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

कायप का मांक – ४० 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.२.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे फे वूार -२०१५ ची मासीक मा.महापा लका सभा 
शु वार द.२०.२.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े      

१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 
२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव      -    उपमहापौर 
३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 
५.  मा.सौ. वाती मोद साने 
६.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 
७.  मा.सायकर अजय शंकरराव 
८.  मा.जाधव साधना रामदास 
९.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 
१०.  मा.आ हाट मंदा उ तम 
११.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
१२.  मा.काळजे नतीन ताप 
१३.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१४.  मा.बाबर शारदा काश 
१५.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
१६.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१७.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
१८.  मा.पवार संगीता शाम 
१९.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२०.  मा.तानाजी व ल खाडे 
२१.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२२.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२३.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 
२४.  मा.भारती फरांदे 
२५. मा.आर.एस.कुमार 
२६.  मा.जावेद रमजान शेख 
२७. मा.चा शीला भाकर कुटे 



2 
 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 
२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 
३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 
३१.  मा.नेटके सुमन राज  
३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३३.  मा.भ डवे सं गता राज  
३४.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े
३७. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  
३८.  मा.अपणा नलेश डोके 
३९.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४०.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  
४१.  मा.जय ी वसंत गावड े
४२.  मा.पवार मनीषा काळूराम 
४३. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४४. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
४५. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४७. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
४८. मा.वाबळे संजय म हारराव 
४९. मा.म डगेर  वषा वलास 
५०. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
५१. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
५२. मा.सुपे आशा र वं  
५३. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५४. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५६. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   
५७. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 
५८. मा. दा बाजीराव लांड े
५९. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े
६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
६१. मा.ननवरे िजत  बाबा 
६२. मा.सावळे समा र वं  
६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 
६४.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
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६५.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 
६६.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७.  मा.कदम सदगु  महादेव 
६८.  मा. गता सुशील मंचरकर 
६९.  मा.कैलास महादेव कदम 
७०.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
७१.  मा.आसवाणी स वता धनराज 
७२. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
७३.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७४.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७५.  मा.पाडाळे नता वलास 
७६.  मा.तापक र अ नता मि छं    
७७.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७८.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 
७९.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८०.  मा.बारणे नलेश हरामण 
८१.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८२.  मा.बारणे माया संतोष 
८३.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८४.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
८५.  मा.कलाटे वाती मयुर  
८६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
८७. मा.च धे आरती सुरेश 
८८. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 
८९. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 
९०. मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
९१. मा.जगताप राज  गणपत  
९२. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
९३. मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  
९४. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 
९५. मा.जम सोनाल  पोपट 
९६. मा. शांत शतोळे 
९७. मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
९८. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
९९. मा.काटे राज  भकनशेठ 
१००.  मा.शडगे आशा सुखदेव 
१०१.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 
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१०२.  मा.संजय केशवराव काटे 
१०३.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
१०४.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०५.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

        
         या शवाय मा.तानाजी शंदे - अ त.आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.काबंळे- .शहर अ भयंता, डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य 
अ धकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, 
मा.च हाण-सह शहर अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.दंडवत,े मा.दुरगूड,े 
मा.खोसे, मा.कडूसकर - सहा.आयु त, मा.पवार - अ त.कायदा स लागार, मा.साळुंख-े मु य 
उदयान अ ध क मा.दुधेकर, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.साळवी, मा.ग ू वार-काय.अ भयंता, हे 
अ धकार  सभेस उपि थत होत.े     

----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.योगेश बहल  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.नगरसेवक, नगरसे वका, 
पञकार, आर.आर.पाट ल उफ आबा-माजी उपमु यमं ी व गृ हमं ी,  द ता य नामदे -मोहननगर 
येथील सामािजक कायकत यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण क न आजची 
सभा गु वार द.२६/२/२०१५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
        मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा.नगरसेवक, नगरसे वका, पञकार,  
सव प ाचे गटनेत.े मी आप या सवाना नं पणे सांगू इि छतो क , आर.आर.पाट ल यां या 
द:ुखद नधना नमी त उदया पंपर  चंचवड सव प ा या वतीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पंपर  
चौका या ांगणाम ये दुपार  ४.३० वा. सवप ीय शोकसभा घेणार आहोत आपण सवानी 
उपि थत रहावे. सव प ा या गटने यांनी आपआप या नगरसेवकांना, सव कायक याना सुचना 
करा यात. तसेच आर.आर.पा टल यांचे अि थकलश दुपार  १२ ते ४ पयत रा वाद  प ा या 
खराळवाडी कायालयात ठेव यात येणार आहेत. त नंतर शोकसभा घेणार आहोत या ठकाणी 
सु दा अि थकलश दशनासाठ  ठेवणार आहोत.    
मा.िजत  ननावरे -  मा.महापौर साहब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल.) 
मा.महापौर – सवा या संमती माणे गु वार दनांक २६/२/२०१५ रोजी दुपार  २.०० पयत सभा 
तहकूब कर यात येत आहे.  
 
  

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
      पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ४०. 
सभावृ तांत 

( द.२०/२/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
दनांक – २६.२.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे फे वूार -२०१५) द.२०.२.२०१५ ची तहकूब  
मा.महापा लका सभा गु वार द.२६.२.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  
 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 
२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 
३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४.   मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 
५.   मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
६.   मा.भालेकर अ णा दल प 
७.   मा.सौ. वाती मोद साने 
८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 
९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 
१०.   मा.सायकर अजय शंकरराव 
११.   मा.जाधव साधना रामदास 
१२.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 
१३.   मा.आ हाट मंदा उ तम 
१४.   मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
१५.   मा.काळजे नतीन ताप 
१६.   मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१७.   मा.जगद श शे ी 
१८.   मा.बाबर शारदा काश 
१९.   मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
२०.   मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
२१.   मा.उ हास शे ी 
२२.   मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
२३.   मा.पवार संगीता शाम 
२४.   मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२५.  मा.तानाजी व ल खाडे 
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२६.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२७. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 
२८.  मा.भारती फरांदे 
२९.  मा.आर.एस.कुमार 
३०.  मा.जावेद रमजान शखे 
३१.  मा.चा शीला भाकर कुटे 
३२.  मा.भालेराव तभा ाने वर 
३३.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 
३४.  मा.राजू मसाळ  
३५. मा.नंदा वकास ताकवणे 
३६.  मा.नेटके सुमन राज  
३७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३८.  मा.भ डवे सं गता राज  
३९.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  
४०.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
४१.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 
४२. मा.ल ढे गणेश नारायण 
४३. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
४४. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े
४५. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  
४६.  मा.अपणा नलेश डोके 
४७. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४८.  मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  
४९.  मा.जय ी वसंत गावड े
५०. मा.पवार मनीषा काळूराम 
५१.  मा. साद शे ी  
५२.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
५३.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
५४.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
५५.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
५६.  मा.वाबळे संजय म हारराव 
५७.  मा.म डगेर  वषा वलास 
५८.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
५९.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
६०.  मा.सुपे आशा र वं  
६१.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
६२.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 
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६३.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
६४. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   
६५.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 
६६. मा.महेशदादा कसन लांडग े
६७.  मा. दा बाजीराव लांड े
६८.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े
६९.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
७०.  मा.ननवरे िजत  बाबा 
७१.  मा.सावळे समा र वं  
७२.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 
७३.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
७४.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 
७५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७६. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
७७. मा.कदम सदगु  महादेव 
७८. मा. गता सुशील मंचरकर 
७९.  मा.कैलास महादेव कदम 
८०.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
८१.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
८२.  मा.टाक अ ण मदन  
८३.  मा.आसवाणी स वता धनराज 
८४.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 
८५.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
८६. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८७.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 
८८.  मा.काळे वमल रमेश 
८९.  मा.पाडाळे नता वलास 
९०.  मा. वनोद जयवंत नढे 
९१.  मा.तापक र अ नता मि छं    
९२.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
९३.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 
९४.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
९५.  मा.बारणे नलेश हरामण 
९६.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९७.  मा.बारणे माया संतोष 
९८.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
९९.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
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१००.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
१०१.  मा.कलाटे वाती मयुर  
१०२.  मा.च धे आरती सु रेश 
१०३.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 
१०४.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 
१०५.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
१०६.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
१०७.  मा.जगताप राज  गणपत  
१०८.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
१०९.  मा.जगताप नवनाथ द त ु
११०.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 
१११.  मा.जम सोनाल  पोपट 
११२.  मा. शांत शतोळे   
११३.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
११४.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 
११५.  मा.काटे राज  भकनशेठ 
११६.  मा.शडगे आशा सुखदेव 
११७.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 
११८.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
११९.  मा.संजय केशवराव काटे 
१२०.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
१२१.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
१२२.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 
१२३.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१२४.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

       
     या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर - 
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , 
मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सह आयु त, मा.पाट ल, 
मा.च हाण-सह शहर अ भयंता,मा.डोईफोडे,मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े 
मा.दुरगूड,े खोसे - सहा.आयु त, मा.पवार - अ त. कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान 
अ ध क, मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श ण मंडळ), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, 
मा.पठाण, मा.कुलकण ,मा.घोड,ेमा.कांबळे,मा.ग ू वार-काय.अ भयंता, मा. वण आ ट कर-
सह. यव थापक य संचालक (पीएमपीएमएल), मा.बोदड े – शासन अ धकार  हे अ धकार  
सभेस उपि थत होत.े    

----------- 
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मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.गोर  लोखंडे  – मा.महापौर साहेब, लोणावळा येथील हॉटेलम ये सात वष य मुल या झाले या 
नघृण ह येचा नषेध तसेच गो वंद पानसरे उफ अ णा- ये ठ क यु न ट नेत,े पुरोगामी 
वचारवंत, द तु बबन बारणे-थेरगांव  यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण 
करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
 
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 
मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
 

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

मा.अपणा डोके–मा.महापौर साहेब, आजची सभा दांजल  वाहू न दुपार  २.४५ पयत तहकूब 
करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  
 
मा.महापौर – सवा या संमती माणे गु वार दनांक २६/२/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ पयत सभा 
तहकूब कर यात येत आहे.  

 
  
 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ४० 
सभावृ तांत 

( द.२०/२/२०१५, द.२६/२/२०१५ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २६.२.२०१५                 वेळ – दुपार  २.४५ वाजता 
 

पंपर  चचंवड महानगरपा लकेची (माहे फे वूार -२०१५) द.२६.२.२०१५ (द.ु२.००) ची 
तहकूब मा.महापा लका सभा गु वार द.२६.२.२०१५ रोजी दुपार  २.४५ वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  
 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दल प 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५.  मा.काळजे नतीन ताप 

१६.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७.  मा.जगद श शे ी 

१८.  मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
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२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

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

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३३. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३४. मा.राजू मसाळ  

३५. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३६. मा.नेटके सुमन राज  

३७. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३८. मा.भ डवे सं गता राज  

३९. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

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

४२. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४३. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४४. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४५. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४६.  मा.अपणा नलेश डोके 

४७.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४८. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४९. मा.जय ी वसंत गावड े
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५०. मा.पवार मनीषा काळूराम 

५१. मा. साद शे ी  

५२. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५३.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५४. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५५. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५६. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५७. मा.म डगेर  वषा वलास 

५८. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५९. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

६०. मा.सुपे आशा र वं  

६१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६२. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६३. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६४. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६५. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६६. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६७. मा. दा बाजीराव लांड े

६८. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६९. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

७०. मा.ननवरे िजत  बाबा 

७१. मा.सावळे समा र वं  

७२. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७३. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७४. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७५. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७६. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७७. मा.कदम सदगु  महादेव 

७८. मा. गता सुशील मंचरकर 

७९. मा.कैलास महादेव कदम 
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८०. मा.छाया जग नाथ साबळे 

८१. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८२. मा.टाक अ ण मदन  

८३. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८४. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८५. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८६. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८७. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८८. मा.काळे वमल रमेश 

८९. मा.पाडाळे नता वलास 

९०. मा. वनोद जयवंत नढे 

९१. मा.तापक र अ नता मि छं    

९२. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९३. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९४. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९५.  मा.बारणे नलेश हरामण 

९६.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९७.  मा.बारणे माया संतोष 

९८.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९९.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

१००.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

१०१.  मा.कलाटे वाती मयुर  

१०२.  मा.च धे आरती सुरेश 

१०३.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०४.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०५.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०६.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०७.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०८.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०९.  मा.जगताप नवनाथ द तु 
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११०.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१११.  मा.जम सोनाल  पोपट 

११२.  मा. शांत शतोळे 

११३.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११४.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११५.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११६.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११८.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११९.  मा.संजय केशवराव काटे 

१२०.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२१.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२२.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२३.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२४.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 
मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, डॉ.अ नल रॉय-आरो य वैदयक य 
अ धकार ,  मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त,  मा.च हाण, मा.पाट ल- सह शहर 
अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड,मा.मान,े  मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.दुरगूड,े मा.खोसे, 
मा.कडूसकर-सहा.आयु त, मा.पवार-अ त.कायदा स लागार, मा.साळुके-मु य उदयान अ ध क, 
मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श ण मंडळ), मा.दुधेकर, मा. नकम, मा.सवणे, 
मा.साळवी,मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.घोडे, मा.कांबळे, मा.ग ू वार-काय.अ भयंता, 
मा. वण आ ट कर-सह. यव थापक य संचालक (पीएमपीएमएल), मा.बोदड-े शासन अ धकार  
हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

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

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

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ३८ दनांक २०/१२/२०१४ व २३/१२/२०१४ चा सभावृ तांत 
कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   

----------- 
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नयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच े कलम २० (५) म ये तरतूद           
के या माणे थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या कलम ३१अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर त न ध व देऊन नाम नदशना दारे करणे. 
 

मा.नगरस चव – वषय मांक १  महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाच ेकलम २० (५) 
म ये तरतूद के या माणे मा. थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या सन २००७ 
चा  महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ 
अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर त न ध व देऊन नाम नदशना दारे करणे कर ता 
सदर कलमा अ वये महानगरपा लका अ ध नयमा वये गठ त कर यात येणा-या स म यांम ये 
महानगरपा लकेतील मा यता ा त राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे त नधी व 
मळावे हणून स म यांवर बलाबलानुसार त नधी व दे याची तरतूद कर यात आल . तसेच 
र त होणा-या जागांवर नवृ त झालेला मा.सद य या मा यता ा त प ाचा, न दणीकृत 
प ाचा गटाचा आघाडीचा कंवा ं टचा आहे याच मा यता ा त प ा या/ न दणीकृत 
प ा या/गटा या/ आघाडी या कंवा ं ट या  मा.सद यास नाम नद शत करावयाचे असून 
व मान मा. थायी स मतीचे दनांक १ माच २०१५ रोजी दुपार  नवृ त होणारे सद यांची नांवे 
पुढ ल माण-े  
१) मा.वाघेरे सु नता राजेश – पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी २) 
मा.महेशदादा कसन लांडग े - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ३) 
मा.बारणे माया संतोष - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ४) मा.धराडे 
शकंु तला भाऊसाहेब - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ५) मा.ल ढे 
गणेश नारायण - भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी ६) 
मा.कदम सदगु  महादेव - भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत (अप ) आघाडी 
७) मा.भ डवे सं गता राज  – शवसेना आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) ८) मा.शडगे आशा 
सुखदेव - शवसेना आर.पी.आय.महायुती (आघाडी). 
 या माणे पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  कॉ ेस आघाडी – ४, भारतीय 
रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाडी) – २, आ ण शवसेना व 
आर.पी.आय.महायुती (आघाडी) – २ या प यबला माणे नयु या करणे कर ता. 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडीचे गटनेते मा.मंगलाताई 
अशोक कदम यांनी यां या प ाचे ४ सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 
मा.महापौरांकडे यावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाडी) गटनेते मा. वनोद 
जयवंत नढे यांनी यां या प ा या २ सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 
महापौरांकडे यावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
 शवसेना व आर.पी.आय. महायुती (आघाडी) यांचे गटने या मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
यांनी यां या प ा या २ सद यांची नांवे बंद लखोटयातून यावीत (बंद लखोटा देणेत आला.) 



16 
 
 
मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच नगरस चवांनी 
या ठकाणी सांगीतले क  थायी स मती सद यांची नवड करावयाची यासाठ  येक प ाकडे 
आपआपले नावे मागवले आहेत. नगरस चव यांनी मला आता पञ दलेले आहे ते पञ अस ं
दलेले आहे, ह  बाब भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  णीत आघाडी. आमची बाब ह  
उ च यायालयाम ये अस याकारणान,े हायकोटात ह  बाब अस यामुळे स मा.महापौर, मला 
तु हांला वनंती करायची आहे क  हायकोटाने टे दलेला आहे. स मा.सद य काँ ेस प ाचे 
वनोद नढे हायकोटात गेले अस या कारणाने यास टे दलेला आहे. टे हणजे या ठकाणी 
माझी केस कुठेतर  डसमीस केल  असा याचा अथ होत नाह . हायकोटाचे कुठेह  लेखी आदेश 
या ठकाणी ा त झालेले नाह त. हायकोटाचे असणारे आदेश हे वेगळे असतात. हे फ त 
वक लांनी  मेल दारे पाठ वलेले आदेश आहेत. जर  पा लकेचे अ धकार  व वभागीय आयु तांचे 
अ धकार  या ठकाणी उपि थत असतीलतर  स मा.महापा लकेला कंबहू ना मला लेखी व पात 
असे कुठलेह  आदेश आलेले नाह त कंवा महापा लकेला हायकोटाचे असे कुठलेह  आदेश आलेले 
नाह त. महापौर साहेब, मला वनंती करायची आहे क  २८ तारखे या आतम ये आप याला 
महापा लकेम ये हे सद य थायी स मतीसाठ  नवड करायच ेआहेत. जर माझा टे असताना  
आ ण पुढ ल नकाल तसा मा या बाजूने लागलातर यावेळेस आपण काय नणय देणार याची 
मला मा हती दल  गेल  पा हजे. कंबहू ना जर तसं नसेलतर माझी आप याला आ ण 
सभागृ हाला वनंती आहे क  जोपयत हायकोटाचा नकाल लागत नाह  तोपयत थायी 
स मतीचा हा सगळा कारभार शासना या ता यात दयावा.  आ ण या वेळेस हायकोटाचा 
नकाल लागेल यावेळेस थायी स मती सद यांची नवड करावी ह  आप याला वनंती आहे. 
ज र माझा आ ेप आपण न दवून यावा आ ण या यावर मला त या दयावी ह  वनंती.    
 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त साहेब, सव नगरसेवक, नगरसे वका, 
पञकार मञ. आमचे सहकार  मञ कैलास कदम यांनी जो मु ा उपि थत केला, वा त वक 
पाहता तो मु ा, यां या हण या माणे रा त आहे. कायदास लागार यांनी याबाबतचा खुलासा 
सभागृ हाला देणे उ चत वाटत.े कायदा स लागारांनी याब ल आपले मत काय आहे हे सांगावे 
कारण ह  यायालयीन बाब आहे. यायालयीन बाब असताना मा या मा हती माणे आप या 
महापा लके या वतीने आपले ल गल †ò›ü हायजर, मु ंबईला अपॉ ट केलेले †ò›ü हायजर, आपले 
अ धकार , वभागीय आयु तांचे अ धकार  असे सवजण तेथे उपि थत होते नेमके काय झालेले 
आहे याबाबत खुलासा हावा. 
 
मा.सतीष पवार (अ त.कायदा स लागार) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 
स मा.सभागृ ह. मा.उ च यायालयात परवा या दवशी दोन रट पट शन दाखल झालेले आहेत. 
१) मा.सुरेश हेञे यांनी दाखल केलेले १९८५/२०१५ व २) मा. वनोद नढे यांनी दाखल केलेले 
१९८६/२०१५  या दो ह  रट पट शनम ये महापा लकेला परवा या दवशी सं याकाळी सि ह स 
ा त झाल  व या अनुषंगान ेमी हजर होतो, मे.कोटासमोर या या चका सुनावणीला आ या 

असता महापा लकेतफ †ò›ü. दपक मोरे व वभागीय आयु त यां यावतीने यांचे †ò› होकेट 
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हजर झाले. यानंतर मे. कोटाने बाजू ऐकूण मा. वभागीय आयु त यांनी दले या पञाचे 
अवलोकन क न आदेश पा रत केलेले आहेत. यानुसार रट पट शन नं.१९८५/२०१५ म ये 
मा. वभागीय आयु त यांचा द.२८/१/२०१५ रोजी आदेश ा त केला होता याला थगीती 
दलेल  आहे. आ ण रट पट शन नं. १९८६/२०१५ म ये मा. वनोद नढे यांनी मा. वभागीय 
आयु त यां याकडे केले या अजावर यांनी द.१८/२/२०१५ रोजी केले या आदेशाला थगीती 
दलेल  आहे. हे दो ह  आदेश मे.कोटाने ओपन कोटात ड टेड केलेले आहेत. या संदभात 
महानगरपा लके या वक लांकडून ा त झालेल  ईमेल तसेच पट शनर या वक लांनी दलेल  
दो ह  पञे महापा लकेला ा त झालेल  आहेत आ ण ती मा.नगरस चव यां याकडे दलेल  
आहेत. कोटाची ऑडर अदयाप वेबसाईटवर आलेल  नाह . वक लांनी दलेल  पञ आहेत.  
 
मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, आपण नणय तसाच यावा कारण क  ह  यायालयीन 
बाब आहे, यायालयीन बाब अस यामुळे आताच या यावर नणय घेवू नये. यावेळेस 
यायालयाचा नकाल होईल यावेळेस आपण यावर नणय यावा अशी वनंती आहे. 

 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वा त वक पाहता आपल  ह  जी सव 
नवडणूक आहे ह  सव नवडणूक वभागीय आयु तां या अ धप याखाल  आपण पार पाडत 
असतो आ ण यां याकडून स व तर आप याला पञ येतात. क  कोण या गटाचे कती सद य 
आहेत याचंी न द कधी झालेल  आहे आ ण या प दतीने यांचे पञ ा त झा यानंतरच 
आपण नवडणूक ची या सु  करतो. मा.आयु त साहेब, या ठकाणी शासना या वतीने 
नवडणूक या ह  सु  झालेल  आहे आ ण नवडणूक या सु  झा यानंतर कैलास कदम 
यांचे हणणे आहे हायकोटाने जे आदेश पार त केलेले आहेत ते प ट नसतील कंवा याचा 
अंतब ध आप याला करता येत नसेल तर  नवडणूक या सु  कर यापुव  आपण ह  
काळजी घेणे गरजेच ेहोत ेआ ण कायदया वये बरोबर होतं. परंतु नवडणूक या आता सु  
केलेल  आहे. एका बाजूला मे.कोटाने असे कसे हणले आ ण हे दोन ठराव वखंडीत केलेले 
आहेत मग कोण या आधारे नवडणूक यायची असा कदम यांचा न आहे आ ण वभागीय 
आयु तांचे काय नदश आहेत हा एक न आहे. आता सु  झालेल  नवडणूक या ती 
थांब वता येते का हे नगरस चवांनी सांगावे. 
 
मा.नगरस चव - मा.महापौर मॅडम, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. स मा.सद यांनी 
उपि थत केले या मु या या अनुषंगाने मी सांगू इि छ तो क  द.२५/२/२०१५ रोजी मे.उ च 
यायालयाम ये याबाबतीत केस दाखल कर यात आ यानंतर मा.कायदा स लागार आ ण मी 

दोघेह  या ठकाणी उपि थत होतो. मे. यायालयाने या ठकाणी नकाल द यानंतर 
प कारा या वतीने उदया महापा लका सभेम ये सद यांची नेमणूक अस याचे नदशनास 
आणून दले. यावेळी मे. यायालयाने अशा सूचना दले या आहेत क , मा. वभागीय आयु त 
कायालयाच ेआ ण संबंधीत वभागाचे अ धकार  या ठकाणी उपि थत आहेत यांनी याची न द 
यावी आ ण या या अनुषंगाने कायवाह  करावी अ यथा म.े यायालयाचा अवमान झा याचे 

समज यात येईल. आज ह  नवडणूक या आता सु  झालेल  अस यामुळे ती आप याला 
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पुण करावी लागणार आहे. महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम २० (५) नुसार माच 
म ह या या प ह या दवशी हणजे १ माचला आठ मा. थायी स मती सद य नवृ त होत 
अस यामुळे या या अगोदर या म ह याम ये कायदयानुसार आप याला आठ सद यां या 
नेमणुका करणे बंधनकारक आहे. यामुळे मा.महापा लका सभेला या यावर आजच नणय 
यावा लागेल. तर  मी मा.महापौर मॅडम यां या आदेशानुसार या नवडणुक च ेपुढ ल कामकाज 

सु  करत आहे.               
 
मा.कैलास कदम - मा.महापौर साहेब, यायालयाचा नकाल मा या बाजूने लागलातर काय 
करणार? 
 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा. यायालयाचा नणय तु हाला कधीह  मा य करावा 
लागेल ते तु हांला सांगायला काय हरकत आहे. कायदा स लागार यांनी खुलासा करावा. 
 
मा.सतीष पवार (अ त.कायदा स लागार) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 
स मा.सभागृ ह. मे.कोटाने दोन आदेश पार त केलेले आहेत ते आप यावर बंधनकारक आहेत, 
म ा त आहेत व मा.कदम साहेब हणतात या माणे यांनी भ व यात काह  मॅटर केल े

आ ण या याम ये काह  ऑडर झाल तर नि चत हया बाबी वचारात घेवून या ऑडर होतील 
या ऑडरह  महापा लकेवर बंधनकारक राहतील. 
 
मा.नगरस चव - मा.महापौर मॅडम, स मा.आयु त साहेब व स मा.सभागृ ह. मा.गटने यांना 
वनंती कर यात येत,े आज दनांक २६/२/२०१५ रोजी पूव चे प  र  क न नवीन पञ 
मा.गटने यांना दे यात आलेले आहे. माझी स मा.गटने यांना वनंती आहे क , पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी या वतीने चार स मा.सद यांची नांवे, याच माणे 
भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  णीत (अप ) आघाडी या वतीने दोन स मा. सद यांची 
नांवे आ ण शवसेना व आरपीआय महायुती (आघाडी) या वतीने दोन स मा.सद यांची नांवे 
या ठकाणी नाम नद शत करा वत अशी वनंती आहे.    
 
मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वभागीय आयु त यांचे पञ 
आ हांला दाखवावे. जर सं याबलाचा वचार केलातर आ हांला सु दा संधी मळत.े  
 
(मा.नगरस चव यांनी मा. वभागीय आयु तांकडून आले या प ीय बलाबलानुसारचे पञाचे तसेच  
मुळ पञांच ेव द.२३/२/२०१५ रोजी ा त झाले या पञाच ेवाचन केले.) 
 
मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, मा.सभागृ ह. आ हांला उ हास जगताप 
नगरस चव यांनी आठ दवसापुव  पञ देवून कळवल होतं क  आ ह  अन द त ती ह  सद य 
आहोत. मी- समा सावळे, शारदा बाबर आ ण आशाताई शडग.े एकतर अ धकार नसताना 
आ हांला तु ह  अन द त ठरवलेले आहे.  आ ह  अन द त आहोत, तुमच अ ान तुम यापाशी. 
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आमच टेटस काय आहे ते कळवायला आ ह  वभागीय आयु तांकडे धाव घेतल . यांनी 
कायदा स लागारांचे मत यायला पा हजे होत.े आता का सांगत नाह त आ ह  तीघीजणी 
शवसेनेतच आहोत हणून. तु ह  आ हांला अन द त ठरवलेले आहे, यांना अ धकार आहे का.  
अन द त हणजे काय. वभागीय आयु तांनी प टपणे पञ दलेल आहे क  २०१२ रोजी 
नवडून आलेले प हले गट आहे जे प हला न दवलेला आहे तोच गट ाहय धर यात येईल असे 
वभागीय आयु तांनी प टपणे बजावलेले आहे. मग आ हांला अन द त तु ह  कसे काय 
ठरवले आहे.  
 
मा.नगरस चव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,नगरस चव कायालयाकडील द.४/२/२०१५ 
रोजी या पञा वये मा. वभागीय आयु तांना वनंती केलेल  होती क  मा. थायी स मती या 
आठ स मा.सद यां या नयु या या मा.महापा लका सभेम ये करावया या आहेत. तर  
न यान ेजे काह  बदल झालेले आहेत कंवा जी काह  ि थती आहे याबाबतीत या कायालयास 
कळ वणेत यावे. यानंतर मा. वभागीय आयु त साहेबांनी कळवलेल आहे. (मा. वभागीय 
आयु तांकडून ा त झाले या पञाचे वाचन केल.े)  
 
मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, वभागीय आयु तांनी आ हांला अन द त कळवले होते 
का? तु ह  आ हांला अन द त ठरवले आहे. कायदा माह ती नसेलतर मा हती क न यावा. 
कारण नसताना आ हांला अन द त ठरवलेले आहे. आ हांला वभागीय आयु तांनी शवसेना 
गटात सामील केलेले आहे. आ हांला यांनी सांगीतलेल आहे, यां या पञाचं नीट वाचन 
कराव. गटनेता बदलला, गट बदललेला नाह .  
 
मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त,मा.सभागृ ह,महापा लकेम ये कुठल ह   
नवडणूक या ज हा चाल ू होते यावेळेस कुठलेह  ऑ जे शन आप याला येथ ेअडथळा 
आणू शकत नाह . वभागीय आयु तांनी या कारे पञ यवहार केलेला आहे, या माणे तुमचा  

येक प ाचा रेशो ठरवलेला आहे या माणे मा हती आप याला ा त झालेल  आहे. दहा 
मनीटांपुव  तु ह  नवडणूक या चालू के यानंतर याला कोणाला याय मागायचा असेल 
स मा. यायालयात ते जाऊ शकतात. आता कुठ याह कारे येथे अडथळा करायचा नाह . 
यामुळे याला याला या या प ाचे बलाबल दलेल आहे या बलाबला माणे कराव.े आ ण 
तु हांला कोटाच े काह  आदेश असतीलतर महापा लकेला आणनू दया. या माणे तुम या 
प ा माणे नणय घेतला जाईल. आम या प ाची स ता आहे याचा अथ तुमची नाव घेणार 
नाह त कंवा ती टाळल  जातील असं अजीबात होणार नाह . या माणे आ हांला 
कायदे शरर या कळवल या माणे ह  या हावी. मा.महापौर साहेब, नवडणुक या पुण 
करावी. 
    यानंतर – 
    मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  नांवे मा.आ णा 
बोदड,े शासन अ धकार , जनसंपक वभाग यांनी सभागृ हात वाचून दाख वल  ती पुढ ल माणे- 
१) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश – पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी  
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२) मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराव - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  
काँ ेस आघाडी ३) मा.तापक र अ नता मि छं  - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  
काँ ेस आघाडी ४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे - पंपर  चंचवड महानगरपा लका रा वाद  
काँ ेस आघाडी ५) मा.जा लंदर कसनराव  शं दे –भारतीय रा य काँ ेस व रा वाद  काँ स 
णत (अप ) आघाडी ६) मा.सौ. वमल रमेश काळे - भारतीय  रा य काँ ेस व रा वाद  

काँ स णत (अप ) आघाडी ७) मा.संपत ानोबा पवार – शवसेना व आर.पी.आय.महायुती 
(आघाडी) ८) मा.धनंजय मुरल धर आ हाट- शवसेना व आर.पी.आय.महायुती (आघाडी)  
 
ठराव मांक -  ६३६                              वषय मांक – १ 
दनांक – २६/२/२०१५                    वभाग – नगरस चव    
  

थायी स मती सद य 
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम  २० (५) म ये तरतूद के या माणे 
मा. थायी स मतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या नयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश 
मांक २ अ वये महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद 

के या माणे माणशीर त न ध व देवून नाम नदशना दारे करणेकामी मा यता ा त 
प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौल नक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृ ह 
नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार व नमय क न महानगरपा लकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळां या माणात १) मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश – पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
रा वाद  काँ ेस आघाडी २) मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराव - पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ३) मा.तापक र अ नता मि छं  - पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ४) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे - पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका रा वाद  काँ ेस आघाडी ५) मा.जा लंदर कसनराव  शं दे –भारतीय रा य 
काँ ेस व रा वाद  काँ स णत (अप ) आघाडी ६) मा.सौ. वमल रमेश काळे - भारतीय  
रा य काँ ेस व रा वाद  काँ स णत (अप ) आघाडी ७) मा.संपत ानोबा पवार – 
शवसेना व आर.पी.आय.महायुती (आघाडी) ८) मा.धनंजय मुरल धर आ हाट- शवसेना व 
आर.पी.आय.महायुती (आघाडी)  
  या पा लका सद यां या पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीचे 
मा.सद य हणून नाम नदशना दारे नयु या कर यात आ या अस याचे जा हर करणेत येत 
आहे.                                        
 
          
                       महापौर 
                                            पंपर  चंचवड महानगरपा लका    
                                ------                                             
( नयु त मा. थायी स मती सद यांचा पु पगु छ देवून स मान करणेत आला.) 
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मा.नगरस चव – नो तरे- माहे फे ूवार -२०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.जावेद शेख, 
मा. वन द जयवंत नढे, मा. करण बाळासाहेब मोटे व मा.अनंत सुभाष को-हाळे यांना 
वचारावयाचे न. 
 
(मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, हे न पुढ ल म ह याम ये घेणेत यावेत.) 
 
(मा.स मा.सद य सभागृ हात उपि थत असताना न न वचार यामुळे सदर न वगळ यात 
आले) 
 
मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
 
                                वषय मांक – २ 
दनांक – २६/२/२०१५                       वभाग – आयु त     
 

 संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/६/का व/२०४४/१५  
           द.१२/१/२०१५ 
        २) मा. थायी स मती ठ. .१०४७२ द. १३/०१/२०१५   

 
                  श ण मंडळाचे सन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०९,९८,९९,०००/- चे व 

सन २०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजप क र. .११०,९६,५०,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले 
अस याने यास तसेच श ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती 
आहे. 
श ण मंडळाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त अंदाजप क – तरतुद म ये वाढ करावयाचा तप शल 
 

अ. . लेखा शष वाढ र. . 
१) व याथ  गणवेश  १.२०,००,००० 
२) खेळ शाळा गणवेश  ५०,००,००० 
३) पी.ट .गणवेश  ५०,००,००० 
४) सवा गण शै णक गुणव ता व वकास ५,००,००० 
५) वजरोधक यं णा १,००,००,००० 
६) श यवृ ती ५,००,००० 
७) शालेय वेटर ५०,००,००० 
 एकूण वाढ र. . ३,८०,००,००० 
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श ण मंडळाच ेसन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क – तरतुद म ये वाढ करावयाचा तप शल 
अ. . लेखा शष वाढ र. . कारण 
१) श क वेतन ६,००,००,००० स या १०० र त पदे असून जून २०१५ 

पासून शासनाकडून जादा श क वग 
होऊन/न वन नेमणूका होतील, यांचे 
वेतनासाठ  व मनपा कमचा-यां माणे 
श कांनाह  महागाई भ ता फरक 
देणेकामी 

२) कायालय फ नचर १,००,००,००० श ण मंडळ कायालयाचे नूतनीकरण 
करणेकामी 

३) शालेय फ नचर १,५०,००,००० इ.१ल  ते ४थी कर ता शाळांम ये बचेस 
घेणेकामी 

४) शा रर क श ण व 
सा ह य 

१०,००,००० उडी मार याची दोर , डंबे स, रबर  रंग इ. 
घेणेकामी 

५) व याथ  गणवेश १,००,००,००० गणवेश खरेद कामी 
६) पा या व द तरे २०,००,००० पा या व द तरे खरेद कामी 
७) व याथ  कला, डा व 

ना य पधा 
१०,००,००० दरवष माणे पधा भर वणेकामी 

८) पी.ट .गणवेश २५,००,००० पी.ट .गणवेश खरेद कामी 
९) शालेय वेटर ५०,००,००० वेटर खरेद कामी 
१०) ई-ल नग १,००,००,००० लॅब तयार करणे, संगणक खरेद  

ऑनलाईन कामकाज 
११) व ान दशन (साय स 

पाक) भेट 
२०,००,००० व याथ  साय स पाक भेट चा खच 

मनपास अदा करणेकामी 
१२) वजरोधक यं णा २,००,००,००० वज अटकाव यं णा शाळा इमारतींवर 

बस वणेकामी 
१३) घरबांधणी कज ५,००,००,००० मनपा कमचा-यां माणे ाथ. श कांना 

घरबांधणी कज देणे 
 

१४) वाहन कज १,००,००,००० मनपा कमचा-यां माणे ाथ. श कांना 
वाहन कज देणे. 

 एकूण वाढ र. . १९,८५,००,०००  
 

तसेच श ण मंडळातील श कांना गृ हकज देणेसाठ  र. .१५ कोट  व वाहनकज देणेसाठ  
र. .१ कोट  तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े     
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मा.िजत  ननावरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज या ठकाणी 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके या श ण मंडळाचे बजेट आप यासमोर सादर झालेले आहे. 
महापौर साहेब आ ण आयु त साहेब मला खेद वाटतो क , आपण या श ण मंडळा या 
बजेटम ये फ त बुट, कपडे आ ण इतर सा ह य खरेद  कर यासाठ  भरमसाठ तरतूद कर यात 
आलेल  आहे. इतर बाबीकडे पुणपणे दुल  कर यात आलेले आहे. मी आपणास सांगु इि छतो 
क , जे श क वदया याना ं घडवतात या श कांसाठ  आपण श ण वग व मागदशन 
काय मासाठ  आपण काह च हणजे .१% या हशोबात सु दा खच करत नाह त.  आपण 
फ त २०११ म ये ९० हजार, २०१२-१३ ला १५ हजार, २०१३-१४ ला ५१ हजार अशी नॉमीनल 
तरतूद केल  जात.े श क लोक यांचे श ण झा यानंतर, शाळेत आ यानंतर ते 
वदया यासाठ  एक व व नमाण करत असतात. मी तु हांला सांगू इि छतो क माती 
यावेळेस मृदु असते यावेळेस ती घडत.े जे हा घ  होते ते हा तीला आकार येत नाह  तसंच 
श कांच आहे. श काना हे मुलं घडवत असतात. यां यासाठ  ववीध मागदशन शबीरं 
घेतले पा हजेत यासाठ  अजीबात तरतूद केल  जात नाह . मला खेद वाटतो क , श कां या 
कामाच े ठकाण आ ण श कां या नयु तीचे ठकाण याम ये बर च तफावत असत.े हे श क 
जे वदयाथ  घडवत असतात यांना आप या नोकर या कामा या बाबतीत मानसीक ञास खुप 
असतो. माझी अशी वनंती आहे क , श ण मंडळाने यांना यां या घरा या जवळ या शाळेत 
नयु त केले पा हज.े मी यां या मानसीकते बाबत सांगू इि छतो क , हे श क लोक चंड 
मानसीक दबावाखाल  असतात. हे लोक कसेकाय वदयाथ  घडवणार. केवळ मोठे पैसे 
खरेद साठ  ठेवले जातात, पण पटसं या वाढ व यासाठ  काह च केले जात नाह . मोठमोठया 
गो ट ची घोषणा केल  जाते. मी वत: महापा लके या शाळेत शकलेलो आहे. मला सांगावेसे 
वाटते क  ७ वी पयत वदया याना आप याला भ व यात काय करायचे हे सु दा शकवले जात 
नाह . वा त वक यांच काह  व न असेलतर यांना तु ह  सांगीतले पा हजे. डॉ टर, 
इंिजनीअर हो यासाठ  काय करावे लागेल याबाबतीत श ण दले जात नाह . आता नवीन 
कायदा आलेला आहे सरसकट पास करायचे ते चालचू राहत. श क यांच काम करत राहतात 
आ ण वदयाथ  पास होत राहतात. परंतु यांना सातवी आठवी नंतर भ व यात काय करायचे 
याचे मागदशन नसते. मी तु हांला सांगू इि छतो क ावण हाड करानंी नांदेडम ये यांनी 
िज हा धकार  असताना ववीध उप म राब वलेले आहेत. आप या महापा लकेत तसे उप म 
अजीबात राब वले जात नाह त. मला या गो ट चा खेद वाटतो क , आपण आरो य शबीरावर 
लसी देणेबाबतीत काह  तरतूद केलेल  नाह . खाजगी शाळेम ये पालकां या म ह याला बैठका 
होतात या  नगरपा लके या शाळेत अजीबात होत नाह त. मी तर हणतो आज आपण बजेट 
मंजूर करतो काह  वषानी अशी ि थती होईल आप या शाळेत मुलं सु दा येणार नाह त कारण 
आरट ईचा कायदा लागू झालेला आहे. झोपडप ीतला गर बातला गर ब मुलगा सु दा हायफाय 
शाळेत जाऊ शकतो. तु ह  या प दतीन ेनगरपा लके या शाळेसाठ  चांगले उप म अजीबात 
राबवले जात नाह त. मी तु हांला वनंती करतो क  या बजेटम ये याबाबीचा आपण समावेश 
करावा. डा वषयक ान असेल कंवा खेळा या बाबतीत मा हती असे वग सु दा आपण 
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ठेवले पा हजेत एवढ  वनंती करतो. मी मांडले या या सूचनांचा अंदाजपञकाम ये समावेश 
करावा अशी मी वनंती करतो. 
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेमाफत श णमंडळ चाल वले जात.े परंतु श णमंडळाचे बाबत आमचे सहकार  
िजत  ननावरे यांनी काह  खेद य त केलेला आहे. मी सु दा थमत: या बजेटचा नषेध 
करतो.  कारण महापा लकेची शाळा यामधील  श णाचा दजा खालावत चाललेला आहे. मला 
काह  गो ट ची मा हती हवी आहे क  आप या श णमंडळा या महापा लके या शाळेमधील 
वदया याची सं या घटत चाललेल  आहे व बजेट वाढत चाललेले आहे. श णावर कमी खच  
आहे आ ण फ त उपयोगी व तू व खरेद वर जा तीत जा त बजेट केलेले आहे.  
महापा लके या शाळेत शकणारे जे वदयाथ  आहेत ते झोपडप ीमधील, लम भागामधील मुले 
असतात. यांना चांगले श ण मळाव  भ व यात  कॉलेज जीवनात जात असताना डॉ टर, 
इंिजनीअर होणे गरजेचे आहे परंतु आज शाळेत जावून पा हलेतर चौथी, पाचवी पयत या 
वदया याना लह ता, वाचता येत नाह . आपण श कांना जो पगार देतो, ाय हेट शाळेम ये 
बघा, इं जी मा यमा या शाळा आहेत या शाळेमधील श कांचे पगार आ ण आप या 
श कांचे पगार बघा. आप या श कांचे पगार जा त माञ श णाचा दजा हा कमी आहे.  
यांनी मुलांना शकवल पा हजेत, लह ता वाचता आलं पा हज.े मा या भावाची मुलं इं जी 
शाळेम ये आहेत आ ण माझी मुलं महापा लके या शाळेत शकले. भावाचा मुलगा प हल म ये 
आहे तो इं जीम ये वत:चे नाव लह तो आ ण महापा लके या शाळेतील पाचवी या 
वदया यास वचारलेतर नाव लह ता येत नाह  अशी शोकांतीका आहे. मा या भागाम ये 
शाळा ं .२/१ मुलामुल ंची शाळा आहे तेथे दड हजार वदयाथ  आहेत. शाळा ं . २/२ 
मुलामुल ंची शाळा या ठकाणी १५०० वदयाथ  व उदू  शाळेम ये कमीत कमी  ५०० ते ७०० 
मुलं, मा य मक शाळेम ये ७०० ते ८०० मुल एवढे मुलं मा या भागाम ये शाळा शकतात. 
या- या वेळी मी शाळेवर जातो, पाहतोतर मला या काह  गो ट  दसतात या मी हमेशा 
नदशनास आणून दे याचा य न करतो श क कमी आहेत.  ६०-६० मुलांम ये एक श क 
आहे.  ते कसे वदयाथ  शकवणार.  मुलांना बस यासाठ  बचेस नाह त, मुलं खाल  बसतात. 
सतरं या यवि थत नाह त. या शाळेवर ल  दले पा हजे. वदया याना शाळेम ये ये याचा 
लळा लागला पा हजे. आपण पु तक देतो, वहया देतो सगळ देतो. आपण पावसाळयाम ये 
वेटर, उ हाळयाम ये रेनकोट देतो अशी आपल  महापा लका. बजेट आ यानंतरच आपण 

भेटतो नंतर भेटत नाह त. मा या शाळेवर श क कमी आहेत. श ण मंडळाला फोन केलातर 
श क सु दा देत नाह त. मुलांना शाळेत ये यासाठ  पु तक, वहया द या पा हजेत या मताशी 
मी सहमत आहे. रेनकोट या मी ठाम वरोधात आहे. रेनकोट हा वषय आप या बजेटमधुन 
वगळून टाकावा अशी सूचना करतो. याचे कारण असे आहे क  इत या वषाम ये गेल  पंधरा 
वष मी नगरसेवक हणून काम करतो. मा या समोरची शाळा मा या नजरेखाल  आहे परंतु 
आजपयत एकाह  मुलाला रेनकोट घातलेला पा हला नाह . आपण यासाठ  एक ते दड कोट  
पये तरतूद करतो परंतु ती तरतूद जाते कुठे हेच समजत नाह . ब-याचशा ठकाणी रेनकोटचा 

उपयोग होत नाह . पावसाळी साधन दयायचे असतीलतर छञी दया. जर छञीच ंबजेट जा त 
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होत असेलतर दोन वषात एकच छञी दया परंत ु रेनकोट कॅ सल करावा. थंडी सु  हो या या 
अगोदर वेटर मळाले पा हजे ते उ शरा मळत.े  कापडाचा दजा पा हलातर साधे व हालके 
कापड आहे ते सु दा चांग या दजाचे मळाले पा हज.े आपण पैसे देतो याकडे ल  दले 
पा हज.े महापा लके या शाळेतील एखादा वदयाथ  डॉ टर, इंिजनीअर झाला पा हज.े जा तीत 
जा त वदयाथ  शाळेत आले पा हजेत आ ण आले या वदया याना  चांगले  श ण दले गेले 
पा हज.े आप या झोपडप ी प रसरातील जे मुल सातवी नंतर चुक या मागाला लागतात, 
यसनी होतात याचे कारण आप या शाळेचा दजा सुधारला पा हज े एवढेच सांगतो आ ण 
रेनकोट हे बजेटमधुन वगळावे अशी मी सूचना करतो. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण रेनकोट,  
वेटर, कपडे वाटप करतो ते दे याब ल काह  हणायचे नाह . परंतु आप या शाळेचा दजा, 
वॉल ट  ह  वाढ व यासाठ  य न केले पा हजेत. आपल  काह  शाळा दहावी पयत, काह  

सातवी पयत आहेत या सातवी पयत या या शाळा आहेत या आपण दहावी पयत का करत 
नाह त. पुव  डॉ. ीकर परदेशी साहेबांना सु दा मी हा वषय सांगीतलेला होता. सातवी पयत 
श ण झाले क  मुले शाळा सोडून देतात नंतर कुठ याह  मागाला लागू शकतात. या मुलांना 
दहावी पयत जर तेथे श ण मळालेतर दहावीला मुलांना समज येत,े मीतर हणेन क  
आकरावी, बारावी पयत महापा लकेची शाळा झाल  पा हजे यामुळे अ यासाची ओढ लागत े
आ ण यांना समजत ेक  अ यासाला कती मह व आहे.  या ि टने केले पा हज.े याच माणे 
शाळां शाळांम ये पधा लावल  पा हज,े  कती मुलांना कती वाचता येत,े यां यासाठ  इं जी 
ि पक ंगचे लासेस झाले पा हजते हणजे या यामुळे श णाचा दजा वाढेल. काह  काह  
शाळेची पटसं या कमी हायला लागलेल  आहे. कारण या मुलांना जा याये यासाठ  यव था 
नसत.े श ण मंडळाला पञ देवून सु दा बसची यव था कर यात येत नाह. बाक या सव 
शाळांना परवडत. आप या श णमंडळाचे एवढे बजेट असेलतर आपण बसेस का सु  करत 
नाह त. महापा लकेतफ या मुलांना जेथे जेथे झोपडप ी आहे जेथे जेथे लम ऐर या आहे या 
मुलांना सु दा शकायची इ छा असत,े यां या आईवडीलांना सु दा शाळेत पाठव याची इ छा 
असते परंतु आई वडील दोघह  कामाला जातात. यांनाह  न पडतो शक यासाठ  यांना 
आणायचं कसं आ ण सोडवायचं कसं, यांना अशा ठकाणाहू न ये याजा यासाठ  बसची 
यव था केल  पा हज.े बाक या शाळेम ये पालक फॉम घे यासाठ  राञभर उभे राहतात, 
आप याकड े असे काह  होत नाह . तसे लोक ऍ ॅ ट कर यासाठ  या माणे वचार करा. 
या माणे आप या शाळे या सु वधा, पटसं या वाढ व यासाठ  य न करावेत, ध यवाद. 
 
मा.गोर  लोखंडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार , अ धकार , पञकार 
मञानो. हा अतीशय मह वाचा वषय आहे. नेहमी आप याकडे बजेट येत,े ते मंजूरह  होत.े  
अनेक मा या सनीअर सद यांनी आप या भावना य त करत असताना यांना काय वाटल 
ते यांनी सांगीतलं. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताचे सं वधान लह त असताना अनेक कलमे 
यात समा व ट कर यात आल  याम ये कलम ४५ अ यंत मह वाचे आहे. या 
सं वधानक यानी एक उदा त ि टकोन समोर ठेवून भारता या ३९५ कलमापैक  ते अतीशय 
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मह वाच कलम आहे ते कलम असं सांगत क  ए यूकेशन हे क पलसर  आहे. श ण हे 
सि तचे आ ण मोफत असाव हा उदा त ि टकोन भारतीय सं वधानाम ये         
सं वधानक यानी समा व ट केला. ते उ ट सफल होताना दसतयं का? या उ टा या 
जवळपास आपण कुठेतर  आहोत का? कोटयावधी पये आपण श णमंडळा या बजेटवर खच 
करतो अगद  व छ पणानं बोलायचे झालेतर कुठेतर  ट केवार पासून दुर गेले पा हजे कुठेतर 
या महापा लकेला लागलेला हा शाप आहे. अनेक करण चवीनं र यानी लोक चघळतात, 
आपआपसात लोक चचा करतात आप या बजेटची, आप या बुटाची आ ण आप या वेटरची 
आ ण आप या छ यांची हे कुठतर  थांबल पा हज ेहे लाजीरवानं आहे. आज आपण यांना पैसे 
देतो पण मॉनेटर ंग करत असताना अनेक ाय हेट कुल या ठकाणी उ या राहतात. हे वाढते 
शहर आहे, लोकसं या वाढते आहे, वाढ या गरजा आहेत. राहायला हरकत नाह , ए यूकेशन 
हब ्  आहे पण आप या श ण मंडळा या यूर डी शनम ये उ या राहत असणा-या या 
मायनॉ रट  कूल आहेत या इं जी मा यमा या शाळा आहेत या ठकाणी सवसामा य 
माणसाना उभे करत नाह त. राईट टू ए यूकेशन ऍ ट आला. ते मॉनेटर ंग करत असताना 
आ ह  काह  श णमंडळातील अ धका-यांना, पदा धका-यांना सांगायला गेलोतर या सभागृ हाचा 
फारसा तथं काह  उपयोग होत नाह . आपले मॉनेटर ंग होत नसेल अनेक कोटयावधी पये 
घेवून ाय हेट कूलम ये ऍडमीशन दले जातात. याच मॉनेटर ंग आप या यु र ड शनम ये 
अस यामुळे याच मॉनेटर ंग होणे आव यक आहे, काय करतात आपले श णा धकार , काय 
करतात तथले पदा धकार . आ ण हणुन कुठेतर  या इ वॉयर  आपण आप या 
मॉनेटर ंग या मा यमातून के या गे या पा हजेत. आज काह  कूल आपण ाय हेट 
ए यूकेशनला ता यात दले. काह  ूपला शाळा चालवायला दले या आहेत लमीटेड कंपनी 
आहे. यांच अ जावधी पयाच फंडीग आहे, मोठ  सं था आहे. खरं हणजे दयायला हरकत 
नाह  पण आप याच कुलम ये आपण काह  गुणा मक बदल क  शकतो का ? ाय हेट 
कुलला ऍडमीशन घेताना राञराञ फॉम दयायला लागतात, राञ जागून काढावी लागत ेअसं 

आताच ताईनी सांगीतल आ ण आपल  पटसं या कमी हायला लागलेल  आहे. याच कारण 
काय, आपले श क शकवतात कमी आ ण राजकारण जा त करतात. या सगळया गो ट कड े
शासक य मुख हणून आपण याकड ंल  देणे गरजेचे आहे. लहानपणाम ये झालेले सं कार 

काळया दगडावर पडलेल  रेघ असत.े आज या शहराम ये ीमंत लोक राहत असलेतर  
तीत याच मोठया माणात गर ब सु दा लोक राहतात. यांना शाळेची फ परवडत नाह . 
यांना ख-या अथानं दवसभर काम करणा-या अशा पा यांनाह  मोठया शाळेम ये घालनं 
परवडत नाह . हणून महानगरपा लकेनं श ण मोफत, जवळपास गोरगर ब आ ण 
सवसामा य माणसाना आपण देतो आहोत याची गुणव ता वाढल  पा हज.े जा तीत जा त 
वदयाथ  आप या कुल बोडाकडे आला पा हज े यातून चांगले सं कार घडले पा हजेत आ ण 
यातूनच उदया या उ नतीचा वचार आ ण सं वधानाम ये सं वधान केलेले ४५ वे कलम हे ख-
या अथान स सेस होईल यात काह  वाद नाह . याचा आपण शासक य मुख हणुन न क च 
वचार करावा, ध यवाद.  
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मा.बाबासाहेब धुमाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, स मा.सभागृ ह. हा वषय मला वाटत,े 
महापा लका आयु तांचे  पञा वये मांडलेला आहे. मी आयु तांना सांगू इि छतो क , आप याला 
एक वष झाले आहे एक वषा पासून मी आप याला या वषयाब ल बोलतो. आप याला 
श णमंडळा या कारभाराब ल अनेक पञे लह लेले आहेत याब ल आपण अनेक उ तर दले 
आहेत, वेतन रपोट सु दा घेतलेला आहे या वेतन रपोट म ये आपण जे काह  माक ग केले 
या आधारावर एक हायकोटाम ये केस केलेल  आहे. मा.आयु त साहेब, हायकोटाने आप याला 
वचारणा केलेल  आहे. आप याला या संदभात उ तर मागीतले आहे पण अजून आपण याच 
उ तर का देवू शकला नाह त. आयु त साहेब उ तर का देवू शकला नाह त काय गौडबंगाल 
आहे. असे असताना सु दा तु ह  २०१३-१४, २०१५-२०१७ चे सु दा वषय या. मा.आयु त 
साहेब मी तुम या नदशनास आणून दलेल आहे गेल  दहा वष एकाच कंपनीचे तीन ना याची 
मंडळी मुलगा असु दया, मुलगी असु दया, वडील असू दया तघांनी या ठकाणी  
श णमंडळाला लुटलेल आहे. कुठह  गटाची थापना झालेल  नाह  असं असताना सु दा 
येकवेळा टडर म ये रेम ड ( त पती टे सटाईल), बॉ बे डा ग ( त पती टे सटाईल), 

त पती आहे तर  कोण ?  तु ह  टडर काढता बॉ बे डा गच,े बॉ बे डा गच शट, रेम डची 
पॅ ट. कुठ याह  शाळेतील श कांना, मुलांना, पालकाना वचारा. फ त शाळे या ेसवर मुल 
पाठवत नाह त. वत:ची कपडे खरेद  करतात, वत: मुलांबाळाना कपडे खरेद  करतात यांना 
बॉ बे डा गचा कपडा मा हत आहे, रेम डचा कपडा मा हत असताना सु दा हा फ त रेम डचा 
रे, बॉ बे डा गचा रे आ ण झरो तीचा कपडा इत या खाल या तीचा कापड वापरतो याब ल 
हायकोटात केस दाखल केलेल  असताना सु दा आपण याचे रपोट ग अजून दलेलं नाह . असं 
असताना सु दा मी असे वचा  इि छतो क  फे ूवार  म हना आला आहे तु ह  गे या वषाच 
बजेट येथे न दवलेल आहे आ ण आता फे ूवार म ये मा य मक या मुलांना नऊ हजार ेस  
पुरवलेत. मुलं वषभर बगर ेसचे फरले तु ह  यांना टडर दले आ ण आता ेस फे ूवार त 
देतोयं. आता बुट सु दा दलेले आहेत फे ूवार म ये. हे सगळ डटेलम ये मी हायकोटात दलेले 
आहे. मा.आयु त साहेब, आपण दले या रपोट म ये लेअरकट लह ले होत े अ तर त 
आयु तांनी या ठकाणी सावळाग धळ केलेला आहे.  का उ तर देवू शकत नाह त. नगरपा लकेचा 

टाचार झालेला आहे श णा धकार  यांना याचे उ तर दयायला सांगा. यांना येथे बोलवा. 
गे यावेळेस मी बोललो होतो या मॅडमला परत पाठवा हणून.  आतापयात मॅडमने सगळयाना 
उलट  उ तर दलेले आहेत, चुक ची मा हती दलेल  आहे. असे असताना यांना का ठेवले 
यानां परत का पाठवत नाह त. आयु त साहेब, खेळ गणवेश आ ण पीट  गणवेश वेगळा आहे. 
या मुलां या पीट  गणवेश, खेळ गणवेश यामधील फरक सांगावा. खेळ गणवेश म ये काय 
आहे आ ण पीट  गणवेश म ये काय आहे ? आता खाडनी सांगीतले आहे मुलगा दुसर ला 
आ ण याला रेनकोट चार नंबरचा सहा फुट  दलेला आहे. याचे वडील तो रेनकोट घालतात. 
साईज माणे रेनकोट दयायला नको का ? या या वडीलांला रेनकोट येतो. तो सु दा रेनकोट 
खाल या तीचा. टडरम ये आयएसओ रेनकोट दलेले आहेत आ ण य ात एएसओ रेनकोट 
दलेले आहेत टडरम ये आयएसओ दलेल आहे आ ण पेमट आयएसओच ेदेतो. फे ूवार  २०१५ 
म ये नऊ हजार ेस का दलेले आहेत ते आता कसेकाय दलेले आहेत याचे उ तर दयावे. 
आतापयत मॅडम कुठ या शाळेत गे या का, मुलांना ेस कती दले  हे सु दा मॅडमला मा हती 
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नाह . मी आ ण आमचे नगरसेवक शाळेम ये गेलो व तेथे मा हती घेतल . तेथील 
हेडमा तरबाईला दमदाट  करायला तेथे कॉ ॅ टरचा मुलगा. तु ह  लहू न दया हणतो माल 
मळाला हणून. अरे, मालच मळाला नाह तर लहू न दयायच काय. या मॅडम हणा या 
आ हांला मालच मळाला नाह तर खोटं कसं लहू न देव ूअशी प रि थती चाललेल  आहे. आपण 
या ठकाणी कुठ या कुठ या म ह यात कती कती गणवेश दले, रेनकोट, द तर, कंपास बॉ स 
कती दले याची मा हती दयावी.         
   
