ता 
करणेत यावा. या र याम ये काह  झोपडया असुन या र ताबाधीत आहेत. या सव 
र ताबाधीत झोपड धारकांचे िनयमानुसार पुनवसन होणे आव यक आहे. सदर महा माफुलेनगर 
मधील र ताबाधीत झोपडप ट धारकांचे पुनवसन झाले िशवाय र ता रकामा होणार नाह  व 
र ता वकसन ह  करता येणार नाह . तसेच सदर झोपडप ट  घोषीत असुन खाजगी जागेवर 
अस याने या झोपडप ट म ये र याने बाधीत होणा-या झोपडप ट धारकांचे ता पुरते व पात 
थम दापोड  येथील आर ण . ३/५ येथे पञाशेड तयार क न या जागेवर थलांतर त 

कराव.े या र ताबाधीत पाञ व अपाञ झोपड धारकांना मनपा या  िनयमावलीनुसार पंत धान 
आवास योजने अंतगत तयार होणा-या सदिनकेम ये लाभ देऊन लवकरात लवकर पुनवसन 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील ताथवडे 
गावातील पशुसंवधन वभागा या मालक चे सावजिनक/िनमसावजिनक योजनातील स.नं. १६ 
व १७ मधील सुमारे ७.२५ हे. ेञ, स.न.ं १८ व १९ सुमारे ९.२० हे. ेञ, स.नं.२० व २१ 
मधील ७.९३ हे. ेञ, स.नं. २२ व २३ मधील ८.२५ हे. ेञ ह  जागा र हर ं ट डे हलपमट 
व अ युजमट पाक या योजनासाठ  वकास योजनेत आर ीत कर यासाठ  महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेस तसेच 
फेरबदलाची वह त कायवाह  पुण क न ताव शासन मंजुर तव सादर कर यास 
मा.महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता दे यात येत आहे.  तर  सदरची 
जागा संबंिधत वभागाकडून चिलत िनयमानुसार ता यात घेऊन भूसंपादन कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मंजुर वकास योजनेतील 
व वध आर णा या जागा ता यात घेताना ट.ड .आर./एफ.एस.आय. अथवा भूसंपादन 
कायदयानुसार आिथक मोबदला या माणे कायवाह  कर यात येते. स थतीत ट.ड .आर. चा 
दर कमी झालेला अस याने िमळकतधारक आर णाने बािधत ेञ ट.ड .आर. चे बद यात 
ता यात दे यास तयार होत नाह त. तसेच िमळकतधारक शेतकर  अस यास यास ट .ड .आर. 
/एफ.एस.आय.बाबतची या माह त नस याने यांचा जागा ता यात दे यास वरोध असतो. 
यामुळे आर त जागा ता यात घे यासाठ  ज हािधकार  यांचे मा यमातून भुिमसंपादन 

कायदया वये भूसंपादनाची कायवाह  करणे भाग पडते व यास बराच कालावधी लागतो. 
 महानगरपािलकेने यापुव  मा.महानगरपािलका सभा ठराव . ३९९, द.२१/१०/२०१३ 

नुसार बी.आर.ट . र यातील तसेच बी.आर.ट . यितर  भुसंपादनाकामी पाठ वले या व 
संयु  मोजणी झाले या तावातील जागा खाजगी वाटाघाट ने ता यात घे यास मा यता 
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दलेली आहे. तशाच प दतीने यापुढे प.ंिचं.म.न.पा. ेञातील िमळकतधारक मंजुर वकास 
योजनेतील आर णा या/र या या तसेच महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५ 
अ वये घोषीत र ते इ. सव सावजिनक योजनासाठ  आर त असणा-या जिमनी खाजगी 
वाटाघाट ने मनपा या ता यात देत असतीलतर सदर या जागा खाजगी वाटाघाट ने रोख 
मोबद या या बद यात ता यात घे यास यासाठ  येणा-या खचास व सदरचा खच नगररचना 
वभागाकड ल भूसंपादन िनधी या लेखािशषातून करणेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच महारा  शासनाने द.०७/१०/२०१७ चे शासनिनणया वये महापािलका ह तील डसबर 
२०१५ पुव ची अनिधकृत बांधकामे शमन शु क आका न िनयिमत करणेबाबत िनयम िस द 
केले आहे. यानुसार महानगरपािलकेने अनिधकृत बांधकामे िनयिमत करणेसाठ  वृ पञात 
िनवेदन दलेले आहे तसेच िनयिमतीकरणासाठ  वतंञ क  थापन करणेत आले आहे. जाह र 
पकटन, िस द  व याबाबतची मा हती महानगरपािलकेचे www.pcmcindia.gov.in  या 
संकेत थळावर उपल ध केली आहे. तर ह  आतापयत ९ अजदारांनी अज दाखल केले आहेत. 

याव न िनयिमतीकरणासाठ  िमळणारा ितसाद अ यंत अ प आहे. 
िनयिमतीकरणासाठ  आकार यात येणारा शु क कमी के यास नाग रकांना सोयीचे होईल. 
नागर क मोठया माणावर िनयिमतीकरण क न घेतील व महापािलकेचा महसुलह  वाढेल व 
अनिधकृत बांधकामावर करावया या कारवाई  कमी होईल. 

   सबब सोबत जोडले या त या माणे शु काचे कमी केलेले दर मुदतवाढ सह िन त 
करावेत व या माणे दर आका न िनयमीतीकरण करणेस मा यता देणेकामी शासनाकडे 
पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. शासन मा यतेनंतर या माणे िनयिमतीकरण कर याचा 

तावास मा यता देणेत येत आहे.                   

 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

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

मा.सोनाली ग हाणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

       वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५१ द.१४/२/२०१८ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह तील सुधा रत मंजूर वकास योजने नुसार 
मौजे पंपर  वाघेरे मधील स.न.७,२२३ व २२४ यासंी सी.स.न. ९४०, ९५६, १०५४, १०५५, 
१०६१, १०७९, १०८०, ७५० व ७५१ या िमळकती मधून १८.०० मी. ं द वकास योजना र ता 

ता वत आहे. सदर र याचा भाग हा एफ.एस.आय, ट .ड .आर. ारे महापािलके या ता यात 
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आलेला आहे. सदर या र याचा बहुताशं भाग हा महापािलके या ता यात आलेला नाह . 
सदरचा र ता वकिसत झा यास पंपर  गावाकडे जाणा-या र यावर ल ताण कमी होऊन 
वाहतूक सुलभ होणार आहे. तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता 
देणते येत आहे. 
 
मा.सा रका स ते– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

मा.राज  गावडे- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मौजे िचंचवड येथील 
स.नं. २८८ ते २९१ म ये आर ण . २३३ साठ  ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान हे योजन 
असुन अदाजे ेञ ८००० चौ.मी. आहे. यापैक  ट ड आरचे बद यात आर णा या द णेकड ल 
साधारणत: २८०० चौ.मी. ेञ मनपा या ता यात आले आहे. उवर त ेञ अदयाप मनपाचे 
ता यात येणे बाक  आहे. तर  स या ता यात आले या २८०० चौ.मी. भागाम ये ाथिमक 
शाळा व खेळाचे मैदान ऐवजी डा संकुल असा बदल करणे आव यक आहे व उवर त 
भागासाठ  ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान हे आर ण कायम ठेवणे आव यक आहे. यानुसार 
आर ण . २३३ ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान मधील द णेकड ल साधारणत: २८०० 
चौ.मी. ेञाचे योजनात बदल क न महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ 
अ वये फेरबदल  क न याऐवजी डा संकुल हे आर ण कर यास मा यता देणेत यावी. 
सदर वषय कायम होणेची वाट न पाहता मा.आयु  यांनी हरकती सूचना मागऊन अंितम 
िनणय घेणेस मा यता देणेत यावी. सदर वषयाबाबत पुढ ल कायवाह  क न व शासनास 

ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सोनाली ग हाणे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - १६५     वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.शैलशे उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 

                   २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .५१ द.१४/२/२०१८ 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह तील सुधा रत मंजूर वकास 
योजननेुसार मौजे पंपर  वाघेरे मधील स.न.७,२२३ व २२४ यांसी सी.स.न. ९४०, ९५६, १०५४, 
१०५५, १०६१, १०७९, १०८०, ७५० व ७५१ या िमळकती मधून १८.०० मी. ं द वकास योजना 
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र ता ता वत आहे. सदर र याचा भाग हा एफ.एस.आय, ट .ड .आर. ारे महापािलके या 
ता यात आलेला आहे. सदर या र याचा बहुतांश भाग हा महापािलके या ता यात आलेला 
नाह . सदरचा र ता वकिसत झा यास पंपर  गावाकडे जाणा-या र यावर ल ताण कमी 
होऊन वाहतूक सुलभ होणार आहे. तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 

करणेस मा यता देणेत यते आहे. तसेच मौजे िचंचवड येथील स.नं. २८८ ते २९१ म ये 
आर ण . २३३ साठ  ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान हे योजन असुन अदाजे ेञ ८००० 
चौ.मी. आहे. यापैक  ट ड आरचे बद यात आर णा या द णेकड ल साधारणत: २८०० 
चौ.मी. ेञ मनपा या ता यात आले आहे. उवर त ेञ अदयाप मनपाचे ता यात येणे बाक  
आहे. तर  स या ता यात आले या २८०० चौ.मी. भागाम ये ाथिमक शाळा व खेळाचे मैदान 
ऐवजी डा संकुल असा बदल करणे आव यक आहे व उवर त भागासाठ  ाथिमक शाळा व 
खेळाचे मैदान हे आर ण कायम ठेवणे आव यक आहे. यानुसार आर ण . २३३ ाथिमक 
शाळा व खेळाचे मैदान मधील द णेकड ल साधारणत: २८०० चौ.मी. ेञाचे योजनात बदल 
क न महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये फेरबदल  क न याऐवजी 

डा संकुल हे आर ण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदर वषय कायम होणचेी वाट न 
पाहता मा.आयु  यांनी हरकती सूचना मागऊन अंितम िनणय घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सदर वषयाबाबत पुढ ल कायवाह  क न व शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना 
अिधकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

-------- 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

       वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ना वयो/०५/का व/२७/२०१८  

   द.१२/०२/२०१८ 

 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत  १) मागासवग य युवकांना परदेशातील उ च 
िश णासाठ  अथसहा य देण.े ह   योजना काया वत आहे.  या योजने म ये अथसहा याचा 
धनादेश वेश घेतले या व ा पठाचे नावे काढ यात येतो. या ऐवजी व ा याचे नावे धनादेश 

कंवा  ECS ारे लाभ देणेत यावा अशी दु ती करणे आव यक अस याने यास           
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मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  प   ‘‘अ     ’’ नुसार या सुधार त 
योजनेला मा यता देणते यावी. 
 
मा.उषा मुंढे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 
मा.सिचन िचखले – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंधू,  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात येणा-या 
मागासवग य क याणकार  योजन े अंतगत  मागासवग य युवकांना परदेशातील उ च िश णासाठ  

अथसहा य देण.े या योजनेत प हली चूक होती क , या- या व ापीठा या नावाने चेक देत 
होतो. तो आता व ा या या नावाने देणार आहोत. संबंिधत अिधका-यांनी स व तर मा हती 
ावी. कारण हा खूप चांगला िनणय आहे. पण याचे वाईट प रणाम सु ा होऊ शकतात.      

यातून पुढे कोणताह  अिधकार ,कोणताह  नगरसेवक कंवा तो व ाथ  याचे नाव खराब होणार 
नाह  याची आपण काळजी घेऊ.  

 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, मी 
पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- दु ती उपसूचना आहे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माहे 
फे ुवार  २०१८ या मा.महापािलका सभेम ये पाणीपुरव या संदभातले काह  ठराव केल ेहोते. 
उपसूचना दली होती. मीटर रड ंग माणे आकारणी करताना येक िनवासी ाहका या, 

येक सदिनका, येक कुटंूब .१००/- अशी सूचना केली होती.  
 
मा.महापौर – मा. वलास म डगेर  ह  उपसूचना वषयाला सुसंगत नाह .  
 

(सभागृहात ग धळ) 
 

मा.महापौर- मी यांना सांिगतलेय क  ह  उपसूचना वषयाला सुसंगत नाह . तर  तु ह  कशाला 
बोलताय. तु ह  कशाला उठताय. मी इथे आहे ना. तु ह  इथे येऊन बसा, तेवढेच तुमचे 
करायचे राह ले आहे. मा.मंगलाताई कदम व मा.वैशालीताई घोडेकर तु ह  इथे बसा. मी खाली 
बसतो. आता तेवढेच राह ले आहे.  

(सभागहृात ग धळ) 
 

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, तु हाला वाटत असेलतर आ ह  सभागृह चालवतो.  

 
मा.अिभषेक बारणे – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, आज मा.मंगलाताई कदम यांनी 
महापौरांशी जे िनवेदन केले आहे, याब ल मी यां या िनलंबनाची मागणी करतो.  

 
मा.महापौर – तु ह  वषयावर बोला. मला कशाला सांगताय. मा.मंगलाताई कदम मी यांना 
सांिगतलेय. तु ह  वषयावर बोला.  
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मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब,तु हाला मु ाम सभागृह असे चालवायचे आहे का.  

