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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २६ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.२.२०१४       वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची मा.महापािलका सभा गु वार 
द.२०.०२.२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - 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 दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.बाबर शारदा काश 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
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२३. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२६. मा.भारती फरांदे 

२७. मा.आर.एस.कुमार 

२८. मा.जावेद रमजान शेख 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज  

३५. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३६. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३९. मा. †ò›ü. संद प गुलाब िचंचवडे 

४०. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४४. मा.जय ी वसंत गावडे 

४५. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४६.  मा. साद शे ट  

४७. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४९. मा.शेख अ लम शैकत 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.म डगेर  वषा वलास 

५३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५४. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 
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५५. मा.सुपे आशा र वं  

५६. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५९. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

६०. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६१. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

६२. मा. ा बाजीराव लांडे 
६३. मा. †ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६६. मा.ननवरे जत  बाबा 
६७. मा.सावळे िसमा र वं  

६८. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६९. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

७०. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

७१. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७२. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७३. मा.कदम सदगु  महादेव 

७४. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
७५. मा.कैलास महादेव कदम 

७६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७७. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

७८. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
७९. मा.आसवानी स वता धनराज 

८०. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

८१. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

८२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

८३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८५. मा.काळे वमल रमेश 

८६. मा.पाडाळे िनता वलास 
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८७. मा. वनोद जयवंत नढे 

८८. मा.तापक र अिनता म छं  

८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
९२. मा.बारणे िनलेश हरामण 

९३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

९५. मा.बारणे माया संतोष 

९६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९. मा.कलाटे वाती मयुर 

१००. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०१. मा.च धे आरती सुरेश 

१०२. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१०३. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१०४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

१०६. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०७. मा.जगताप राज  गणपत 

१०८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०९. मा.जगताप नवनाथ द  ु

११०. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१११.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

११२. मा.जम सोनाली पोपट 

११३. मा. शांत िशतोळे 

११४. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
११५. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

११६. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११७. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११८. मा.शडगे आशा सुखदेव 
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११९. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१२०. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१२१. मा.संजय केशवराव काटे 

१२२. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१२३. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२४. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१२५.मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२६.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.गावडे, मा.माने, मा.खांडकेकर, 
मा.गायकवाड, मा.कुलकण , मा.दरगुडेु , मा.थोरवे - सहा.आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.च हाण - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले -मु यलेखापाल, मा.काची, मा.दधेकरु , 
मा.िनकम, मा.शरद जाधव, मा.साळवी, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , 
मा.केदार  - काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शा.अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे -
.िश णािधकार   (मा य.), मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.च हाण – आरो य 

कायकार  अिधकार , मा.बोदडे - शासन अिधकार (जनतासंपक) हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

----------- 

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

----------- 
(१)   ध वंतर  वा य योजना २०१३ काया वत करणेकामी मा.आयु  यांचे तावास 

शासक य मा यता देणेबाबत सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची 
मागणी मतास टाकणेत आली असता - 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

 

(२) पंपर  िचंचवड शहराम ये (२४X७ माणे) पाणीपुरवठा करणे (Continuous 24X7 

pressurised water supply project) या क पासाठ  शासक य मा यता 
िमळणेकामी मा.आयु  यांचे तावास शासक य मा यता देणेबाबत सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली 
असता - 
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अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

  अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

----------- 
िनयु या 

 

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २०(५) म ये तरतूद 
के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम ३१ अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना ारे करणे. 
 

मा.नगरसिचव - वषय मांक १ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा 
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणे कर ता सदर 
कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खा ीपूवक पुरेसे ितिनधी व 
िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद कर यात आली. तसेच 
र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला मा.सद य या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा, 
गटांचा, आघाड चा कंवा ं टचा असेल याच मा यता ा  प ा या, न दणीकृत प ा या, 
गटा या आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे असून व मान 
मा. थायी सिमतीचे दनांक १ माच २०१४ रोजी दपार  िनवृ  होणारे सद यांची नांवे ु
पुढ ल माणे -   

१) मा.जगताप नवनाथ द ू -रा वाद  काँ ेस पाट  २) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे - रा वाद  
काँ ेस पाट  ३) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके - रा वाद  काँ ेस पाट  ४) मा. वनया 
दप (आबा) तापक र - रा वाद  काँ ेस पाट  ५) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  - रा वाद  

काँ ेस पाट  ६) मा.जगद श शे ट  – रा वाद  काँ ेस पाट  ७) मा. छाया जग नाथ साबळे - 
रा वाद  काँ ेस पाट  व ८) मा.भालेकर अ णा दलीप – भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  
काँ ेस णत अप  (आघाड ) 

या माणे रा वाद  काँ ेस प  – ७  भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत 
अप  (आघाड ) – १ या प यबलाबल माणे िनयु या करणे कर ता-  

रा वाद  काँ ेस पाट या गटने या मा.मंगलाताई अशोक कदम यांनी यां या प ाचे ७ 
मा.सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावीत - (बंद लखोटा देणेत 
आला.) 

भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाड ) गटनेते मा. वनोद 
जयवंत नढे यांनी यां या प ा या १ मा.सद याचे नाव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 
मा.महापौरांकडे ावे. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
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यानंतर -   

मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  नांवे 
मा.आ णा बोदडे, शासन अिधकार , जनसंपक वभाग यांनी सभागृहात वाचून दाख वली ती 
पुढ ल माणे -  
१) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी– रा वाद  काँ ेस पाट  २) मा.गायकवाड सं या सुरदास         
- रा वाद  काँ ेस पाट  ३) मा.भालेकर शांताराम क ड बा उफ एस.के.बापु- रा वाद  काँ ेस 
पाट  ४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग- रा वाद  काँ ेस पाट  ५) मा.तरस बाळासाहेब 
जयवंत- रा वाद  काँ ेस पाट  ६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड – रा वाद  काँ ेस 
पाट  ७) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे- रा वाद  काँ ेस पाट  ८) मा. साद शे ट  

भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाड )  
------------------ 

ठराव मांक - ४७१/१      वषय मांक -  १  

दनांक - २०/२/२०१४                      वभाग - नगरसिचव             

थायी सिमती सद य 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २० (५) म ये तरतूद के या माणे मा. थायी 
सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ 
अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच े कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनिध व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत 

प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/प नेता/गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळां या माणात 
१) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी - रा वाद  काँ ेस पाट  २) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
- रा वाद  काँ ेस पाट  ३) मा.भालेकर शांताराम क ड बा उफ एस.के.बापु - रा वाद  काँ ेस 
पाट  ४) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग - रा वाद  काँ ेस पाट  ५) मा.तरस बाळासाहेब 
जयवंत - रा वाद  काँ ेस पाट  ६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड - रा वाद  काँ ेस 
पाट  ७) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे - रा वाद  काँ ेस पाट   व ८) मा. साद 
शे ट  भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाड )  

या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीचे 
मा.सद य हणून नामिनदशना ारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत 
आहे.  

 
 

              महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
  ------------------------- 
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(नामिनदशना ारे िनयु  कर यात आले या स मा.सद यांचा मा.महापौर, मा.उपमहापौर, 
मा.सभागृहनेते, मा. थायी सिमती अ य , सव प ीय गटनेते यां या वतीने स कार कर यात 
आला.)   
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, आज या या सभेत िश ण मंडळ व वृ  ािधकरण 
सिमतीचे बजेट आहे. या वषयांवर सवाना चचा करता यावी हणून वषय . ४ व ९ 
ाधा याने घे यात यावेत अशी वनंती करते.  

 

मा.अपणाताई डोके – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महापौर - वषय . ४ व ९ ाधा याने घे यात येत आहेत.  
 

मा.अपणाताई डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

        वषय मांक - ४ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/१९५१/२०१४, द.७/१/२०१४ 
     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६४० द.१६/१/२०१४ 
 

    िश ण मंडळाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०६,१६,६२,०००/- चे व सन 
२०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क र. .१०१,८६,२२,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले अस याने 
यास तसेच िश ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती आहे. 

 
   तपशील       तरतूद वाढ कोट म ये 

 १) दरवष  शालेय व ा याना रेनकोट दे यात यावेत.   (र. .१.२० लाख) 
 २) दरवष  शालेय व ा याना वेटर दे यात यावेत.   (र. .१.७५ लाख) 
 ३) मनपा शाळां या सव इमारतीवर वीज रोधक यं णा बस वण े (र. .२.०० लाख) 
 ४) ई-लन ग क प मनपा शाळेत चालू करणे   (र. .१.५० लाख) 
     (एकूण अपे त वाढ र कम पये ६ कोट  ४५ लाख फ ) 
  वर ल माणे १ ते ४ कमान संयु क माग यांबाबत आपण आप या अिधकाराम ये 

तरतुद म ये वाढ करणे अथवा न याने तरतूद करणे बाबत. मा. थायी सिमती सभेम ये िनणय 
यावा अशी वनंती आहे. 

  तसेच उपरो  वषयानुसार सन २०१४-१५ या तरतुद म ये सव ाथिमक शाळांसाठ         
१)  वीजरोधक यं णा २) प याचे पाणी फ टरेशन यं णा ३) एलइड  नसाठ  मा.िश ण 
मंडळ सिमतीने ता वत केलेले होते. ते मंजूर करणेत यावे. ४) सव व ा याना 
रेनकोट/ वेटर सालाबादा माणे याह  वष  दले जावेत यासाठ  आव यक तरतूद हावी.               