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. बजेट या संदभात 
दरवष  चचा होत.े सवाचे ल  खरेद वर असत.े िजत  ननावरे, लोखंडे यांनी चांग या सूचना 
दले या आहेत. आयु त साहेब, श ण मंडळाची सव जबाबदार  तुम याकडे आलेल  आहे असे 
समजले. श ण मंडळ सद यांवर नेहमी आरोप- यारोप होत असतात. काह  माजी सद य  
यांच या श णमंडळावर मनापासून ेम आहे ते लोक भेटत असतात. आ ह  तुम या 

केबीनम ये पाहत असतो. ते तु हांला हणत असतात क  मागे चचा झाल  काय झाल. परंतु 
ते महाशय तुम याकडे येवून कधी बोलत नाह त क  ए यूकेशन संदभात काह  चांगले बोलले 
पा हज े का. ते महाशय सद य तुम याकडे येणार खरेद  या प दतीने झाल  खरेद  या 
प दतीने झाल  हे हणणार. मी या ठकाणी सांगू इि छतो क , गर ब झोपडप ी या 
वदया याना एक शट, पॅ ट, रेनकोटचे मह व काय आहे हे यानांच मा हती आहे. आपण 
या ठकाणी कतीह  बोललतर  गर बांना या व तू मळत असताना यांना याचा आनंद होत 
असतो. या याम ये टाचार होत असेलतर तो थांबला पा हज,े खाल या दजाचे रेनकोट 
मळणे हे चुक चे आहे. अ तर त आयु तांनी असं केल तसं केल हण यापे ा आपले शासन 
अ धकार  तेथे आहेत. श णमंडळ सद य आहेत खरेद  करतील, जातील, शासन अ धकार  
आहेत कंवा परत जातील. या ठकाणी स म अ धकार  पा हज.े मी कोणावर आरोप करत 
नाह . आपले स याचे श णा धकार  आहेत यांचा इ पॅ ट असेल असे मला वाटत नाह , या 
शाळेवर या श कांवर कंवा या टाफवर. कारण ते नेहमी ेशरम ये, घाबर यासारखे 
असतात, यांचा पॉ झट ह ऍ ोच नह यं. ब-याच लोकांनी सांगीतलेल आहे ए युकेशन संदभात 
ाय हेट सं था कशा चालतात आ ण आप या येथ े वदया याची गळती होते ती का होत.े आज 

या ठकाणी ाय हेट शाळेम ये लोकांची लाईन लागलेल  आहे. महापा लकेत सव फुकट मळत 
असताना लोक यायला तयार नाह त. याच कारण काय आहे. या ठकाणी कं ोल नाह . र ववार  
सु दा तु ह  श कांसाठ  े नंग घेता. कसल  े नंग घेतात काय मा हती नाह . कशा प दतीचे 
हे े नंग देतात, कसे े नंग देतात. काह तर  शासनाला दाखवायच.े पंपर  चंचवड 
महापा लकेला काह तर  कर याचा य न करतो हे असे क न होणार का. आप याला आप या 
मुलांना घडवायचे, झोपडप ी मधील मुलांना तयार करायचे आहे. दहावीम ये असले या 
वदया यानी मा या वॉडाम ये सुसायट केले. या यावर कती ेशर आहे. पालकांचे, 
श कांच,े समाजाच े असे असताना कती सर अस यायला पा हजे. आयु त साहेब, 
तुम याकडे श णमंडळ आलेले आहे. तु ह  कोणाचे ऐकू नका. खरेद  करायची असेलतर 
तुम या कं ोलम ये करा. साडेतीन हजार कोट चे बजेट करत असताना हे थोडे बजेट आहे, हा 
फुगा आहे या याम ये अ थापना खच ५० ट के आहे बाक  खरेद  आहे. लोकांना मा हती पडले 
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पा हज.े या याम ये य ात कती खच होतो. लोकांना मा हती पडलं पा हजे रेनकोटला कती 
खच होतो, यु नफॉमला कती खच होतो त ेकोणाला दयायच,ं रेम ड आहे का, आयएसओ आहे 
का, एएसओ आहे. गर बांना श ण देणे आव यक आहे. मला आज सकाळी फोन आलेला 
होता, आप या येथील शाळेची पटसं या कमी झालेल  आहे. पठाणताई या ऐर यातून एक बस 
आप या शाळेसाठ  सोडतो बसची सोय आपण करतो. आज श ण मंडळात दोन-दोन संघटना 
आहेत यांचे वाद आहेत. आप या येथील सहा. शासन अ धकार  मु ंढे हणून आहेत यांनी 
श कांना “चौकात नेऊन बढवलं पा हजे” असे खाल या ले हलचे अपश द वापरले. याब ल 
श क तुम याकडे येवून सांगतील. यांना असे बोल याचे अ धकार कोणी दलेले आहेत, कती 
वाईट प रि थती आहे. आयु त साहेब तु ह  हे मु ंढेनां वचारावे. ७० ते ७५ मु य यापकांची 
मट ंग होती या मट ंग म ये मु ंढे यांनी असे बोलले आहेत. हे यो य नाह . आरो या या 
संदभात सांगीतलेल आहे क  सहया करायला ेशर टाकतात, हे बरोबर आहे. तु ह  
मु या यापकांवर कारवाई करणार. या ठकाणी टडर मागवून बाक यांना काम देतात, हे लोक 
कामच करत नाह त. यां यावर आरो य वभागाची देखरेख आहे का, आ ह च फोन करणार, 
यांच काम नाह  का. कॉ ॅ ट दलेले एकह  माणसू या ठकाणी काम करत नाह त. एवढे 
ग ल छ प रि थतीत या ठकाणी टॉयलेट आहेत. शेजा न गेलेतर वास मारतं. आपणच ह  
स ट म लावलेल  आहे. आरो य आ ण डा वभागाची. डा वभागाचे एवढे मोठे बजेट 
आहे. शाळे या वदया याना फुटबॉल सु दा खेळायला मळत नाह . कती वेळा त ार केलेल  
आहे  या मुलांना आम याकडे खेळ यासाठ  काह  नाह . १८५६ सालची खेळणी बसवलेल  आहे 
ती तशीच आहे या यावर कसेकाय कं ोल करणार. आपण येणार या ठकाणी बोलणार या 
गो ट ला अथच नाह . बजेट करायचे आ ण आ ह  वस न जायचे असे चाललेले आहे. 
या यापु ढे काय ? परत वसरणार. शहरात तु हांला भरपूर काम आहेत. ५० हजार वदयाथ  
आहेत १०००-१२०० श क आहेत. अनेक न आहेत. यासाठ  शासन अ धकार  स म 
पा हजेत. आता या शासन अ धका-यांकडून कामच होत नाह त. म हला श कांसाठ  घरा 
शेजार  शाळा दयायला पा हजे हा नयम आहे, तरतूद आहे कातर पावसाळयाम ये यांना 
ॉ लेम होतो गाडीमधुन जाता येत नाह . ते सु दा करत नाह त. मेडीकलम येह  मदत करत 

नाह त. या सव गो ट  करत असताना आपण काय करतो. कॉ युटर या श णाब ल काय. 
कॉ यूटरचे नॉलेज नाह . इं जी मेडीयमचा ब याबोळ झालेला आहे. फ त खरेद , खरेद , 
खरेद  असे चाललेले आहे.  माजी सद य जे आहेत यांनी काय काय केलेले आहे हे शहराला 
मा हती आहे. तु ह  कुठ याह  पञकाराला वचारा कुठ याह  सद यांना वचारा. माजी 
सद यांना वचारा. या क मट या लोकांना वचारा. या माणसाने कती श णमंडळात गडबड 
केलेल  आहे तु ह  कशाला याला घाबरायच, याची चौकशी करा. पांढरेशु  कपडे घालून येतो, 
दसायला गोरागोरापाण आहे. झोपडप ी या वदया याचा तु हांलाह  अ शवाद मळेल. तु ह  
चांगले स म अ धकार  आणावेत. गर ब लोक आहेत यांना चांगले केले पा हज.े आ ह  
आम या प दतीने सु दा यांना मदत करतो. आ ह  काय मासाठ  गेलोतर खाऊ वाटप करत 
असतो. या यावर दोन तीन दवस टडी करावा आ ण चांगल  माणसे ठेवावीत. या खरेद वर 
तुमचे कं ोल ठेवावे.  धुमाळ साहेबांनी सांगीत या माणे दोन गणवेश दलेले आहेत हे बरोबर 
आहे. तु ह  बजेट फुगवता, यु नफॉम बरोबर आहे, रेनकोट बरोबर आहे. पेट गणवेश, खेळ 
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गणवेश  हे बरोबर आहे. व तू चागंल  मळाल  पा हज.े वषभर त े टकले पा हजे हे वेळेवर का 
देत नाह त. दरवष  तु हांला मा हती आहे, दरवषाला टडर आले नाह , दोन टडर आले, रकॉल 
करतो. एकदाच कोणाला दयायच ते दया. एकदा तु ह  ठरवून टाका क  आप याला मे म ये 
सव सा ह य देवून टाकायच ंआहे, चागंले दया. पुढ या मट ंगला हा वषय चचला आला नाह  
पा हज.े एवढं बोलून थांबतो. 
 
मा.शारदा बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पञकार आ ण अ धकार . मा या 
भागातील शाळे वषयी जागा दाखवल  होती. आता सव सद यांचे रपोट, गणवेश या वषयावर 

बोलणे झाले. ब-याच वेळा आयु तांना दाखवले. यांनी मा य केले परंतु आतापयत या यावर 
काह ह  कायवाह  झालेल  नाह . अन धकृत बांधकाम सु दा काढलेले नाह . शाळे या जागेवर 
अन धकृत बांधकाम आहे या जागेवर प हल  ते सातवी पयत शाळा बांधावी. लम ऐर या 
अस यामुळे सव म हला घरकाम कर यासाठ  जातात. यांना मुलांना सोड यासाठ  रोड ॉस 
क न जावे लागत.े मोहननगरम ये प हल  ते सातवी पयत या ठकाणी शाळा बांधुन होईल 
एवढे बजेट दयावे अशी वनंती आहे.  
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  मागील वष  सु दा 
२०१३-१४ चे अंदाजपञक सादर झाले होते यावेळेस अशाच कळकळीने उ हास शे ी बोलले. 
एक वषात काह च फरक झालेला नाह . या गो ट  घडत नसतीलतर बोलायचे कशाला. सव 
सद यांनी चांगले बोलले. आपण ाय हेट शाळा आ ण महापा लके या शाळेचे कॉ पीटेशन 
करावे. आपण खच जा त करतो परंतु वदयाथ  घडत नाह त. आप या शाळेत शक वणा-या 
कती श कांचे मुले महापा लके या शाळेत आहेत कंवा नगरसेवकांचे कती मुले 
महापा लके या शाळेत आहेत. नाह त, का नाह त याचा आपण वचार करत नाह त. श कांना 
इले शन डयुट  आहे. मु या यापक दर आठवडयाला महापा लकेत असतात तीथं कोणीह  
नसतं. यांना वेगळे काम देतो ते थांबले पा हज.े श ण हा उ ेश ठेवून ब घतलेतर आ ण तशी 
यंञणा राबवल तर चांगले श ण मळणार आहे. प रि थती जर सुधारल तर महापा लके या 
शाळा आ ह  नागर कांना सुचवू ह  ह  शाळा चांगल  आहे. माझा बजेटला वरोध नाह  परंतु 
यवि थतपणे याचा फायदा झाला पा हजे आ ण वदयाथ  घडले पा हजेत. मुलं चंड हु शार 
आहेत. आप या श कांनी जबाबदार ने ल  घातलेतर ते घडतील. गणवेश वेळेवर दयावेत 
याचा फायदा होऊ दया एवढ च माझी मागणी आहे. 
 
मा.आशा शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु. खरंतर 
श णमंडळाचे बजेट आ ण कोणी गणवेशावर बोलले नाह  खरेद वर बोलले नाह  असे होतच 
नाह . वषानुवष बोल याची अशी परंपरा आहे हणज ेआ ह  बोलायला चुकत नाह त आ ण  
तु ह  करायला चुकत नाह त असं हणाव लागेल. आयु त कोणीह  असो परंत ु या चुका पु हा 
पु हा का घडतात या शहराम ये हा खरंतर संशोधनाचा वषय आहे. ीकर परदेशी साहेबांनी 
चांगला पायंडा पाडला होता यांनी एकाच वेळेला दोन बाजूच ंबजेट सादर केलेले होत.े परंतु  
कायदया या बाबतीत कोणी ऍ शन घेतल  आ ण खरेद  उ शरा उ शरा होत गेल  यामुळे 
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मुलांना वाटप सु दा उ शरा होत गेलं. तु ह  कोणालाह  काम दया, तु हांला वाटलतर टडर ंग 
करा नाह  वाटलतर यालाच काम दयायच तर तसं करा परंतु या माणसाला सांगीतल पा हजे  
मला असा असा दजा पा हजे, या या कारचे काम पा हजे, या या कारचे कापड, व तू पा हजे 
ती वॉल ट  आ ण टाईम पर अड हे फायनल करावे. जसं उ हाळयात रेनकोट देतो, 
पावसाळयात वेटर देतो, यामुळे ले द  ले द  होत जात. आताच सांगीतल क , पी.ट . गणवेश 
सारखे कपडे पण आपण जानेवार म ये वाटतो तर कशासाठ  आपण कपडे वाटायचे मुलांना.  
कॉ ॅ टरचा दजा कंवा रेट कमी नाह त असे मला वाटत नाह . जो रेट आहे तो देताना सु दा 
यां याकडून इत या फालतू वॉल ट या व तू का येतात. हे बघीतल पा हज,े कतीवेळेस 
याच या चुका आपण कराय या. पु हा याच गो ट वर बोलायच,े खरेद चा दजा पुणपणे 
खालावलेला असतो. परंतु शै णक दजा सु दा खालावलेला आहे. श णमंडळ हणलं क  
सगळ एकदम रबीष, खराब झालेले आहे, दजा मक काह च नाह . आम या कासारवाडीत 
थरमॅ सची शाळा आहे ती अ या पर सराम ये चालते आ ण उरले या अ या पर सराम ये 
आपल  ाथमीक वभागाची शाळा चालत.े तेथील मुल सु दा मडल लास आ ण झोपडप ी 
मधुन येणार च मुलं आहेत.  या मुलाना वळण लागतं मग आम या श कांवर का दबाव 
नाह , आम या श कांना का या प दतीने काम करता येत नाह  ती मा हती या. ती मुलं 
इं जी वाचू लागल  पण आमचे मुल मराठ  सु दा वाचू शकत नाह त हणजे आ ह  
यां याकडून क न घे यात कुठेतर  मागे पडतो. आ ह  दजाला मागे पडतो, आ ह  
यां याकडून क न घे यात मागे पडतो मग हे कशासाठ  करतो, खासगीकरण क न टाका. 
या ठकाणी इं जी कसं वाचायचं हे पालकांना सु दा शकवले जात,े मुलांशी काह  कॉमन वड 
कसे बोलायच.े याच सु दा मागदशन केल जातं. आप याकडे पालकसभा घेतल  पा हजे. 
आपण आप या शाळेत फुकट व तु देतो तर  गळती का लागलेल  आहे याचा शोध यावा व 
ये या पुढ ल शै णक वषाम ये हे नकाल  काढा. तु ह  कुठ याह  खाजगी शाळेत जा ती 
व छ असते आप याकड े महापा लके या शाळेत चंड दुगधी, चंड घाणेरडेपणा, अ यंत 

खराब फरशा या या मागचे कारण शोध याचा य न केलेला आहे का ? खाजगी शाळेत 
मानधनावर अ यंत कमी पगारात श क  काम करतात. आप याकडे चांगले पगार सु वधा 
असताना आपण आप या शाळेची माती क न घेतो. महापा लकेम ये काह  व छता कमचार  
मानधनावर घेतलेले होते  पंधरा वषापुव  यांना त हा दोन हजार पये मानधन होते व आज 
सु दा दोन हजारच मानधन आहे. ते सु दा मु या यापकां या अक टवर जाते ते काढतील 
ते हा ते यांना मळत.े यां या मानधनात का वाढ करावीशी वाटल  नाह , हा वषय कोणी 
कसा बोलत नाह . शाळेची व छता मह वाची आहे. आप या शाळे या व छतागृ हा वषयी 
अनेकवेळा अ तर त आयु तांनी कारवाई कर याचा शो केलेला आहे परंतु व छतागृ ह कधीह  
व छ होऊ शकलेले नाह त. याचे कारण काय तर आप या शाळेला गेट असतं गेटवर 
ाय हेट स यूर ट वाले आहेत याला दोन थोबाडीत द या क  तो नघून जातो. तो एकतर  

६० वषाचा असतो याला वत:ला प या शवाय काम होत नाह  असा स यूर ट  माणुस जर 
ठेवलातर तो दुस-यावर काय दबाव नमाण क  शकणार. शाळा सुट यानंतर सु दा शाळे या 
गेटम ये इतर लोक जातात आ ण मग ते आप या पर सराची नासधुस करतात. या ठकाणी 
सु दा आपण कमान म यंतर  सुर ार कांची जी भरती केलेल  होती यातील सुर ार क या 
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बोलावून आ ण ते सव शाळेवर देवून टाका. कंमान या ठकाणी आपला पगार  माणूस 
असेलतर तोह  काळजीने काम करेल. आप या शाळेम ये बघा व खाजगी शाळेम ये बघा तेथ े
संगणक शकवतात प हल चा मुलगा सु दा संगणक पाहतो, वापरतो हॅ डल करतो. आप या 
शाळेतील मुलांना का जमत नाह . का आपण यांना ती सु वधा  उपल ध क न देवू शकत 
नाह त. आप या शाळेम ये संगणक सु दा असतात परंतु ते कुलूपा या आतम ये ठेवलेले 
असतात आ ण आ ह  शोकेसमधून सगळया गो ट  पहाय या. सव श कांना सांगावे 
यां याकडून हे क न घेणं गरजेच आहे यांना मागदशन करायला सांगावे हे केलेतरच 
सुधारणा होऊ शकेल. यांना इ से ट ह दया, शाबासक  हणून माणपञ दया. खरंतर 
सांगताना आनंदह  वाटतो आ ण खेदह  वाटतो तोह  ल ात या क  माझ माहेर असेल, सासर 
असेल खेडेगावचे मुलं िज हाप रषद, नगरपा लके या शाळेत शकतात खेडगेावातील मुलं 
आयएएस/युपीएस पास होणारे मुलं आहेत, जेवढ  शहरातून ह  मुलं आयएएस/युपीएस पास 
होतात तीत याच माणात खेडयातूनह  येतात याचे कारण काय आहे. तेथील मुलांना हे जमते 
आ हांला का जमत नाह . आमचा दहावीतून बाहेर पडलेला मुलगा ९० ते ९२ ट के घेवून 
मा यमीक मधुन बाहेर पडतो, पण पुढे या मुलाच काय होतं हे आप या श कांनाह  कळत 
नाह  आ ण मुलांनाह  कळत नाह . बजेटवर मी अजीबात बोलणार नाह  कारण आपले आकडे 
कसे फुगवले कसे कमी झाले  कारण ते सगळे परंपरेनी चालू आहे. यावष  सांगावे पुढ या 
वषा या खरेद म ये वेळेम ये कोणतेह  बदल होणार नाह त. या गो ट  आपण कशा 
काटेकोरपणे पाळू हे पाहावे. व छतेचा दजा कसा राखला जाईल हे पा हले  पा हज.े माग या 
वष  बी ह जीचे कॉ ॅ ट काढले परंतु यांना दले ते चांगले काम करतात का, नाह , पु हा 
जैस ेथी प रि थती आहे.  यांना हे काम दल े यांना सु दा सांगीतले पा हजे क  तू याकडून 
चांगल काम दसल नाह तर आ ह  वेगळी ऍ शन घेव.ू थायी स मतीम ये ठराव केलेला होता, 
जी.बी.ने मा यता दलेल  आहे दहावी, बारावी मधील वदया याना, खाजगी शाळेतील 
वदया याना सु दा आपण ब ीस दे याब ल ठराव केलेला होता पुढे काय झाले, अ धका-यांचा 
न काळजीपणा आहे. अ धका-यांनी कती त पर असलं पा हज.े हे पैसे सद यां या घर  जाणार 
न हते. जी.बी.ने मंजूर  दलेल  होती  याचा पाठपुरावा सु दा आम या अ धका-यांना करता 
आला नाह . काम कोणी करायचे तु ह  करायचे का मी करायचे हणतात. या यावर साहेब 
तुमचा अंकुश नाह  हे मी नि चतपणे खेदाने सांगेल. सधुार त बजेटम ये सु दा कोण याह  
अ धका-यांना हा वषय मांडता आला नाह  हणून ब ीस देवू शकत नाह त. नकाल 
लाग यानंतर, आमदारां या इले शन या अगोदर तो वषय थायीला मंजूर केला होता. या 
दवशी जीबीत वषय आला या दवशी जीबीने सु दा मा यता दल  होती. अ धका-यां या 
मागे लाग याचे आमचे काम आहे का. आतातर  हा वषय क न या, मुलांच हत आहे, मुल 
चांग या कारे अ यास करतील, शहराचा वकास होईल. ह  कुठेतर  गु ंडागद  थांबल  पा हजे. 
ब ीस दलेतर मुलांना आनंद होईल हा या मागचा हेतू आहे. अनेक वषाची जी परंपरा आहे 
या परंपरेला तु ह  छेद दयावा. येणारे २०१६-१७ चे बजेट असेल यात या प दतीने काम 
करावेत.    
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मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तानाजी खाडे, आशा 
शडगे मॅडम या येकांनी श ण मंडळा वषयी मते य त केलेल  आहेत. खरोखर श ण हा 
वषय जेवढा गांभीयान े यायला पा हजे तेवढा आपण घेतो का ? बाल श ण कायदा सरकार 
काढतं, उदया या पढ ची गरज जर आपण या वयाम ये आपण हे करणार आहोत या वषयी 
आपण कती गांभीयाने घेतो. आपले फ त फुगलेले आकडे, बजेटवर जेवढे ल  देतो तेवढे या 
वदया या या श णाकड ेल  दले जात नाह . या संवेदशनशीलतेने या पढ कडे पा हले 
पा हजे या संवेदनशीलतेने पा हले जात नाह आ ण मग शेवट  केलेला खच झालेल  चचा 
आताच शेडगे मॅडमने सांगीतल क  दहावी नंतर आमचे वदयाथ  कुठे असतात हे सापडत नाह  
हणजे शेवटची बेर ज ह  शु य. असं जर होणार असेलतर हे कुठेतर  चुकतंय आ ण चुकणा-या 

या गो ट  सुधार या पा हजेत. भारतीय श णाची परंपरा फार मोठ  आहे. केवळ पैशाने श ण 
होते असे नाह . आप याकडे पैसे आहेत हणून आपण गणवेश देतो. पीट  गणवेश परत 
दयायचा याला खेळाचा गणवेश हणतो खच करायचा हण यास काय आपण आहोतच मंजूर 
करणारे. परंतु या यापयत मुरायला पा हजे या यापयत झीरपायला पा हज े या कारणासाठ  
ते झीरपल पा हजे ते कारण स सेस होत नाह  याची खंत आहे, याचं द:ुख आहे. 
श णमंडळाच बजेट कती या यापे ा आपण कसं श ण देतोय हे आ ह  पा हल पा हजे. 
पयावरणावर तरतूद काह  नाह . पयावरण श णाला मह व नाह , संगीताला मह व  नाह . 
मुलांना वाच याची आवड वाटायला नको का. मराठ म ये सा ह य उपल ध नाह  का ? 
इं जीम ये, बालसा ह य उपल ध नाह  का ? याची पा हजे ती संवेदना आप याकडे नाह .  
पि चम बंगालम ये सव जगात स द असले या शांती नकेतन शाळेला आ ह  भेट दल .  
उघडया रानावर ती शाळा र वं नाथ टागोर यांनी सु  केल. मोठया वृ ाखाल  ती शाळा भरत.े 
तो श क या मातीवर बसतो ते वदयाथ  या मातीवर बसतात. आजूबाजूला एखाद हारणांच 
टोळक पळत जातं आ ण याम ये एक गु ंडाळलेला फलक या झाडाला बांधलेला असतो आ ण 
या ठकाणी शाळा चालवल  जात.े सांगायच ता पय काय आप या देशाम ये र वं नाथ टागोर 
यांनी सु  केले या या व या पठाच े कुलपती हे देशाचे मा.पंत धान असतात. याची 
आकडेवार  पा हल , जगा या पाठ वरती अनेक नामवंत देशात परदेशाम ये वेगवेगळया 
ेञाम ये या ठकाणाहू न गेलेले आहेत. अनेक मोठमोठे  सायं ट ट गेलेले आहेत. याचे कारण 

असे आहे क  या ठकाण या वदया याना काय दले जाते या ठकाणी गणवेश कती दले 
जातात, रेनकोट कती दले जातात, छ या कती द या जातात याला मह व नाह तर यां या 
डो याम ये काय गेले याला मह व दल गेलेल आहे. अनेक खेडयात छोटेछोटे कायकत शाळा 
चालवतात यां या शाळेतील वदयाथ  पहा. आप या चाकणजवळ एक छोट  वदयाथ नी 
अनाथ मुलांची शाळा चालवते ती पंचवीस वषाचीच छोट  मुलगी आहे. मी उदाहरण या यासाठ  
देतो क  आम या श ण मंडळान जे कोणी तेथील शासक य अ धकार असतील, त  श क 
असतील यांनी या ठकाणी जाऊन पाहाव. प या या शेडम ये ते स ह स स तावीस मुल 
वेगवेगळया पर ाम ये नावलौक क कमवतात व श यवृ ती मळवतात. मा या महापा लकेचा 
वदयाथ  याच प दतीने घडला पा हज,े महापा लकेम ये आ ह  कती बजेट दल हे 
पाह यापे ा आ ह  यांना काय ान दलं हे पा हल गेल पा हज.े आ ह  यांना वेगवेगळी  
पु तक वाच याची आवड लावल  पा हजे. ह  आवड श कांनी नाह  लावायची तर कोण 
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लावणार. एका िज हयात, कॉलेजम ये शकलेले दहा वदयाथ  दहा श क हणून 
महापा लकेत येत असतील, दहा श क िज हाप रषदे या शाळेम ये जात असतील. मला 
श कांना दोष दयायचा नाह . ईथे काय झालेलं आहे भौतीक सुखावरती सव आधार त चाललेल े
आहे या यासाठ  आम या शासनाने चांग या त ांच ेस ले घेतले पा हजते. या ठकाणी अनेक 
ोजे टवर स लागार नेम याची प दत मी पाहतो. करोडो पये या याम ये गेलेले असतील 

मग श णासार या ठकाणी नेमानां स लागार. पु याम ये सु दा काह  योग करणा-या 
सं था आहेत, भारतीय श ण सं था अ यंत चांग या प दतीची सं था आहे ती गे या  
चाळीस प नास वषापासून या ठकाणी काम करत.े यांचे ोजे ट नॅशनल ले हलला घेतले 
गेलेले आहेत, युनो म ये घेतले गेलेले आहेत. अशा ठकाणी आपण जावे, अशा ठकाणची 
मा हती यावी. अनेक चांगले श ण त  पु याम ये बसलेले आहेत, चपळूणकर, गावडे 
सारखे श कत  होते हे सगळे लोक पु याम ये घडलेले आहेत यांच सा ह य आहे. खरोखरच 
श क श ीत होत असेलतर या श कांना या लोकां या वचारा या ओळखी देखील क न 
द या पा हजेत. मा या सार या कायक यानी बो-हाडेवाडी या शाळेम ये, महापा लके या 
शाळेम ये असे काह  योग राबवले होत.े दर आठवडयाला एखादा चांगला या याता घेवून 
यायचं आ ण यांनी वदया याना यां या सो या भाषेम ये सांगायचं, याची सां कृतीक 
जडणघडण कशी होती हे आ ह  पाहत होतो. जुने काह  अ धकार  असतील यांना ते आठवत 
असेल, चांग या प दतीचे वातावरण आ ह  या ठकाणी केलेले होत.े अल कड या काळात 
आ हांला या सभागृ हात येवून देखील अशा प दतीचे काय म घेता येत नाह त याच कारण 
आ हांला संबंधीतांकडून पा हजे तसा र पॉ स मळत नाह . आ ह  नुसते हणायचे 
झोपडप ीमधील मुल आहेत, गर ब कामगारांचे मुल आहेत ते कसे शकणार. यांचे पालक 
आलेले आहेत, नाह , ते झोपडप ीतील असतील, ते शेतक-यां या घरातील असतील, ते अतीशय 
गर ब कामगारां या घरातील असतील. पण महापा लके या शाळेत आ यानंतर यांना 
घड व याचे मीशन आ ह  राब वले पा हजे. हा वदयाथ  घडला पा हजे, उदयाचा नागर क 
घडला पा हज.े तानाजी खाडे यांनी सांगीतले मुल यसनी होतात मुल अमुक होतात, मा या 
मा हतीतले श क वत: यसनी आहेत श कांचा अवमान कर याचा माझा हेतू नाह  परंतु 
ह  व तुि थती नाका नह चालणार नाह . महानगरपा लकेम ये कदा चत शासनाचा एखादा 
अ धकार  कमी पडत असलेतर या या सेवेला दोन चार अ धकार  लोक दयावेत. खरोखर 
आयु त साहेब, जर आप याला अ धकार असेलतर आपण श णमंडळाम ये अशा प दतीचे 
लोक आणा. एक योग हणून हा योग तु ह  राबवा. येथे श ण मंडळ हणायच ंका बजेट 
पु ढे आ यानंतर खरेद चे बजेट हणायच ेहा न पडतो. या याम ये दले पा हजे ते काह च 
नाह . रेनकोट, शुज, गणवेशसाठ   भांडण होतील या गो ट  न क  दया, कर शनचा हा पाट 
वेगळा आहे याचा तु ह  ज र शोध या. परंतु श ण घडव याम ये आ ह  येथे काम 
करतोय का हे पा हले पा हज.े या सभागृ हात जेवढे छाया चञ लावले आहेतना ं यातील 

येकजण श णत  होता. मग यशवंतराव च हाण या, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या, 
महा मा योतीबा फुले या, सा वञीबाई फुले या, महा मा गांधी या. यांचे श णावरचे 
वचार काय आहेत हे मुलांपयत जा या अगोदर या श कांपयत जा याची गरज आहे. 
सुरवातीला सांगीतलेले आहे आप या देशाम ये श णाची परंपरा चांगल  आहे परंतु पंपर  
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चचंवड महापा लकेत भौतीक सुखात सगळ आडकलं. यामुळे यां या मदु या कोषाम ये काह  
पडतयं का नाह  ह  शंका आहे. कधीतर  महानगरपा ल या शाळेचे वदयाथ  चमकत होत,े मला 
मा हती आहे शांती नकेतन सारखी शाळा आहे या ठकाणी महापा लके या चमकणा-या मुलांना 
नेल पा हजे. या ठकाणी काह  बाल श णावर काम करणारे लोक आहेत यां यापयत आ हांला 
पोहचल पा हज.े या या पल कडे जाऊन काह  करता येते का ते केल पा हज.े आ ण हणून या 
बाक या आकडेवार म ये येकानी या ठकाणी समाचार घेतलेला आहे. सानेगु जी सारखे 
महान श णत  आप या येथून होवुन गेले, यांनी मुलांसाठ  इतक सा ह य लह लेल आहे, 
वसंत बापटांनी लह लेल आहे. अनेक असे लोक आहेत क  यांनी बालसा ह यावर भरपूर 
लह लेल आहे ते मुलांवरती सं कार झाले पा हजेत. आप या वाद त तरतूद  असतील उदा. 
मगाशी तानाजीभाऊनी सांगीतलेल आहे आपण खरोखर दरवष  रेनकोट देतो का. येकानी 
वचार करा. गर ब असो कंवा ीमंत असो आप या मुलांना दरवष  रेनकोट देतो का ? दरवष  
आपण देत नसुतर तरतूद का करायची. या पालकांनी यांची मुल आप या शाळेत 
आण यासाठ , उदया या शाळेम ये चांग या प दतीने मुलं घड व या या ि टन,े उदयाची 
पढ  घडव या या ि टन े वशेष असे आपण आप या शाळेत चांग या प दतीच े उप म 
राब वलेतर नि चतपणे याची पटसं या वाढणार आहे. जे संबंधीत श णा धकार  आहेत यांनी 
खुलासा करावा. गे या दहा वषात कती प दतीने आप या येथील पटसं या वाढल  कंवा 
घटलेल  आहे याचा खुलासा करावा.  सव नगरसेवक तनीधीनां माझी वनंती आहे क  आपण 
आप या वॉडम ये याबाबतीतलं काम कर याची खरंज गरज आहे. हा समाज घडवायचा 
असेलतर आप याला ह  मुलं घडवावी लागतील. ह  मुल जर घडल तर या शहराची शान वाढेल. 
ह  मुलजर बघडल तर या शहराच ं भ व याम ये काय होईल मा हत नाह . गर बी आ ण 
दा र य, गर बी आ ण अ ान या दो ह  गो ट  समाजाला कोण या दशेला नेऊ शकतात 
भ व याम ये या याय या नसतीलतर आप याला या गर बीला ानाचा काश दयावा लागेल. 
इं जी मा यमा या ीमंत शाळेत गेले हणजे ते मुलं सं कार त घडतील असाह  माझा दावा 
नाह  पण हे घडव याच काम आप याला कराव लागेल. पुव  िज हाप रषदा हो या यावेळेला 
याला जीवन श ण मंद र हणायचे, जीवन श ण मंद र हणजे जीवनातल श ण देणार 
मंद र असे हणत. हे मंद रं आज मंद र हणून राह ल त का, हे मंद र घड व याचा आपण 
सवजण मळून य न क  यात. श ण मंडळात खरेद  व  पे ा दजदार आ ण संवेदनशील 
श ण दे या या ि टन ेआपण काम कराव एवढ  अपे ा मी या ठकाणी य त करतो आ ण 
थांबतो.            
 
मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  ख-या अथाने मा या 
सहकायानी अ यंत चांगले मु े मांडलेले आहेत. श णा या ि टकोनातनू ववीध योजना  या 
शाळेत पा हजेत. परंत ुआयु त साहेब आप याला सवात मोठ आवाहन असं आहे क वदयाथ  
शाळेकडे कसे वळतील हे मोठं आवाहन आप यापुढं नमाण झालेल आहे. याच कारण पण 
तसंच आहे आपण जर आपल  सं था पा ह यातर नि चतपणे आप याला या सं था आजार   
अव थेम ये दसतील. या ठकाणी गेलेतर अ रश: या श णमंडळात तर उ साह नसतोच 
परंतु या वदया याचाह  यांनी या या जवळ असलेला उ साह असतो तो सु दा कमी 
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कर याच काम या ठकाणी झालेल आहे. ाय हेट शाळा आ ण महापा लके या शाळा या 
बघीत यातर वसंगती आहे. ाय हेट शाळेम ये नसर ला एक एक लाख देवून ऍडमीशन कसं 
मळेल हणून पालकवग धडपडतात. यांचे पैसे वर आलेले नाह त. यांनाह  असे वाटते क  
या शाळेत आपला पा य गे यानंतर एक चांगले दजदार श ण मळेल आ ण मलु या 
समाजाम ये ठामपणे उभे राहू  शकतील. याला फ त या या पा याचा वचार असतो, याचे 
पैसे वर आले नाह त. परंतु ती जी शा वती आहे ती शा वती आप या महापा लकेकडून 
अजीबात मळत नाह .  ाय हेट शाळेम ये गेलेतर या ठकाणी एलो हाऊस, रेड हाऊस, यू 
हाऊस असे ववीध कार या गणवेशा या मुलांच े ूप बनवतात. अशा मुलांम ये यां या या 
हाऊसम ये पधा नमाण केल  जात.े यांचा उ साह वाढावा, यांना ो साहन मळावे हणून 
यां यात पधा नमाण केल  जात.े सगळया कार या पधा घेत या जातात. आशा आप या 
शाळेम ये पधा नमाण के यातर यामुळे मुलाम ये उ साह वाढेल. खच काह  नाह  गणवेश 
आपण यांना देतोच परंतु एकाच कारचे गणवेश दे यापे ा चार कार या कलरचे गणवेश 
दले आ ण तशा कारच वातावरण नमाण केलतर काह  हरकत नाह . या ठकाणच ेशाळेचा रंग 
वेगवेगळा असेल. ॅ ट कल  नॉलेज आव यक आहे. या ठकाणी जाता येताना या लहान 
मुलांना चञाम ये, या भींतीवर बघीत यानंतर तो वदयाथ  शकू शकेल असं आपण 
कुठ याह  कारचे नयोजन करत नाह त. आपण सरसकट एकच कलर मारतो. या शाळेची 
चांग या कारे रंगरंगोट  केल  पा हज.े  व छते या बाबतीत  कोणीह  बोललेतर काह  फरक 
पडणार नाह  कारण या ठकाणी नयंञण नाह . झडावंदना या दवशी एक म हला या ठकाणी 
आल  तीने जाळून घे याचा य न केला होता हे जीवंत उदाहारण आप या समोर आहे. 
महापा लका ह  एक लोकोपयोगी सं था आहे या ठकाणी काम करतो. यांना आपण चेकपेमट 
क  शकत नाह त का. तु ह  ठेकेदारानंा स ती करा क  तु ह  यांना चेकपेमट दया हणून. 
कंवा यां या अक टला जाऊ दयावे हणून, का जात नाह . या ठकाणी अशी प रि थती आहे 
क  यांना पगार देताना चार र ववार या या सु या येतात या सु दा कट के या जातात.   
यात म ह याला एखाद  सु ी आल तर तीह  कट केल  जात.े म ह याला दड ते दोन हजार 
पगार यां या हातात येतो. काय यात ते संसार करणार. एवढ  मोठ  शाळा साफ करायची 
यासाठ  दोन ते तीन म हला द या जातात.  यां यावर कोणाचतर   नयंञण आहे का, 
कोणाचह  नयंञण नाह . फुगेवाडीसाठ  नवीन शाळा पाडून बांधतो. फुगेवाडी या शाळेचे ॉ ग 
काढून बघा. या ठकाणच वातावरण वगैरे कती चांगल पा हजे ती शाळा पाडुन बांधायची  
हण यावर कती चांग या कारे हायला पा हज.े कारण एवढा खच आपण करतो याचा 

उपयोग काह  होणार नाह .  श णमंडळावर बोलले नाह  पा हजे परंतु प रि थती तशीच आहे.     
कुठलाह  मुलगा श णापासून वंचीत राह ला नाह  पा हज.े तळापयत श ण गेले पा हजे. 
फ त या नयमाच पालन कर याक रता आपण या गो ट  करतो का. या श कांना आवजनू 
यांनी बोलावून घेतले का. श ण मखुानी या ठकाणी जावुन  काह  न वचारले का ? 
तीथल  प रि थती काय आहे हे यांना सांगता येत नाह . ब-याचशा ठकाणी पा हले खरोखर 
लाज वाट यासारखे कार होतात. एका मुलाला सु दा उ तर देता येत न हत.े मुलाच सोडून 
दया श कांना काह  न वचारले होतेतर यांनाह  सांगता येत न हतं इतक  वाईट 
प रि थती आप या महानगरपा लके या शाळेची आहे. या श कांना चांग या कारच े श ण 
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दे यासाठ  पुढाकार घेतलातर, ाय हेट शाळेम ये या श कांस श क हणून पाठवलतर 
काह  हरकत नाह . या ठकाणी बघुनतर  याव व या माणे आप या शाळेत डे हलपमट केलेतर 
बरे होईल. शाळेच रझ हशन आपण टाकतो, या ठकाणी आहे या शाळा आप याला बघायला 
जमत नाह त मग याचा उपयोग काय. आज आपण पा हलतर देशाचे पंत धान सु दा यां या 
कायकालाच े गतीपु तक नघते तसे आप या श णाच े गतीपु तक कुठे आहे. वषभरात काय 
डे हलपमट केल , काय काय मुलांना श ण दले याच गतीपु तक पा हज.े यामुळे शालेय 
पधा वाढ वता येतील. आपण बजेट पा हलतर आपण एवढा मोठा खच करतो. मी दरवष  

ऐकतो गणवेश उ शरा मळतात, असे का होत.े काह  सहकार  आता हणाले काह  लोक कोटात 
गेलेले आहेत यामुळे ऑडर दयायला उ शर झाला हे आता समजलेले आहे. मी वनंती करतो 
क  यापुढ या तर  सव ऑडर वेळेवर जा यात. सव मुलं शाळे या प ह या दवशी गणवेशावर 
यावीत. गणवेश या बाबतीत ऑडर द यातर हा बदल आप याम ये घडवता आलातर बरं 
होईल, पैसे तेवढेच जातात. या भागात सव गो ट  हा यात. पधा मक या ठकाणी हावे 
यामुळे शाळेचे वातावरण बदलेल.  शाळा तंदु त कर याचे काम करावे, ध यवाद.  
 
मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. श णमंडळ आ ण 
या या मागची बजेटची चचा. एकुण मगापासून ऐकतो चचा तीच गडयाच कातड ओढलेल  
श णमंडळ वभागातील सव अ धकार , पदा धकार  या याम ये काह  फरक करतात का ? 
हा मह वाचा न आहे. आयु त साहेब तु ह  सु दा फ त ऐकतात, पण तुम याकडून उ तर 
अपे ीत आहे. सद यांनी या तळमळीन ेभावना मांड या, यांना काह  घर  काम नाह  का ?  
जे आ ह  बोलल,े वतमानपञाम ये नाव यावे हणून सभासद या ठकाणी बोलत नाह त. 
याम ये  श णमंडळ महापा लके या दुस-या मज यावर आहे आ ण आपल सभागृ ह तीस-या 
मज यावर आहे. फ त एकच दवस या दुस-या मज याचा संबंध या तीस-या मज याशी 
असतो. या यानंतर हे सद य, हे अ धकार  हे कोणीह  आप या स मा.सद यांचा सु दा 
या ठकाणी मान ठेवत नाह त. कुठलेह  काम सांगीतलेतर एखाद  बदल  कंवा काह  गरजेची  
व तू सांगीतल  ती करा, अशा अडचणी आहेत क तीकड शाळेची भींत पडल तर  याकडे  
कोणीह  ल  देत नाह . ीरंग आ पा बारणे नेहमी हणायचे या माणे या गा याम ये 
मु नी बदनाम होते या माणे महानगरपा लका या श णमंडळा मुळे बदनाम झालेल  आहे. 
कायम आरोप- यारोप या या पल कडे काह ह  केलेले नाह . मा या दोन सूचना आहेत हे सव  
सभागृ ह बोल यानुसार जर तु ह यातील १० ट के जर  घेतल आ ण केलतर  पुढ या वष या 
आम या बोल याम ये काह  फरक आप याला जाणवेल. ती अशी सूचना आहे क , आप याकडे 
मुलांचा जो डा वभाग आहे या यात या ाथमीकला आपण काह  गो ट  वापरतो. आता 
येथे दले त ेउडी मार याची दोर , डंबे स आ ण रबर  र ंग हे सगळया कालबाहय गो ट  आहेत, 
मैदानी खेळ. आप याकडे पाचवी ते दहावीसाठ  नेह नगरम ये डा बोधनी आपण तयार 
केलेल  आहे. या डा बोधनीम ये वदयाथ  जात नाह त. ह  सु  केल  ते हा याची जी 
प रि थती होती आ ण आताची प रि थती बघा. आपले जे प हल  ते चौथीच े ाथमीक 
वभागाच े वग आहेत या ठकाणी जर आपण डा बोधनीचा चार केला, सार केलातर 
नि चतपणे आपले काह  वदयाथ  हे या शाळेम ये वेश घेव ू शकतात. परंतु पुढची 
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प रि थती अशी आहे याची दरवष  पटसं या कमी होत.े या ठकाण या ाऊंडची प रि थती 
बघा खेळताना वदयाथ  पडलातर  जखमी होतो. डाला या गो ट  आव यक आहेत या 
गो ट  तेथे उपल ध नाह त. डा बोधनी ह  शहराची आहे. परंतु शहरामधुन या ठकाणी 
पोहच यासाठ  कुठल ह  वाहतूक यव था आप याकडून होत नाह . जे श क नेमलेले आहेत 
ते मानधनावरचे असतात एक- एका वगावर श कह  नसतो. मग चालू कर याची घाई, तो 
थाट तो खच, त ेबजेट याकडेच फ त आपण ल  देतोय का ? आप याकडे गलेल  पगार 
श कांना आहेत, आठवडयातून सहा दवस काम आहे. ३६५ दवसामधील १५० दवस सु दा 
पुण वेळ श कांना काम नसत.े परंतु नवडणूक चे काम, जे काह  यांना शासनाने दलेले 
काम असत े त े अ धक असत.े यामुळे याचा प रणाम हा आप या सगळया शै णक 
वभागावर होतो. आपण वचार केलातर श कांम ये, शाळेम ये  काह  कॉ पी टशन ठेव या 
क  या शाळेची गुणव ता चांगल  आलेल  आहे, हे वदयाथ  चांग या माकाने पास होतात कंवा 
यां याकडे अजून काह  ए ा ऍ सेसर ज आहेत अशा शाळांना तु ह  आदश शाळा हणून 
ब ीस ठेवावेत. या ठकाणी  शांताराम भालेकर यां या एक नंबर वॉडातील शाळा जी होती 
या ठकाणी स टेल आ ण कॅपजेमीन या लोकांनी कॉ युटरच श ण या मुलांना येवून 
मोफत दलेले आहे ती मुल अ यंत चांग या कारे कॉ युटर ऑपरेट करतात. तीथं यांनी 
काह  औषधी वन पतीचा वभाग केलेला होता. वृ ारोपण केलेले होतं. खुप मोठया औषधी 
वन पती या ठकाणी तयार होतात. हे ए ॉ ऑडनर  वक आहे. यासाठ  यांना दुसरा पगार 
दला जात नाह . ब-याचशा लोकांनी सांगीतले, चांग या सूचना केले या आहेत. पण आशा 
शाळेम ये कॉ पीटेशन ठेवल.े या या व द या शाळेम ये वदया याची पटसं या कमी होते 
या शाळेतील जे मु या यापक असतील, श क असतील यां यावर कारवाई हावी याला 
कुठंतर  चाप लागला पा हज.े काह  करा, नका क  काह ह  फरक पडत नाह . श ण मंडळाचे 
सद य हे आमचेच असतात ते पदा धका-यांना सांगतात आमचे बजेट आहे टॅ डींगला आ ह  
वाढवून घेतल तर  तु ह  मंजूर कराव. मुळ बजेट नाह , आ हांला जा त पा हज.े आ ह  यांचे 
सहकार  अस यामुळे आ ह  यां या व द न जाता सांगतो. महापा लके या इं जी 
मा यमा या दोन शाळा भोसर  आ ण थेरगांवला आहेत. या शाळेची प रि थती काय आहे हे 
बघावे. तेथील जे मु या यापक आहेत यांचे कुठ या कारे मोशन कसे झाल,े यांचे इं जीचे 
नॉलेज बघा, यांची मा हती बघा काय आहे ती आ ण तीकडची ऍडमीशनची ोसेस काय आहे. 
मी हणणार नाह , परंत ु८० ते ९० ट के युपी, बहार मधुन आलेले या सगळयांची मुल या 
शाळेम ये जा त आहेत. आम या शहरातील गर बांचा मुलगा या इं जी शाळेत ऍडमीशन 
यायला जातो यावेळेला याला तेथे जागा नसत.े काह तर  ठरवा यामुळे दहावी या मुलांना 

परसे टेज मळाल पा हजे. आपण मोशन कसे करतोय. इं जी मा यमासाठ  बजेट कती 
वापरतोय. इं जी मा यमा या शाळेची सं या वाढ वता आल तर खुप चांगल होईल. शाळेसाठ   
आर ण ठेवलेले आहेत यासाठ  काह  सं थकेडून काह  जागेसाठ  अज माग वलेल ेहोत.े जसं 
शासनाने काह  अनुदानीत शाळांना क पलसर  केलेले आहे क  २५ ट के शाळा अ दवासीसाठ  
ठेव या पा हज.े जर आप या काह  जागा ाय हेट सं था डे हलप क न या ठकाणी उ च 
दजा या शाळा आणत असतीलतर आपण सु दा यांना काह  अ ट घात या पा हजेत. जे 
झोपडप ी मधील मुल ेआहेत, ज ेआथ क टया दुबल मुल ेआहेत यांना तु ह  कमीत कमी २० 
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ते ४० ट के मोफत ऍडमीशन दयायला पा हजेत. आप याला उदयाचा नागर क घडवायचा आहे. 
वदयाथ  घडणं हा जर आपला मुळ हेतू असेलतर या सगळया गो ट कडे आपण ल  देणे 
अ यंत गरजेच आहे. मॅडमला जर कामाच जा त टे शन येत असेल कंवा यां यावर दबाव 
येत असेलतर कंवा यां या कपॅ सट या बाहेर जात असेलतर यावरह  नणय यावा लागेल. 
कारण पु हा पु हा या गो ट  घडतात आ ण याची जबाबदार  एचओडी हणून जातेच, आता 
आयु त साहेब तुम याकडे हे खाते ा सफर झाले आहे असे हणतात परंतु काह  होतंय असं 
काह  दसत नाह . याचाह  खुलासा आपण करावा क  श णमंडळ कारभाराची प दत काय 
आहे.  
 
मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, कोरम नाह , बजेटचा वषय आहे. 
 
मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. दोनदा तहकूब झाल  
मट ंग कोरमची आव यकता नाह . मा.तानाजी खाडे यांनी यांचे अनुभवाच ेबोल चांग या कारे 
मांडलेले आहेत. यानंतर सवानीच व उ हास शे ी यांनीह  आपले वचार दरवष  माणे उ तम 
कारे मांडलेले आहेत. “नेहमीची येतो पावसाळा” तसं “नेहमीची येते श ण मंडळाच ंबजेट”. 
श णमंडळाच ंबजेट कसं पास होईल या यावरच श णमंडळाची नजर असत.े कतीह  बोलू 
देत, बजेट कसं पास होतयं यावर यांची नजर. ते होणारच आहे, कारण आ ह च यांना 
नवडून दलेलं असतं. आप याच या ब डींगम ये श णमंडळ वभाग आहे यामुळे बजेट 
मंजूर होणार आहे हे यांना मा हती आहे आ ण शासनाला सु दा मा हती आहे. मा.आयु त 
साहेब, मला एकच वनंती करायची आहे क , माग या वष चे मनीटस काढून पाह लेतर 
यावेळेस सभासद जे बोलले आहे आ ण यावष  जे बोलले आहेत यात फारसा फरक नाह . 
याचा अथ असा क , आता श णमंडळाम ये वदया या या पर ा घेत या जात नाह त तर 
फ त े या द या जातात. आप या श णमंडळाला जर तु ह  ेणी दल तर कंवा बाहे न 
येऊन कोणी ेणी दल तर अि त वात नसलेल  "ढ" ह  ेणी आप या श णमंडळाला मळेल. 
आ ण हणून या ढ शाळेत या ढ श णमंडळात बरेचसे पालक आप या वदया याना घालून 
आप या मुलांच आयु य बरबाद क  इि छ त नाह त. आ ह  नगरपाल के या शाळेतच शकलेलो 
आहोत परंतु यावेळेस श णाची जी तडप होती जी आपुलक  होती ती आ ह  आता आप या 
मनपा या शाळेत गे यानंतर शोधतो. मा.बो-हाडे यांनी आताच सांगीतलं क  आप या येथे 
भौतीक सु वधा एवढया द या आहेत व याच सु वधा आपण कशा देता येतील हेच आपण 
पाहतो यात ानाचीह  भर पडेल का ? या मुलांना आपण काह  भ व याम ये घडवू शकू 
का ? या यातून एक चांगला नागर क नमाण होईल का ? याचा वचार करत नाह त. मला 
येथे सांगाव वाटत क , आम यातनूच काह  नेते मंडळी श णमंडळावर सभासद हणून 
बसलेल  आहेत.  यांनी याचा कधी वचार केला का ?  काय केलयं यांनी. यांचे बरेचसे 
अ धकार आता कमी झालेले आहेत असं मला वाटतयं. यांना बोलून काह  फायदा नाह य, 
अ धकार आप याकडे आलेले आहेत. याचा आपण वचार केला पा हजे, याकडे थोडे जा त ल  
दले पा हज.े या श णमंडळाकडे तुमचं ल  नाह यं. तु ह  मा.पंत धानांच ं "मन क  बात" 
एैकत असाल. अशी तुमची कधीतर  "मन क  बात" या वदया याना एैकवत जा, साहेब. 
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आपण आयट  हब शहराम ये राहतो, या बजटेम ये फ त एक लाख तरतूद केल  आहे ह  
आप यासाठ  लाजीरवाणी गो ट आहे. पालकांनी आप या शाळेत वदयाथ  का पाठवावेत. 
या ठकाणी शै णक सा ह य नाह , येक शाळेत आपण एक संगणक देवू शकत नाहतर, 

कोटयावधीच बजेट काय कामाच आहे. तुम यापयत बजेट आलंय, तु ह  पा हल नाह  का. मी 
माग या वष  बोललेल  आहे या यावर वचार नाह  का झाला. तु ह  करत नसालतर 
बोल याचा काह ह  उपयोग नाह . खरं हणजे आप या सभासदांनी या योजना राबवायला 
पा हजे हो या. मी यांचा नषेध करते क , संगणक श णा या बाबतीत यांनी कुठ याह  
कारच ल  दलेलं नाह . येक शाळेत संगणक पा हजे या मु या यापकांना काह  पञ 

टाईप करायचे असतीलतर वत: या खीशातले पैसे देतात आ ण बाहे न टाईप क न आणतात. 
संगणक, ट ह  वगैरे दलेले आहेत ते सगळं बंद आहे काह ह  चालू नाहत आ ण ते अडगळीत 
टाकलेले आहेत. हणजे इतकं दुल  करनं हे अ यंत चुक च आहे. जग कुठं चाललेल आहे, 
यामुळे कती जवळ जग आलेल आहे आ ण आपण, हे सगळजर असेलतरच पालक 
तुम याकडे वळतील तरच आप या शाळेला आपण शाळा हणू शकू. शाळा हणजे एक, दोन, 
तीन, चार, दहा पयत शकवायचं. मी यांना चालज देते सातवी या मुलांना वीसपयत पाढे 
हणता येणार नाह त. आता या श णापे ा ल खानाचंच काम जा त वाढलेल आहे आपण जर 
यांना संगणक दलातर आ ण या ठकाणी एखादा ऑपरेटर दलातर यांची काम कमी होतील.  
कोरे कागद आणायचे आ ण दररोज त ते तयार करायच.े सगळया जगात पेपरलेस वक 
चाललेल आहे आ ण आपण कुठे आहोत. एखादया ामपंचायतीम ये जा तेथे सु दा संगणक 
आहे. तेथेह  ामसेवक आहे तो वत: शकलेला आहे, आप या येथे कती श कांना संगणक 
येत,ं कती मु या यापकांना संगणक येतं. यांना श ण दलयं का ? नाह  दलं, आ ण 
दलं असेलतर यां याकडे संगणकच नाह . साहेब, परत एकदा सांगते येथे तरतूद असो कंवा 
नसो एक म ह या या आत संगणक फ त श कांसाठ च नाह तर मुलांना श ण दे यासाठ  
एक हॉल आ ण याम ये संगणक ठेवा. इतर वषया बरोबर तुम या शाळे या टाईमटेबलम ये 
संगणकाचे दोन तास कंवा एक तास या यासाठ  दया. मी या ठकाणी तु हांला सूचना दलेल  
आहे, माग या वष  जसं झाल तसंच पु हा होणार आहे. आता राह ला श कां या श णाचा 
वषय. फ त शासनाकडून आलं क  तेवढेच श णाला श क पाठवायच,े आप याकडून काय 
होतयं? जोपयत श कांना तु ह  अ यावत असे श ण देत नाह त तोपयत तेह  
वदया याना नवनवीन ान देवू शकणार नाह त आ ण मुलानंा ते हवंहवंस वाटणार नाह . तर  
या श णांकडे आपण ल  दयायचं आहे.  बे एके बे चे गेले ते दवस, खेळा मुळ मलुां या 
यि त म वाचा वकास होतो, याब ल मी जा त काह  सांगत नाह . आपले डा श क कुठं 
आहेत हे जरा शोधा. मी माग या वेळेस सांगीतलेल आहे, तु हांला मनीटस आणून दाखवते, 

डा श कांना ि व मींग टँकवर तक ट फाड यासाठ  ठेवलेलं आहे याची कृपया न द यावी 
आ ण कृपा क न यांना शाळेम ये जू होवू दयाव.ं ते आता वसरले असतील पण मुलांचे  
खेळतर  ते घेतील मुलांना नुसतं खेळायला तर  यांनी सोडावं. डा या बाबतीत आपण 
अदयावत डा बोधीनी काढल , मीतर सुरवातीला पाह लं काह  काह  नगरसेवकांनी आप याच 
मुलांना तेथे घातले होत.े "आंधळं नगर  आ ण चौपट राजा" तथं बघतयं कोण, कोणाला 
श यवृ ती देतायं. यापे ा गावातले इतर जे लोक डाम ये ा व य मळवतात, जे रा य 
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ले हलपयत जातात, नॅशनल ले हलला जातात अशा मुलांना तु ह  द तक हणून या. अनेक 
बॉ सर आहेत यांनी टेट ले हलला, नॅशनल ले हलला अनेक ब ीस आणलेल  आहेत. यांना 
आपण काय देतो. का यांनी आप या शहराच नांव कराव. महापा लकेच नांव का दयाव यांनी. 
अशा लोकांसाठ  तु ह  काह  वेगळ धोरण आखा. यांना आपण काह  दे यासारख असेलतर 
थोडीशी जा त मदत देवू यात. मग ती कुठ याह  पाने दया परंतु अप या महापा लकेच,ं 
आप या शहराचं नाव कसं होईल य ि ट ने काम केलं पा हज.े मी या महापा लके या शाळेत 
जाते तथ ंसांगत असत,े सां कृतीक काय म काय घेता. वदया या या सु त गुणांना वाव 
मळ यासाठ  काह  सां कृतीक काय म घेतले पा हजेत परंतु आप याकडे शु य, शु य. 
जयं या, पु य त याची मुलांनी तयार  क न येवू दयातनां. ाय हेट शाळेम ये हे सगळं बाजूला 
केलं जात. चार मुलं असू दयात कंवा शंभर मुलं असू दयात यां यात या मुलांना बोलू 
दयातनां. शाळेम ये प हल चा मुलगा जर ि पकरवर बोललातर तो आयु यभर ल ात ठेवतो क  
मी यावेळेस शाळेत भाषण केलं होतं. या मुलांना सां कृतीक काय मात भाग घेवून यां या 
या सु त गुणांना वाव दलातरच ती मुलं पुढे जातील व यां याम ये नेतृ व गुण नमाण 
होईल. मला या ठकाणी सांगायला अभीमान वाटतो, जर  मी नेहमीच वरोधात असलेतर  
नगरसेवक भाऊसाहेब हे पाचवी पासून मंञीमंडळात काम करत होता नंतर नववीला मी 
शाळेतला पंत धान केलं. आम याकडे एकाच वेळेस दहा-दहा हजार वदयाथ  वजवंदनासाठ  
असायच.े एक भाऊसाहेब टेजवर उभा राह ला क  सगळे वदयाथ  शांत राहायचे असं आमच 
मंञीमंडळ काम करत होतं. काह तर  अशा ऍ़ ट ह ट  सु  करा क  जे मुलां या नेतृ वाम ये 
वाढ होईल, मुलां या नेतृ वगुणांना वाव मळेल. यात कोणी गायक असतात, कोणी कलाकार 
असतात यांचे गुणं कधी पु ढं येणार आहेत. आ ण तु ह  या सां कृतीक काय माला आवजून 
पालकांना बोलवा. पालकांना आवडेल, ते सगळी तयार  क न पाठवतात. याला फार खच येत 
नाह  क  बजेटम ये तरतूद करावी लागत नाह . यावेळेस आपल  मुलगी टेजवर नाचत,े 
आपला मुलगा टेजवर नाटकात काम करतो यावेळेस केवढं दय या गर ब मातेच, 
अ श ीत, झोपडप ीमधील पालकांच भ न येतंय. यासाठ  श णा धका-याना मला वनंती 
करायची आहे क  तु ह  काह तर  छोटासा काय म होवू दयात मुलं न क  आप या शाळेकडे 
आकष त होतील. मला आणखीन एक सांगायचे आहे क  श क आ ण पालकांचा सम वय 
वाढवा. जे पालक आप या शाळेत आप या प यासाठ  येवू शकत नसतीलतर श कांनी 
यां या घर  जावे. या वदया याची काय अडचण आहे ती या श कांनी पालकाला 
वचारायची, असा संवाद पालकाशंी साधलातर यांना खुप बरं वाटतं. मुलांना शाळेम ये काय 
कमी आहे, कुठ या वषयात कमी आहे, काय केलं पा हजे हे सांग यासाठ  श कांना घरोघर  
जाऊ दयात आ ण तेह  शाळे या वेळे य तर त. जर आपल  पटसं या कमी झाल तर 
बाबान , तु हांलाह  कमी हाव लागेल हे आपण श णमंडळातील श कां या डो यात 
बंबवाव.े श णमंडळाची पटसं या वाढवायची असेलतर तु ह  पालकांशी सुसंवाद वाढवा, 
यां याशी जवळीक साधा आ ण मुलांना कसं येता येईल हे बघा. आणखीन एक मह वाची 
माझी वनंती आहे, साहेब तु ह  शासनाचे तनीधी आहात, तुम या पान ेशासन आम या 
समोर आहे. आप या महापा लका ेञाम ये झेडपीने काम करायच काह  कारण नाह , 
महापा लका स म आहे. झेडपी या आंगणवाडयासाठ  आप या झोपडप यातील या आप या 
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जागा आहेत या आंगणवाडीचे लोक वापरतात. झोपडप ीतील मुलं झोपडप ी या 
आंगणवाडीम येच जातात आप या बालवाडीम ये ते कशाला येतील. सकाळी दहा या दर यान 
या आंगणवाडी या मॅडम येतात, खाऊ वाटतात रांगेत मुलं असतात खाऊ घेतात आ ण 
जातात. या दवसाच यांच काम संपल.ं खरं हणजे झोपडप ी म ये या या ठकाणी 
आप या जागा आहेत या आप या ता यात आहेत, आपण बांधले या आहेत अशा खो याम ये 
आप या बालवाडी श ीकेना जाऊ दया. कोणी सांगीतल तु हांला दहा हजार आ ण वीस हजार 
पगार दया यांना. तीन हजारात सु दा आप या कॉलेजचे श क काम करतात, यांना 
वषासाठ  नेमा. तर  अशा या या ठकाणी आंगणवाडया आहेत या ठकाणी आप या 
बालवाडया सु  करा हणज े आप याला प हल साठ  वदयाथ  सं या मळेल. आप या 
बालवाडया ओस पडले या आहेत आ ण या शाळेला जोडले या आहेत. एवढ  छोट  छोट  मुलं 
शाळेम ये आण यापे ा घर  यां या व तीम ये जा आ ण तथं आप या बालवाडया सु  करा. 
झोपडप यात चारह  ठकाणी आप याकडे जागा आहेत या मी तु हांला नदशनास आणून 
देत.े शहरातील सव झोपडप याम ये सु  करा, जे लोक बाहेर राह यासाठ  गेलेले आहेत ते 
सु दा आपल  झोपडी आनंदाने यासाठ  देतात. तर  अशा झोपडप ीम ये बालवाडया सु  करा. 
व छते या बाबतीत सवच बोललेले आहेत. कोणालाह  नाक दाबुन, माल लावून जावं लागू 