 
मा.महापौर – मी यांना सांिगतल ेआहे क , वषयावर बोला. यांचा तो वषय नाह .  

 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, यांनी 
सांिगतल े आहे. मा. वलास म डगेर  यांना सांिगतल.े ताई,तु ह  स मा.महापौर होता. तु ह  
बसा. मला मा हत आहे, तु हाला वरोधच करायचा आहे. मा.महापौर साहेब,या वषयात 
अ कर साहेबांना खुलासा करायला लावा.   

 
मा.महापौर- मा.अ कर साहेब, वषयाचा खुलासा करावा.  

 
मा.अ कर ( .अित.आयु )-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मागासवग य 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत परदेशातील 
उ च िश णासाठ  अथसहा य देणे ह  योजना काया वत आहे. या योजनमे ये जे लाभाथ  
यांची िनवड होईल, जे लाभाथ  परदेशात आहेत, यांना यापूव  यांनी या व ापीठात वेश 
घेतला आहे, या व ापीठा या नावाने धनादेश काढ यात येत होता. हा धनादेश या 
व ा या या नावे काढ यात यावा, यासाठ  हा ताव आलेला आहे. यात अशी त ार  
आ या क , हा धनादेश परदेशातील शै णक व ापीठ आहे, यां या नावे चेक काढतो. याला 
बराचसा वलंब होतो. ितथे खाते काढण,े ते खाते काढून या खा यात र कम जमा करणे व 
ितथ या व ा याना ा  होणे यासाठ  बराचसा वलंब होतो. या अनुषंगाने म हला बाल 
क याण सिमतीत वषय झाला होता. या अनुषंगाने मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत 
हा धनादेश व ापीठाऐवजी लाभा या या नावाने दे याचा ताव मा यतेसाठ  सभागृहापुढे 
सादर केला आहे.  

 
मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प कार बंधू, आज 
एवढ  चांगली योजना सभागृहासमोर आणली आहे. मागासवग य युवकांसाठ  चांगली योजना 
आणताय मग मराठा समाजातील त णांनी काय पाप केले आहे. ह  योजना आिथक िनकषांवर 
का आणत नाह . कुठेतर  दोन पाऊले वेगळा वचार क न पुढे चाला ना.  

मी उपसूचना क  इ छतो क , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती 
वभागामाफत सव जाती धमातील वदया याना आिथक िनकशावर अथसहा य दे यास 
मा यता देणेत यावी.   

 
मा.िनलेश बारण-े मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
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मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, हा 
वषय अितशय चांगला आहे. मला वाटते क , व ापीठाला पैसे दलेतर जा त पारदश  होईल. 
मा.अ कर साहेब, तु हाला वाटत नाह  का याचा दु पयोग होऊ शकतो. व ा यानी उ च 
िश णासाठ  पैसे घेतले आ ण ते उ चिश णासाठ  गेले नाह तर काय करणार. आर.ड . या 
व पात दलेतर व ापीठाला पैसे जातात. खरेतर या शहरात गर ब लोग खूप आहेत. सव 

जातीधमाचे लोक आहेत. गर ब व ा याना दलेतर यांना सु ा िशकता येईल. ईसीएस ारे 
डायरे ट व ापीठांना पैसे जातात. पण असे वतः या नावे दले आ ण परदेशात गेलाच 
नाह तर काय करणार आहात. यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी यव थत हावी. एवढेच 
मला सभागृहा या िनदशनास आणून ायचे आहे. चांग या लोकांना याचा फायदा होत 
असेलतर या कोणातून सभागृहाने वचार करावा.  
 
मा.सुिनता तापक र - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, या 
६ नंबर या वषयात अट -शत म येच दले आहे क , अजदार व ा या या अजासोबत 
अ यास म सु  झा यानंतर बोनाफाईड स ट फकेट सादर करणे आव यक आहे. हणजे 
व ाथ  याचा लाभच घेणार आहेत. म हला व बालक याण सिमती या वतीन ेमा. मोद कुटे 
यांनी दलेली उपसूचना मा य कर यात यावी. ध यवाद.  
 
मा.सिचन िचखल े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, खरेतर 
खूप चांगली योजना, आपण सभागृहामाफत सव व ा याना देऊ इ छतो आहोत. खूप चांगला 
िनणय आहे. मा. मोद कुटे यांनी सूचना मांडली क , सव जातीं या व ा याना लाभ हावा. ह  
उपसूचना आपण मंजूर केली आहे. यासाठ  तुमचे मनापासून हाद क अिभनंदन करतो आ ण 
आभारह  मानतो. खरेतर खूप वाईट प र थती आहे. व ा याना खूप िशकायची इ छा असते. 
िशकून पुढे जायची इ छा असते. परंतू काह  व ाथ  कौटंू बक कारणा तव कंवा गर ब 
अस यामुळे पुढे जाऊ शकत नाह त. माझी मा.महापौर साहेबांना वनंती असेन क , हा वषय 
खूप सुंदर आहे. परंतू यात गैर यवहार होऊ नये हणून आपण यात थोडेसे ल  घालावे अशी 
वनंती करतोय. जर एखादा व ाथ  उ च िश णासाठ  बाहेर जातो, तर ह  द ड लाख पये 
र कम खूप कमी आहे. आपण यात अजून एक/दोन लाख वाढवून देऊ शकतो का, याचाह  
सव सभागृहाने वचार केला पाह जे. एवढे बोलून थांबतो, ध यवाद.  
 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू आ ण 
आज े ागॅलर त जमलेले माझे बंधू आ ण भिगनी, हा वषय खूप चांग या प तीने आणलेला 
आहे. याब ल म हला बालक याण सिमतीचे मी थम अिभनंदन करतो. मा. मोद कुटे यांनी 
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जी उपसूचना केली आहे. मी यांचेह  अिभनंदन करते. आपण सग या योजना करतोय. पण 
मा.महापौर साहेब या योजना करताना, या योजना राबवताना या कती यश वी प तीने 
राबव या जातात. आज दहावीतील मुले यांना ८० ट के/७५ ट कवर ल मुलांना आपण 
अनुदान देतोय कंवा यांना कॉलरशीप देतोय. कॉलरशीपचे कती जणांचे चेक अजून दलेले 
नाह त. आज १०वी. या मुलांचे ११ वी चे वष संपत आल.े १२ वी. चे पुढ ल वष संपत आल.े 
तर सु ा आज यांना अजून कॉलरशीपचे चेक दले गेलेले नाह त. यांचे चेक अजून का दल े
गेलेले नाह त, याब ल अ हवले व बहा रपुरे जे कोणी अिधकार  आहेत, यांनी इथे सादर 
करावे क , या प तीचे अजून चेक का दले गेलेले नाह त. आ ह  जे हा जे हा अ हवले यांना 
वचारले आहे. ते हा यांनी एकच उ र दले आहे क , अजून ु ट नी झालेली नाह . पा  
झाले नाह त. अपा  झाले नाह त. या गो ी हो यासाठ  पूण एक वष लागते का. पा  अपा ची 
याद  पा हजे असेलतर ह  याद  भागिनहाय हणजे अ,ब,क,ड,इ,फ अशी दली जाते. जर 
आम या येक व ा या या फॉमवर भाग मांक कुठला ते िल हला जातो. जर माझा 
भाग .२० असेलतर आ हाला या प तीची याद  का दली जात नाह . मा या भाग .२० 

मधून आ ह  एव यांनी फॉम भरले असतीलतर आ हाला पा  अपा ची याद  का दली जात 
नाह . अिधका-यांची जी अरेरावी, मनमानी आहे, ती कुठेतर  बंद झाली पाह जे. आजपयत चेक 
का आले नाह त. यांना एक एक वष का खोळंबायला लागते. ु ट नी कुठ या प तीने केली 
जाते, याचा खुलासा करावा एवढ  वनंती करते.  
 
मा.मंगला कदम- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, 
नागरव ती वकास योजना वभागामाफत युवकांना परदेशातील उ च िश णासाठ  जे अनुदान 
देतो यासंदभात हा वषय आहे. मुले िशकायला गेलीतर यां या नावे ईसीएस करायचे 
असेलतर ते कती मुदतीत केले आहेत. मुलांना िशकवताना यांना यो य मागाने चांग या 
प तीने पैसे िमळावेत हेच यामागील उ  आहे. मी तापक र ता चे मनापासून वागत करते 
आ ण मा. मोद कुटे यांचे पण मनापासून वागत करते. हा वषय मागासवग य योजना या 
वषयातून देऊ नयेतर म हला बालक याण योजना मधूनच हा वषय दे यात यावा. नाह तर 
उ ा असे हायचे क , यांची सं या वाढलीतर यांना अनुदान ायला पैसे कमी पडल.े हणनू 
पु हा सभागृहात असा ग धळ होऊ नये क , यां यावर अ याय झाला. आ ा जी उपसूचना 
दली, ती म हला बालक याण मधून अनुदान दे यात याव.े आज पंपर  िचंचवडम ये म हला 
बालक याणचे बजेट आ ण म हला बालक याणचे काम चालले आहे. ितथे जी तीन/चार लोकं 
भरली गेली आहेत. आ ा एका म हला भिगनींनी सांिगतले क , दहावीचे व ाथ  असतील, 
वधवा योजना असेल. बचतगटांना दहा वष झाली आहेत. या बचत गटां या फाईल बिघत या. 
मी वतः अ हवले यां याशी बोलल.े यांनी काय सांिगतले तर दर म ह याची ए  झाली 
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पाह जे. अहो, शेवट  या म हला आहेत. एखाद या घर  कधी कोणी आजार  पडते. तु ह  ितचे 
आ ापयतचे पासबुक अपडेट आहे ते बघा ना. जर यांचे दहा वषाचे पासबुक अपडेट नसेलतर 
तु ह  यांना अनुदान देऊ नका. पण तुमची या म ह यातली ए  नाह , हा कागद नाह . मग 
आ ह  यांना हणालो क , तु ह  कती फाईल अपा  के या आहेत ते तर  दाखवा. मा.आयु  
साहेब, अपा ची याद  करायला नको का. जर यांची खाली एवढ  यं णा आहे, तर मला सांगा. 
जर १० वष झाले या बचत गटांना अनुदान दलेतर कुठली म हला काय कारणासाठ  अपा  
ठरली. हे पुढ या वष  जे हा ती म हला आम याकडे ओरडत येईल, मा याकडे नाह  पण बाक  
कोणाकडे जातील. यावेळ  समजेल क , अरे, इत या उशीरा का सांिगतल.े आप याकडे 
महापािलकेत ती यं णा नाह . महापािलका पेपरलेस करायची असे आपण नेहमी हणतो. मग 
तु ह  यात सगळे फट ंग का करत नाह . यात काय-काय कागदप े अपणू आहेत. का 
हणून तु ह  देत नाह . करकोळ गो ी असतात. काह तर  असेल क , याची वाट लावायची. 

फाईलींची थ पी पडलेली आहे. ितथून ती फाईल काढली ते हा दोन म हलां या फाईलींची दोन 
पाने खरेतर ती ितथून िनघाली का घेताना तशी घेतली. म हलांची १० वषाची फाईल एवढ  
होते. तु ह  यां या फाईलम ये बघा. प ह या वषाला चालू कामकाज बघा व शेवट या 
म ह याचे कामकाज बघा. पाच वषातले कामकाज बघा. १० वष बँक अकाऊंट चालू आहे 
हणजे तो बचत गट १० वष चालू आहे. पण इथे असे अ जबात नाह . कती म हलांना अपा  

केले गेले ते पण बिघतले गेले पाह जे. मला असे सांगायचेय क , आपण आज ह  योजना अट 
िशिथल कर यासाठ  आणतोय. मग आपण आजपयत कती व ा यापयत पोचलो आहोत. 
कती व ा याना अनुदान दले गेले पाह जे, याचा खुलासा करा. अ ीकर साहेबांचा काय संबंध. 
या पो टसाठ  कोणीतर  नेमलेय ना. या अिधका-यांना सांगाव.े अ कर साहेबांनी का हणून 

खुलासा केला. हे चुक चे आहे का नाह . जर या खुच वर कोणीतर  अिधकार  आहेत तर या 
अिधका-यांनी खुलासा केला नाह तर या अिधका-याला समजणारच नाह . आ ह  यांना फोन 
केला क , या वषयाची अशी अशी फाईल आहे. तर या हणतात आ हाला मा हत नाह . जसे 
आ ा माजी चेअरमन यांनी सांिगतले क , यांनी एका डॉ टरला फोन लावला क  ते हणतात 
मला नाह  मा हत. तसेच या हणणार मला नाह  मा हत. मा.आयु  साहेब, मग काय 
करायचे. तु ह  आ हाला या गो ींत खुलासा क  शकता का. कती व ा याना मानधन दले 
गेले आ ण कती व ाथ  आज ित ा याद त आहेत, याचा खुलासा झाला पाह जे. मुले 
िशकली पाह जेत. मुलांना िश ण दले गेले पाह जे. याची याद  सांगा. का एखादा बँकेतला 
शु लक पेपर दसत नाह  हणून चार म हने ती फाईल अपा  हणून काढून घेतात. हा 
आप या महापािलकेची काम करायची प त आहे का. या लोकांना लगेच या या दवसाची 
फाईल वेगळ  करायला सांगा. मा.आयु  साहेब, आ ह  सु ा मागे हणालोय क , खरेच या 
डपाटमटमध या सग यांचा एकदा बद या करा. एकेकाला झोनवाईज पाठवून ा. एकाच 
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ठकाणी ठेवलेय. कोणाची काम करायची मनाची तयार  नाह . आजपयत म हला बालक याणचे 
बजेट चांगले आहे. आजपयत खूप चांग या योजना राबव या आहेत. इथून पुढे अनेक चांग या 
योजना आणा. परंतू या हातावेग या के या गे या पाह जेत. एक कागद,एक नंबर,एक श द, 
एखादे पान. साहेब, दहा वषा या बचत गटांची जर अशी बॉ स फाईल असेलतर यातले एक 
पान आ ह  दले होते. ते दो ह  बाजंूनी तुम याकडून काढले गेले नाह  हे कशाव न. हणून 
तु ह  प हले वष, दुसरे वष असा दहा वष बचत गट चालू आहे का नाह  हे बघून या. या 
वषात ह  ए  नाह . या म ह यात ह  ए  नाह , या म ह यात हा श द नाह , हे खूप 
चुक चे आहे. नुसतेच आम याकडून अनुदान मंजूर क न घेऊन या मुलांना बेने फट पण 
िमळाला पाह जे. आ ण खुलासा करताना या डपाटमटचे जे हेड आहेत, यांना खुलासा 
करायला सांगा. आजपयत यासाठ  कती जणांनी अज केला, कती जणांनी अनुदान दल,े 
आ ा वेट ंगला कती आहेत आ ण यांना अपा  का केले गेलेय याचा खुलासा झाला पा हजे. 
ना हतर आ ह  ओरडून काह  उपयोग नाह .  
 