५) बालवाड  िश कांची मानधन वाढ ची मागणी अनेक दवसांपासून लं बत आहे. स या 
दे यात येत असलेले मानधन अपुरे आहे. ६) तसेच थायी आ थापना खचाम ये वाढ करणेत 
यावी. ७) ई-लन ग यं णा व बायोमॅ क हजेर  यं णा येक शाळेम ये बस वणेकामी 
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आव यक तरतुद करणे गरजेचे आहे. वर ल माणे १ ते ७ माग यांबाबत तरतुद म ये वाढ 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा.भारती फरांदे– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते – तसेच बुट, 
रेनकोट, वेटर कंपनीकडून खरेद  करणेत यावेत. अ पवयीन मुलींना दर म हना नॅप कन देणेत 
यावेत. शालेय सा ह य / खेळणी ँ डेड कंपनीकडून खरेद  करणेत यावेत. सव शाळांमधून / 
वगामधून कॅमेरे बस वणेत यावेत, अ र सुधार योजना राब वणेत यावी. सेमी इं लश / 
इं लश शाळा, इं जी मा यम शाळा सु  करणेत या यात. नामां कत शाळांना शाळा द क 
देणेत या यात. या माणे अंमलबजावणी क न एकाच म ह यात सव टडर प लश कर यास 
मा यता देणेत यावी. 
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, िश ण मंडळाचा वषय ाधा याने घेतला आहे. मूळ 
वषयाला उपसूचना दे यात येत आहे – पंपर  िचंचवड िश ण मंडळ अंतगत बालवाड  
िश का कायरत आहेत. यांना स या िमळणारे मानधन अ यंत कमी आहे. याम ये वाढ 
करणेबाबतची मागणी अनेक दवसांपासुन लं बत आहे. पुढ ल माणे मानधन ट यानुसार 
वाढ वणेसाठ  ताव सादर कर यात आला. 
 

अ. . तपिशल/मानधन ट पा स याचे 
मानधन 

मागणीनुसार 
वाढ वणेचे मानधन 

१ १ ते ५ वष सेवा पुण ३५००/- ७०००/- 
२ ५.१ ते १० वष सेवा ४०००/- ८०००/- 
३ १०.१ ते १५ वष सेवा ४५००/- ९०००/- 
४ १५.१ ते २० वष सेवा ५०००/- १००००/- 
५ २० वषा या पुढ ल सेवा झाले या सव 

बालवाड ताई िश का / से वका 
५५००/- ११०००/- 

 
  वर ल माणे बालवाड ताई िश का व से वका यां या मानधनाम ये ट यानुसार वाढ 
कर यास मा यता दे यात यावी. 
 

(१) सदरचा वषय वाढ व खचासह मा य कर यात यावा.  
 

(२) िश कांना िश ण (Training) देणेबाबत वाढ व खचास मा यता दे यात यावी.  ३० 
लाख वाढ व तरतूद कर यास (मूळ अंदाजप कात केले या तरतूद  यित र ) मा यता 
दे यात यावी.  
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मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळाचे बजेट आ यानंतर 
खरेतर मला वाटले होते, सवाचे हात बोल यासाठ  वर जातील. खरेतर दरवष  िश ण मंडळाचे 
बजेट आ यानंतर सभागृहात चचा होते. डॉ. ीकर परदेशी यांनी बजेट करत असताना 
ामु याने रेनकोट, वेटर इ. शालेय व तू दे यासंदभात बजेटम ये काटछाट केली होती. आज 

काय प र थती आहे? ाथिमक िश ण वभागाचे मुख अित र  आयु  मा.तानाजी िशंदे 
यासपीठावर आहेत. अित र  आयु ांनी संपूण िश ण मंडळाचा, संपूण शाळांचा दौरा केला 
होता. यात पा हले होते. मी देखील अनेक शाळांम ये जाऊन पा हले होते. आज देखील 
िश ण मंडळाचे िश ण घेणा-या चवथी पाचवी या व ा याना नीट वाचता सु ा येत नाह . या 
सभागृहात बजेट सादर करत असताना कोण याह  सद याचा बजेट मंजूर करायला वरोध 
नसतो. महापािलकेकडून कती कोट  खच कर यात येतात, याला वरोध नसतो. परंतू आज 
िश णाचा दजा पा हलातर तो खालवतोय. महापािलका े ात िश ण घेणा-या व ा याची 
सं या दरवष  कमी होते आहे. दर वषाला ४ ते ५,००० व ाथ  सं या कमी होत चालली आहे. 
तरतूद त वाढ केली आहे. उपसूचने ारे वाढ कर यात आली आहे. यात शालेय व ा याना 
रेनकोट दे यासाठ  .१,२०,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे. स मतेबाबत 
.१,७५,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे. शालेय इमारतींवर वीजरोधक यं णा 