नय ेएवढ  व छता आप या शाळेम ये असावी अशी वनंती करते आ ण थांबत.े  
 
मा.संजय काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सभागृ ह, पञकार मञ. श ण 
मंडाळाच अंदाजपञक या ठकाणी आलेले आहे. या ठकाणी सव स मा.सद यांनी आप या भावना 
य त केले या आहेत. खुप चांग या चांग या सूचना या ठकाणी केले या आहेत. मला 
सांगायचे आहे क  हे पैसे आपण देणारच आहोत या कारणासाठ  आपण पैसे देतो तो हेतू 
सा य होतो का हा खरा न आहे. आपण दले या पैशाचा यो य वापर झाला पा हज ेआ ण 
या या कारणासाठ  तो पैसा लागला पा हजे ह  जबाबदार  आपल  सवाचीच आहे. आपण या 
वदया यासाठ  पैसे घेतो पण यांना सु वधा देतो का यांचा छळ करतो असा एक न 
मा या समोर पडतो. कारण आता येकांनीच सांगीतलेल आहे क , वेटर, रेनकोट, बुट कधी 
मळतो. एखाद मांजर एखादया उंदराचा जसा छळ करतं याला खेळून खेळून मारतं तसे 
आपले शासन, श णमंडळ या वदया या या बाबतीत करत.े ते वेळेवर दयायचंच नाह , 
पावसाळयात रेनकोट दयायचाच नाह , पावसाळयात ती मुलं भीजून भीजून आजार  पडतील 
पावसाळा संप यानंतर यांना रेनकोट दयायचा. हवाळयात सु दा ती मुलं थंडीन कुडकुडत 
शाळेत जातात, आजार  पडतात यांच आरो य धो यात येतं आ ण नंतर आपण यांना हे 
देतो. यांचा आपण असा छळ का मांडला हा अ धकार तु हांला कोणी दला. माझ एकच 
सांगण आहे क  हे सव वेळेत मळाले पा हज ेआ ण सव सभासदांनी तेच सांगीतलेल आहे. 
महापौर साहेब, मी सव सभागृ हाला वनंती करतो क  आपण आज एक ठराव पार त क यात  
क  श ण मंडळाने दरवष  १ मे या तारखेपयत सव रेनकोट, गणवेश, बुट, वेटर ह  सव 
खरेद  करावी आ ण १ मे पयत जर यांनी ती खरेद  केल  नाह तर २ मे ला आयु तांनी यांचे 
अ धकारात कंवा सभागृ हाने यांना अ धकार दयावेत. २ मे ला आयु तांनी यां या अ धकारात 
पुढ ल ो सजर चालू क न ७ जून पयत या सगळया वदया याना सगळया व तू मळतील 
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याची आपण द ता यावी अशा कारची या ठकाणी सूचना मांडतो. माझा भाग दापोडी 
बोपखेल आहे या ठकाणी ाथ मक शाळा आहे, मा य मक शाळा तेथे नाह . आ ह  गेल  दोन-
तीन वष यासाठ  पाठपुरावा करतो. परंत ु या ठकाणी अदयाप संमती मळालेल  नाह . 
मा य मक शाळा सु  कर यासाठ  जेवढे वग, सं या आव यक आहे त ेतेथ े उपल ध आहे.  
या ठकाणी ाथ मक शाळेची इमारत आहे या ाथ मक शाळे या इमारतीम येच मा य मक 
शाळा सु  करता येते एवढया मोठया तेथे खो या आहेत. या ठकाणी मा य मक शाळा 
लवकरात लवकर सु  करावी अशी मी वनंती करतो याचे कारण असं आहे क , या 
गावाम ये मा य मक शाळा नाह  दोन-पाच कल  मीटर अंतरावरती वदया याना जावं लागतं. 
तर  या ये या वषापासून मा य मक शाळा सु  होईल अशा प दतीचे आपण य न करावेत, 
एवढच या ठकाणी सांगतो.  
 
मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आ ताच मा.नाना काटे यांनी श ण 
मंडळा या वषयावर सूचना मांडल  आहे, याला माझे अनुमोदन आहे. खरेतर महापा लके या 
शाळेतील व याथ  अ यंत गर ब प रि थतीतून,वाईट प रि थतीतून या ठकाणी येतात. आ ह  
सु ा झोपडप ी भागाचे त न ध व करतो. जर  यांची आ थक प रि थती खराब असल तर  
यां याकडे सु ा बु म ता आहे. आपण ल  दे याची गरज आहे. सवागीण वकासाकर ता 
आपण कोणताह  काय म राब वत नाह . मी हॉटस ्  अपवर एक मेसेज वाचला होता. यात 
ल हले होत,े मे रटम ये आलेला व याथ  आय.ए.एस होतो, यानंतर असणारा इंिज नअर 
होतो, शाळेत शेवट या बाकावर बसतो तो राजकारणी होतो. आ ह ह  राजकारणी आहोत. 
आमचा सवाचा वकास झाला आहे. आ ह  सग या कारचा ास, सग या कारचा अनुभव 
घेतलेला आहे. हणून खरेतर आमचा वकास झाला आहे. हा वकास होत असताना आमचे 
श क आम या घर  येत होत.े ते आई-वडीलांना सांगायचे तुमचा मुलगा आज शाळेत आला 
नाह . या याकडे ल  या. आप या मनपा या शाळे या बाहेर व याथ , व याथ नी 
असतात. आपले शाळेतले श क बाहेर यायला घाबरतात ह  स य प रि थती आहे. ए ककडे 
मुल ंवर ल अ याचाराचे माण वाढत असताना, शासनाने वेगवेगळी पाऊले उचलल  असताना, 
आपण यांना सजा घडवायला पा हजे तर मा  मुका भनय करतो. पो लस यं णा देशात 
असताना यांचा आपण वापर करत नाह . भतीपोट  मुल ंना शाळेत पाठवणे बंद होत चालले 
आहे. काह  काह  शाळांम ये २२, १२, २० असे १ल  ते ५वीला व याथ  आहेत. पुढे यांची 
पटसं या काय असणार आहे. मग या अ त र त श कांना काय काम देणार आहोत. जसा 
श णावर भर देतो, पु तके दल च पाह जेत, ेस दलाच पाह जे, बुट दलेच पाह ज.े परंतू ते 
वेळेत या. टाचार होतो आहे का कंवा होणार नाह  याची खा ी झाल  आहे. परंतू 
यां यावर कोणतीह  कडक कारवाई झालेल  नाह . यावर काय करता येईल ते सु ा बघा 
व या याना सग या गो ट  वेळेत पुरवा. यांना पु तक या, व याथ  वगात का मागे पडतो. 
या श कांना सु ा घर  पाठवा. लासमधील वातावरण कसे आहे. आपण पा हले तर ाय हेट 
शाळां या आता सगळीकडे जा हराती लागले या आहेत. या जाह रातीत शाळेची सु ंदर इमारत 
दाखवतात, ते व याथ / व याथ नी छान ेसम ये दाखवतात. मग मुलांना वाटत,े मला या 
शाळेत जायचे आहे. मला या शाळेत जायचे आहे असे पो टर आपल  एकह  शाळा लावू शकत 
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नाह  का? एक आदश श क व याथ  घडवायचे काम का क  शकत नाह ? १००/१२५ कोट ंचे 
बजेट पास करताना एकह  पो टर लावू शकत नाह  ह  आप यासाठ  शरमेची बाब आहे. का 
क  शकत नाह ? हे करता आले पाह जे. ह  मान सकता आप याकडे नाह . ती नमाण 
करायची गरज आहे. कारण पा या टाकायचे काम चाललेले असत.े मी आलो, व या याना 
काह तर  शकवले. दोन लोकांना चांगले काय दोन व या य़ाना वाईट बोललो. वषय संपला. 
श कांचीसु ा मता बांधणी करा. ाय हेट शाळेत गे यानंतर प हला नंबर काय असावा. 
दुसरा नंबर काय असावा ते बघतात, केस धुतलेल  आहेत का ते बघतात, नख कापलेल  आहेत 
का ते बघतात, शूजला लेस बांधल  आहे का हे सु ा बघतात. आप या मनपा या शाळांतल  
गर बांची मुले आपण सग या दले या व त,ु यांचा तो ढगळा ेस, पायाखाल  चाललेले 
बुट,गुड या या वर आलेले सॉ स अशा गबा या अवतारांत ते शाळेत जातात. जे हा तुमचा 
वतःचा कॉि फड स लूज असतो, ती तर लहान मुले आहेत. यांना चांगले, व छ नीटनेटके  

कपडे दलेतर यांचा शक याचा उ साह वाढेल. शाळे या बाहेर मुतार चा वास. डबा खायला 
बसलो तर  तो वास जात नाह . आप या महापा लके या फ ट, सेक ड व ाऊंड लोअरवर ल 
म हला व छतागृ हांची अव था काय आहे ते एकदा बघा. हच अव था मनपा या शाळांतील 
व या याची आहे. तेच ाय हेट शाळांतल  व छतागृ हे बघा. तथे जायला सु ा उ साह 
वाटतो. आम याकडे जायची इ छा होत नाह . आपण बघू शकता. जशी शाळेतील व छतागृ हे 
सु ा ब घतल  पाह जेत. वयात आले या मुल ंना शा रर क व छतेबाबतीत या यान देतात. 
मुलांना मुल ंना श ण देतात तसे आपण देत नाह. यां या मनातल  भती घालवून 
श णाब लची ओढ वाढवल  पाह ज.े भती कमी क न ओढ वाढवायचे काम श कांचे आहे. 
आपण हणतो, श क उ याचा भारत घडवतात. आप याकडे सग या सु वधा देऊन सु ा 
व याथ  घडत नाह त. संगींग कॉ पे टशनम ये कोण फ ट आले तर कोण यातर  चंचवड या 
शाळेतील मुलाचे नाव असत.े योगासनाम ये कोण फ ट आले तर कोण यातर  ाय हेट 
शाळेतील मुलाचे नाव असत.े कारण तथ या श कांचा शकव याचा दजा आहे. आप याकडे 
काय केले, काय केले नाह तर  पगार तर  मळणार आहे. ान बो धनीतील काह  व याथ  
मा या वॉडातले टेट लेवलवर कब डी खेळायला जात होत.े पुढे जसे वय वाढतेय तशी यांची 
सु वधा नंतर बंद होते आहे. यां याकडे ल  का दले नाह . खेळाडू जपले पाह जेत. ते 
शहरा या स दयात भर घालतात, शहराचे नाव उंचावतात. यामुळे यां याकडे ल  या. 
बरेचवेळा न पडतो, कोणताह  काय म या ा.रामकृ ण मोरे सभागृ ह म ह याचे ३० दवस 
बुक असत.े कै.अंकुशराव लांडगे सभागृ ह बुक असते, आचाय अ े सभागृ ह बकु असत.े सग या 
ाय हेट शाळांचे नेहसंमेलन. आप या शाळांम ये व याथ  नाह त का, यांची इ छा नाह  

का. यां यात कलागुण नाह त का. ाय हेट शाळेत श कांना सग यांना टागट आहे. कोणी 
नाच करायचे, कोणी नाटक करायचे. आ ता मा.श मम पठाणताई बोल या, यां यातील श क 
ब घतला. यांनी खूप सु ंदर भाषण केले. २००१ ला आय.एफ.एस. नावाची सं था आल  होती. 
यांचे कॉ यूटर अधवट सोडून ते नघून गेले. पळून गेले, याची परत वा यता नाह . कोणी 
वचारले नाह . शासक हणून आपल  काय भू मका आहे? कमान या सूचना घेऊन 
व याथ  सं या बघून कॉ यूटस या. कॉ यूटरसाठ  पेशल म असल  पाह ज.े 
व या याना गोडी लाग यासाठ  बालपणापासून योगासने शकवल  जातात. व या यासाठ  
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योगासन वग असले पाह जेत. मेडीटेशन शकवा. गर बाची झाल तर  मुलेच आहेत. यांना 
शकवायला पाह जे. मुलांना चांगला माग दाखवायचे वळण लावायचे काम मनपा या शाळांतून 
झाले पाह जे. आज आपण बघतोय, जे वेगवेगळे गु हे घडत आहेत. याम ये इन हॉ ह 
असणार  वय वष सं या ह  भतीदायक आहे. वय वष १३/१४ अ पवयीन मुले गु हेगार त 
अडकत चालल  आहेत. अ पवयीन अस यामुळे यांना काय यात श ा नाह . मग एक 
चांगला नागर क घडव यासाठ  य न करणे गरजेचे आहे. माझी वनंती असेल, आहे या 
बजेटला मंजूर  या आ ण वेळेत खरेद  करा. ठेकेदाराला एकदा बदला. शासनाने ठरवले तर 
शंभर ट के क  शकतो.  
 
मा.आर.एस.कुमार–मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सग या सद यांनी चांग या सूचना 
द या आहेत. मनपा या शाळांतील तुक या कमी होत आहेत. श ण कमी होते आहे. बजेट 
मा  वाढत चालले आहे ते कसे काय समजत नाह . ा धकरणात ३ शाळे या ब डींगज ्  
बांध या आहेत. एक ब डींग बांधल . तथे मुले मळाल  नाह  हणून श ण मंडळाला लेम 
करतो. दुसर  ब डींग ५० लाख खच क न मोठ  ब डींग बांधल . मुले मळत नाह  हणून ती 
ह  शाळा बंद केल . मध या मज यावर हॉि पटल चालू आहे. यामुळे आजूबाजू या लोकांना 
अडचण होते आहे. तसर  शाळा नगडी गावठाणातल  इमारत आहे. १९८६ म ये तथे १२०० 
मुले १२०० मुल  अशी २४०० मुले शकत होती. आता दो ह  इमारतींचे मळून फ त १५० मुले 
मुल  ३०० मुले एका इमारतीम ये आहेत. झोपडप ी आहे तथे मा  मुलेमुल  आहेत, पण बाक  
ठकाणी मुले मुल  कमी होत चालल  आहेत. का कमी होत चालल  आहेत ते वक आऊट करा. 
इंि लश मडीयम शाळे या बजेटसाठ  .५१ लाख ठेवले आहेत. १० वषापूव  मंजूर करायला 
पा हजे होत.े येक वष  २/३ शाळा वाढवू हणजे १० वषात कमीत कमी २०/२५ इंि लश 
मडीयम शाळा चालू करायला पाह जे हो या. ५१ लाख हणजे एक कंवा दोन शाळा चालू 
होतील. आपण जर  मराठ  भाषचेा वकास करायचे हटले तर  आपण मुलांना इंि लश 
मडीयम शाळेत पाठवतो. मोठेमोठे पुढा-यांपासून इंि लश मडीयम या शाळांत पाठवतो. आपण 
इंि लश मडीयमची महापा लकेची शाळा सु  करत नाह . इंि लश मडीयमची शाळा सु  का 
करत नाह  याचे उ तर या. बजेटम ये जा त इंि लश मडीयम शाळा सु  झा या पाह जेत. 
कारण तसेच डमा ड आहे ते पूण करा अशी वनंती करतो. इतर सं थांम ये मुलांना 
श णाबरोबर यु झक, डा स, सं गंग पोटस ्  ा ट अशा अनेक गो ट  शकवतात. 
आप याकडे यु झक,डा स पोटस ्  इतर गो ट शकव यासाठ  कती श क आहेत. याची 
ोि हजन बजेटम ये कुठे आहे. तु ह  श क देत नाह . इतर ऍ ट ह ट ज नाह त. मग 

तुम याकडे मुले कशी येणार. यामुळे माझी वनंती आहे, इतर ऍ ट ह ट जसु ा शकव या 
पाह जेत. यु झक, डा स, पोटस ्  या. यासाठ  श क अपॉ ट करा. गेले ३ वषापूव  या 
सभागृ हात आपण मंजूर केले होत.े गाडन वभागासाठ  गाडन थाप य हणून एक वभाग 
आहे. या माणे मनपा या इमारतीं या शाळां या इमारतीं या मेटेन ससाठ  एक थाप य 
वभाग सु  करावा. परंतू अजूनह  तो वभाग सु  झालेला नाह . कारण बाक  इंिज नअर यांना 
खूप काम असत.े शाळेत पट ंग कर यासाठ  शाळेची इमारती मटेन कर यासाठ  यांना वेळ 
कमी असतो. यामुळे ब डींगचा मटेन स बरोबर केला जात नाह . आ ण यासाठ  मी वनंती 
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करतो, जसे गाडनचे थाप य वभाग केला आहे. तसा ब डीगसाठ  वेगळा थाप य वभाग 
ठेवा. नाह तर हे काम होणार असे वाटत नाह . बजेटम ये मोरल श ण दे यासाठ  काह  
ोि हजन केलेल  नाह . इतर ाय हेट शाळेत जाऊन बघा. तथे ोजे टर आहे ि ह डओ 

ि ल पंग आहे. ि ह डओ च करणासाठ  कॅमेरा आहे. ि नवर ि ह डओ दाखवून चांग या 
कारे शकवतात. ते सु ा फॉलो केले नाह  ते फॉलो केले पाह ज.े एखादा कॉ यूटर असेलतर  

मुलांना नेट ऑपरेट करायला येत नाह , कॉ यूटर ऑपरेट करायला येत नाह . ाय हेट 
शाळांतील प हल  दुसर या मुलांना नेट ऑपरेट करायला येतो, कॉ यूटर ऑपरेट करायला 
येतो. तु ह  शाळांत एक/दोन कॉ यूटर पाठवता. काह  ठकाणी शाळेत ि हिजट करा. कुठे कुठे 
कॉ यूटर बंद पडलेले आहेत. ते सु  कर यासाठ  य न करायला पाह ज.े कॉ यूटरम ये 
बदल होत चालला आहे. श कांना को चंग या प तीने दले पाह जे ते देत नाह . श कांना 
शकवायचे कसे ते मा हत नसेल तर ते मुलांना काय शकवणार? यामुळे श कांना  को चंग 
यायला े नंग वेळोवेळी हायला पाह ज.े एका सभासदाने सां गतले ते मी रपीट करतो. 

पालकाबंरोबर श कांची मट ंग होतच नाह . श कांना वचारले तर ते हणतात, पालक येत 
नाह त. एकाने सो युशन दले, श क लासम ये कशी तयार  करतो याची मा हती पालकांना 
या. यांना इन हॉ ह क न या. श कांना श ण दे यासाठ  ठेवले आहे. यांना पो लओ 
युट , इले शन युट  देत असाल तर तसे क  नये. ा धकरणात राहणा-या श काला सतं 

तुकाराम नगरची शाळा दल  जात.े यांना या भागातल  मा हती आहे या भागातल  शाळा 
या.  श कांना शकव याचे काम दे या शवाय अ य कोणतेह  काम दले नाह  पाह ज.े 
श क ले रकल कामसु ा करत असतात. येक शाळेत एक लाक अपॉ ट करा. हे मी 
पूव सु ा सां गतले होत.े याचे इ प लमटेशन आजपयत केलेले नाह . यु नफॉम, बूट, सगळे 
सा ह य या मुलांना शाळा सु  होते याच दवशी मळाले पाह जे. पण तसे होत नाह . दरवष  
मा.महापा लका सभेम ये यावर चचा होत.े मा  श ण मंडळ हे वेळेवर देत नाह . आमचे 
अ धकार  लवकर सँ शन करत नाह त. We can do it.  मॉ नटर ंग केले तर हे काम होऊ 
शकत.े  
 
मा.शांताराम भालेकर-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, शाळे या बजेटब ल बोलायचे 
हटलेतर खरेतर माझी मनपाची शाळा असूनसु ा अ तशय आंतर क तळमळीने बोलत 

असताना एकदा मंगलाताई हणा या हो या काय माझी शाळा हणतो. मा.सुलभाता नी माझे 
कौतुक केल.े मी यांचे अ भनंदन करतो. चांग या कामाचे कौतुक केले पाह जे. शाळे या 
बाबतीत बोलत असताना आयु त साहेबानंी मा या शाळेला भेट दल  होती. आपण बजेट 
मंजूर करणारच आहोत. पण ख-या अथाने तळवडचेी शाळा हा डेमो माझा आहे, याचा आ हाला 
अ भमान आहे. येक नगरसेवकांनी बोल यापे ा ॅ ट कलम ये काम केलेतर मला 
कोणा याच बाबतीत वाईट बोलायचे नाह . पण वॉडात ब डर असतात, चांगले लोक असतात. 
थोडेसे यांना ेमाने जवळ या. व या यासाठ  तळमळीने करा. आपल  मुले आहेत. मा या 
शाळेत ३४२ मातंग बौ ांची मुले आहेत. नवोदय योजनेखाल  येक वष  ४ मुले नवडल  
जातात. मघाशी सावळे ताई हणा या हो या, मेर ट शवाय माणूस पु ढे येत नाह. मेरट म ये 
ये यासाठ  पधम ये दजा लागतो. ह  मुले मातंग बौ  समाजातल  असून सु ा. मा या 
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वॉडात आय.ट . कंप या आहेत सनटेल असेल. यांनी या शाळे या मा यमातून वेगवेगळे 
ोजे ट राबवले आहेत. मा या शाळेत पाऊस मोजायचे पज यमान मापक आहे. अ ययावत 

साय स लॅब आहे. मुलांना सु त गुणांना वाव मळावा हणून शवाजी महाराजांचे पट ंग 
करतात, व तू बनवतात, गांडूळ खत क प आहे. इथे गांडूळांची शेती सु ा होते. इथे औषधी 
वन पतींची झाडे आहेत. जे चांगले आहे ते सांगू या. जे ॅ ट कल  काम करत नाह त पण 
ग पा मारतात अशांचे तु ह  ऐकून घेता. माझी वनंती आहे, माझी शाळा हणून येक 
नगरसेवकान े या या वॉडात या शाळेला जीव लावावा. ॅ ट कल  काम करावे. भारत देश 
घडवायचा असेल तर शासन आ ण पदा धकार  यांनी नीट काम केले तर देश महास ता 
हायला वेळ लागणार नाह . भ व य काळात चांग या कारचे टॉयलेट झाले पाह जेत. मा या 
शाळेतल  मुले गाडनम ये जेवायला बसतात. मा या वॉडात ६ बस टॉप बसवायची तयार  
करतोय. भ व यकाळात मोठा आच तयार करणार आहे. एकच कंपनी जवळपास द ड करोड 
खच करतेय मदत करतेय. बाक  इतरांनीह  याचा आदश ठेवावा. आप या प रसरातील 
यां याकडे पैसा आहे यांचे नाव देऊन काम करायला शहरा या स दयात भर पाडायला हरकत 

नाह . नि चतपणे चांगल  मदत होणार आहे. मला बोलायला संधी उपल ध क न द याब ल 
आपले मनापासून ध यवाद. जय हंद, जयमहारा ! 
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मंडळ)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, 

या ठकाणी सु वातीला स मा.सद यांना मी न तापूवक सांगू इि छते क, मी श ण अ धकार  
हो यासाठ  जी शै णक पा ता असते, ती एम.ए.बी.एड. वथ डि टं शन ह  शै णक पा ता 
मा याकडे आहे. पी.ट . गणवेष व खेळ गणवेष याबाबतीत मी पि टकरण देते क , पी.ट . 
गणवेष हा तसर  त ेसातवी या इय तांना दला जातो व खेळ गणवेष हा बालवाडी ते दुसर  
इय ता यांमधील व या याना दला जातो. एकाच व या याला दोन कारचे गणवेष दले 
जात नाह त. बालवाडी ते दुसर  इय तेतील मुलांची शा रर क मता कमी अस यामुळे यांया 
शर रावर ताण येऊ नये हणून यांना पी.ट .म ये समा व ट केले जात नाह . हणून या 
गणवेषाचे नाव खेळ गणवेष असे ठेवलेले आहे. सव शाळांतील व याथ  सं या सवसाधारणपणे 
४०६९४ अशी आहे. या वष  सव सा ह याचा पुरवठा हा वेळेत कर यात आला आहे. ९,००० 
गणवेशांबाबतीत मी सांगतेय.  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ - पीट  गणवेष कुठ या मुलांना देताय व खेळ गणवेष कुठ या मुलांना 
देताय ते सांगा.   
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मंडळ) – बालवाडी, प हल , दुसर या ३ वगासाठ  खेळ गणवेष 
दला जातो. तीसर ,चौथी,पाचवी,सहावी व सातवी या वगासाठ  पी.ट . गणवेष दला जातो.  

 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – बालवाडीचे व याथ  कती? 
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मंडळ)–बालवाडीचे व याथ  ६५०० आहेत. येक इय तांमधील 
व याथ  सं या वेगवेगळी आहे. 
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मा.बाबासाहेब धुमाळ - तु ह पी.ट .गणवेष यासाठ  ५० लाखांच े बजेट करताय. तु ह  ६५०० 

पीट  गणवेष वाटताय.  
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मंडळ) – तीसर  ते सातवी या वगासाठ  पी.ट . गणवेष दला 
जातो. बालवाडी, प हल  व दुसर साठ  खेळ गणवेष दला जातो. ६५०० हा आकडा तु ह  
सां गतला आहे. हा खेळ गणवेषाचा आहे. आपण हे बजेट अंदाजे केले आहे. ६५०० हा 
बालवाडीचा आकडा आहे. यात प हल  व दुसर ची मुले ऍड करायची आहेत. आपण सांगताय 
ते सन २०१४-२०१५ चे बजेटमधील आकडे सांगताय.  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, गे या वष  कती गणवेष वाटप केले याचा आकडा 
सांगा. आ ताचे नका सांगू. खेळ गणवेष व पी.ट  गणवेष कती मुलांना दला? 
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मंडळ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा. 
सद य, मा याकडे इय ते माणे आकडे आहेत.  

इय ता प हल तील व याथ  सं या – ५०७२ 

इय ता दुसरतील व याथ  सं या – ५५९३ 

इय ता तसर तील व याथ  सं या – ५७९० 

इय ता चौथीतील व याथ  सं या – ५९१३ 

इय ता पाचवीतील व याथ  सं या – ५६६१ अशी व याथ  सं या आहे. 
आरट ई २००९ नुसार ाथ मक शाळा ह  प हल  ते आठवीपयत कर यात आलेल  आहे. 
आप याकडे उदू  शाळेत आठवीचे वग जोडलेले आहेत. एकूण ४०६९४ व याथ  शालेय गणवेष 
सं या आहे. गे या वषाचे बजेट .१०९ कोट  होत.े 
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब,चाळीस हजार अशी व याथ  सं या आहेतर पी.ट . 
गणवेषासाठ  गे या वष  कती तरतूद केल  होती व यातील कती खच केला? 
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मडंळ)-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव स मा.सद य, 
.५० लाख इतक  तरतूद दसते आहे. ह  वाढ व तरतूद कर यात आल  आहे.  

 
मा.बाबासाहेब धुमाळ - मा.महापौर साहेब, गे या वषाचे वाटप आ ता करताय.    
 
मा.ऊबाळे ( .अ धकार , श ण मंडळ)-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,सव 
स मा.सद य,गे या वष  ९००० गणवेष वाटप हे मा य मक वभागाकडून झालेले आहे. श ण 
मंडळाकडून झालेले नाह .   
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ–मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ता गणवेष वाटप झाले ना. 
मा.आयु त साहेब, घाई क  नका. मा हती अ धकारात तु ह  दले या पेपरव नच मी बोलतो 
आहे. तर सु ा आ ता चार म हने होऊन गेले. तु ह  .१० लाख इतका खच केला आहे. दहा 
लाखाचा वक ल तु ह  दलेला असताना सु ा आज उ तर का देत नाह त? हा जनतेचा पैसा 
आहे. का यांना यायचा? शासन काय करतेय? रेम ड ( त पती टे सटाईल), बॉ बे डा ग 
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( त पती टे सटाईल) हा काय कार आहे, ह  काय भानगड आहे हे दाखवा. बाबासाहेब (बाबा) 
धुमाळ हणजे माझे नाव बाबा हे कसे असू शकेल, जसे ीरंग उफ आ पा बारणे असे असत.े 
तु ह  कोटात सां गत या माणे रपोट आहे. यात तु ह  ि लअर कट शेरा मारला आहे. हे 
चुकून झाले आहे असा तुम या अ त.आयु तांनी असा शेरा मारला आहे. परदेशी साहेबांनी 
क बडा केला आहे, न च ह केलेले आहे हणून तु ह  यांना डायरे शन दले होते तु ह  बॉ बे 
डा गचे कापड या. रेम डचे कापड या. तर सु ा आज परत श ण मंडळाने तुम या या 
आदेशाला केराची टोपल  दाखवल  आहे. परत तथे त पती टे सटाई सच येते आहे. त पती 
टे सटाईल याचे जगात कुठेह  ऑ फस नाह , याचे खाते नाह , याचा साधा फोन नंबर नाह , 
याचा कारखाना नाह . अशा माणसाला तु ह  एवढे दहा दहा कोट , शंभर शंभर कोट  कसे 
देताय हा माझा न आहे. रेम ड, बॉ बे डा गचा कपडा असून सु ा यांनी का घेतला नाह? 
हा माझा न आहे. याचे उ तर आयु त साहेबांनी यावे.  
 