मा.झामाबाई बारण-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, खरेतर 
आज नागरव ती वभागातील जो काह  अनुदानाचा वषय आहे. मी थम तापक र ता चे 
अिभनंदन करते. मा. मोद कुटे यांनी उपसूचना मांडली, मी यांचेह  अिभनंदन करते. आपण 
नागरव ती वभागातून अनेक योजना राबवत असतो. मग व ा यासाठ  योजना असो कंवा 
म हला बालक याणमधून वधवा म हलांना अनुदान दे याची योजना असो. कंवा अ य या 
काह  कोसमाफत योजना राबवतो. खरेतर या योजना पंपर  िचंचवड शहरात चांग या प तीने 
राबवत असताना म हलांना एक वेगळे यासपीठ िमळालले ेआहे. मग बचत गटांमाफत असो, 
यावसाियकांमाफत असो, बचत गटांतील म हलांनी काह  काह  ठकाणी यवसाय थापन केला 
आहे. यांना काह  ठकाणी बाजारपेठ िमळू शकत नाह . आपण यां यासाठ  चांग या 
कार या योजना राबवतो. पण या म हलांना यो य मागदशन िमळाले पाह जे, ते िमळत 

नाह . व ा याना चेक दे यासाठ  हा वषय मांडला आहे. यात गैर कार होईल का असे 
मा.सिचन िचखले यांनी वषय मांडला आहे. पण यात असे काह  होऊ शकणार नाह . यां या 
अट  शत  पूण झा यािशवाय  तो चेक जाणार नाह  असे आ ाच तापक र ता नी सांिगतल.े मी 
नागरव ती वभागातील अिधका-यांना एवढे सांगु इ छते क , वधवा म हलां या फाईल घेतात. 
यात अगोदरच यांना एक पोच हणून पावती देतो. पोच देत असतानाच जर ती फाईल चेक 

केली तर पा  का अपा  कळाले क , या यां या कागदप ांची पूतता क  शकतील. परंतू 
आ ा मा.मंगलाताई कदम यांनी सांिगतले क , यात ८ म हन/ेवष  जाते. मग आ हाला 
आप याला सांगायला लागते. मी वतः जाऊन अिधका-यांकडून मा हती घेत असते. कागदप े 
जोडली गेली नाह त. रेशनकाड जोडले गेले नाह . ह  फाईल आधी घेत असताना अपा  
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सांिगतले तर कुठला कागद चुकला असलेतर ती म हला तो देऊ शकते. या आम याकडे 
चकरा मारतात क , माझा चेक कसा िमळाला नाह . परंतू पोच देतानाच फाईल घेतानाच पोच 
ायची का नाह  याची द ता या भागात या अिधका-यांनी काळजीपूवक घेतली पाह जे. खूप 
दवस झा यानंतर या म हला अनेक नगरसेवकाकंडे जात असतील, आम या म हला 
भिगनांकडे जात असतील. परंतू  यांना वाटते क , आमची फाईल मंजूर आहे. मग आ हाला 
चेक का िमळू शकत नाह . असे नाह  पाह जे. यांना कुठ याह  कागदप ांची पूतता 
अस यािशवाय पोच देऊ नय.े पंपर  िचंचवड महापािलकेत अनेक जाती धमाचे लोक आहेत. 
मा. मोद कुटे यांनी उपसूचना केली, याला मी सु ा अनुमोदन देते. सव जातीधमा या 
व ा याना लाभ िमळाला पाह जे अशी आप याला वनंती करते. ध यवाद.  

 
मा. हराबाई ऊफ नानी घुले -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, 
आम या भागातला गणेशनगर र ता ता यात येऊन देखील चार नगरसेवकांनी मागणी क न 
सु ा काह च झालेले नाह . गावठाणातला १२ मी. र ता ता यात आलेला नाह .  
 
मा.महापौर – हा वषय वषयाला ध न नाह .  
 
मा. हराबाई ऊफ नानी घुल-ेमा.महापौर साहेब, गावठाणातला १२ मी. बाजूचा र ता ता यात 
आलेला आहे. याची पण दखल घेतलेली नाह . या या कामाची मागणी केली आहे. ितथेसु ा 
काह च झाले नाह . उघ यावर पाणी जाऊन दलदल होऊन एक माणूस मरण पावला आहे. 
पेपरम ये बातमी आली होती. तर सु ा दखल घेतली नाह , ह  दखल यावी. सायकलींसाठ , 
मिशनसाठ , ाय ह ंग कूलसाठ  जवळजवळ ४०० म हलांनी अज भरला आहे. यात या ५० 
सु ा पा  झाले या नाह त. आज येक म हलेला वाटते. या उ साहाने करतात. एव या 
म हला कशा अपा  झा या असतील. या म हलेला सांगायला पाह जे क , असे असे अपूण 
आहे. हे तसंच ठेवतात. येक बाई वाट पाहत असते क  माझे नाव कधी येईल. ितला अपे ा 
असते क , माझे सु ा नाव आज ना उ ा याव.े याची काळजी यावी. येक बाईला सांगाव.े 
मी एवढेच सांगते व थांबते.  
 
मा.िनता पाडाळे- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, मला 
आप याला इथे एक वनंती करायची आहे क , १० वी, १२ वी या ८० ट के, ९० ट के गुण 
िमळाले या व ा याना आपण दहा हजार, पंधरा हजार देतो. या वष  सग या व ा याना 
ईसीएस ारे पैसे ायला सांिगतले होते. परंतू इतका ॉ लेम होतो आहे. काह  व ा याचे दोन 
म ह यांपूव  पैसे जमा झाले होते तर काह  व ा या या अकाऊंटला अजूनह  पैसे जमा झालेले 
नाह त. आ ह  येक वेळ  पासबुक घेऊन यायचे. अिधका-यांना दाखवायचे. दहा दवसांत 
होईल, आठ दवसांत होईल. शेवट  यांनी या दवशी ७/८ व ा याचे चेक काढून दल.े परंतू 
माझी महापौर साहेबांना वनंती आहे. नागर कांना व सग या नगरसेवकांना खूप ास होतो 
आहे. आपण आयु  साहेबाकंडून खुलासा क न यावा क , पूव  ईसीएस न करता सग यांना 
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चेक ारे वाटप केलेतर सगळेच फायदेशीर होईल. जेणेक न आप याला या व ा या या हातात 
चेक आणून देता येईल. याचबरोबर फोर हलर ाय ह ंगचे सगळे फॉम भ न घेतल.े यात 
या म हला पा  झा या आहेत, यांना या मोटर ाय ह ंग कूलवा यांनी सगळे डॉ युमट 

घेऊन ऑ फसम ये बोलवले होते. या म हलेने पािलकेम ये फॉम भरला, ती पा  झाली. पॅन 
काड, रेशन काड,आधार काड. या म हलेचे एकजर  डॉ यमुट नसेलतर  ते प  सांगतात, 
तुमचा फॉम भरणे श य नाह . मग हे असे का. डबल डबल डॉ युमट का. साईराज मोटर 
कूलवा यांनी येक म हलेकडून मेड कलसाठ  .१५०/- भ न घेतले आहेत. आपण दोन 

सं थांना ते काम दले आहे. पण एका सं थेने दडशे पये घेतले नाह त. काह  म हला या 
मोटर ाय ह ंग कूलवा याकडे येतात. शेजार  शेजार  राहणा-या असतात. आमचे द डशे पये 
घेतले नाह त मग तुमचे कसे द डशे पये घेतले आहेत. मी झगडे मॅडमकडे सु ा म हले या 
नंबरस हत दले होते. यांना सांिगतले होते क , असा असा ॉ लेम आहे. मॅडम हणा या, मी 
या म हलांना चौकशी क न सांगते. मग आता न क  काय करायचे याचा खुलासा झगडे 

मॅडम यांनी इथे करावा अशी मी वनंती करते.  
 
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, म हला 
बालक याण हा वषय म हलां या ज हा याचा  आहे. मी अ य ा मा.सुिनताताई तापक र 
यांचे अिभनंदन करते. यांनी म हलांसाठ  वेगवेगळे िनयोजन क न म हला बचत गटांना 
अनुदान ायचे असेल. आता तीन तीन चार चार वष फाईली पडले या आहेत. मा.मंगलाताई 
कदम मी तुमचे कौतुक करते क  तु ह  ह  गो  मा य केली क , गेले १०/१० वष फाईली पडून 
आहेत. तर सु ा म हला बचत गटानंी अनुदानासाठ  या फाईल के या आहेत, याकडे कोणीच 
ल  देत नाह . नागरव ती वभागातील एकह  अिधकार  जागेवर नसतो. मा याकडे मह वाचे 
पुरावे आहेत. मी यावेळ  नागरव ती वभागात जाऊन म हला बचत गटांची मा हती घेतली, 
यावेळ  एक/दोन अिधकार  सोडलेतर कोणीह  उपल ध नसते. मी अ हवले साहेबांकडे मा हती 

मािगतली होती. या माणसाला बोलून पण काह  उपयोग नाह . कतीतर  वेळा जाऊन म हलांनी 
यां याकडे वनंती केली तर, ते हणतात ताई, मा याकडे काह  नाह . बचतगटांचे असले, 
वधवा म हलांचे असेल, िश यवृ ीचे असेल, सायकलचे असेल, या या कामगाराला बोलवणार 
आ ण वचारणार हे काय झाल,े ते काय झाल.े याची कुठलीह  अंमलबजावणी होत नाह . 
नागरव ती वभागाकडून समाधानकारक काम केले जात नाह . आता झगडे ताई आ या आहेत. 
जे हापासून झगडे ताई आ या, मी वारंवार वनंती करते क , म हला बचत गट हा 
ज हा याचा  आहे. आपण .५०,०००/- अनुदान केल.े तु ह  २०१४-१५ या फाईली 
काढायला लाव या तर तु हाला एकह  फाईल जागेवर ठेवलेली िमळणार नाह . २०१३-१४ म ये 
जा बचत गटां या फाईल के या, यातली एकह  फाईल तुम याकडे नसेल आ ण म हला बचत 
गटांनी फाईलमध या ुट  काढून या फाईल तीन तीन चार चार वेळा देऊन सु ा यांना 
अनुदान िमळत नसेलतर कतीह  कोट ंची तरतूद यासाठ  ठेवली तर सु ा याचा काय फायदा 
आहे. गर ब म हला बचत गटाचे काम करत असताना यांना अडचण येत असेल, यांना 
याचा फायदा िमळत नसेलतर नागरव ती वभागात जे अिधकार  काम करतात, यां याकडून 
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मा हती घेऊन, आ ा हा जो वषय आला आहे या वषयाची संपूण मा हती ावी अशी वनंती 
आहे.  
 
मा.अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, आज 
या ठकाणी वषयप केवर नागरव ती वभागाचा अितशय चांगला वषय आलेला आहे. तसेच 
आपलेच सहकार  मा. मोद कुटे, मा.सुिनता तापक र यांनी हा चांगला वषय मांडला आहे. मी 
खरोखरच कौतुक करते. पंपर  िचंचवड महापािलकेत नागरव ती वभागाअंतगत या योजना 
चालतात. परंतु सव योजना नागर कांपयत पोहचत नाह त. यात पा  अपा  असे दोन भाग 
पडतात. मा.आयु  साहेब, मी आप याला न  वनंती करते क , या योजना राबवताना 
सायकल असेल, मिशन असेल, िश यवृ ी असेल, १०वी, १२वी या व ा याना िश यवृ ी देतो, 
१० वी या व ाथ नींना लासची फ  हणून मानधन देतो. आपण ु ट नीनुसार फॉम गोळा 
करतो. परंतू नागर कांपयत, मुलांपयत ते पोहतच नाह त. आज १० वी, १२ वी चे फॉम भ न 
घेतले आहेत. हच मुले पुढे जातील. तर देखील यांचे चेक यां यापयत पोचले गेले नाह त. 
नागरव ती वभागात काम कर यासाठ  चांगला कोप आहे. परंतू हे लोक मनापासून काम 
करत नाह त. मा.आयु  साहेब, मला एक गो  सांगायची आहे क , आपण या वष  म हलांना 
िशवण यं  वाटप, सायकल वाटप साठ  फॉम भ न घेतल ेआहेत. यात सायकलचे व िशवण 
मिशनचे कोटेशन भ न घेतले आहेत. यानंतर आपण एक म ह याने परत एकदा जाह रात 
दली होती क , कोटेशन न जोडता आपण फ  फॉम भरावेत व फ  पासबुकची झेरॉ स 
जोडावी असे केले आहे. सन २०१६-१७ ला इले शन या काळात द ड हजार काऊंटडाऊन आला 
होता. या वाटून झा यानंतर बरेचसे व ाथ  पा  झाल.े परंतू यांना कुठलाह  लाभ िमळाला 
नाह . सायकल िमळाली नाह . आ ण याचे पैसेह  िमळाले नाह त. असे २०१६-१७ चे व ाथ  
तसेच आहेत. अशा व ा याचे काय करायचे. मा.आयु  साहेब, मला या ाचे उ र ा. या 
मुलांनी फॉम भरल,े जे पा  झाल.े यांना कुठलाच लाभ िमळाला नाह . अशा व ा याना 
आप याकडून मेसेज जाऊ ात क , तुम या बँकेचे पासबुक आणून ा. आ ण तु हाला 
सायकलची जी र कम आहे ती आपण देणार आहोत. परंतू सन २०१६-१७ ला या मुलांनी 
फॉम भरले आहेत, या मुलांना देखील या योजनेचा लाभ िमळाला पाह जे. मा.आयु  साहेब, 
मी आप याला वनंती करतो क , येक योजनेत जे अपा  होतात. वधवा म हला असतील, 
बचत गट असतील. आ ाच मा.उषा मुंढे ताई बोल या. या पूव चे जे बचत गट आहेत. यांनी 
फाईली द या आहेत. यांना तीन तीन वेळा फाईल देऊन सु ा यांना अनुदान िमळत नाह . 
ते नागरव ती वभागाकडे पु हा यतेात. आप या नागरव ती वभागाकडून फाईली सु ा िमळत 
नाह त. सग या फाईली गहाळ झा या आहेत. मा या भागात या म ह यांचा फाईली गहाळ 
के या आहेत. यांनी पु हा तुम याकडे अनुदानासाठ  अज केला आहे. आप या नागरव ती 
वभागातील एक कमचार  आहेत. यां याकडून नागर कांना अ जबात चांगली वागणूक िमळत 
नाह . आपण नागरव ती वभागाला टली वॉन करावे व चांगले काम कराय या सूचना 
ा यात. ध यवाद.  
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मा.आशा धायगुडे-शडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, 
खरेतर हा आम या सग यां या आवड चा वषय अस याकारणान ेम हला भिगनी असतील, बंधू 
असतील. या सग यांना भागात काम कर यासाठ  डायरे ट वन टू वन संबंध येतो. हणून 
सग यांना या वषयावर बोलायचे आहे. स मा.आयु  साहेब, स मा.महापौर साहेब, आपण 
आजपयतची करण ेपा हलीतर, मागील पाच वषात मी नगरसे वका होते. आता हे माझे सहावे 
वष आहे. येक वेळ  तीच तीच था, पु हा पु हा याच चूक. दर वष  यावर आपण बोलत 
असतो. या वष  हे कुठेतर  थांबाव,े कुठेतर  बदल हावा अशी अपे ा होती. तर सु ा यात 
हणावा तसा बदल झाला नाह , हे सु ा सांगावे लागते आहे. वा त वक पाहता, मागील वष  

इले शन हो या. या आधी चेकस ्  िनघाले पा हजेत यासाठ  कमान तीन म हने तर  संबंिधत 
अिधकार  यां याकडे वारंवार पाठपुरावा के यानंतर द.६ डसबरला तो वषय मंजूर झाला होता. 
मागील वष  वषय मंजूर झाला होता. आज मा  माच म हना आहे. मा यासारखे अनेक 
नगरसेवक असतील, जे या अिधका-यांचा पाठपुरावा करत असतात. पाठपुरावा करताना एकच 
वषय असतो क , आ ह  हे जे फॉम भरतो. ऑ फसम ये भरतो. या फॉमची जी काह  र कम 
असेल, जे काह  चेक असतील ते मा या ह ते िमळावते. शंभर ट के नो डाऊट ह  
महापािलकेची योजना आहे. परंतू हे करत असताना कुठेतर  आमचा सहभाग, नागर काचें 
योगदान या सग यांचे कुठेतर  संिमि त हणून आ हाला करायचे असते. मा.आयु  साहेब 
आप याला खुलासा ावा लागेल. स मा.आयु  साहेब, आज माच म हना उजाडला         
तर सु ा याचा पाठपुरावा का केला गेला नाह . आजह  प हले ईसीएस झाले असेल तर  ते फ  
जे पा  आहेत यांचे होणार आहे. भाग .१ पासून . .३२ पयत कोण याह  नगरसेवकाला 
अपा ची कारणे िमळाली नाह त. एका योजनेचे कमीत कमी चारशे चारश े फॉमस ् आ ह  
भागात असतो. यानंतर जर तु ह  हणत असाल क  आ ह  चेक वाटप क  शकत नाह . 

शासनाचा कोण या कारचा जी.आर. आहे, या यावर काय पयाय आहे. या यावर सु ा 
वचार होणे शंभर ट के गरजेचे आहे. तु ह  हणता क , नागर कांचे फॉम आ ह  का भरतो. 
तर आ हाला चांगले मा हत आहे क , या ऑ फसम ये आ यानंतर कोण या प तीची वागणूक 
िमळते. तीन/ चार हजारा या चेकसाठ  या नागर काने आप या ऑफ सपयत दहा वेळा चकरा 
मारण,े नोकर ला खाडा करणे ह  काह  परवडणार  गो  नसते. यामुळे फॉम भर यानंतर 
आ ह  नगरसेवक याचा पाठपुरावा करत असतो. मग आप यात सुधारणा का होत नाह . 
आज आप याकडे वरती टे नॉलॉजी डपाटमट आहे. यां याकडून पाठपुरावा का केला जात 
नाह . समजा ए सवायझेड नागर कान ेफॉम भरला तर याची ू ट नी एक म ह यात झालीच 
पाह जे. याला आप याकडून मेसेज गेला पाह जे क , या या कारणासाठ  फॉम कसा काय र  
ठरतोय. आप या ऑफ सम ये चार वेळा चकरा का मारा या लागतात. काय कारण आहे. 
कोण याह  नगरसेवकाला वचारा. मग तो नवीन नगरसेवक असले कंवा ये  नगरसेवक 
असेल. आ ह  जे हा दहा दहा वेळा जातो. ते हा कुठेतर  दमदाट  के यानंतर आ हाला एखा ा 
वषयाची मा हती िमळते. मग ते या योजनाचंा ख-या अथाने पाठपुरावा करतात. बाक यांचे 
काय होत असेल. आपण चांग या कारची योजना का आणत नाह त. यात चांगली यं णा 
आणत नाह त. तुम याकडून या गो ींचा पाठपुरावा का केला जात नाह . नागर  सु वधा क ात 
पावती फाड यानंतर सरळ सरळ सांिगतले जाते क , यां याकडून फॉमच येत नाह त. ह  काय 
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आमची जबाबदार  आहे का. स ते असलो काय आ ण वरोधात असलो काय. ह  काय आमची 
जबाबदार  नाह . यावेळ  आ ह  नगरसेवक हणून फॉम भरत असतो, ते हा नागर कह  फॉम 
भरत असतात. हे फॉम यां याकडून आप या महापािलकेत मागवून घे याची जबाबदार  ह  
या संबंिधत अिधका-याची आहे. ते का दले जात नाह त. आमची म हला बचत गटाची 

एखाद  फाईल दली असेलतर यात काय ुट  आहेत हे आ हाला एसएमएस ारे का कळवले 
जात नाह . येक वेळ  नागर कांना दोषी ठरवायचं. हं ेड पसट, नो डाऊट नागर कांनी पण 
चांग या कारे फॉम भरला पाह जे. ते एवढे स म असतील तर िशपाई साहेब पण फॉम 
भरतील ना. यांना पण तीन हजार पये चार हजार पये हवे आहेत. हणून तर ते फॉम 
भरतात. यांना ते समजत नाह . तुम या अट शत त या काह  बाबी यां या ल ात येत 
नाह त. तुमचे श द यांना कळत नाह त हणून तर ते तुम यापयत येऊ शकत नाह त. ते 
चांग या कारे फाम भ  शकत नाह त. मग तु ह  सगळे हुशार मंडळ  आहात. अ यंत सु  
अिधकार  हणून तु ह  जबाबदार ने काम पाहता. मग तुम याकडून नागर कांना एसएमएस 
जावा ह  तुमची सु ा जबाबदार  आहे. मा.आयु  साहेब, आ ा हा जो ईसीएसचा वषय केला. 
सभागृहात काह  जणांना शंका होती क , यात गैर यवहार होऊ नय.े िन तपणे तो झालाच 
नाह  पाह जे. यातले ता पय एकच आहे क , यावेळ  बल होते. अकाऊंटला पैसे जमा 
होतात. यावेळ  जी करंसी असेल, डॉलरम ये जो काह  रेट असेल, या करंसीत पये पांतर 
होत असताना आप याकड ल द ड लाख पयाची अमाऊंट कधी कधी  ७० हजार, ८० हजार 
तर कधी कधी ६० हजार पयत जाते. यावेळ  आप या शहरातील नागर कांचा लॉस होतो. हे 
होऊ नये हणून या ठकाणी हा अ यंत चांगला वषय आला आहे. परंतू हे करत असताना, या 
पुढ ल काळात या योजनांचा पाठपुरावा केला नाह तर आम यातला कोणताह  नगरसेवक 
तु हाला माफ करणार नाह . या योजना राबवताना काय यं णा राबवता येईल, काय पयाय 
वापरता येईल, याचा वचार करणे अ यंत गरजेचे आहे. आपण आज माच ए डला चचा 
करतोय. पुढ ल वषासाठ  जे काह  फॉम िनघतात. शाळांचा िनकाल मे म ये लागतो. यामुळे 
हे फॉम मे म ये िनघाले पाह जेत. साधारणतः जून ए डला फॉम िनघालेच पाह जेत. परंतू असे 
कधीच होत नाह . म हला बालक याण सिमती या सभापती असतील, या सग यांनी पाठपुरावा 
करायचा. फॉम छापले का नाह त, फॉम िनघाले का नाह त, फॉम गेले का नाह त हे 
वचारायचे. हा खेळ का करायचा. जून म ये िनकाल लागतो हे सग य़ांना ात आहे. तर पण 
आजपयत हेच सगळं चालू आहे. १५ जूनला शाळा सु  होतात. तर २० जून पयत फॉम 
िनघालेच पाह जेत. का िनघत नाह त. मग नगरसेवकांनी मुदतवाढ दली सांगायचं. आ ह  
शंभर ट के मुदतवाढ देतो कारण आ हाला नागर कांना सांभाळायच आहे. आ ह  पंधरा दवस, 
आठव याची मुदतवाढ दलीतर ते ऑटोमॅट क मॅच झाले पाह जे. २० जूनला सगळे फॉम 
िनघतील. २० जूनलाच िनघाले पाह जेत. आ ह  टँड ंग िम टंगम ये ठराव केला होता. अ हवले 
साहेबांना सांिगतले होते क , सग या शाळांचे मु या यापक आहेत यां या ता यात हे फॉम 
ा. िश कांना सु ा दले पाह जेत. नगरसेवक हणून आ ह  काम करतोच. नागरव ती 
वभागा या योजना अिधक चांग या प तीने राबवाय या असतीलतर आपण अिधक 
काय मतेने काम करणे गरजेचे आहे. २० जूनला फॉम दले पाह जेत. एक म ह याची मुदत 
द यानंतर जुलैम ये हे फॉम संपले पाह जेत. नगरसेवकांनी मुदतवाढ दलीतर २० ऑग ट 
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पयत पूण लअर झाले पाह जे. स टबर,ऑ ट बर, नो हबरपयत या योजनेवर पडदा पडला 
पाह जे. आज मा  माच उजाडतो. या व ा यानी माग या वष  पेपर दल,े यांना माक 
िमळाल.े यांचे कौतुक करायचे, यां या पाठ वर शाबासक ची थाप ायची. ते आजपयत 
आ ह  देऊ शकत नाह . दूसरा वषय असा आहे क , शै णक सा ह य दे याची जी योजना 
आहे. हणजे जो व ाथ  ९ वी पास होतो. १० वीत पदापण करतो. याला १० वी चे शै णक 
सा ह य दे यासाठ  आपण याला पैसे देतो. १० वी ची पर ा संपली, पर ेचा िनकाल 
लागलातर  अजून आपण याला पैसे देतोय. अशा कारे योजना राबवाय या असतील, कंवा 
आप याला जर योजना राबवता येत नसतीलतर या योजना बंद करा. मला वाटतेय, मी माझा 
बंद करा हा श द मागे घेते. या योजना बंद करा यात असे माझे मत नाह . योजना बंद 
कर यात काह  मजा नाह . या अिधका-यांना काम करायचे नसेलतर यांनी खुच  सोडावी, 
ितथे काम क  नय.े स मा.आयु  साहेब, या पुढ ल काळात या प तीने कराव.े या वषयाची 
रचना, नागरव ती वभागात एक डिस लन, काय मतेने काम केले पाह जे या ीने 
पाठपुरावा करावा आ ण हा वषय मंजूर करावा अशी मी वनंती करते. ध यवाद.  
 