मा.महापा लका आयु त–मा.महापौर साहेब, उपि थत सव स मा.सद य, स माननीय सद यांनी 
२/३ न उपि थत केले आहेत. एकतर हे ाथ मक वभागाचे बजेट आहे. मा य मक 
वभागाचे बजेट नाह  हणून यांनी मूळ न उपि थत केला याचे उ तर दलेले नाह. मी 
यात सांगू इि छतो क , आपण यात वक ल लावलेले आहेत. संबं धत व कला या 
मागदशना माणे आपण त डी उ तर मांडायचे का लेखी उ तर मांडायचे हे ठरवत असतो. जे 
वक ल अ युमटला आले होत,े यांना याबाबतीत तूत उ तर मांडू या. यामुळे मी व तुि थती 
सभागृ हासमोर ठेवतो आहे. ह  व तुि थती आहे क  मागील २ वष आपण रेम ड, बॉ बे डा ग 
आ ण यात त पती टे सटाईल असे यात काम केलेले आहे. याला त का लन आयु तांची 
मा यता होती आ ण श ण मंडळाची मा यता होती. टमस कंडीशन माणे आपण वकऑडर 
दल  होती. पुढे गे यावर मा यता घेऊन आपण ते कं ट यू केले होत.े यात कंडीशन टाकल  
होती फ त रेम ड कंवा बॉ बे डा ग यांचेकडूनच कराव.े पुढ ल वष  याचे पालन झाले नाह  
तर याची चौकशी कर यात येईल हे मी सभागृ हाला सांगू इि छतो. चौकशी क न व तुि थती 
काय ती सभागृ हासमोर ठेव यात येईल.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, साधारण ११० कोट ंचे मूळ बजेट 
व १११ कोट ंचे सुधार त बजेट आहे. याचा आ थापना खच ब घतला तर,१५ ते १६ कोट  फ त 
खरेद वर खच होतो आहे. खरेद वर बजेट कती आहे व कती व कशा प तीने आपण 
या यावर चचा करतोय. परंतू मा.आयु त साहेब मला वनंती करायची आहे, आपण 
आ थापनेवर एवढा मोठा खच करत अस,ू आ ण सभागृ हाचे नगरसेवकांचे एवढे हणणे आहे 
शाळेला दजा नाह , शाळांम ये कोण या ऍ ट ह ट ज नाह त, शाळांम ये व छता नाह . या 
सग या गो ट  ब घत या तर खरोखर याबाबतीत शंभर ट के वचार करायला पाह जे. 
वा त वक शाळांमधील पटसं या कमी होते आहे. ४० ट के ऍड मशन मधून ५ ते ६ हजार 
मायनस केले तर ३५,००० व याथ  रोज मनपा शाळांम ये शकायला येतात. याचा अथ मनपा 
शाळांतील व याथ  पटसं या चांगल  आहे. ४०,००० व याथ  धरले तर  आज महापा लके या 
शाळेत ३५,००० व याथ  शक यासाठ  येतात. बजेट ब घतले तर या तुलनेत २०/२५ कोट ंची 
खरेद  पण नाह . एवढा खच आ थापनेवर होत असेलतर हे फ त ाथ मक वर चालले आहे. 
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यात मा य मक कुठेह  नाह . इतक  के वलवाणी प रि थती आहे पण याची जबाबदार  कोणाची 
आहे? ऍ ट ह ट  नाह त. कोण जबाबदार  घेणार. खरोखर अशी प रि थती असेल तर ७वी या 
व या याला इं जीमधून नाव ल हता येणार नसेल, मराठ चा धडा वाचता येणार नसेलतर 
काय कारण आहे. यात ाय हेटबरोबर हे मॅनेज झालेत का. यात सरकार  माणूस नेमा. या 

येक वगाची या माणे गुणव ता आहे का? या मुलांचे अ रच कळत नाह . यांना ल हताच 
येत नाह . पूव  अ र सुधार ोजे ट चालत होता. आ ता प रि थती तशी आहे का? काह  
ठकाणी चालते पण या मुलांचे अ र तर  दसले पाह ज.े आज पंपर  चंचवडम ये या 
श कांसाठ  शाळांना जागा मळत नाह . मराठ  मा यमा या २/४ शाळा शहरात आहेत. 
ान बो धनी आहे. शवभूमी आहे, मॉडन कूल आहे बाक  करकोळ शाळा आहेत.  पालकांचा 

जा तीत जा त कल इंि लश मडीयम शाळांकडे आहे. आज शाळा चालवायची असेलतर जागा 
मळत नाह . लोक आप याला हणतात, तु ह  आ हाला सांगा, आ हाला शाळा या. मागील 
श ण मंडळा या बजेट सभे या वेळी असे बोलले गेले होते. कोणी नामां कत शाळा असेल, 
ान बो धनी असेल, मॉडन असेल, शवभूमी असेल, आणखी कुठ या चांग या टॉप या मराठ  
मडीयम शाळा असतील यांची मट ंग लावायचे ठरवले होत.े यांना मट ंगला बोलवा. यांची 
सु ा नै तक जबाबदार  हणून द तक योजने माणे ाय हेट शाळांना यांना चालवायला या. 
एवढे बजेट या ाय हेट शाळांना दलेतर शाळांतून चांगला नागर क तयार हायला खरोखर 
मदत होईल. या शाळांना बोलवा. मु या यापकांची मट ंग या. यांना मट ंगम ये सांगा. 
मराठ  मडीयम या शाळांना तु हाला मदत करता येईल. श कांना नाव ठेवावे इतक  माझी 
पा ता नाह . ते गु वय आहेत. काह  श कां या बाबतीत सांगत असतील. पाढे हणता येतात 
का, शु  बोलता येते का. यात मग श कां या सु ा कायशाळा चालतात. ान बो धनीम ये 
सु ा मे म ह यात श कांची कायशाळा चालत.े अशा श कांवर कायशाळा नेमावी. यासाठ  
काह  पेमे ट गेलेतर  चालेल, या कायशाळा होणे गरजेचे आहे. पंपर  चंचवड शहरात इंि लश 
मडीयम शाळा आहेत. आरट ई या नयमा माणे जे प  आले आहे या प ांचा ते लोक 
आप या शाळेत नेमले पाह जेत. काह  मायनॉर ट  कू स ्  आहेत. तथे मायनॉर ट  
नयमा माणे व याथ  भरले जात नाह त. ह  जबाबदार  आपल  आहे. या या शाळांना 
कळवले आहे का? इथे कोण याह  नगरसेवकाने सांगावे, इंि लश मडीयम शाळांम ये यांना 
स मानपूवक वागणूक मळते का, कोणालाह  स मानपूवक वागणूक मळत नाह. याचे चालते 
याचे चालत.े परंतू सग यांचे चालले पाह ज.े हणून इथे सु ा आमचे सु ा चालायला नको. 
इथे व याथ  १ क.मी. अंतरावर गेले आहेत का. मायनॉर ट  शाळा आहेत. यांनी शंभर ट के 
जागा भर या पाह जेत. उरलेले लक  ॉ करणार आहोत का? व याथ  नसतील तर यांनी या 
जागा मनपाला कळव या पाह जेत. हा यांचा अ धकार आहे. हा अ धकार यांनी वापरला पाह ज.े 
मी ऊबाळे मॅडमना सांग तले आहे, बाहेर या शाळांम ये सु ा फॅ स लट  या. फुकट पाणी या. 
आपण श णावर एवढा खच करणार. अजून चार गो ट  फुकट द यातर  काह  बघडणार 
नाह . पाणी पाह जे तर पाणी या. या शाळांना जी काह  सु वधा पाह जे ती या. पण 
आप याकडील पंपर  चंचवडमधील मुले चांगल  गुणव ता मळवून शकल  गेल  पाह जेत. 
पुढ ल वष  परत असे हणायला नको क  आ या वषभरात आ ह  मट ंग लावू शकलो नाह . 
आ ह  यांना जागा देऊ शकलो नाह . मा.आर.एस.कुमार यांनी सां गतल,े या- या ब डीं ज ् 
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आहेत, तथे शाळा चालू आहे. सरकार या नयमा माणे शाळा चालू आहे. याचा दजा टकवून 
आहेत. तु ह  तुम या नयमा माणे या. आप यावर लोड होतो आहे ताण आहे. शाळा द तक 
घे यासाठ  वचार करा. बाक  गो ट ंवर बोल यासारखे काह  नाह . आहे या श कांचा पगार 
आहे. अ त र त श क आहेत यांचा पगार आहे. वीजरोधक यं णा बसवायचे याचे पैसे 
आहेत. खरेद साठ  असो, नसो मे म ह यात टडर काढा. कोणाला वचारायची गरज नाह . 
तुम या आम या मा हतीनुसार आता श ण मंडळाला काह  अ धकार राह लेले नाह त. आता 
सरकारने तु हाला व सभागृ हाला अ धकार दलेले आहेत. या मा यमातून मे म ह यात 
सग या प तीने टडर काढा. खरोखर रेम डचा कपडा दला आहे तर खरोखर रेम डचा कपडा 
मळाला आहे का, वरवर बाटा कंपनीचे चार जोड व खाल  वेगळेच बूट आहेत का नाह  हे 
ब घतले पाह जे. दजा बघा. खरोखर पूव चे लोक असे सांगतात. आ ता महापा लकेची 
प रि थती चांगल  आहे. मुलांना १० कोट  तरतूद केल  असेल तर िज हा प रषदे या शाळेतील, 
ामपंचायती या शाळेतील व याथाकडे ब घतले तर शट शवलेला असतो, पायात च पल 

नसत.े शकणारा माणूस कसाह  शकतो. यासाठ  याला खायला दलेच पाह जे यासाठ  
अमुक दले पाह जे असे मला वाटत नाह . हे करताना हे सु ा ब घतले पाह जे सगळी मुले 
डॉ टर, इंिज नअर होणारच आहेत का. पधा पर ा क े कतीतर  उघडल  आहेत. यांना 
कॉलरशीप पर ेला बसवले पाह जे. यां यात पधा हायला पाह ज.े यांना वेगवेग या पधा 

प र ांना बसवले पाह ज.े डा बो धनीतील मुले पो लस भरतीत घेतल  पाह जेत. यांना 
म लटर म ये जा यासाठ  को चंग दले पाह ज.े या मुलांना नोकर  लागल  पाह ज.े पूव  
एनसीसी होती. याचे े नंग या प तीने झाले पाह ज.े मा.महापौर साहेब, टँडींग स मतीने 
दलेला वषय मंजूर झाला पाह जे. मा. थायी स मतीकडून आलेला वषय आहे. यात जी 
उपसूचना आहे, मूळ अंदाजप कात वाढ करायचा तप शल मा. थायी स मतीने दला आहे. ते 
वग करण करायचा तपशील यात नस यामुळे मा.उ हास शे ी जी उपसूचना वाचत आहेत, ती 
उपसूचना मंजूर कर यात यावी.  
 
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे - पंपर  चंचवड 
महापा लकेतील या मनपा या शाळा आहेत या  शाळांम ये श ण मंडळाने दरवष  १ मे  
(एक मे) पयत रेनकोट, बूट, कपड,े (गणवेश), पीट  गणवेश, खेळ गणवेश, वेटर, द तरे या 
व तू क या वदया याना वेळेवर मळणे आव यक आहे हणून सदर या व तू हया एक मे 
पयत खरेद  करा यात. जर एक मे पयत खरेद  के या नाह त तर मा.आयु त यांनी वत: या 
अ धकारात अ धकार असेल अथवा नसेल तर  सदर या व तू दोन (२) मे  ते सात (७) जून 
या दर यान खरेद  क न वदया याना शाळा सु  झा यापासून तीन आठवडयात अथवा ३० 
जून पयत पुरवा यात/वाटप करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आशा शडग े- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते आहे – श ण मंडळा या 
वतीने चाल व यात येत असले या इय ता १ ल  ते ५ वी म ये शकत असले या वदया याची 



52 
 
गुणव ता वाढ हावी या कर ता “ द वाईज बृ दा ल नग ”  क प राब व यास व य  
खचास मा यता देणेत येत आहे. या कर ता सवा गन शै णक गुणव ता व वकास या 
लेखा शषकावर श कपगार या लेखा शषकाव न आव यक ते वग करण करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब,उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे – उपरो त 
वषयास अनुस न मा. थायी स मतीने ठराव .१०४७२ द.१३/०१/२०१५ अ वये श ण 
मंडळाचे २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञक उपसुचनेसह मंजुर 
कर यात आले आहे. अ) श ण मंडळाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त अंदाजपञकाम ये खाल ल 
लेखा शषावर तरतूद म ये वाढ मंजूर करणेत येत आहे. तप शल खाल ल माणे- 
 
अ. . लेखा शष वाढ र. . 
१. व याथ  गणवेश  १,२०,००,०००/- 

२. खेळ शाळा गणवेश   ५०,००,०००/- 
३. पी.ट .गणवेश  ५०,००,०००/- 
४. शै णक गुणव ता व वकास    ५,००,०००/- 
५. वजरोधक यंञणा  १,००,००,०००/- 
६. श यवृ ती   ५,००,०००/- 
७. शालेय वेटर ५०,००,०००/- 
  एकूण वाढ र. . ३,८०,००,०००/- 

     
   वर ल लेखा शषावर ल तरतूद व वाढ व मनपा ह सा र कम मनपा या खाल ल 
वभागातील उ प नाम ये वाढ क न श ण मंडळास उपल ध क न देणेस मा यता देणेत 
यावी. 
 
सन २०१४-१५ चे सुधार त 
अंदाजपञक 

अ. . वाढ र. . जमा कंवा वाढ  
१ ०१ कोट  कर संकलन 
२ २ कोट  ८० लाख एलबीट  

 
 
ब) श ण मंडळा या सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञकाम ये खाल ल लेखा शषावर 
तरतुद म ये वाढ मंजूर करणेत येत आहे. तप शल खाल ल माणे- 
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 वर ल लेखा शषावर ल तरतूद व वाढ व मनपा ह सा र कम मनपा या खाल ल 
वभागातील उ प नाम ये वाढ क न श ण मंडळास उपल ध क न देणेस मा यता देणेत 
यावी. 
सन २०१५-१६ चे 
मुळ अंदाजपञक 

अ. . वाढ र. . जमा कंवा वाढ तप शल   
१ ०२ कोट  कर संकलन 
२ ०१ कोट  बांधकाम परवानगी 
३ १६ कोट  ८५ लाख एलबीट  

अ. . लेखा शष वाढ र. . तप शल 
१ श क वेतन ६,००,००,०००/- स या १०० पदे र त असून, जून २०१५ 

पासून शासनाकडून जादा श क वग 
होऊन/न वन नेमणूका होतील, यांचे 
वेतनासाठ  व मनपा कमचा-यां माणे 
श कांना महागाई भ ता फरक देणेकामी     

२ कायालय फ नचर १,००,००,०००/- श ण मंडळ कायालयाचे नूतनीकरण 
करणेकामी  

३ शालेय फ नचर १,५०,००,०००/- इ.१ ल  ते ४ थी कर ता शाळांम ये बचेस 
घेणेकामी 

४ शा रर क श ण व 
सा ह य 

१०,००,०००/- उडी मार याची दोर ,डंबे स, रबर  रंग इ. 
घेणेकामी  

५ गणवेश १,००,००,०००/- गणवेश खरेद कामी 
६ पाटया व द तर  २०,००,०००/- पाटया व द तर  खरेद कामी 
७ वदयाथ  कला डा व 

नाटय पधा 
१०,००,०००/- दरवष माणे पधा भर वणे  

८ पी.ट .गणवेश २५,००,०००/- पी.ट .गणवेश खरेद कामी 
९ शालेय वेटर ५०,००,०००/- वेटर खरेद कामी 
१० ई-ल नग १,००,००,०००/- लॅब तयार करणे, संगणक खरेद , ऑनलाईन 

कामकाज 
११ व ान दशन  

(साय स पाक) भेट 
२०,००,०००/- वदयाथ  साय स पाक भेट चा खच मनपास 

देणे.  
१२ वजरोधक यंञणा २,००,००,०००/- वज अटकाव यंञणा शाळा इमांरतीवर 

बस वणे.   
१३ घरबांधणी कज अ ीम ५,००,००,०००/- मनपा कमचा-यां माणे श कांना घरबांधणी 

कज देणे.  
१४ वाहन कज अ ीम १,००,००,०००/- मनपा  कमचा-यां माणे श कांना वाहन कज 

देणे.  
 एकूण वाढ र. . १९,८५,००,०००/-  
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तसेच भाग मांक ५७, पंपळे गुरवम ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपा या 
ता यात आले या र याचे खडी-मु म व बी.बी.एम.चे काम मे.ि ल सी क श स ा. ल. 
न वदा नोट स मांक ३/६७/१४-१५ न वदा र कम १४ लाख ५६० हे काम सु  आहे. या 
कामांतून ल मीनगर, सुवण पाक, तुळजाभवानी नगर, या भागातील उव रत र यांचे 
डांबर करण करावयाचे आहे. परंतु सदर रकमेतून हे काम पुण होऊ शकणार नाह  तसेच नवीन 
न वदा काढ यासाठ  अ धक वेळ लागणार अस याचे पाहता चालू कामांसाठ  र कम . ९८ 
लाखांची महापौर वकास नधीतून सुधा रत शासक य मा यता वाढवून दे यास मा यता देणेत 
यावी. 
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.                        
 
मा.अ ण बो-हाड े– मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो आहे – प.ं च.ंम.न.पा. 
श ण मंडळा या लेखा शषातील ( .३५) वदयाथ  पावसाळी साधणे यासाठ  केलेल  तरतूद 
लेखा शष ( .३९) बाल ंथालय, ( .२३) संगीत सा ह य खरेद , यासाठ  वग क न 
वदया या या सवागीण शै णक गुणव ता व वकास यासाठ  आव यक श ण यासाठ  वग 
करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका श ण मंडळातील 
शाळां या वदया या या सवागीण वकासा या ट ने वदया यासाठ  बाल ंथालय, पयावरण 
श ण आ ण संगीत श ण यासाठ  . ५०,००,०००/- (प नास लाख पये) भर व तरतूद 
कर यात यावी. सदरची तरतूद खाल ल लेखा शषमधून वग कर यात यावेत. .२ – कायालय 
फ नचर – वाढ व तरतूद . १,००,००,०००/- पैक  . २५,००,०००/- (पंचवीस लाख) ह  वग 
करावी. . ३ –शालेय फ नचरची वाढ व तरतूद . १,५०,००,०००/- पैक  . २५,००,००० 
(पंचवीस लाख) वग करावी. २५,००,०००/- + २५,००,०००/- एकूण ५०,००,०००/- ( .प नास लाख) 
वर ल दो ह  लेखा शषातून वग क न लेखा शष संगीत सा ह य खरेद , पयावरण श ण आ ण 
बाल ंथालय यासाठ  सन २०१५-१६ या शै णक वषासाठ  तरतूद करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.तानाजी खाड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या आहेत.  
 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक – ६३७                              वषय मांक – २  
          

दनांक - २६/०२/२०१५             वभाग - मा.आयु त 
  
              संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/६/का व/२०४४/१५  

           द.१२/१/२०१५ 
        २) मा. थायी स मती ठ. .१०४७२ द. १३/०१/२०१५ 
   

                  श ण मंडळाचे सन २०१४-२०१५ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०९,९८,९९,०००/- चे व 
सन २०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजप क र. .११०,९६,५०,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले 
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अस याने यास तसेच श ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती 
आहे. 
श ण मंडळाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त अंदाजप क – तरतुद म ये वाढ करावयाचा तप शल 
 

अ. . लेखा शष वाढ र. . 
१) व याथ  गणवेश  १.२०,००,००० 
२) खेळ शाळा गणवेश  ५०,००,००० 
३) पी.ट .गणवेश  ५०,००,००० 
४) सवा गण शै णक गुणव ता व वकास ५,००,००० 
५) वजरोधक यं णा १,००,००,००० 
६) श यवृ ती ५,००,००० 
७) शालेय वेटर ५०,००,००० 
 एकूण वाढ र. . ३,८०,००,००० 

 
श ण मंडळाचे सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क – तरतुद म ये वाढ करावयाचा तप शल 
 
अ. . लेखा शष वाढ र. . कारण 
१) श क वेतन ६,००,००,००० स या १०० र त पदे असून जून २०१५ 

पासून शासनाकडून जादा श क वग 
होऊन/न वन नेमणूका होतील, यांचे 
वेतनासाठ  व मनपा कमचा-यां माणे 
श कांनाह  महागाई भ ता फरक 
देणेकामी 

२) कायालय फ नचर १,००,००,००० श ण मंडळ कायालयाचे नूतनीकरण 
करणेकामी 

३) शालेय फ नचर १,५०,००,००० इ.१ल  ते ४थी कर ता शाळांम ये बचेस 
घेणेकामी 

४) शा रर क श ण व 
सा ह य 

१०,००,००० उडी मार याची दोर , डंबे स, रबर  रंग 
इ. घेणेकामी 

५) व याथ  गणवेश १,००,००,००० गणवेश खरेद कामी 
६) पा या व द तरे २०,००,००० पा या व द तरे खरेद कामी 
७) व याथ  कला, डा व 

ना य पधा 
१०,००,००० दरवष माणे पधा भर वणेकामी 

८) पी.ट .गणवेश २५,००,००० पी.ट .गणवेश खरेद कामी 
९) शालेय वेटर ५०,००,००० वेटर खरेद कामी 
१०) ई-ल नग १,००,००,००० लॅब तयार करणे, संगणक खरेद  

ऑनलाईन कामकाज 
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११) व ान दशन (साय स 

पाक) भेट 
२०,००,००० व याथ  साय स पाक भेट चा खच 

मनपास अदा करणेकामी 
१२) वजरोधक यं णा २,००,००,००० वज अटकाव यं णा शाळा इमारतींवर 

बस वणेकामी 
१३) घरबांधणी कज ५,००,००,००० मनपा कमचा-यां माणे ाथ. श कांना 

घरबांधणी कज देणे 
 

१४) वाहन कज १,००,००,००० मनपा कमचा-यां माणे ाथ. श कांना 
वाहन कज देणे. 

 एकूण वाढ र. . १९,८५,००,०००  
 

 
तसेच श ण मंडळातील श कांना गृ हकज देणेसाठ  र. .१५ कोट  व वाहनकज देणेसाठ  
र. .१ कोट  तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महापा लकेतील 
या मनपा या शाळा आहेत या  शाळांम ये श ण मंडळाने दरवष  १ मे  (एक मे) पयत 

रेनकोट, बूट, कपडे, (गणवेश), पीट  गणवेश, खेळ गणवेश, वेटर, द तरे या व तू क या 
वदया याना वेळेवर मळणे आव यक आहे हणून सदर या व तू हया एक मे पयत खरेद  
करा यात. जर एक मे पयत खरेद  के या नाह त तर मा.आयु त यांनी वत: या अ धकारात 
अ धकार असेल अथवा नसेल तर  सदर या व तू दोन (२) मे  ते सात (७) जून या दर यान 
खरेद  क न वदया याना शाळा सु  झा यापासून तीन आठवडयात अथवा ३० जून पयत 
पुरवा यात/वाटप करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच श ण मंडळा या वतीने चाल व यात 
येत असले या इय ता १ ल  ते ५ वी म ये शकत असले या वदया याची गुणव ता वाढ 
हावी या कर ता “ द वाईज बृ दा ल नग ”  क प राब व यास व य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे. या कर ता सवा गन शै णक गुणव ता व वकास या लेखा शषकावर 
श कपगार या लेखा शषकाव न आव यक ते वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच उपरो त वषयास अनुस न मा. थायी स मने ठराव .१०४७२ द.१३/०१/२०१५ अ वये 
श ण मंडळाचे २०१४-१५ चे सुधार त व सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञक उपसुचनेसह मंजुर 
कर यात आले आहे. अ) श ण मडंळाचे सन २०१४-१५ चे सुधार त अंदाजपञकाम ये खाल ल 
लेखा शषावर तरतूद म ये वाढ मंजूर करणेत येत आहे. तप शल खाल ल माणे- 
 
अ. . लेखा शष वाढ र. . 
१. व याथ  गणवेश  १,२०,००,०००/- 

२. खेळ शाळा गणवेश   ५०,००,०००/- 
३. पी.ट .गणवेश  ५०,००,०००/- 
४. शै णक गुणव ता व वकास    ५,००,०००/- 
५. वजरोधक यंञणा  १,००,००,०००/- 
६. श यवृ ती   ५,००,०००/- 
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७. शालेय वेटर ५०,००,०००/- 
 

  एकूण वाढ र. . ३,८०,००,०००/- 
       वर ल लेखा शषावर ल तरतूद व वाढ व मनपा ह सा र कम मनपा या खाल ल 
वभागातील उ प नाम ये वाढ क न श ण मंडळास उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.     
 
सन २०१४-१५ चे सुधार त 
अंदाजपञक 

अ. . वाढ र. . जमा कंवा वाढ  
१ ०१ कोट  कर संकलन 
२ २ कोट  ८० लाख एलबीट  

 
ब) श ण मंडळा या सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजपञकाम ये खाल ल लेखा शषावर 
तरतदु म ये वाढ मंजूर करणेत येत आहे. तप शल खाल ल माणे- 
अ. . लेखा शष वाढ र. . तप शल 
१ श क वेतन  ६,००,००,०००/- स या १०० पदे र त असून, जून 

२०१५ पासून शासनाकडून जादा 
श क वग होऊन/न वन नेमणूका 
होतील, यांचे वेतनासाठ  व मनपा 
कमचा-यां माणे श कांना महागाई 
भ ता फरक देणेकामी     

२ कायालय फ नचर १,००,००,०००/- श ण मंडळ कायालयाचे 
नूतनीकरण करणेकामी  

३ शालेय फ नचर  १,५०,००,०००/- इ.१ ल  ते ४ थी कर ता शाळांम ये 
बचेस घेणेकामी 

४ शा रर क श ण व 
सा ह य    

१०,००,०००/- उडी मार याची दोर , डंबे स, रबर  
रंग इ. घेणेकामी  

५ गणवेश १,००,००,०००/- गणवेश खरेद कामी 
६ पाटया व द तर  २०,००,०००/- पाटया व द तर  खरेद कामी 
७ वदयाथ  कला डा 

व नाटय पधा   
१०,००,०००/- दरवष माणे पधा भर वणे  

८ पी.ट .गणवेश २५,००,०००/- पी.ट .गणवेश खरेद कामी 
९ शालेय वेटर ५०,००,०००/- वेटर खरेद कामी 
१० ई-ल नग  १,००,००,०००/- लॅब तयार करणे, संगणक खरेद , 

ऑनलाईन कामकाज 
११ व ान दशन 

(साय स पाक) भेट  
२०,००,०००/- वदयाथ  साय स पाक भेट चा खच 

मनपास देणे.  
१२ वजरोधक यंञणा  २,००,००,०००/- वज अटकाव यंञणा शाळा 
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वर

ल लेखा शषावर ल तरतूद व वाढ व मनपा ह सा र कम मनपा या खाल ल वभागातील 
उ प नाम ये वाढ क न श ण मंडळास उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
सन २०१५-१६ चे 
मुळ अंदाजपञक 

अ. . वाढ र. . जमा कंवा वाढ तप शल   
१ ०२ कोट  कर संकलन 
२ ०१ कोट  बांधकाम परवानगी 
३ १६ कोट  ८५ लाख एलबीट  

      
तसेच भाग मांक ५७, पंपळे गुरवम ये ठक ठकाणी ंद करण झाले या व मनपा या 
ता यात आले या र याचे खडी-मु म व बी.बी.एम.चे काम मे.ि ल सी क श स ा. ल. 
न वदा नोट स मांक ३/६७/१४-१५ न वदा र कम १४ लाख ५६० हे काम सु  आहे. या 
कामांतून ल मीनगर, सुवण पाक, तुळजाभवानी नगर, या भागातील उव रत र यांचे 
डांबर करण करावयाचे आहे. परंतु सदर रकमेतून हे काम पुण होऊ शकणार नाह  तसेच नवीन 
न वदा काढ यासाठ  अ धक वेळ लागणार अस याचे पाहता चालू कामांसाठ  र कम . ९८ 
लाखांची महापौर वकास नधीतून सुधा रत शासक य मा यता वाढवून दे यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच प.ं च.ंम.न.पा. श ण मंडळा या लेखा शषातील ( .३५) वदयाथ  पावसाळी 
साधणे यासाठ  केलेल  तरतूद लेखा शष ( .३९) बाल ंथालय, ( .२३) संगीत सा ह य खरेद , 
यासाठ  वग क न वदया या या सवागीण शै णक गुणव ता व वकास यासाठ  आव यक 
श ण यासाठ  वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

श ण मंडळातील शाळां या वदया या या सवागीण वकासा या ट ने वदया यासाठ  
बाल ंथालय, पयावरण श ण आ ण संगीत श ण यासाठ  .५०,००,०००/- (प नास लाख 
पये) भर व तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आहे. सदरची तरतूद खाल ल लेखा शषमधून 

वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. .२ – कायालय फ नचर – वाढ व तरतूद . 
१,००,००,०००/- पैक  . २५,००,०००/- (पंचवीस लाख) ह  वग करावी. . ३ –शालेय फ नचरची 
वाढ व तरतूद . १,५०,००,०००/- पैक  . २५,००,००० (पंचवीस लाख) वग करावी. २५,००,०००/- 
+ २५,००,०००/- एकूण ५०,००,०००/- ( .प नास लाख) वर ल दो ह  लेखा शषातून वग क न 
लेखा शष संगीत सा ह य खरेद , पयावरण श ण आ ण बाल ंथालय यासाठ  सन २०१५-१६ 
या शै णक वषासाठ  तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे.        
 
 

इमांरतीवर बस वणे.   
१३ घरबांधणी कज 

अ ीम 
५,००,००,०००/- मनपा कमचा-यां माणे श कांना 

घरबांधणी कज देणे.  
१४ वाहन कज अ ीम १,००,००,०००/- मनपा  कमचा-यां माणे श कांना 

वाहन कज देणे.  
 एकूण वाढ र. . १९,८५,००,०००/-  
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अनुकूल-८१          तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ३ वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ६३८                           वषय मांक – ३  
         

दनांक - २६/०२/२०१५          वभाग - मा.आयु त 
 
     संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .व.ृसं./४/का व/१६/१५  
                      द.३/१/२०१५ 
                  २) मा. थायी स मती ठ. .१०५७९ द. ३०/०१/२०१५ 
 

   मनपा या वृ ा धकरणाच ेसन २०१४-१५ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन २०१५-१६ 

चे मुळ अंदाजप क र. .१५,६५,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  ा धकरण ठराव .११ 

द.१२/११/२०१४ च ेअंदाजप कास तप शला माणे मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पंपर  चंचवड महापा लके या 
वृ संवधन वभागाने सन २०१५-२०१६ चे मूळ अंदाजप क मांडले आहे. महारा  नागर  े  
झाडाचे संर ण व जतन करण.े आमची एक क मट  आहे वृ  तोड क मट. या क मट म ये 
या या शवाय दसुरा वषयच नसतो. आयु त साहेब, तु ह  या क मट चे अ य  आहात 
कधीतर  या वृ तोड स मतीतील कारभार बघत जा. कंट यू २०/२० वष तेच काम चालले आहे. 
जरा तुटू या. या ठकाणी इथे उ यान अ ध क असतील ते हणतात बाई तु हाला अ धकार 
नाह . यांना अ धकारांची सगळी मा हती आहे. ते खूप कमी वेळ उ यानांत असतात. बाक  
वेळ अ यासच करत असतात. कुठलाह  वषय काढला क  ते हणतात तुमचा तो अ धकार 
नाह . यांना वचारा यांचा अ धकार आहे का हे यांना दाखवा. यातील आक यांवर बोलले 
तर  ते कमी जा त होणार नाह त. आहे तेच राहणार आहेत. यातील या काह  ुट  आहेत. 
आ हाला एक कारचे खरेतर मी नउ तर देणार होत.े तसे मी महापौर मॅडमशी बोलले होत.े 
वषय आलाच आहेतर बोलून याव.े काह  बोलले तर  पाल या घ यावर पाणीच आहे. कारण 
ते इतके नगरग  आहेत. यां यावर काह  प रणाम होणार नाह . मी परवा वृ ा धकरणा या 
स मतीम ये बोलले आ ण लगेच मला एक अननोन फोन आला होता.  
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मा.सुलभा ऊबाळे – मा.नगरस चव नयम सांगा. कोरम नसताना बजेट या वषयाला मंजुर  
कशी काय घेताय? तुमचे बजेट, मट ंग सगळे बेकायदेशीर आहे. ८/१० लोकांम ये तु ह  
मट ंग घेताय.  
 
मा.श मम पठाण- बजेट पास झाले पाह ज.े या शवाय वृ तोड कशी करणार.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, कोरमचा नयम सांगा. हरकत आल  क  लगेच नयम 
सांगावा लागतो.  
(मा.नगरस चव यांनी महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील अनुसूची करण २ मधील  

  नयम-१ (फ) वाचून दाखवला.) 
 
मा.सुलभा ऊबाळे – सद य सं या कती ते मोजा. मह वाचा वषय असताना तु ह  सद य 
थांबवून ठेवायला पाह जे होत.े  
 
मा.श मम पठाण- आ ह  अ धका-यांना बजेट देतोय. यांना काम क  यायला नको का? 
मा.महापौर साहेब, हा वषय मंजूर क न टाका. मी नो तरे देते.  
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
अनुकूल-८१      तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ४ वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                        वषय मांक - ४ 
दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

 संदभ :- १) मा.रमा ओ हाळ व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव.  
                    २) मा. थायी स मती ठ. .१०७२७ द. १०/०२/२०१५   

 
  महानगरपा लके या श ण मंडळातील नवृ त ाथ मक श कांना मनपा कमचा-

यां माणे ध वंतर  योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार– मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो–महानगरपा लकेतील 
नगसेवकांना मेडी लेम इ शुर स काड . ५,००,०००/- इ शुर स कंपनीकडून काढून देणेस 
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मा यता देणेत येत आहे सदर काड मनपाकडून देणेत यावे तसे श य नसेलतर मनपाकडून 
काड देणेत यावे व याची (काडची) र कम मानधनातून वसुल करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 
          यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक – ६३९                             वषय मांक – ४  
दनांक - २६/०२/२०१५           वभाग - मा.आयु त 
 

 संदभ :- १) मा.रमा ओ हाळ व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव.  
                    २) मा. थायी स मती ठ. .१०७२७ द. १०/०२/२०१५  
  महानगरपा लके या श ण मंडळातील नवृ त ाथ मक श कांना मनपा कमचा-
यां माणे ध वंतर  योजनेचा लाभ देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच महानगरपा लकेतील 
नगसेवकांना मेडी लेम इ शुर स काड . ५,००,०००/- इ शुर स कंपनीकडून काढून देणेस 
मा यता देणेत येत आहे सदर काड मनपाकडून देणेत यावे तसे श य नसेलतर मनपाकडून 
काड देणेत यावे व याची (काडची) र कम मानधनातून वसुल करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ५ वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ६४०                                वषय मांक - ५  
दनांक - २६/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

            संदभ:- १) मा.रमा ओ हाळ व मा.अतुल शतोळे यांचा ताव.  
                       २) मा. थायी स मती ठ. .१०७२८ द. १०/०२/२०१५   
 
 मनपाम ये काम कर त असणा-या समुह संघटकांना मनपा कमचा-यां माणे शासक य व 
सावजनीक सु या मंजूर करणेस मा यता देणेत येत आहे.    
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 



62 
 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ६ वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                             वषय मांक - ६ 
दनांक - २६/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

 संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/७/का व/११/२०१५,  

                      द.१६/०१/२०१५ 

              २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७६ द.३१/०१/२०१५    
 

       पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती 
के या जातात. यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक 
म.न.पा. जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो.  महारा  
महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर सन 
२०१५ - १६ क रता नि चत करणेकामी व महानगरपा लके या उ प नातील समतोल राखणेचे 
हेतूने जा हरातीचे दरात तावात नमुद प र श ट “अ” माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना 
फ  चे दर ता वत केले आहेत.  याम ये तावात नमुद प र श ट “अ” मधील अ. .१ 
वर ल जा हरात फलक/आकाश च ह (हो ड ज)/जमीनीवर ल, इमारतीवर ल, टेरेसवर ल इ. सव 
ठकाणचे जा हरात फलकास सन २०१५-१६ क रता सुच वणेत आलेला दर त चौरस फुट 
तमहा र. .१०/- ऐवजी त चौरस फुट तमहा र. .१५/- अशा दु तीसह मा यता देणेस 

तसेच व श ट चौकांची याद  तावात नमुद प र श ट “ब” म ये नमुद केले माणे परवाना 
फ  चे दर ता वत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, सभागृ हात सद य सं या १/३ पे ा कमी आहे. 
नगरस चव नयम वाचा. गणपूत  असो वा नसो तर ह  सभागृ ह चालू शकते. सभा दोन वेळा 
तहकूब केल  आहे. गणसं येचा काय वषय आला. नगरस चव तु ह  चुक चे वाचताय. 
(अ ध नयमातील अनुसूची करण २ मधील नयम १ (फ) वाचून दाखवला) सहा दवस सभा 
तहकूब झाल  आहे. तु ह  चुक चे सांगताय. नयम काय सांगतो. साहेब, तु ह  सग यांना 
सां गतले पाह जे.   
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, यां या हण या माणे दोन वेळा मट ंग तहकूब 
झाल  आहे. आता वषय मांक ६ वर चचा सु  करा.   
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आकाश च ह परवाना वभाग हे 
महापा लकेचे आ थक उ प नाचे मह वाचे साधन आहे. मा  गे या ३० वषात काह  अ धकार , 
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पदा धका-यांनी आपले वतःचे हतसंबंध जोपास यासाठ  गेले ३० वष को यावधी पयाचे 
नुकसान झाले आहे. आता एल.बी.ट . उ प नावर मयादा येणार आहे. यामुळे आता तर  डोळे 
उघडणार आहेत का नाह ? कारण भ व यात महापा लकेतील कमचा-यांचे पगार होऊ शकणार 
नाह . यामुळे या वभागाकडे आता उ प ना या ि टने ल  दे याची गरज आहे. शहरात 
एकूण आकाश च ह परवा यांची सं या कती? शासनाकडून दे यात येणार  मा हती ह  
दशाभूल करणार  आहे. यामुळे ख-या अथाने आकाश च ह परवाना वभागाकडून ५०% 
उ प न मळत आहे. धर  ऍड हरटाय झंग या मालका या वेगवेग या नावांने ५ ते ६ शाखा 
आहेत. यां यावर अनेक वषापासून महापा लका मेहेरबान आहे. का मेहेरबान आहे? कारण 
अनेक वषापासून हे हतसंबंध जोपासले आहेत. मा.आयु त साहेब, माझी आपणास वनंती आहे 
क , आपण खाजगी सं थेकडून शहरातील सव जा हरात फलकांचा सव करावा. ते हा आपणास 
खर  मा हती उघड होईल. या आकाश परवा यासाठ  कती शु क आकारले जात?े कती 
वषापासून वाढ केल  आहे क  नाह  आ ण जर केल  असेल तर ती कती केल  आ ण नसेल 
केल  तर का केल  नाह , याचे शासनाने स व तर उ तर यावे. शासनाकडून खोट  मा हती 
दे याचा य न के यास आ हाला सव कर याची वेळ आणुन देऊ नका. एवढेच या न म ताने 
माझे वचार य त क न यावर शासनाने यो य खुलासा करावा अशी शासनाला व 
आयु तांना एवढ च वनंती आहे.  
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आकाश च ह परवाना वभागाकडे ख-या 
अथाने महापा लके या उ प नाचा ोत हणून आपण पा हलेतर मला एक गो ट आप या 
नदशनास आणून यायची आहे क , हायकोटाचा आदेश असूनह  चौकाचौकात कतीतर  
अन धकृत बोड लावले जातात. ख-या अथाने मागील मट ंगला आलो होतो ते हाह  सां गतले 
होत.े ते हा अ रशः दूकानांसमोर बोड लावले जातात. कोण यातर  ने या या वतीने बोड लावल े
जातात. दूकानदारावर व वध करां या मा यमातून ख-या अथाने खूप मो या माणावर बोजा 
असतो. मग असे दुकानासमोर बोड लावले तर याना धंदा करायचा कसा? नि चतपणे असा 
बोड अन धकृत बोड काढतो. कुठेतर  त ार  के या जातात. यातून समाजात भती नमाण 
झाल  पाह जे. यातून काह तर  दंडा मक कारवाई हायला पाह जे आहे. यां यावर 
एफ.आर.आय. दाखल करणे अशा कोण याह  मा यमातून यां यावर कारवाई करत नाह . 
नि चतपणे या ठकाणी सरळ नुकसान होत असेल तर ते जबाबदार आहेच. आपण ह  
शासनाची जबाबदार  समजून यां यावर कारवाई करावी. आ ता मा.राज  जगताप यांनी काह  

गो ट  नदशनास आणून दे याचा य न केला. परवानगी घेताना जा हरातींचे बोड लावतो. 
यात ब-याच गो ट  आहेत. एखा या जाह राती या बोडाची पर मशन घेतो. या यावरच २/३ 
बोड लावले जातात. हे बोड वादळाने वा-याने पाडायची श यता असत.े आप याला असे करता 
येऊ शकत.े यावर कुठेतर  बोडवर महापा लकेचा नंबर असावा. असे असताना पा हलेतर नंबर 
नसलेले असे कुठेतर  बोड आहेत. यामुळे अन धकृत कोणता व अ धकृत कोणता ते ओळखता 
येत नाह . यामुळे शहरा या स दयात नि चतपणे बाधा येणार आहे. यावर नि चत नणय 
यावा. पुणे महापा लकेत अशा बोडसाठ  खूप मो या माणात दर लावतात. यातून मोठा 
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उ प नाचा ोत नमाण होतो. शहराचे वकृतीकरण कुठेतर  थांबले पाह ज.े या मा यमातून 
सावध हावे अशी इ छा य त करतो.     
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, अनेक नेते लोक, नगरसेवक बोड 
लावतात. यां यावर कारवाई होत नाह . पि लकने एखादा बोड लावला तर या यावर मा  
कारवाई होत.े आ हाला लोक वचारतात, अशी भाडेवाढ का करतात. तु ह  अ धका-यांना 
ि लअर सूचना द या पाह जेत. बोड लावले पाह जेत. तु ह  नागर कांवर कारवाई करता. 
ये ठ नागर काला तु ह  पाच हजाराची पावती फाडल . नगरसेवक, पुढार , बझनेसमन सगळे 

काय यासमोर समान आहेत.  
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा.आर.एस.कुमार यांनी अ तशय 
चांगला मु ा मांडला आहे. नेते असतील, गोरगर ब असतील असे फलक लावून शहराला व ूप 
करतात. यातून आपले उ प न वाढत नाह . अशावेळी शहराम ये महापा लकेने ५ ठकाणे 
फायनल करावीत. १० बाय १० चा बॅनर लावू शकलोतर चौकात बातमी लोकांपयत जाऊ 
शकेल. लोक अन धकृतपणे एवढे बोड लावत आहेत. आपले शहर व ूप शहर होते आहे. 
कोणीह  येतो बोड लावतो आहे. लहान मुलां या वाढ दवसापासून मो या ने या या 
वाढ दवसापयत येक मनु यां या वाढ दवसाचे बोड लावले जात आहेत. अ धकृत बोडाचे दर 
वाढवायचा नणय तु ह  नि चतपणे घेतला आहे, याला आमची मंजुर  आहे. परंतू अन धकृत 
ले सवर कारवाई झाल  पाह ज.े आ ह  एखा याला सां गतले हा अन धकृत बोड लावतोय तर 

असा नरोप जसा या तसा दुसर कडे जातो. जे बोड लावतात, यां यावर देखील बंधने पडल  
पाह जेत. यावर चांगला वचार होऊन सूचना मांडल  आहे. येक भागात १० बाय १० चे बोड 
लावनू उ प न सु ा वाढेल अशी सूचना करतो.  
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मला अन धकृत ले सब ल 
बोलायचे आहे. मला वाटत,े आप याला हायकोटाचा आदेश असून सु ा आप या कमचा-
यांकडून, हणजेच तुम याकडून या आदेशाची पायम ल  होते आहे. शहरात इतके ले स 
लावले जातात आ ण आपले कमचार  ते मु ाम ठेवतात. श नवार, र ववार  सु ी असत.े 
यावेळी काय माचे ले स लावले जातात. काय म झा यानंतर हे ले स काढून टाकले 
पाह जेत. ले स करायला दोन हजारपे ा जा त खच येत नाह . हे ले स काढताना आपले 
कमचार  कंवा ते काढणारे फाडून काढतात, घेऊन जातात आ ण याची े म तशीच राहत.े 
हणजे पु हा काह  काय म असेल तर याचा ले स या े मवर लागतो. तु ह  यांना 
े मसह घेऊन जा असे हटले पाह ज,े असे ले स काढणा-यांना सां गतले तर ते उ तर 

देतात, हे आम या कामात येत नाह . आ ह  फोन केला क  असे असे ले स या ठकाणी 
लागले आहेत. ते सांगतात तु हाला मा हत आहे का. कोणी केले असेल तर ते यां यामुळे 
आले आहे. मग कशावर बोलतोय. हायकोटाचे आदेश असून सु ा ते तसेच राहू  यायचे का. 
आप या मोबाईल टॉवसब ल आपण काय केले आहे. काह  कारवाई कंवा काह   केले आहे का 
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नाह . एमएसईबी यांना रोड खण यासाठ  ६ म हने झाले, एवढा रेट या तेवढा रेट या असे 
करतोय. आ ह  याब ल काह  बोलत नाह . ते आपल  एवढ  जागा वापरतात. यामुळे या 
भागाला काह  धोका नमाण होईल अशी शंका आहे. ते यावर करोड ची संप ती कमवतात. 
यां यावर कारवाई करावी. काह  नयम, कायदे आहेत का नाह . ते कशात बसतात का नाह . 
२० ते २५ हजाराची ते देत असतील तर आपण यां यावर काह  टॅ स लागू करतोय का. 
यांची परवानगी घेतल  आहे का. याचा सव आपण केला आहे का. आकाश च ह वभागाब ल 
बोलत असालतर तो वभाग यात कं पलसर  घेतला पाह जे. टॅ सम ये कंवा बजेटम ये 
याची कुठेह  न द नाह . हे मला इथे खेदाने नमूद करायचे 

आहे.   
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, फ त पंपर  चंचवड नाह तर जगाम ये 
ऍड हटाय झंग मडीया हे जोरात चालू आहे. येक ठकाणी ऍड हटाय झंगला खूप मह व आले 
आहे. कोणीह  राजकारणी असू देत, बझनेसम ये, राजकारणाम ये. ऍड हटाय झंग खूप मोठा रोल 
ले करतो. आज इथे अ धकृत/अन धकृत होड गसंदभात चचा चालू आहे. मा.श मम पठाण ता नी 
सां गत या माणे बीएसएनएल, होडाफोन या टॉवरब ल कोणी काह  बोलत नाह . टप-या उ या 
क न येक चौक व ूप करतात. याब ल कोणी बोलत नाह . आज चौकाचौकात चाय नज या 
गा या चालू आहेत. अन धकृतपणे पर मट म चालू आहेत. या ठकाणी कोणाचेच ल  जात नाह . 
आज जा हरातबाजी हे खूप मोठे े  झाले आहे. आपण यावर बंधन टाकले पाह ज.े आपण 
जाह रातींतून शहराम ये चांगला संदेश दे याचे काम क  शकतो. वाईन यूसारखा महाभयानक 
रोग शहरात आलातर  आपण होड ग लावून मेसेज देऊन सांगू शकतो. जाह रातीखाल  झाडे लावा 
झाडे जगवा असा कंवा अ य काह  मेसेज टाकून कंवा आरो यासंदभात मेसेज टाकणे बंधनकारक 
करता येईल. चॅनलवर बात या चाल या अस यातर  खाल  जा हरात चालू असत.े स काची ऍड 
चालू असत.े यूज चालू असतात. मा.आर.एस.कुमार हणाले, या माणे आम यासारखे लोक ऍड 
करत असतात. इथे अ धका-यांना ि टल  सांगीतले पाह ज.े ड.वाय.पाट ल कॉलेज सार या 
ठकाणी लहान लहान मुलांच,े अंडरएज असणारे यांचे सु ा ले स लावतात. यामुळे तथे गडबड 
चालू होत,े भांडण होत.े हाणामा-या चालू होतात. याकडे ल  देणे गरजेचे आहे. होड ग संदभात हे 
डे फनेटल  पाहणे गरजेचे आहे. आज बझनेस वाढव यासाठ  जाह रात करणे आव यक आहे. 
चौकात गेलात क  एक मेसेज हजारो लोकांपयत एका म नटांत पोहोचतो. हा मडीया आहे. हे 
गरजेचे आहे. याला काह  दोष देता येणार नाह . कोणी कोणाच ेहोड ग लावायचे हा याचा याचा 
वैयि तक न आहे. आप याला उ प न मळते का नाह  हा न आहे. या मा यमातून 
शासनाने ठर व या माणे रेट ठर वले असतील तर मग याची मज  आहे याने रेट माणे ते 

लावलेच पाह जेत. कोणी महापा लकेचा जावई नाह . या याकडून तो चाज घेतला पाह जे. मी 
मा.महापौर यांना वनंती करतो क , या वषयाला उपसूचना देणार आहे, ती तु ह  मा य करावी. मी 
पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय ेञाम ये जाह रात फलक 
उभा न जा हराती के या जातात. यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व 
जाह रात फलक म.न.पा. जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो. 
महानगरपा लके या उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात तावात नमूद 
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पर श ट अ मधील अ. . १ वर ल जा हरात  फलक/आकाश च ह/ज मनीवर ल, टेरेसवर ल इ. सव 
ठकाणचे जा हरात फलकास सन २०१५-१६ कर ता सुच वणेत आलेला दर तचौरस फूट तमहा 
र. . १० ऐवजी त चौरस फूट तमहा र. .१५ अशा दु तीसह मा यता देणेत येत आहे तसेच 
व श ट चौकांची याद  तावात नमूद प र श ट ब म ये नमूद केलेले परवाना फ  ऐवजी त 
चौरस फूट दर र. . १५ तमाह परवाना फ  करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आशा शडग े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरेतर हा वषय आकाश च ह व 
परवाना वभागाचा आहे. हे खरेतर उ प नाचे मोठे साधन होऊ शकत.े भ व यात पुढे जाऊन 
एलबीट  बंद होणार आहे असे हटले जाते आहे. एलबीट चे उ प न दवस दवस घटते आहे. ह  
व तुि थती नाका न चालणार नाह . आ ता आपला इ कमसोस चांगला आहे. परंतू नवीन 
गावांची आखणी करणे, यासाठ  लागणार  तरतूद ह  आ हाने आहेत. याला चांग या प तीने 
उ तर यायचे असेल, वकास करायचा असेलतर तशी तरतूद चांग या प तीने असणे 
आव यक आहे. आपण एलबीट वर पूणपणे वसंबून राहू  शकतो असे वाटत नाह. नि चतपणे 
आप याकडे इ कम सोस चांगला असेल तर शहराला नि चतपणे चांग या गो ट  देऊ शकतो. 
खरेतर यात मो या माणात वाढ सूचवणे गरजेचे होते. ह  वाढ सूचवल  असती तर 
आप याकडे येणारे इ कम वाढले असत.े मग कोणाचे बोड लागतात हा आपला संशोधनाचा 
वषय नाह . परंतू या ठकाणी शासनाने एकह  पायाची वाढ सूचवल  नाह, याचा मला 
अ यंत खेद वाटतो. आपण नवासी कर व यावसा यक कर या दो ह  भागांम ये वाढ सूचवल  
आहे. मी मा या व तूचे माकट ंग करणार आहे. यातून मला उ प न मळणार आहे तर 
या ठकाणी मो या माणात खच क न शहराचे उ प न कसे वाढेल या ि टकोणातून य न 
हायला पा हजे होत.े श ण मंडळाचे बजेट आम याकडे कधी आले. थायी स मती या 
सद यांना यांचा अ धकार मळाला पाह जे. यांना वेळ मळाला पाह ज.े कुठेतर  अ धकार  
इतके तयार चे आहेत. यांना ॉपर टाई मंग, कोण या वेळी वषय आणला तर यावर चचा 
होणार नाह  हे ठाऊक आहे. याचे परफे ट ग णत यांना मा हत आहे. मग या तयार ने आलेले 
अ धकार  ॉपर वषय आणतात. जा त चचा न करता वषय मंजूर करतो. वृ  ा धकरणाचा 
वषय असो, श ण मंडळाचा वषय असो, आकाश च ह परवाना वभागाचा वषय असो, 
शहरातले जे मोठे मोठे वषय आहेत ते तशाच कारचे आणले जातात. याम ये कुठेतर  ल  
घाला. आपण यावर कुठेतर  अंकुश ठेवावा.  
 
मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, खरेतर जा हरात फलकाचा वषय 
अस यामुळे ेशरसु ा आहे, बोलायचे का नाह . पण घाबरायचे काह  कारण नाह . मी आ ताच 
कडूसकर साहेबांना वचारले, शहरात अ धकृत फलक कती लावले आहेत?  यांनी मा हती 
दल , अ धकृत फलक १०४४, यातून मळणारे उ प न .२,५२,००,०००/-, जा हरात करातून 
मळणारे उ प न .१,०४,००,०००/- असे यांनी सां गतले. आप या लोकांना १ २ ३ ४ फलक 
असे मोजता येतात का. कती खोटे काम करावे याला काह  मयादा राह लेल  नाह . मग एखादा 
कॉ ॅ टर मग याला कसे बदनाम करायच.े तुम याकडे ४०/४५ लेयस आहेत. ३०० अन धकृत 
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फलक आहेत.  आप या घर  आपणच चोर  करायची. जे लागेल ते रतसर या.  तेह  घे याची 
आपल  वृ ती नसेलतर उ प नाचा काह  ोत वाढवावा. कमी कसे होईल यावर य न करत 
असाल कर आपले टायटॅ नक हायला वेळ लागणार नाह . याचा गंभीरपणे वचार केला पाह जे. 
आयु त हणून तु ह सु ा या वभागाकडे ल  या. परवाना वभागाला मी मा हती 
अ धकारात २६ तारखेला प  दले होत.े ह  २६ गेल . परवाना वभागाने मला एक पयाची 
सु ा मा हती दलेल  नाह . अ धकृत कती अन धकृत कती. या येकाचा यवहार वेगळा, 
वेगवेग या नावा या पाव या असतील. यां या नावावर कती कती र कम जमा होते याची 
मा हती मा गतल  होती. शासनाला शरम वाटल  पाह ज.े आपण मा हती देत नाह  आ ण 
बजेटला वषय देतो. कशाला बजेट पास करतो. आज वृ  ा धकरणाचा वषय आहे. शहरात 
वृ  कती आहेत हे मोजायला ते काल गेले होत.े तुम या नावाने प  दले पाह जे. 
सकाळपासून ताई बोला ताई बोला, दले होत.े तु ह  चांगले करताय, मग येऊ या. कळायला 
नको. आ ह  शहराची ३३ ट के ीनर  राखतो, तु ह  कोणाला उ लू बनवताय. तो वषय 
घाईघाईने केला गेला होता. या गो ट  मागची कारणे खूप वेगळी आहेत. माझी आप याला 
वनंती असेल क , आयु त साहेब आपण, महापौर साहेब व अ य काह  सद य बरोबर या, 
आ हाला बरोबर घेऊ नका. तु ह  या फलकांची गणना करा. मनपाचे कमचार  काम करतात 
का नाह  ते दसू या. मग मनपाचे उ प न कसे वाढते का नाह  ते पण बघा. काह  समोर 
येतच नाह त. जे देत नाह त याला आपण वचारतच नाह . अन धकृत फलक का हणतो 
आहोत. आ ह  फलक लावला तर फौजदार  दाखल करायचे हणता. मग यां यावर आजपयत 
काय केले. संबं धत वभाग मा हती पुरवत नाह . तुम याकडे असणारा हा अ धकृत आकडा 
आहे. यापे ा चांगला नकाल तर काय करणार ते ठरवा. आमची वनंती आहे, आ ह  सारखे 
सारखे तु हाला सांगणार. तकडे जाऊ इकडे जाऊ यापे ा आ हाला आमचा अ धकार 
वापरायचा आहे. आ हाला आमचा अ धकार वाप  या. माझी आप याला वनंती असेल क , 
शहरातील फलकांची गणना झाल च पाह जे या मताची मी आहे. ते कती वे.फूटाचे आहेत. 
काह  ठकाणी शंभर ट के ल हले आहे. काह  ठकाणी अिजबातच काह  कळत नाह . काह  
ठकाणी एक नंबर, दोन नंबर असे टाकलेले कासारवाडीत सु ा आहेत. ते सु ा बघा. मग 
आ ह  परवाना दलेला आहे. फलकांची गणना करा. तुम या मागे अ धकार  बसलेले आहेत, 
यांना पाठवा. मनपा या तजोर त पैसे आले पाह जेत. नागर कां या क टां या पैशावर आमचा 
अ धकार नाह . परंतू मनपा या ह ीत जे यवसाय करत असतीलतर मनपाचे सु ा उ प न 
वाढले पाह ज.े या सं थेचे ट  हणून आपण सवानी य न करणे गरजेचे आहे. मा.महापौर 
साहेब,आपण आयु त साहेबांना आदेश यावा, सव फलकांची गणना झाल  पाह ज.े 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, हा जो कर वाढव या या 

ट कोणातून वषय आहे, या वषया या अनुषंगाने आज पंपर  चंचवड शहरा या 
ि टकोणातून उ या येणारे धोके आहेत एलबीट तून उ प न कमी झाले, एलबीट  बंद झाल तर 

या ट कोणातून पंपर  चंचवड शहर असेल, ह  महापा लका असेल हे आपले घर आहे. या 
घरा या मा यमातून तरतूद कशी करणार. कुठेतर  उ प नाचे ोत वाढले गेले पाह जेत या 

ट कोणातून सवजण पोड तडक ने चचा करत आहेत. चचा करत असताना खरेतर आज 
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आपण ब घतले तर नि चत ह  ओरड आहे. बोडाला कुठेतर  नंबर ंग पाह ज.े आ ता अ धकार  
नवीन आहेत. यांना पुणे मनपाचा अनुभव असेल. यांनी पंपर  चंचवडम ये चांग या प तीने 
ल ात घेऊन काम केले गेले पाह जे. अ धकृत व अन धकृत कोण, ड हायडरला दलेल  
पर मशन, लाईट बोड यांचे दलेले परवाने हे सु ा मोजले पाह जेत. यानंतर यात 
वीक/मायनस पॉ ट आहे. एक जाह रात कती दवसांसाठ  दलेल  आहे. परत मुदत 
संप यानंतर दुस-याला दल  गेल  आहे का. मनपा या बस टॉपवर  लोक जा हरात करतात. 
प के लावतात. मनपा या इत या सु ंदर भंती पट के या आहेत. कोणीह  जाऊन प क लावतो. 
अन धकृत बोडसाठ  भागात अशी काह तर  क मट  झाल  आहे. मग काह  भागांनीच काम 
करायचे आ ण काह ंनी काह  काम केले नाह . मी मागील सभेत हटले होत.े मग यांनी काम 
केले नाह , यांचे काय केले. मघाशी मा.राज  काटे यांनी सां गतल,े एक दूकान याचे पाच 
बोड  लागतात. याचे भाडे तो भरत नाह त. इतके बोड लावतात. कधी कधी कॉनरला लावतात, 
अपघाताचे माण वाढू शकत.े मागील वष  हेच सां गतले होत.े वॉडात ले ससाठ  जागा 
ठरवून या. ले स कुठे-कुठे लावले पाह जेत. खरेतर नागर कां या सोई या ट ने मह वाचे 
आहे. काह तर  काय म आहे. नागर कांनी ब घतला तर यांनाह  सवय लागेल. ते येता जाता 
बघतील. यांचे सु ा भाड े या. िजथे जागा आहे, तथेच हे बोड, ले स लागतील. 
नगरसेवकांना, नाग रकांना यांना लावायचे यांना लावू या. आपण यांना हणून शकत 
नाह  बोड लावू नका. यांचे सु ा १०० ट के भाडे या. छोटे-छोटे बोड आहेत. बोड लावायचा, 
काढायचा टाईम प रयड ठेवा. अ धकृत बोड ठेवा, अन धकृत बोड काढून टाका. दवाखान,े दूकाने 
सग यां याबाबतीत तसेच आहे. आपण बसवलेले बचेस ब घतले यावर  सु ा जा हराती 
चकटवतात. डी.पी. यावर सु ा चटकवलेले आहेत. वाचनालयांवर लावलेले असतात. बसेसवर 
सु ा कागद लावतात. लावताना वचारत नाह त. मनपाची ॉपट  आहे ना मग करा खराब. 
कोणी वचारणार नाह . आपले काह  बघडणार नाह . आपण फ त या जा हरातीकडे बघतो. 
१९९२ म ये फरती लायस स दल  होती. इथे कुठलेह  काह ह  धोरण आखले गेलेले नाह . इथे 
आपण डोळेझाक करतोय. वास यायला पपंर  चंचवड शहरात फूटपाथ सु ा रकामे राह लेले 
नाह त. ू टवाले, भाजीवाले, चकनवाले, चायनीजवाले, अंडीवाल,े आता उ हाळा सु  झालातर 
माठवाल,े कंु यावाल,े कु फ वाले, आईस मवाले, यूसवाले. परवा थेरगावमधून सं याकाळी ९ 
वा. येत होत.े इथे रोडवर माकटम ये लोक रोडवर उभे राहतात. इतका कचरा टाकतात. यांना 
थोडे सु ा मनाला वाईट वाटत नाह . ते रोडवर फूकट बझनेस करतात. कचरा तसाच सोडून 
जातात. रा ी ९.०० वा. नंतर एवढ  वाईट अव था होती. यातून आरो याचा न वाढत असतो. 
मनपाचा कमचा-याने हे करायचे कोण वचारतोय का. पु यात संभाजी पाक इथे जा. शहा याचे 
पाणी यायचे असेल तर तो गाडीवाला हणेल पु यात नयम फार क़डक आहे. एक बाई उभी 
होती. तने प ट सां गतले, शहाळे पणार असाल तर इथेच या. इथे ड टबीनम येच या 
नारळाची साल टाका. आप याकडील नागर कांना असे काह  वाटत नाह  का. पु याम ये असे 
चालत.े तथे कुठेह  कचरा टाकू देणार नाह त. नाह तर या व े याला उ या तथे उभा 
रहायला परवानगी मळणार नाह . आप याकडे हे का चालत नाह . २०/२५ पयाची व तू आहे, 
यात शंभर ट के बझनेस आहे. यावर कुठेतर  बंधन आले पाह ज.े िजथे तथे जाह रात होत.े 
बस टॉप सगळे घाण क न टाकले आहेत. उरले सुरले टॉयलेटम ये सु ा तथेह  जा हराती 
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चकटवतात. महापा लकेची कोणतीह  ॉपट  सुि थतीत नाह . यावर कुठेतर  नणय घेतला 
गेला पाह ज.े इले शन या काळात आपण घर, बंग यावर पट ंग करायला गेलोतर एनओसी 
यावी लागत,ेआमची जाह रात क  का. यांनी एनओसी दल तर  नवडणूका संप यावर परत 

आहे तसे कलर ंग क न या असे तो माणूस हणतो. या ॉप या आहेत, यातून छो या-
छो या गो ट ंमधून उ प न मळणार आहे. यात एक/दोन गो ट ंकडे बघून चालणार नाह . 
अन धकृतमधून कले शन झालेतर आज जे चार कोट  मळतात याचे दहा कोट  मळतील. या 
सग या मा यमातून आप याला उ प न वाढवता येईल. मनपाचे उ प न वाढव याचा य न 
केला पाह जे.  