 
मा. यांका बारस-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, मला 
या ठकाणी एक सूचना करायची आहे. आ ा यांनी मते मांडली, या सवा या मताशी मी 
सहमत आहे. मा या भागात या दोन घटना तु हाला सांगाय या आहेत. मला एका म हलेने 
त ार केली आहे क , दोन वषापूव  िशलाई मशीनसाठ  यांनी अज केला होता. ऑनलाईन 
पा ह यानंतर मशीन िमळाली असा या ठकाणी मेसेज दसतो. य ात या म हलेला िशलाई 
मशीन िमळालेली नाह . मग हे कसे शोधून काढायचे क , मशीन कोणाला िमळाली. या 
म हलेला लाभ िमळ यासाठ  काय केले पाह जे. ई-मेल ारे आ ण य  येऊनह  हे दो ह  

 मी नागरव ती वभागाला,आपणाला आ ण आयु  साहेब यांना दले आहेत. आ ण माझा 
दूसरा  असा आहे क , आपण नागरव ती वभागाला फॉम भर यासाठ  परवानगी दलेली 
आहे. आ हाला ह  परवानगी नाह . पण मा या भागात या २१ म हलांचे नागरव ती 
वभागाने फॉमच भरलेले नाह त. ग ठा बाजूलाच पडून राह लाय. म हला बालक याण या या 
सोयीसु वधा आहेत या या म हलांना िमळणार नाह त. याला कोण जबाबदार आहेत. हा ह  
मी आप याला मेल ारे वचारला आहे. आपला ड जटल इं डया आहे. यामळेु मी य  येऊन 
माझा वेळ न घालवता ई-मेल ारे बोलते. यामुळे आपणाकडून उ रे सु ा आ हाला ई-मेल 
ारेच िमळतील. हणजे पटकन संवाद होईल असे मला वाटते. ध यवाद.  

 
मा.महापौर – मा.झगडे, सहा.आयु , नागरव ती वभाग यांनी या वषयावर आपले प करण 
ावे.  

 
मा.झगडे(सहा.आयु , नागरव ती वभाग)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, या 
चच या अनुषंगाने व वध ांवर खुलासा मािगतलेला आहे. वेगवेग या कारचे अज ा  
झाललेे आहेत. आ ण पा  व अपा  ब ल मा हती वचारली होती. यात थमतः दहा वष पूण 
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झाले या बचत गटांना अथसहा य देण े- यात वभागाकडे एकूण १४८ अज ा  झाले आहेत. 
यातील ५५ पा  व ९३ अपा  आहेत. १० वी तील ८० ट के व ९० ट के गुण िमळवणा-या 
व ा याना ब स देणबेाबत – यात ८१३ अज पा  व ५५ अज अपा  झाले आहेत. १० वी 
तील ९० ट कपे ा जा त गुण िमळवणा-या व ा याना ब स देणबेाबत – यात एकूण १२७० 
अज ा  झाल.े यातील १२१५ अज पा  व ५५ अज अपा  झाल.े या यित र  आजचा जो 
वषय आहे, परदेशात उ च िश णासाठ  अथसहा य – यासाठ  ८ अज ा  झाल.े यापैक  ७ 
जण पा  आ ण एकजण अपा  झाला. चच या अनुषंगाने वषय झाला क , अपा  
अजाबाबतची मा हती हवी असते. तर मी याबाबत स या जी ऑनगो ग ोसेस आहे याब ल 
न पणे सांगू इ छते क , प ह यांदा अज मागवले जातात. द.२० जानेवार  पयत अज 
मागव याची मुदत होती. यानंतर अजाची वेगवेग या ट यांवर छाननी केली जाते. यातून 
पा  व अपा  अशा हाडकॉपीज के या जातात. पा ची डेटा ए  केली जाते. आपण हे काम 
आऊटसोस केले आहे. डेटा ए  के यानंतर माच ए डपयत पा  लाभा याना        
ाधा याने लाभ दे यात यावा. यामुळे आपण पा ची याद  ाधा याने क न घेतो. यानंतर 

पा चा लाभ इसीएस ारे दे यात आ यानंतर अपा ची याद  डेटा ए  करतो. याची पु हा 
एक याद  इसीएस कर यासाठ  बनवतो.  

फोर हलर ेिनंगबाबत भागिनहाय याद  केली होती. या यित र  इतर योजनांची 
भागिनहाय याद  कर यात आली न हती.  

 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब,अ,ब,क,ड,इ,फ,ग,ह असे जे भाग आहेत, या भागांनुसार 
तु ह  फॉम भरता. लाभाथ  असतील यांचे फॉम भ न घेता. या फॉमम ये वॉड हणजे 
भाग मांक वचारला जातो. मा या भागातले लोक . .२० असे टाकतात. तु ह  ती याद  

आ हाला देता. तु ह  पा  अपा  याद  असे भागिनहाय का देता. अ,ब,क,ड,इ,फ असे का 
देता. आम या वॉडनुसार दले गेले पाह जे.  
 
मा.िनता पाडाळे - दोन मोटर ाय ह गं कूलमधील एकाने म हलांकडून द डशे पये घेतले 
आहेत आ ण दुस-याने घेतलेले नाह त. मग याने द डशे पये कसे घेतले? दोघांना वेगवेग या 
अट -शत  लागू आहेत का? तु हाला म हलांचे सु ा फोन आले होते.  
 
मा.झगडे (सहा.आयु , नागरव ती वभाग)-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, 
स मा.सद यांनी याद बाबतचा जो वषय मांडला आहे. याबाबतीत आपण कॉ यूटराई ड याद  
के यानंतर याला फ टर लावून भागिनहाय याद  क  शकतो. यात सुधारणा क न 
आप याला भागिनहाय याद  देता येईल.  
 
मा.महापौर – तु ह  सव मा हती ा. नगरसद यांना जी काह  अडचण असेल, ती सव माह ती  

आपण नगरसद यांना पुरवावी.  
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,प कार बंधू, म हलांना 
ाय हंगचे ेिनंग दे यासाठ  अज मागवले होते. यातले बरेचसे अज अपा  झाल ेआहेत.  ह  

अपा ची कारणहे  काह  ठकाणी अधवट दलेली आहेत. मा.अ कर साहेब तु ह  ऑलरेड  हा 
वभाग बघत होता. ते हा आ ह  तु हाला सांिगतले होते क , सग या म हला भिगनींसाठ  हा 
े ट जस ोजे ट आहे. आजपयत या ठकाणी आप याला वनंती केली होती क ,         

कॅ प लावून या ठकाणी यांना लिनग लायसन ाव.े यासाठ  आपण काय हालचाल केली 
आहे. नो हबर, डसबरम ये वषय केला होता. आज माच म हना उजाडला आहे. अजूनह  ेिनंग 
चालू झालेले नाह त. महापािलकेला कागदप  े दली असतील आ ण महापािलकेने भागवाईज 
याद  दली असेलतर याने पैस े यायचे कारणच नाह . तो कशाला पैसे घेतोय. तु ह  साईराज 
वा याला या ठकाणी खडसावून वचारले पा हजे. कशाचे पैसे घेतोय. मेड कलचे काय पैसे घेतेय. 
याने पैसे यायचे काह  कारणच नाह . यांचे जे काह  हणणे असेल तर यांनी 

महापािलकेशी बोलाव.े आपण जर पा  अपा ची याद  केली आहेतर याने ोजे ट चालू केला 
पाह जे. मा.अ कर साहेब यात पुढे काय झाल.े मा.किमशनर साहेब, आपण आरट ओ 
यां याशी बोल यानंतर यात पुढे काय झाले का. मा.महापौर साहेब, आपण खुलासा करायला 
सांगावा.   
 

मा.महापौर – मा.आयु  साहेबांनी याबाबतीत खुलासा करावा.  
 
मा.महापािलका आयु  - मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा जी स व तर चचा झाली, 
या या अनुषंगाने एकश ेप नास पयांचा जो मु ा मांडला आहे. मा.िसमाताई सावळे यांनी 

यासंदभात जो  वचारला आहे. यात उ ाच बैठक लावली आहे. यासंदभात अनेक भागांतून 
त ार  ा  झा या हो या. आज महापािलका सभा अस यामुळे उ ा या बैठक त यावर 
स व तर चचा कर यासाठ  वेळ दला आहे. एक जण एकशे प नास पये घेतो आ ण दुसरा 
घेत नाह . याबाबत याला िनदिशत करणारच आहोत क , एकश ेप नास पये घे यात येऊ 
नये. आ ण घेतले असतीलतर याने याची त ावी लागते. कायदेशीर तपासणी क न तसे 
सांगावे लागणार आहे. दूसरा मु ा आहे क , लिनग लायसन काढ यासंदभात माझी आरट ओ 
यां याशी चचा झाली. म हलांना लिनग लायसन काढ यासंदभात स व तर चचा कर यात 
आली. आप या सग यांची इ छा होती क , तसा कॅ प लावून म हलांना लिनग लायसन देऊ 
शकलोतर ते उ म होईल. आ ण आपण तशी र वे टह  यांना केली होती. यांनी यां या 
प तीत सुधारणा के यामुळे ऑनलाईन प तीने अज पूरवायला सु वात झाली आहे. यात 
यां याकडे कॅ प लावायची तरतूद कुठेह  नाह . यामुळे कॅ प लावणार नस याचे यांनी 

आप याला कळवले आहे. यात यांनी आप याला ऍड शनल टाईम आ ण ऍड शनल पेस 
उपल ध क न देणार अस याचे कबूल केले आहे. जस जसे अज येतील, तस तसे यांनी सु  
कराव.े या माण े यांना अजाचे फॉरवड ग दलेले आहे. सकाळ  अित र  कालावधीत 
यां याच मा यमातून ह  या पूण कर याचे यांनी आप याला आ ासन दलेले आहे. 

एजंट अ ू ह कर यासाठ  यांची या सु  अस याने कॅ पम ये एजंट घुस याची श यता 
नाकारता येत नाह  हणून यांनी यां या तरावर कँप घे याची आपली र वे ट नाकारली 
आहे.            
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर आ ह  खुलासा वचार यावर 
तु ह  आ हाला इथे सांिगतले आहे. पण तु ह  जर हा मेसेज आम याकडे कनवे केला 
असतातर, आ ह  सु ा स ेत आहोत, िन तपणे आ ह  मं ालयाचे दार वाजवू शकलो असतो. 
िनदान आ हाला प रवहन मं यांना सांगणे फार कठ ण गेले नसते. आ ण अ या काह  
रेकमडेश स असतील, म हलांचा वषय असेलतर, शासन इतके उदािसन नाह  क  यांनी याची 
दखलच घेतली नसती. आप यातली आम यातली क युिनकेशन गॅप वाढतेय. म हला बाल 
क याण हा वभाग आम यासाठ  असा वभाग आहे क , या वभागातून ख-या अथाने म हलांचे 
स मीकरण कर यासाठ  आ ह  जी काह  पाऊले उचलतो. या ठकाणी याच वभागाकडून 
याच म हलांचे पाय ओढायचे काम होते. मा.आयु  साहेब, आ ह  तु हाला सांिगतले होते क , 

मा.झगडे मॅडम नवीन आहेत. यांना तु ह  ऑन फ ड जायला, नगरसेवकांशी बोलायला, 
नगरसेवकांशी कसे बोलले पाह जे हे तु ह  सांगा. हे आ ह  तु हाला सांिगतले होते का नाह . 
अजूनह  सुधारणा नाह . अिधकार  हणून या चांग या असतील, कधी चांग या असतील, जर 
यांना नगरसेवकां या ांना उ रे दली तर चांग या. मला मा य आहे यांना एका दवसात 