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक – ६४१                                वषय मांक – ६   
दनांक - २६/०२/२०१५         वभाग - मा.आयु त 
 

      संदभ–  १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/७/का व/११/२०१५ द.१६/०१/२०१५ 

       २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७६ द.३१/०१/२०१५    
 

  पंपर चंचवड महानगरपा लका काय े ाम ये जा हरात फलक उभा न जा हराती के या 
जातात. यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जा हरात फलक म.न.पा. 
जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो. महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमातील कलम ३८६ नुसार आकार यात येणारे परवाना फ चे दर सन २०१५ - १६ क रता 
नि चत करणेकामी व महानगरपा लके या उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात 
तावात नमुद प र श ट “अ” माणे सव साधारण े ासाठ  परवाना फ  चे दर ता वत केले 

आहेत.  याम ये तावात नमुद प र श ट “अ” मधील अ. .१ वर ल जा हरात फलक/आकाश च ह 
(हो ड ज)/ जमीनीवर ल, इमारतीवर ल, टेरेसवर ल इ. सव ठकाणचे जा हरात फलकास सन २०१५-
१६ क रता सुच वणेत आलेला दर त चौरस फुट तमहा र. .१०/- ऐवजी त चौरस फुट 
तमहा र. .१५/- अशा दु तीसह मा यता देणेस तसेच व श ट चौकांची याद  तावात नमुद 

प र श ट “ब” म ये नमुद केले माणे परवाना फ  चे दर ता वत कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय ेञाम ये जाह रात फलक उभा न जा हराती 
के या जातात. यावर महानगरपा लकेमाफत जा हरात कर, परवाना फ  व जाह रात फलक म.न.पा. 
जागेत अस यास जागाभाडे आकारणी करणेत येऊन परवाना दला जातो. महानगरपा लके या 
उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने जा हरातीचे दरात तावात नमूद पर श ट अ मधील अ. .१ 
वर ल जा हरात  फलक/आकाश च ह/ज मनीवर ल, टेरेसवर ल इ. सव ठकाणचे जा हरात फलकास 
सन २०१५-१६ कर ता सुच वणेत आलेला दर तचौरस फूट तमहा र. . १० ऐवजी त चौरस 
फूट तमहा र. .१५ अशा दु तीसह मा यता देणेत येत आहे तसेच व श ट चौकांची याद  

तावात नमूद प र श ट ब म ये नमूद केलेले परवाना फ  ऐवजी त चौरस फूट दर र. . १५ 
तमाह परवाना फ  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अनुकूल-८१      तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ७वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ६४२                              वषय मांक – ७  
दनांक - २६/०२/२०१५         वभाग - मा.आयु त 

 

       संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .आप/७/का व/८०२/२०१४, द.३०/१२/२०१४ 

           २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७७ द.६/०२/२०१५    
 

              पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे आकाश च ह व परवाना वभागामाफत महारा  
महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३१३, ३७६ व उप वधीनुसार उ योगधंदा यवसाय, 
साठा परवाने दे यात येतात.  या यावसा यकांकडून परवाना फ  ती वष  वसुल करणेत येत.े 
महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम ३८६ चे तरतूद स अ धन राहू न त वष  
परवाना फ  चे दर नि चत कर यात येतात. यानुसार च लत सन २०१४-१५ दराम ये १०% 
दरवाढ सव उपरो त त ह  कार या परवा यांसाठ  करणेत येऊन सन २०१५-१६ साठ  

ता वत दर दश वणारे उ योगधंदा परवाना फ  साठ  प  “अ”, यवसाय परवाना फ  साठ  
प  “ब”, व साठा परवाना फ  साठ  प  “क” माणे दर नि चतीस मा यता देणेत येत 

आहे. 
                         
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
        यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ८वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ६४३                           वषय मांक – ८  

दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

  संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .ज.श.ुके./ व/४७/२०१५, द.०५/०२/२०१५ 

                       २) मा. वधी स मती सभा ठ. .७८ द.६/०२/२०१५    
 

          अशु द जल उपसा क , रावेत येथे ट पा . ३ व ४ योजने अंतगत अ त र त सज 
अरे टर यं णा  बस वणे व अनुषं गक कामे करणेकामी येणारा अंदाजे र. .१,५४,४०,०००/- 
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(अ र  र. .एक कोट  चौ प न लाख चाळीस हजार फ त) चे पूवगननप कास व या माणे 
काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.महापौर – संबं धत अ धका-यांनी या वषयाची मा हती यावी. 
 
मा.गलबले (काय.अ भयंता) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सद य, ट पा 
३ व ४ ची मता वाढवल  आहे. पाईपलाईनची मता वाढव यासाठ , लाईट गेल तर शहराचा 
पाणीपुरवठा व कळीत होऊ शकतो हणून रावेत इथे सज अरे टर बसवतोय.    
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल-८१      तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ९वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ६४४                           वषय मांक – ९  

दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.संजय वाबळे, मा.शकंुतला बनसोडे यांचा ताव – 
                                            २) मा. वधी स मती सभा ठ. .८० द.६/०२/२०१५    

 
  मनपाचे वाय.सी.एम.हॉि पटल मधील बहु तांशी कमचा-यांची बँक खाती ह  बँक ऑफ 
बडोदा, पंपर  येथील मनपा मु य शासक य इमारत येथील शाखेत आहेत. यामुळे तेथील 
कमचा-यांना बँक वषयक कामकाजासाठ  पंपर  येथील शाखेम ये यावे लागत.े यामुळे तेथील 
कमचा-यांची गैरसोय होत आहे. वाय.सी.एम.हॉि पटल येथील कमचा-यांचे सोयीचे ट ने 
वाय.सी.एम.हॉि पटल येथे बक ऑफ बडोदाचे एट एम चालू करणेबाबत वाय.सी.एम. 
हॉि पटलचे वै यक य अ ध क व पंपर  चंचवड कमचार  महासंघाची मागणी आहे. बँक ऑफ 
बडोदा ह  रा यकृत बँक असून भारत सरकारचा उप म आहे.  पंपर  चंचवड मनपाचे 
बहु तांशी आ थक यवहार याच बँकेमाफत हाताळले जातात.  तर  मनपाचे कामकाजाचे सोयीचे 

ट ने वाय.सी.एम.हॉि पटल आवारात बँक ऑफ बडोदा या बँकेस वना न वदा थेट प दतीने 
१० वष कालावधीसाठ  मनपा नयमानुसार येणारे भाडे दराने एट एम सटर चालू करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपाची सव े ीय कायालये, आव यक दवाखान,े मनपा या 
सव शाळा व इतर वभागीय कायालयांम येह  आव यकतेनुसार वाय.सी.एम.हॉि पटलचे धत वर 
बँक ऑफ बडोदाचे एट एम सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल-८१      तकूल- ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक १०वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                             वषय मांक – १० 
    

दनांक - २६/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/ प.ंगुरव/ड-८/१/१५  
                     द.२०/०१/२०१५ 
                   २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .३९ द.९/०२/२०१५    

 
  मौजे पंपळे गुरव गावाच े वकास योजनेनुसार स.नं.५१ पैक  व ५२ पैक  जागेत 
आर ण .३४५, मनपा उपयोगाच ेआर ण ता वत आहे. सदर आर णाचे एकूण े  सुमारे 
४००४.७५ चौ.मी. आहे. सदर आर णाच ेभूसंपादन ताव पाठ वणेत आलेला असून संयु त 
मोजणी पूण झालेल  आहे. सदर आर णाच ेजागेपैक  स यि थतीत ट .डी.आर. या मा यमातून 
सुमारे ३५३९.५२ चौ.मी.जागेचा ताबा महानगरपा लकेकडे आहे. सदर जागेत नाटयगृ ह बांधणेच े
नयोजन आहे.  सदर बाबत संबं धत जागा मालक यांच ेमालक च े े  वगळून उव रत ३५ गु ंठे 
जागेत नाटयगृ हाच ेकाम करता येईल अस ेसह शहर अ भयंता, थाप य, ड भाग यांनी यांच े
द.२३/०९/२०१४ च े प ानुसार कळ वले आहे. तर  एकूण आर णाच े े  ४००४.७५ पैक  
महानगरपा लकेचे ता यात असलेले ३५३९.५२ चौ.मी. े  सोडून बांधकामे असलेले उव रत सुमारे 
४६५.२३ चौ.मी. े  नवासी वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ नुसारची कायवाह  ता वत करणेत येत आहे.  तर  बाधीत 
मळकतधारक व थाप य ड भाग यांच ेमागणीनुसार मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५१ पैक  
व ५२ पैक  मधील आर ण .३४५, मनपा उपयोग पैक  जागेतील सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  
आर णातून वगळून नवासी वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सूचना मागवून अं तम 
नणय घेणेकामी सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  कर याकर ता व शासनास ताव सादर 
कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – मौजे चखल , 
कुदळवाडी येथे पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचा पाईन र ता ते देहु-आळंद  
र यापयत बीआरट  र ता आहे. पंपर  चंचवड मनपा या वकास योजनेत कुदळवाडी येथील 
र ता काह  ठकाणी ३० मी. व काह  ठकाणी २४ मी. ं द आहे. पंपर  चचंवड नवनगर 
वकास ा धकरणा या ह ीत पाईन र याजवळ लॉयओहर अस याने या या पोहच 
र यासाठ  २४ मी.र ता ३० मी. ं द कर याची महारा  ादे शक व नगररचना अ ध.१९६६ 
या कलम ३७ अ वये कायवाह  ा धकरणा माफत चालू आहे तसेच सदर लॉयओहर 

जवळीस मनपा या ह ीतील १.०० क.मी. र याची ं द  २४ मी. ची ३० मी. करणेसाठ  
महारा  ादे शक व नगररचना अ ध.१९६६ या कलम ३७ अ वये कायवाह  चालू आहे, 
तथा प सदर र ता उ तर बाजुस या ठकाणी देहु  आळंद  र यास मळतो या ठकाणी (गट 
नं.७१४ ते देहु  आळंद  र ता) तो २४ मी. ं द आहे. यामुळे भ व यात सदर ठकाणी 
वाहतुक ला चंड माणात अडथळा नमाण होणार आहे यामुळे चखल, कुदळवाडी येथील 
पाईन र ता ते देहु  आळंद  र ता या र यावर ल देहु-आळंद  र याजवळील (गट नं. ७१४ ते 

देहु  आळंद  र ता) (अंदाजे ५०० मी.र ता) २४ मी. ं द र ता ३० मी. ं द कर यासाठ या करणी 
महारा  ादे शक व नगररचना अ ध.१९६६ या कलम ३७ अ वये कायवाह  करणेस व तसा 

ताव शासनास पाठ व यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – म.फुलेनगर भाग 
. ३७ मधील नागर कांसाठ  खेळा या मैदानासाठ  जागा उपल ध नस यान े प.ं च.ं म.न.पा.  
वकास आराखडयातील एम.आय.डी.सी ह ीतील आर ण .३९ ना या या व 
एच.सी.एम.ट .आर. मैदानासाठ  उपल ध क न देणेकर ता एम.आय.डी.सी. रेखांकनातील या 
मोकळया जागा (open space) पैक  २ एकर जागा या मनपा या उपयोगात नाह  अथवा 
या जागेवर वृ ारोपण केले नसेल वा अ त मण हो याची श यता आहेत या जागा पु हा 

एम.आय.डी.सी. कायालयाला देऊन या बद यात आर ण . ३९ मधील मोकळी जागा 
वनामोबदला मनपा या ता यात खेळा या मैदानासाठ  घे याकर ता शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा. वनायक गायकवाड – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – पंपर  चचंवड 
महानगरपा लके मधील मौजे वाकड या गावा या वकास आराखडयाम ये मौजे वाकड येथील 
स ह नं.१७६ म ये १८ मी. व २४ मी. ं दअसलेले ड.पी. र याचे आर ण दश वलेले आहे. 
यातील १८ मी. ं दचा र ते एकमेकास काटकोनात आहेत. यापैक  उ तर द ण असणा-या 
१८ मी. ं द र याचे पूव बाजूस आर त असले या १८ मी. ं दचा वकास योजना र ता हा 
पु ढे ा धकरणा या ह ीतून जाऊन २४ मी. ं द या उ तर द ण र यास मळतो. नगडी 
ा धकरण ह ीम ये असा १८ मी. ं दचा र ता ता वत नाह . यामुळे वकास आराखडयात 
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दश वलेला १८ मी. ं दचा र ता हा वाकड ह ीतच मया दत होणार असून अशा र याचा 
भ व यात कोणताह  उपयोग नाह .  
 सदर १८ मी. ं द र याम ये महानगरपा लका तसेच ा धकरणा या ह ीम ये तसेच 
ा धकरणा या ह ीम ये द ताञय नगर ं . १,२,३ म ये र हवासी रहात असून यांची सव घरे 

१८ मी. ं द या र याम ये बा धत होत आहेत. र यामुळे बा धत होणा-या घरांची सं या 
जवळपास १३० एवढ  आहे. सदर र हवासी गेले २०-२५ वषापासून या घरांम ये रहात आहेत 
यामुळे सदर र ता वक सत होवू शकणार नाह . 
 उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पुव बाजूस आर त असले या १८ मी. 
ं द या र यापासून द ण बाजूस केवळ ८० मी. अंतरावर स या १२ मी. ं द चा समांतर 
डांबर  र ता अि त वात आहे हाच र ता पु ढे ा धकरणा या ह ीतून जाऊन २४ मी. ं द या 
उ तर द ण र यास मळतो व यामुळे वाहतुक या ट ने कोणतीह  अडचण येत नाह  
तथा प हा अि त वातील र ता वकास आराखडयात दश वलेला नाह . सदर 
अि त वातील/वापरात असले या र ता वकास आराखडयात दशवून तो पुढे भ व यात १८ 
मी. ं द चा करता येवू शकतो. 
 यामुळे सदर उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पुव बाजूस आर त 
असले या १८ मी. ं द चा वकास योजना र याची आव यकता नस याने कलम ३७ अ वये 
असणा-या तरतूद नुसार र  करणे अथवा ड.सी. ल १४.४.१ जी अ वये श ट करणेबाबत 
यो य ती कायवाह  करणेसाठ  मा.आयु त यांना सव अ धकार देणेस मा यता देणेत यावेत.                       
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   

मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना ि वकार या.   
 

यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 
ठराव मांक – ६४५                           वषय मांक – १० 
दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 

 
संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/ प.ंगुरव/ड-८/१/१५  

                     द.२०/०१/२०१५ 
                   २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .३९ द.९/०२/२०१५   
  
 मौजे पंपळे गुरव गावाच े वकास योजनेनुसार स.नं.५१ पैक  व ५२ पैक  जागेत 
आर ण .३४५, मनपा उपयोगाच ेआर ण ता वत आहे. सदर आर णाचे एकूण े  सुमारे 
४००४.७५ चौ.मी. आहे. सदर आर णाच ेभूसंपादन ताव पाठ वणेत आलेला असून संयु त 
मोजणी पूण झालेल  आहे. सदर आर णाच ेजागेपैक  स यि थतीत ट .डी.आर. या मा यमातून 
सुमारे ३५३९.५२ चौ.मी.जागेचा ताबा महानगरपा लकेकडे आहे. सदर जागेत नाटयगृ ह बांधणेच े
नयोजन आहे.  सदर बाबत संबं धत जागा मालक यांच ेमालक च े े  वगळून उव रत ३५ गुंठे 
जागते नाटयगृहाच ेकाम करता येईल अस ेसह शहर अ भयंता, थाप य, ड भाग यांनी यांच े
द.२३/०९/२०१४ च े प ानुसार कळ वले आहे. तर  एकूण आर णाच े े  ४००४.७५ पैक  
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महानगरपा लकेचे ता यात असलेले ३५३९.५२ चौ.मी. े  सोडून बांधकामे असलेले उव रत सुमारे 
४६५.२३ चौ.मी. े  नवासी वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ नुसारची कायवाह  ता वत करणेत येत आहे.  तर  बाधीत 
मळकतधारक व थाप य ड भाग यांच ेमागणीनुसार मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५१ पैक  
व ५२ पैक  मधील आर ण .३४५, मनपा उपयोग पैक  जागेतील सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  
आर णातून वगळून नवासी वभागात समा व ट करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ च ेकलम ३७ नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सूचना मागवून अं तम 
नणय घेणेकामी सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  कर याकर ता व शासनास ताव सादर 
कर यास मा.आयु त यांना अ धकार दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे 
चखल , कुदळवाडी येथे पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचा पाईन र ता ते देहु-
आळंद  र यापयत बीआरट  र ता आहे. पंपर  चंचवड मनपा या वकास योजनेत कुदळवाडी 
येथील र ता काह  ठकाणी ३० मी. व काह  ठकाणी २४ मी. ं द आहे. पंपर  चंचवड 
नवनगर वकास ा धकरणा या ह ीत पाईन र याजवळ लॉयओहर अस याने या या 
पोहच र यासाठ  २४ मी.र ता ३० मी. ं द कर याची महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध.१९६६ या कलम ३७ अ वये कायवाह  ा धकरणा माफत चालू आहे तसेच सदर 
लॉयओहर जवळीस मनपा या ह ीतील १.०० क.मी. र याची ं द  २४ मी. ची ३० मी. 

करणेसाठ  महारा  ादे शक व नगररचना अ ध.१९६६ या कलम ३७ अ वये कायवाह  चालू 
आहे, तथा प सदर र ता उ तर बाजुस या ठकाणी देहु  आळंद  र यास मळतो या ठकाणी 
(गट नं.७१४ ते देहु  आळंद  र ता) तो २४ मी. ं द आहे. यामुळे भ व यात सदर ठकाणी 
वाहतुक ला चंड माणात अडथळा नमाण होणार आहे यामुळे चखल, कुदळवाडी येथील 
पाईन र ता ते देहु  आळंद र ता या र यावर ल देहु-आळंद  र याजवळील ( गट नं. ७१४ 

ते देहु  आळंद  र ता ) (अंदाजे ५०० मी.र ता) २४ मी. ं द र ता ३० मी. ं द कर यासाठ या 
करणी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध.१९६६ या कलम ३७ अ वये कायवाह  करणेस 

व तसा ताव शासनास पाठ व यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच म.फुलेनगर भाग . 
३७ मधील नागर कांसाठ  खेळा या मैदानासाठ  जागा उपल ध नस यान े प.ं च.ं म.न.पा.  
वकास आराखडयातील एम.आय.डी.सी ह ीतील आर ण . ३९ ना या या व 
एच.सी.एम.ट .आर. मैदानासाठ  उपल ध क न देणेकर ता एम.आय.डी.सी. रेखांकनातील या 
मोकळया जागा (open space) पैक  २ एकर जागा या मनपा या उपयोगात नाह  अथवा 
या जागेवर वृ ारोपण केले नसेल वा अ त मण हो याची श यता आहेत या जागा पु हा 

एम.आय.डी.सी. कायालयाला देऊन या बद यात आर ण . ३९ मधील मोकळी जागा 
वनामोबदला मनपा या ता यात खेळा या मैदानासाठ  घे याकर ता शासक य मा यता देणेत 
येत आहे तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके मधील मौजे वाकड या गावा या वकास 
आराखडयाम ये मौजे वाकड येथील स ह नं.१७६ म ये १८ मी. व २४ मी. ं दअसलेले ड.पी. 
र याचे आर ण दश वलेले आहे. यातील १८ मी. ं दचा र ते एकमेकास काटकोनात आहेत. 
यापैक  उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पूव बाजूस आर त असले या १८ मी. 
ं दचा वकास योजना र ता हा पुढे ा धकरणा या ह ीतून जाऊन २४ मी. ं द या उ तर 
द ण र यास मळतो. नगडी ा धकरण ह ीम ये असा १८ मी. ं दचा र ता ता वत 
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नाह . यामुळे वकास आराखडयात दश वलेला १८ मी. ं दचा र ता हा वाकड ह ीतच 
मया दत होणार असून अशा र याचा भ व यात कोणताह  उपयोग नाह .  

 सदर १८ मी. ं द र याम ये महानगरपा लका तसेच ा धकरणा या ह ीम ये तसेच 
ा धकरणा या ह ीम ये द ताञय नगर ं . १,२,३ म ये र हवासी रहात असून यांची सव घरे 

१८ मी. ं द या र याम ये बा धत होत आहेत. र यामुळे बा धत होणा-या घरांची सं या 
जवळपास १३० एवढ  आहे. सदर र हवासी गेले २०-२५ वषापासून या घरांम ये रहात आहेत 
यामुळे सदर र ता वक सत होवू शकणार नाह . 
 उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पुव बाजूस आर त असले या १८ मी. 
ं द या र यापासून द ण बाजूस केवळ ८० मी. अंतरावर स या १२ मी. ं द चा समांतर 
डांबर  र ता अि त वात आहे हाच र ता पु ढे ा धकरणा या ह ीतून जाऊन २४ मी. ं द या 
उ तर द ण र यास मळतो व यामुळे वाहतुक या ट ने कोणतीह  अडचण येत नाह  
तथा प हा अि त वातील र ता वकास आराखडयात दश वलेला नाह . सदर 
अि त वातील/वापरात असले या र ता वकास आराखडयात दशवून तो पुढे भ व यात १८ 
मी. ं द चा करता येवू शकतो. 
 यामुळे सदर उ तर द ण असणा-या १८ मी. ं द र याचे पुव बाजूस आर त 
असले या १८ मी. ं द चा वकास योजना र याची आव यकता नस याने कलम ३७ अ वये 
असणा-या तरतूद नुसार र  करणे अथवा ड.सी. ल १४.४.१ जी अ वये श ट करणेबाबत 
यो य ती कायवाह  करणेसाठ  मा.आयु त यांना सव अ धकार देणेस मा यता देणेत येत आहे.                                                                                        
 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक ११वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 

ठराव मांक – ६४६                           वषय मांक – ११ 
दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 

 
 संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे पञ . नवडणूक/१/का व/४७/२०१५  
               द.७/२/२०१५ 
 
             मा.मु य नवडणूक अ धकार , महारा  रा य, मु ंबई यांचेकडील प  .सीईओ/एमआय 
एस २०१४/१०८/३३ द.१७/११/२०१५ अ वये मा.भारत नवडणुक आयोगान े दले या नदेशानुसार 
दनांक-१/१/२०१५ या अहता दनांकावर आधा रत छाया च ासह मतदार या यांचा वशेष सं त 
पुन र ण मो हमेअंतगत पुणे िज यातील २१ वधानसभा मतदार संघातील दुबार, मयत व 
थानांतर त मतदार यांची वगळणीसाठ  ता वत असले या नावांची याद (सी.डी.) सवसाधारण 

सभेम ये सव सद यां या नदशनास आणावी तसेच सदरची मतदार याद  यांच े नदशनास 
आणलेबाबतचा ठराव क न सदर सभेचे इ तवृ त व ठरावाची त कायालयास पाठ वणेबाबत 
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 मा.िज हा धकार  तथा िज हा नवडणुक अ धकार , पुणे यांचेकडील प  .पी.ई-
३/जा. /२६/२०१५ द.०७/०१/२०१५ अ वये कळ वले आहे. 
            या माणे पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०५, चंचवड, २०६, पंपर  व 
२०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघातील दुबार, मयत व थानांतर त मतदार यांची 
वगळणीसाठ  ता वत असले या नांवाची याद ची सी.डी मा.महापा लके या सवसाधारण 
सभेम ये सव मा.नगरसद यां या नदशनास आणून दलेबाबत मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल- ८१      तकूल- ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक १२वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
 

ठराव मांक – ६४७                           वषय मांक – १२ 
दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.नगरस चव  
 

मा.म हला व बालक याण स मती 
       

अ) दनांक २४/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक १४/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  

 
मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल-८१      तकूल- ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -------  
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक १३वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक – ६४८                           वषय मांक – १३ 
दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.नगरस चव  

 
मा. डा स मती 

 
द.७/१/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

      अनुकूल-८१      तकूल- ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक १४वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                        वषय मांक – १४  
   

दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) अ ेञीय  

कायालय यांचेकडील पञ . अ /११/का व/६/२०१५ द.०९/०१/२०१५    

            २) मा.अ भाग स मती कडील ठ. . ५१ द. १७/१२/२०१४ 

      ३) मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.  
 

 ा सपोटनगर  से टर २३ लगत (देहु रोड कॅ टोमट बोड ह ीत) असले या “द  इंि टटयूट 
ऑफ चाटड अक ट ट ऑफ इं डया” या कायालयास स य ि थतीत प याचे पा याचा नळ 
नाह . सदर इंि टटयूट ने पा याचे नळ मळणेकामी वनंती केलेल  आहे. पं याचे पाणी ह  
अ यंत मह वाची बाब असलेने यांना नळकने शन देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब हा वषय ३ म ह यांसाठ  तहकूब करणेत यावा.  
 
मा. वनायक गायकवाड – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक – ६४९                           वषय मांक – १४  

दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) अ ेञीय  

                              कायालय यांचेकडील पञ . अ /११/का व/६/२०१५  

      द.०९/०१/२०१५    

             २) मा.अ भाग स मती कडील ठ. . ५१ द. १७/१२/२०१४ 

        ३) मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.  
 

वषय मांक १४ चा वचार जून-२०१५ चे सभेम ये करणेत यावा. 
अनुकूल- ८१      तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, वषय मांक १५वर मी 
पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ६५०                           वषय मांक – १५  

दनांक - २६/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ – १) मा. शासन अ धकार  तथा स चव (सभाशाखा) क ेञीय स मती 
                कायालय यांचेकडील पञ . क े का व/४/२०१५ द.२०/१/२०१५    

             २) मा.क भाग स मती कडील ठ. . १०३ द. ७/१/२०१५ 

    ३) मा.अतुल शतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव.   
 
सांगवी वॉड .५९ मधील मनपा वकास आराखडयाम ये नमूद केलेले र ते र  करणेबाबत. 
 
अ. . डी.पी. मधील नमूद र ता जवळील खूण 

१ स.नं. १४ ते २४ पयत ीन लेट लगतचा 
र ता 

मधुबन कॉलनीमधील १२.०० मी. 
डी.पी.र ता 

२ स ह नं. ९ ते १२ (आ. .३२१) चे लगतचा ९ 
मी.र ता 

ढोरेनगर मधील ९ मी. नयोिजत 
र ता 

  
तर  या भागाम ये उपल ध असणारे इतर र ते वक सत झाले अस याने व वर ल र यांची 
आव यकता भासत नाह  तर  सदर र ते वकास आराखडयापासून र  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब,सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

  अनुकूल- ८१      तकूल- ०  
 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      -------  
 
मा.महापौर - सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
 
                   
 
              

    (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
      महापौर 

   पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
   पंपर  - ४११०१८ 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/९/का व/९२/२०१५ 
दनांक –  १६/०३/२०१५                                        
 
    

                                                  
                                                नगरस चव 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                    पंपर  – ४११ ०१८.   

 
 

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.                                          
 
                                                                                     