सगळ  ह टर  जओ ॉफ  कळणार नाह . तर सु ा तु ह  यांना या खुच वर बसवायचा 
अ टाहास का केला आहे. तु ह  केला असेलतर काम क न यायची जबाबदार  पण तुमचीच 
आहे. यांना बोलायला सांगा. त ण आहेत, यंग आहेत, डायनॅिमक आहेत. काह च करत 
नाह त. काह  न करता तु ह  जर हणत असाल क  मला सगळेच पाह जे. मला काम ह  
करायचे नाह  तर असे चालणार नाह . मा.आयु  साहेब, दहा वष झाले या बचत गटांना 
अनुदान दे याचा वषय असेल, िशवण यं ांचा वषय असेल, रे युलर व ा याना अनुदान 
दे याचा वषय असेल, काह च मा हत नाह . मी बघते. बघते हणजे काय तु ह  समजून 
घेतले पाह जे. मॅडम तु ह  ितथे समजून या. हा वभाग अ यंत से सट ह आहे. या 
सभागृहात जे हा जे हा म हलां या ासंंदभात चचा होणार, प हले बोट तुम याकडे उचलले 
जाणार आहे. तु ह  जर िश का आहेत, हुशार आहात. तु हाला वाटते क  तु ह  वभाग 
यो यपणे सांभाळू शकता तर तु हाला या ठकाणी काम करावेच लागेल. असे चालणार नाह . 
आज कुठ याह  ाचे उ र वचारले क , याचें असेच उ र असते मला मा हती नाह . 
सग यांत मह वाचे हणजे या ए युकेजेड आहेत. यांना िमसकॉल आ यानंतर डाऊनलोड 
करायला सांगा. प नास पये घेतात. आता नगरसेवक फोन करतो. यां याकडे कॉल वेट ंगचा 
ऑ शन नाह  का. मग नगरसेवकाचं डोक फरतं. ना नगरसेवक फोन करतो ना नगरसे वका 
फोन करते. यां याकडे वेट ंग ऑ शन नसावा? माट फोनम ये सगळे इन ब ट आहेत.          
यां याकडे नाह ए असे या हणतात. मॅडम, तु हाला इथे येऊन लगेच जायचे नाह ए. जर 

तु हाला या पो टवर ितथे काम करायचे असेलतर, तु हाला ितथे र पॉ सबल हावे लागेल. 
चार नगरसेवकांचे उंबरे झजवून जर तु हाला वाटत असेल क  तुमची खुच  टकू शकते तर ते 
डो यातून काढून टाका. इथे डो यावर घेणारे आ ह  असलो ना तर  कधी उचलून गणपती 
करतो ते तु हाला कळणार नाह . सो बी अलट आ ण काम करा. तुमचे िशवण यं ांचे फॉम 
आहेत. साहेब, अजून अनुदान गेलेले नाह . दूसरे आिथक वष सु  झाले आहे. काय कारण 
आहे. माग या वष  मी चेअरमन झा या झा या सांिगतले होते क , शाळांम ये फॉम वाटा. 
दुस-या ितस-या दवशीच आपले चेक जायला पाह जे होते. सात आठ म हने ू ट नीम ये गेले 
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आहेत. येक काम वाटले कसे जाईल, या याकडेच आपले ल  आहे. आपण यां याकडे का 
ल  देतो ते मला कळत नाह . म हला बालक याणसाठ  ५० कोट ंचे बजेट करायचे आ ण 
आ ह च आम या आमचे वाभाडे काढून यायचे. हे यो य नाह . तु ह  मॅडमना चाज दला, तर 
यां याकडून काम क न या. तु ह  चाज देताना आ ह  तु हाला एक श द सु ा बोललो 

नाह त. काम क न यायची जबाबदार  तुमची आहे. वभाग मुख हणून सभागृहात तु ह च 
उ र देणार असालतर हे तु हाला अशोभनीय आहे. इथून पुढे जो या वभागाचा मुख आहे 
याने सभागृहात येताना अ यास क न यायचे. वषय, वषया या अनुषंगाने काय ो रे 

होणार आहेत, काय वचारले जाणार आहे, मागील पुढ ल सगळ  ह टर  घेऊन यायची. आ ा 
सभागृहापुढे जो वषय आहे. यात सांगवीत या आम या एक भिगनी हो या. यांचा मुलगा 
वदेशात िश णासाठ  जात होता. आ ण आ ह  तु हाला सांिगतले होते क , तु ह  ितकडे जा. 
मग आ ह  तु हाला ईसीएस क . तो मुलगा आम याकडे मदत सांग यासाठ  आला. स मा. 
आमदार यांनी पाठवल.े आ ह  मा हती घेतली ते हा आ हाला कळाले क , जे हा तो यूएसएला 
पोहोचेल, यावेळ  आ ह  याला द ड लाख पये देणार. ते द ड लाख द यानंतर ितथे याचे 
साठ ते स र हजार पये झाले असतील. तो मुलगा ितकडे एमएस करायला गेला आहे. आपण 
याची अव था पा हलीतर याची आई एका मॉलम ये मदतनीस हणून काम करत होती. 

वड लांनी आईला व मुलाला लहानपणीच सोडले होते. अशा मुलाची मदत करायची, याला 
जागवेर पैसे िमळतील हे पहाव.े तो मुलगा द ली एअरपोटला गेला, ते हा या या पायात शूज 
न हते. ितथ या डपाटमट या अिधका-यांनी या मुलाला शूज घेऊन दले होते. चांग या 
माणसाचा चांगुलपणा हा येक ठकाणी दसतो. हणून आपण िनणय घेतला होता क , 
प हले ईसीएस करा. मला मा य आहे क , आप याकडून एखादं दुस-या व ा याबाबतीत बाय 
ुफ असे होऊ शकतो. हणून या ठकाणी ९९ ट के व ाथ  हे चांगले असतात. हणून 
या ठकाणी जर कॉलेजचे प  आले असेल क , या या कॉलेजला या या व ापीठाच ऍडिमशन 

झाले असेल तर आपण ईसीएस कराव.े असा वषय थायी सिमतीने केला. म हला 
बालक याण सिमती यांनी दला आहे. यात सुधारणा क न सभागृहात आप याकडे पाठवला 
आहे. आ ण मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे क , खास क न ाय ह ंग संदभात 
वर  पातळ वर बोलून या ठकाणी कॅ प लावा. असे जर वंडो बाय वंडो गेलोतर लायसन 
काढायला वष लागेल. साईराजवा याला स  ताक द ा, जमत नसेलतर घर  बस. कारण 
आम या नावाखाली ितथे कोण पैसे घेत असेलतर अ जबात खपवून घेणार नाह . मा.झगडे 
मॅडम इथे जर  तु हाला जाह र र या बोललो असलोतर , do not take it otherwise. मोबाईलम ये  

कॉल रड ंग ऑ शन टाकून ठेवा. डाऊनलोड करा. एक तु हाला सांगते, काम चांगले असेलतर 
इथे सगळे डो यावर घेतात. एवढेच ल ात ठेवायचे. मोठ  बह ण हणून सांगते. कायम व पी 
ल ात ठेवायचे. ध यवाद. 
 
मा.बाबासाहेब उफ बाबा भुवन – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, 
प कार बंधू भिगनी, आज जो वषय आहे, मागासवग य व ा याना ईसीएस ारे पैसे 
पाठव याबाबतचा खूप चांगला वषय आहे. मी एक सांगू इ छतो क , मागासवग यांसाठ  जो 
िनधी असतो, तो पूणपणे खच होत नाह . तो येक वष  खच झाला पाह जे. गोरगर ब 
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समाजाला याचा लाभ झाला पाह जे. मा. मोद कुटे यांनी जी सूचना मांडली आहे, ती सव 
जातीधमासाठ  खूप चांगली आहे. याचा वकार करावा. परंतू हा िनधी देताना मागासवग य 
क याणकार  योजनेतून न देता यासाठ  वेगळा िनधी ावा अशी वनंती करतो.  
 
मा.िशतल ऊफ वजय िशंदे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,म हला 
बालक याण सिमतीमाफत आ ण आप या सभागृहा या माफत आपण म हलांचे स मीकरण 
कर यासाठ  ाय ह ंग िश ण योजना लागू केली. आ ाच आम या एका भिगनींनी सांिगतले 
क , हे काम दोन जणांना वभागून दले आहे. यात या एकाने काम घेतले आहे तो येक 
म हला भिगनीकडून .१५०/- घेतोय. आप या सभागृहाचा अनादर न ठेवता तो चुक या 
प तीने काम करतोय. माझी सभागृहाला वनंती आहे, मा.महापौर साहेब आप याला वनंती 
आहे क , आपण असे आदेश ावेत. या ठेकेदाराला अपा  कराव.े जेणेक न म हलांचे 
स मीकरण कर यासाठ  जे य  करतोय याचा कोणी दु पयोग करणार नाह. ध यवाद. 
 
मा.सुिनता तापक र - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,खरेतर तु ह  
म हला बालक याण सिमतीवर इतक  छान चचा करताय. आ हाला आनंद वाटतोय. सवजण 
सवच वषयांवर चचा करतात. परंतू आजदेखील तु ह  पाह ले क , एक वलंत वषय 
टवाळखोर चा. संपूण पंपर  िचंचवड शहरात मला वाटतेय, दादा तुम या वॉडम ये 
पूणानगरम ये गे या आठव यात एक ह या झाली. यानंतर भोसर  इथे काह  घटना घड या. 
हंजवड म ये काह  घटना घड या. पोिलस पोिलसांचे काम करतात. पण आपण समाजाचा एक 
घटक आहोत. आपली सु ा थोड  जबाबदार  आहे. मी मा.आयु  साहेब आप याला वनंती 
करते क , याबाबतीत म हला बालक याण किमट ने कंुगफू, कराटे आ ण योगा िश ण याचे 
सव शाळांम ये आयोजन कर यात याव.े आ ह  याचा ताव मंजूर क न घेतला आहे. असे 
पा हलेतर कुठ याच म हला सुर त नाह त. मुलगी असो, म हला असो, माता भिगनी असो, 
ये  नागर क असो. सग या नागर कांनी आप याला िनवडून दले आहे. आपली पण काह तर  

जबाबदार  आहे. या ीकोणातून आपण िनणय यावा अशी मी मा.आयु  साहेबांना 
कळकळ ची वनंती करते. या या ठकाणी ये  नागर क, वातं यसैिनक, म हला भिगनी 
इ छुक आहेत. या शाळा सुट यावर आप याला अधा एक तास देऊ शकतात. या ितथे थांबू 
शकतात. असे पोिलस िम , संबंिधत यांनी ितथे शाळा भरताना, शाळा सुटताना थांबाव.े 
शाळांम ये गेट या बाहेर सीसीट ह  कॅमेरे बसव यात यावेत. शाळां या आसपास या टप-या 
असतात, या शंभर मीटर या अंतरावर नसा यात. खरे पाह लेतर गु हेगार  ितथेच घडते. 
शाळेतील व ाथ  चहा,कॉफ  यायला ितथे जातात. चे ेचे ेत ह  टवाळखोर  उदयास येते. मला 
वाटतेय क , नुसते ह लाबोल क न कंवा िनषेध क न हा  सुटणार नाह . नागर कांनी 
कंवा नगरसद यांनी यावर वचार करायला हवा. येक नगरसद यांचे कमान पाच तर  
कायकत असतील जे येक शाळेसाठ  शाळा भरताना सकाळचा एक तास आ ण शाळा 
सुटताना एक तास देऊ शकतात. आ ण यांनी कंट यू हे काम करायला पाह जे. ह  फ  
पोिलसांची कारवाई नाह तर आपण पण यात चांगला सहभाग देऊ शकतो.  
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अजून एक वषय आहे. संजय गांधी योजनचेे ऑफ स पु याम ये खडकमाळ आळ म ये 

आहे. तर ते पंपर  िचंचवड महापािलकेत पण कर यात याव.े कारण म हला व ये  
नागर कांना जा याये याचा ास होतो. खच होतो. ये  नागर कांचा, म हलांचा ितथे दवस 
दवस वेळ वाया जातो. तर हा एक वषय आहे. तसेच मा.आयु  साहेब, म हला बाल 
क याण या वतीने सॅिनटर  नॅपक न ड पोजल युिनट आ ण वड ंग मशीन हा एक वषय 
कर यात आला होता. सदर या वषयाची मी मा हती घेतली. पण तो वषय कोण या 
वभागाकडे गेला आहे याची मा हती नाह . या वषयाला आम या चेअरमन मा.िसमाताई सावळे 
यांनी मला वेळोवेळ  मदत केली आहे. ताई, मी तुमचे मनापासून खूप आभार य  करते. 
कारण यांनी दरवेळ  मला मदत केली आहे. चांग या कारे नेहमीच ो साहन दले आहे. 
सॅिनटर  नॅपक न ड पोजल युिनट आ ण वड ंग मशीन हे ठक ठकाणी,गद या ठकाणी, 
झोपडप ट ,व यांम य,े शाळा-कॉलेजम ये बसव यात यावेत. मा.आयु  साहेब, आपण याची 
न द यावी. ध यवाद.  
 
मा.एकनाथ पवार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, म हलां या 
ज हा या या वषयावर मा या भिगनी पोटितडक ने सांगत हो या. वषय असा आहे क , 
ईसीएस या मा यमातून व ा याना िश यवृ ीचे वाटप करण.े या वषयावर सग याच म हला 
सद यांनी खूप चांगली चचा केली. यामुळे पु ष नगरसद यांनी चचत भाग घेतला नाह . मी 
ता चे मनापासून अिभनंदन करतो. गे या वषभरात म हला व बालक याण सिमतीने खूप 
चांग या प तीने काम केले आहे. हा एक ईसीएसचाच वषय नाह . खरेतर तुम या सिमतीचे 
अिभनंदन करायला पाह जे. खरेतर तु ह  गे या वषभरा या काळात जे जे वषय केल,े ते खूप 
तु य आहे, अिभनंदनीय आहे. ईसीएसचा एक वषय झाला. अपंगासंंदभातले धोरण तु ह  

चांग या प तीने लोकांम ये राबव याचा य  केला. ाय ह ंग या मा यमातून म हलांना 
केवळ िश ण ायचे नाह तर यानंा यां या पायावर उभे राह यासाठ  काम केल ेआहे. आठ 
दहा दवसांपूव  तशाच प तीचा रोजगार मेळावा तुम या वभागामाफत केला. मला खा ी आहे 
क , खरेतर म हला व बालक याण सिमतीचे काम, मा.िसमाताई सावळे यांनी सांिगतले ते खरे 
आहे. डायरे ट लोकांसाठ  जर कुठली योजना केली जाते तर ती म हला व बालक याण 
सिमती या मा यमातून केली जाते. काम सुधारले पाह जे. दहा वषाची फाईल हालत न हती, 
याला शंभर ट के गती िमळाली आहे. मघाशी मा.मंगलाताई कदम हणा या. आ ा खरेतर 
यात िस ट म आण.ू या प तीने फाईल आणाय या. ती फाईल आपण कॉ यूटरम ये 

करायची. यामुळे खरेतर कामाचा िनपटारा लवकरात लवकर होऊ शकतो. आज म हलांना 
सुर तते या ीन ेकराटे िश णाची खूप गरज आहे. मा या भागातले उदाहरण दल.े 
एखा ा मुलाचा एकतफ  ेमातून खून केला जातो. यांनी सांिगतल,े आपण एकमेकांना मदत 
केली पाह जे. घटना घडली या सकाळ  सकाळ  मा.मंगलाताई कदम आ या हो या. यांनी 
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लोकांना सांिगतल.े झोपडप ट  भागात घटना घडली तर सगळे लोक र यावर येतात. पण 
एखा ा हाय लास सोसायट त घटना घडलीतर आपण फ  बघायचे काम करतो. माझी 
सग या बह णींना वनंती आहे क , एका ब हणीने ताकद दलीतर ती सग यांसाठ  ताकद होऊ 
शकेल. सुर तते या ीने वचार केलातर चांगले होईल. सग या म हलांना वतः या पायावर 
उभे राह यासाठ  जे-जे करता येईल ते-तेकर यासाठ  आपण य  क  यात. आपण या 
वषयावर खूप चचा केली आहे. अजून दोन/तीन वषय घेऊन आप याला बजेटवर चचा चालू 
करायची आहे. मी मा.महापौर साहेबांना वनंती करतो क , म हला व बालक याण सिमती या 
सव सद यांचे अिभनंदन क न हा वषय मंजूर क न पुढ ल वषय यावा. खूप खूप ध यवाद.  
 
मा.आशा धायगुडे-शडग े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 
मा.महापौर – हा वषय उपसचूनसेह मंजूर कर यात येत आहे.      
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - १६६     वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
            संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .ना वयो/०५/का व/२७/२०१८  

    द.१२/०२/२०१८ 
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत राब व यात 
येणा-या मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत  १) मागासवग य युवकांना परदेशातील उ च 
िश णासाठ  अथसहा य देण.े ह   योजना काया वत आहे.  या योजनमे ये अथसहा याचा 
धनादेश वेश घेतले या व ा पठाचे नावे काढ यात येतो. या ऐवजी व ा याचे नावे धनादेश 

कंवा  ECS ारे लाभ देणेत यावा अशी दु ती करणे आव यक अस याने यास मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तर  प   ‘‘अ     ’’ नुसार या सुधार त 
योजनेला मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागरव ती 
वभागामाफत सव जाती धमातील वदया याना आिथक िनकशावर अथसहा य दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.        
 

 अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
--------- 
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मा.शिमला बाबर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

       वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
            संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वभाअक/३/का व/५७/२०१८  

    द.०८/३/२०१८ 

  क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी  उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र. .४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण         
र. .१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 
           ा  अनदुान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. .४०००/-या माणे वैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा  करणेत येत आहे. 
           व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक २८/०२/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                                    प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड   महानगरपािलका  शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १२७३१  

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर 
अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

१२३२६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९८०३  
बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बाधंकाम- ६०६२ 

एकुण बांधकाम पुण- 
९०५० 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २९८८ 

बांधकाम पूण सामुदाियक ४६५ सीटस म हला–२०३ िसटस 
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान )नागर(  

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.   
                     
मा.अनुराधा गोरख े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळ वभागाकड ल सन २०१७-१८ चे 
अंदाजपञकातील सी.सी. ट. ह . कॅमेरे लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत 
आलेली आहे. माहे नो हबर २०१७ अखेर र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतूद खच  पडलेली आहे. 
या लेखािशषावर माच २०१८ अखेर आणखी र. . १,९१,०९,२५०/- इतक  र कम अदा करणे 
बाक  आहे. यामुळे सदरची र. . १,९१,०९,२५०/- इतक  र कम खच  पडणार आहे. परंतु सदर 
लेखािशषावर स थतीम ये तरतूद िश लक नस याने म.ेभारतीय रा ीय उपभो ा संघ यांचे 
उवर त बील अदा करता येत नाह . या कारणा तव अ य लेखािशषाव न तरतूद वग करणे 
आव यक आहे. याकामी सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात शालेय फिनचर या लेखािशषावर 
र कम .३,५०,००,०००/- इतक  तरतूद केलेली आहे. यामधुन आज अखेर र. .५६,१३,५००/- 
इतक  तरतूद खच  पडलेली आहे. व उवर त र. .२,९३,८६,५००/- इतक  र कम िश लक आहे. 
यामुळे या लेखािशषाव न सी.सी. ट. ह . कॅमेरे या लेखािशषावर र कम .२,००,००,०००/- 

(अ र  र. . दोन कोट  फ )  इतक  तरतूद वग करणेस मा. थायी सिमती सभा वषय . 
४३, ठराव मांक २२५५ द.२१/०२/२०१८ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. 
 तर  िश ण मंडळा या सन २०१७-१८ या अंदाजपञकातील शालेय फिनचर या 
लेखािशषावर ल िश लक र. .२,९३,८६,५००/- मधुन र. .२,००,००,०००/- सी.सी. ट. ह . कॅमेरे 
या लेखािशषावर तरतूद वग करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव . २२५५ द. २१/०२/२०१८ 

झाले या 
शौचालयांची 

सं या 

शौचालय कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 

ह ा 
६७६८ लाभाथ  

GOI+GOM=४०६.०८ 

                  लाख 

    GOI = २०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

ULB  =  १३५.३६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५४१.४४  लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 
दुसरा ह ा 

५८२९ लाभाथ  
GOI+GOM=३४९.७४ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  
  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =११६.५८ लाख 
   ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण      ४६६.३२ लाख  
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अ वये मा यता दलेली अस याने सदर सी.सी. ट. ह  कॅमेरे लेखािशषावर तरतूद वग करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 
मा.िशतल उफ वजय िशंदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.    
 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,हा अनुदानाचा वषय 
आहे. शहर हगणदार मु  कसे होईल हे पाहतोय. मा या भागात एकूण पाच झोपडप या 
आहेत. फुलेनगर आहे, लांडेवाड  आहे, नाणेकरचाळ आहे, वैशालीनगर आहे, गोकृ णनगर आहे 
आणी जयमहाराजनगर आहे. अशा मा याकडे पाच झोपडप टया आहेत. मी हे वाचत होते क , 
आज अनुदान िमळा यानंतर कती शौचालये बांधली गेली. फुलेनगरम ये जवळजवळ साडेचार 
हजार ते पाच हजार लोकव ती आहे. पण मा याकडे भागात म हलांसाठ  ५८ प लक िसटस ्  
आ ण ४८ पु षांसाठ  एवढेच प लक िसटस ्  एवढेच आहेत. आज मा याकडे फ  १०० िसटस ्  
वैय क र या बांधले गेले आहेत. आज आपण वैय क शौचालय देणार असे हणतोय. आपण 
काम करतोय. यावेळ  येक झोपडप ट तले लाभाथ  कती आहेत, लाभाथ  कुठ या प तीचा 
आहे याचा सु ा अ यास करावा लागेल. आज आप या थायी सिमती या अ य ा 
मा.िसमाताई सावळे यांचे मी अिभनंदन करेन क , बालाजीनगरम ये सग यांत वेग या 
प तीची शौचालये बांध यात आली. आज बिघतले तर लांडेवाड त आज बिघतले तर 
जवळजवळ ४,००० लोकव ती आहे. आ ण टोटल प लक िसटस ्  मा याकडे कती आहेततर 
मा याकडे फ  ८६ प लक िसटस ्  आहेत. आ ण वैय क शौचालये कती बांधली गेली आहेत 
तर फ  २६ वैय क शौचालये बांधली गेली आहेत. आज मा याकडे नाणेकर चाळ, 
भारतनगर, वैशालीनगर या झोपडप टयांम ये मा याकडे १३० घरे आहेत. आ ण जवळजवळ 
हजार ते अकराशे लोकसं या आहे. ितथे फ  १२ िसटस ्  आहेत. By the rule of govt., by the 

rule of corporation, एका िसटमागे जवळजवळ ४० जा याची तुम याकडे उपल धता आहे. पण 
आज मा या नाणेकरचाळ त एका िसटमागे जवळजवळ १६५ लोक जातात. एका िसटमागे 
५०/६० लोक जातात. लांडेवाड त एका िसटमागे ६० लोक जातात. एक माणूस सकाळ  गेलातर 
याचा ६० वा नंबर कुठ या माणसाचा कती वाजता येणार. पंपर  िचंचवड शहर हगणदार  

मु  कर याचा तुमचा जर मानस असेलतर अशा कारे पंपर  िचंचवड शहर हगणदार  मु  
होऊ शकते का. तु ह  मा या नाणेकर चाळ त गेलात तर आयु  साहेब तु हाला येक 
र याला ओळ  दसेल. ितथे कच-याची घाण आहे. ती घाण वेगळ , ओळ ची घाण वेगळ . या 
नागर कांनी कुठ या प तीने रहायचे तु ह  मला याचे उ र ा. फुलेनगरमधील माणस,े ये  
बायका आज मा याकडे येऊन सांगतात, आ ह  दोन दोन दवस जेवत नाह . हा यांचा 
अिधकार आपण देतोय यांना. ितथ या लोकांनी दोन दवस जेवायचे नाह  का तर आ हाला 
टॉयलेटला जा याची मुभा नाह . आ हाला टॉयलेटची उपल धता नाह  हणून आ ह  ितथे जाऊ 
शकत नाह . आज माझी शासनाला वनंती आहे, आयु ांना वनंती आहे क , फ  हगणदार  
मु  करतोय. अंमलबजावणी कशी झाली पाह जे. आपण फ  आदेश देतोय. मोठमो या 
व गना करतोय. या व गना क न चालणार नाह . फुलेनगर, नाणेकर चाळ, लांडेवाड  या 
मा या पाच झोपडप टयांची जर अशी अव था असेल तर मला वाटतेय क , पंपर  िचंचवड 
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मधील अव था कमी जा त माणात यापे ा दूसर  काह  नसावी. आज आपण ेनेजला लाईन 
द या पाह जेत. मा या भागाकडे े डाई, शे टर आ ण मशाल अशा तीन सं थां ारे काम होत 
होते. मा.आयु  साहेब, नाणेकर चाळ तला सव मी वतः केला. आ ह  ९३ फॉम भ न घेतल.े 
९३ फॉम भ न घेत यानंतर आ ह  ईएमआय वाटतो. आम याकडे एस.आय नवीन आला आहे. 
याला वचारले क , हे फॉम कुठे ायचे. मा.आयु  साहेब, या एस.आय. ला मा हत पण 

नाह  क  हे फॉम कुठे ायचे आ ण कुठ या प तीने काम क न यायचे. यानंतर आमचे 
अित.आयु ांशी बोलणे झाल.े यातले ७४ फॉम पा  झाल.े अनुदान ा  झाले आ ण या ७४ 
फॉममधले लाभाथ  सु  झाले आ ण ितथे काम सु  झाल.े आज आपण काम केलय.ं आज 
आपण ितथे वॉश म बांधतोय. पण आपण ितथे ेनेजची लाईनच लवकर देऊ शकलो नाह तर 
याचा उपयोग सु ा होणार नाह . आपण कुठ याह  गो ीची अंमलबजावणी कर याअगोदर फ  

व गना कर यापे ा याची अंमलबजावणी कशी होईल, हे धोरणा मक काम जर तु ह  केलेतर 
मला वाटतेय क , याची अंमलबजावणी चांग या प तीने होईल. शहर हगणदार  मु  करताना 
र यावर या ओळ  बघा, लांडेवाड त या बघा, फुलेनगरमध या बघा, नाणेकर चाळ त या बघा. 
बरेचसे लोकं, ब-याच या माता बंधु-भिगनी, आ ाच म हला व बालक याण या सभापती 
मा.सुिनता तापक र यांनी सांिगतल.े मा याकडे मुली येऊन सांगतात. छेडछाड चे जे कार 
आहेत, सांगा आ ह  कॉलेजला जाताना कसं जायचं. या सवाचा वचार हावा. आ ण या 
सवाचा वचार ल ात घेता, जा तीत जा त वैय क शौचालये कशी लवकरात लवकर बांधू. 
पण बांधताना आपण येक झोपडप ट त ेनेज या लाईन कशा देऊ याचा मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब आपण वचार करावा. आपण न क च वचार करायला पाह जे. या सवाची 
अंमलबजावणी खरेतर लवकर करावी. लवकर झालीतर खूपच बरे होईल. मी तुमचे आभार 
मानते आ ण हावी एवढ  सदभावना मनात ठेवते. 
 
मा.द ा य सान े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर हा अितशय 
चांगला वषय आहे. आमचे सहकार  िम  मा.प नेते या वॉडातून िनवडून आले आहेत. या 
वषयासंदभात चचा करतोय. फुलेनगरचा वषय आहे. मा या वॉडला लागून तो प रसर आहे. 
या ठकाणी खूप मोठ  झोपडप ट  आहे. ितथे दहा ते पंधरा हजार लोक राहतात. ािधकरणा या 
आर णातील ती जागा आहे. ितथे हे लोक वसलेले आहेत. या ठकाणी पूव  एक दोन झोप या 
हो या, आता जवळपास खूप मोठा भाग झालेला आहे. या झोपडप टया ितथे वसून जवळजवळ 
दहा ते बारा वष झालेली आहेत. या टॉयलेट या  मा यमातून वषय घेतला आहे. पाईन रोड 
आहे, ितथे सकाळ  टॉयलेट लॉक काह  सोय करता आलीतर बरे होईल. फुलेनगर प रसर 
आहे, पाईन रोड भाजी मंडई दो ह  र यानंा सकाळ  अितशय दूगधी असते. भयानक 
प र थती आहे. या मा यमातून ितथे काह  करता आलेतर न क  करावे अशी मी वनंती 
करतो. मा.महापौर साहेब, मी आपली परवानगी घेऊन काह  वषय आप या िनदशनास आणून 
देतो. मा.आयु  साहेब, मी माहे स टबर २०१६ या महापािलका सभते सभागृहात काह  

ो रे केली होती. मी २०१६ म ये खालील  वचारले होते. १) सुर ा वभागातील ठेकेदार  
प दतीने िनयु  केले या रखवालदारांना ेस कोड आहे का. काह  रखवालदार कामावर येताना 
दा  पऊन येतात, काह  रखवालदार कामावर न येता यांची हजेर  लावतात. व यांचे बल व 
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पगार घेतले जाते ह व तू थती आहे का. अशा करणी संबंिधतांवर काय कारवाई केली जाते. 
२)  ठेकेदार  प दतीने िनयु  केले या रखवालदारांना नेमणूक यावेळ   चा र य पडताळणी 
केली जाते का. ठरा वक रखवालदारांना स ा हक सु ट  दली जात नाह  मज तील 
रखवालदारांना सवलत दली जाते असा भेदभाव केला जातो का. ठेकेदार  प दतीने िनयु  
केले या रखवालदारांना बायोमे क (थंब) हजेर  चालू का केली नाह . माझा ितसरा  होता 
सुर ा वभागाचा  होता. यातला पाचवा  होता क , पं.िचं. महानगरपािलका ह मधील 
उदयानांची सं या कती आहे. याम ये ािधकरण आ ण एम.आय.ड .सी.ने वकसीत केले या 
उदयानांची सं या कती आहे. महापािलके या ता यात असले या आ ण नसले या उदयानांची 
सं या कती. मा यमांमधील बात यांनुसार महापािलका ह त उदयानांची सं या अनिधकृत 
बांधकामे असलेली उदयानांची सं या कती? मा.आयु  साहेब, आपले महाशय अिधकार  
आहेत, ी.संजय कांबळे यांचा महापािलकेतफ स कार केला गेला पाह जे. यांचे १९ म हने 
राह ले आहेत. यावेळ  यांनी अितशय सुंदर उ र दले होते. ते तु हाला वाचून दाखवतो. 
द.१७/८/२०१६ ला मला हे प  दे यात आल.े (प  वाचून दाखवल)े– पंपर  िचंचवड े ाम ये 
मनपा या ता यातील अ य उ ानांम ये आढळून आलेली व वध कारची बांधकामे संबंिधत 
वभागामाफत तीन म ह यां या कालावधीत काढ यात येवून मा हती दे यात येईल. मी प  
दले होते. सभागृहात चचा झाली होती. साधारणतः द.३१/८ ला सभागृहात चचा झाली. आज 
१९ म हने झाल.े या अिधका-यांनी महापािलकेत कती उ ाने आहेत, याम ये कती 
अित मणे झाली आहेत, अित मणांसाठ  महापािलकेने कती पैसा खच केला आहे, हे सगळे 

 वचारले होते. आजपयत मला या वभागा या मा यमातून मा हती दली गेललेी नाह . 
या यापे ा दूभा य हणजे हे अिधकार  न क  करतात काय. शहरातील आर णे यासाठ  
आपण ता यात घेतो का. पंपर  िचंचवड महापािलके या मा यमातून मूळ शेतक-यांकडून ह  
आर णे ता यात घेतली गेली आहेत. महापािलके या मा यमातून या आर णांवर खच कत न 
आपण ितथे अनिधकृत बांधकामे करणार आहोत का. मंद रं करणार आहोत का.  अ य काह  
करणार आहोत का. अनेक वेळा आपण शहरातली अनिधकृत बांधकामे महापािलके या 
मा यमातून पाडतो. आप या महापािलके या मा यमातून आप या आर त जागेवर जर असे 
काह  घडत असेलतर मा.महापौर साहेब हा वषय गंभीर आहे. उ ानात, आर णा या लॉटवर 
महापािलकेकून खच क न काय काय उभे केले गेले आहे. कोण अिधका-यांना ेशर करतो 
मा हत नाह . २०१७ या िनवडणूका लागणार हो या. यांना मा हत होते, हा बाबा काय 
सभागृहात येणार नाह . असा यां या डो यात  पडला असेल हणून उ ान वभागात 
चाललेला ग धळ जा णवपूवक चालला जातो काय. सभागृहात चचा केली असताना मला 
साभगृहात उ र दले असताना, तीन म ह यांनंतर सु ा मला मा हती िमळत नसेलतर या या 
पे ा सभागृहात गांिभय दूसरे नाह . एका बाजूला अशी अनिधकृत बांधकामे होत असताना 
मा.आयु  साहेब, आपण याची दखल ताबडतोब यावी, अशी मी वनंती करतो. मी आणखी 
एक दूसरा वषय घेतो. कालच मा या भागात एक घटना घडलेली आहे. अजून मोरे नावाचा 
य , काल मी याब ल तुम याशी चचा केली आहे. आपले एक अिधकार  ी.तूपसाखरे 
हणून आहेत, यांनी काह  काळ नगररचना वभागात काम केले आहे. यांना आता तु ह  

पाणीपुरवठा वभागात पाठवले आहे. आमचा जूना शेतकर , जूना मूळ र हवासी, गाववाला, 
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१९९७ ला महापािलकेत आमची गावे समा व  हो याआधी, या काळातले पाणीपुरव याचे 
कने शन असताना, याने रकने शनसाठ  आप याकडे रतसर सारथी या साईटवर द.१२.३ 
ला कंम ले ट दली. द.१७.३ ला कंम ले ट दली. द.२६.३ ला, ३.१० ला कंम ले ट दली. 
सारथीवर सहा वेळा कंम ले ट दली आहे. हे असताना रकने शनसाठ  प  दल.े याला उ र 
दले आहे, उपरो  वषयाबाबत मा.आयु  यांचा आदेश .  द.२०/२/१८ अ वये आदेश 
ठेव यात आलेला आहे. िनगड मधील काह  भाग यमुनागर तळवडे प रसरातील,िचखली मधील 
काह  भाग हा रेडझोनम ये अस यामुळे आप याला हे कने शन दे यात येणार नाह . आम या 
भागात रेड झोन आला कधी, तो मळू र हवासी होता कधी, तु ह  याला जर न वन कने शन 
हणत नाह तर रकने शन ायला नाकारत असालतर आप या पाईपलाईनला कती अनिधकृत 

होल पडतील ते मला मा हत नाह . यापूव  सु ा सभागृहाम ये हा वषय आणला होता. २०१५ 
पयती बांधकामे आपण अनिधकृत बांधकामे अिधकृत करायचा वषय आपण आणला आहे. 
फ  आम याकडे रेडझोन आहे हणून आ हाला नळाचे रकने शन ायचे नाह . आमचा टॅ स 
चालतो. आमचे बाक  सगळे वषय चालतात. आ हाला सु वधा ाय या नाह त. आमचा टॅ स 
सु ा घेणे बंद करा. आयु ांनी आदेश ावेत. मा.महापौर साहेब, आपण मला बोलायला संिध 
दलीत. आपले ध यवाद.  

 
मा.शिमला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे.                             
 
यानंतर उपसूचने माणेचा वषय मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - १६७     वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.आयु  

 
            संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . वभाअक/३/का व/५७/२०१८  

द.०८/३/२०१८ 

 
  क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी  उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 
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           ा  अनदुान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र. .४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. .४०००/- या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा  करणेत येत आहे. 
           व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक २८/०२/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                                    प “अ” 

                                                      

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड   महानगरपािलका  शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या १२७३१  

क  शासनाचे “ व छ भारत 
अिभयान” या संकेत थळावर 
अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

१२३२६  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९८०३  
बांधकाम पणू 
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ६०६२ 

एकुण बांधकाम पुण- 
९०५० 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २९८८ 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

४६५ सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला 

ह ा 
६७६८ लाभाथ  

GOI+GOM=४०६.०८ 

                  लाख 

    GOI = २०००/-व  
GOM=४०००/- ह सा 

ULB  =  १३५.३६ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण          ५४१.४४  लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 
दुसरा ह ा 

५८२९ लाभाथ  
GOI+GOM=३४९.७४ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  
  GOM=४०००/- ह सा 

  ULB  =११६.५८ लाख 
   ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण      ४६६.३२ लाख  
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 सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान )नागर(  

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िश ण मंडळ वभागाकड ल सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकातील सी.सी. ट. ह . कॅमेरे 
लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. माहे नो हबर २०१७ 
अखेर र. .१,००,००,०००/- इतक  तरतूद खच  पडलेली आहे. या लेखािशषावर माच २०१८ अखेर 
आणखी र. . १,९१,०९,२५०/- इतक  र कम अदा करणे बाक  आहे. यामुळे सदरची र. . 
१,९१,०९,२५०/- इतक  र कम खच  पडणार आहे. परंतु सदर लेखािशषावर स थतीम ये 
तरतूद िश लक नस याने म.ेभारतीय रा ीय उपभो ा संघ यांचे उवर त बील अदा करता येत 
नाह . या कारणा तव अ य लेखािशषाव न तरतूद वग करणे आव यक आहे. याकामी सन 
२०१७-१८ या अंदाजपञकात शालेय फिनचर या लेखािशषावर र कम . ३,५०,००,०००/- 
इतक  तरतूद केलेली आहे. यामधुन आज अखेर ५६,१३,५००/- इतक  तरतूद खच  पडलेली 
आहे. व उवर त र. .२,९३,८६,५००/- इतक  र कम िश लक आहे. यामुळे या लेखािशषाव न 
सी.सी. ट. ह . कॅमेरे या लेखािशषावर र कम .२,००,००,०००/- (अ र  र. . दोन कोट  फ )  
इतक  तरतूद वग करणेस मा. थायी सिमती सभा वषय . ४३, ठराव मांक २२५५ 
द.२१/०२/२०१८ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. 
 तर  िश ण मंडळा या सन २०१७-१८ या अंदाजपञकातील शालेय फिनचर या 
लेखािशषावर ल िश लक र. . २,९३,८६,५००/- मधुन र. . २,००,००,०००/- सी.सी. ट. ह . 
कॅमेरे या लेखािशषावर तरतूद वग करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव . २२५५ द. 
२१/०२/२०१८ अ वये मा यता दलेली अस याने सदर सी.सी. ट. ह  कॅमेरे लेखािशषावर तरतूद 
वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.              
 

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

-------- 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - १६८     वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.नगरसिचव 

वधी सिमती   
 
          अ) दनांक ६/२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
 
मा.मिनषा पवार - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल-८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 
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मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - १६९     वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.नगरसिचव 

 मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

        अ) दनांक २/१/२०१८, १६/१/२०१८ व दनांक ३०/०१/२०१८ चा  

            सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

   ब) दनांक ६/२/२०१८, २०/२/२०१८ व दनांक २१/२/२०१८ चा  

            सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.    
 
मा.मिनषा पवार - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

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

-------- 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - १७०     वषय मांक – १० 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.नगरसिचव 

मा.शहर सधुारणा सिमती 
        

   अ) दनांक ९/१/२०१८ व २३/१/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
   ब) दनांक १४/२/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.                     
 
मा.मिनषा पवार - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

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

-------- 
 
 
 
 



66 
 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  

ठराव मांक - १७१     वषय मांक – ११ 
दनांक – २०/३/२०१८    वभाग- मा.नगरसिचव 

 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
     

अ)  दनांक २९/०१/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणते येत अहे.                  

मा.मिनषा पवार - मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
अनुकूल-८१       ितकूल- ० 

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

मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जा हर करणेत येत आहे.  
 
 
 
                                            (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                                 महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/७/का व/१५९/२०१८ 
दनांक - ०२/०५/२०१८   

                                                   
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना.                                                                                                                                     