बस व यासाठ  जवळपास .२,००,००,०००/- इतक  तरतूद कर यात आली आहे. ई-लिनग 
साठ  .१,५०,००,०००/- तरतूद कर यात आली आहे. खरेतर या सग या तरतूद  होत असताना 
तरतूद करायला घेता ते हा ामु याने उपसूचने ारे देत असताना वतः या वाथापोट , 
वतःला काह  फायदा िमळावा हणून काह  मंडळ ंनी जा णवपूवक ह  तरतूद केली आहे. माझे 

सद यांना सांगणे आहे, तुम या प रसरात ाथिमक िश ण सं थां या शाळा आहेत ितथे तु ह  
जाऊन पा हले पाह जे. महापािलके या वतीने चाल व या जाणा-या शाळांम ये मुलांना खरोखर 
िश ण िमळते का? आज या ठकाणी मनपा े ात इं जी मा यमा या शाळा चालू आहेत 
ितथे जवळपास पालकांकडून ४०,०००, १५,००० पये घेतले जातात. तर सु ा ते वेट ंगला 
असतात. या या चांग या शाळा आहेत, ितथे पालक पैसे देऊन मुलांना या शाळांम ये 
टाकायचा य  करतात. दसर कडे महापािलके या शाळांम येु  मुले यावीत, यांनी िश ण 
यावे या कोणातून महापािलका को यावधी पये खच करते. िश णाबाबत महापािलकेचा 

आज तसा दजा रा हलेला नाह . आ ह  सभागृहात सात याने मागणी करतो. तर देखील 
बजेटम ये तरतूद कर यापिलकडे िश ण मंडळाचा कारभार रा हलेला नाह . स मा.सद यांनी 
सांिगत या माणे िश कांची बदली कर यापयत िश ण मंडळ ल  घालते. आज ामु याने 
मराठ  मा यमातून िश ण दले जाते. यांचा दजा खालावत चालला आहे. सभागृहात 
सात याने सांिगतले जाते. सद य ओरड करतात. यात सुधारणा होत नाह . बदल होत नाह . 
ाथिमक िश ण देणा-या सं था यां यात बदल होत नाह  ह  ददवाची बाब आहेू . या ठकाणी 
फ ेशन यं णा बस व यासंदभात वषय आहे. हा या पद वषय आहे. गेले ३/४ वषापूव  
मा. थायी सिमती या मा यमातून फ ेशन यं णा बस व यासाठ  .५० लाख खच क न ते 
शाळांम ये बस व यात आले होते. यावेळ  मी सांिगतले होते, ६ म ह यांत हे बंद पडणार 
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आहेत. ६ म ह यांनंतर एकह  फ टर चालू न हता. फ  ठेकेदारांना पोस यासाठ  हे करतो 
का? कोणासाठ  करतो? आज हे ददवाने सांगावे लागते आहेू . िश ण मंडळाचे बजेट होत 
असताना केवळ कोण यातर  ठेकेदाराला पुढे ठेवून बजेट केले जाते. गर ब मुलां या 
िश णासाठ  खच केला जात नाह . ाथिमक िश ण मंडळाचे बजेट केवळ ठेकेदारासाठ  केले 
जाते काय अशी प र थती आहे हे ददवाने सांगावे लागतेू . िश ण मंडळात जाऊन पा हलेतर 
िश ण मंडळाचा कारभार केवळ ठेकेदारांसाठ  चालू आहे. ह  सं था मुलांसाठ  चालू नाह तर 
केवळ िश कांना नोक-या दे यासाठ , शासना या वतीने पगार दे यासाठ  चालू आहे. हे 
गांिभयाने घेतले पाह जे. ए ककडे मराठ  मा यमां या शाळांमधून मुले कमी होत आहेत. 
आईवड ल यांना या शाळांम ये ठेवत नाह त. दसर कडे ाथिमक िश ण व आरो य ह  ु
ामु याने महापािलकेची कत ये आहेत. यापासून आपण दर चाललोय हे यातून दसून येतेू  

आहे. हे गांिभयाने घेतले पा हजे. बजेटला मंजूर  देत असताना तरतूद करत असताना केवळ 
कोट कोट ंची तरतूद करतो. केवळ कशासाठ  तरतूद करतो यापे ा जी मुले महापािलके या 
शाळेत िश ण घेतात, ती गर बांची, झोपडप ट वािसयांची मुले आहेत. यांचे आईवड ल यांना 
इं जी मा यमां या शाळांमधून िशकवू शकत नाह त. अशांची मुले महापािलके या शाळेत 
िश ण घेतात. यांचा दजा सुधार याचे काम झाले पाह जे. केवळ बजेट आले हणून याला 
मा यता देणे या पिलकडेह  पाह ले पाह जे. यां या िश णाचा दजा सुधारावा एवढेच 
यािनिम ाने सांगतो. 

 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळाचे बजेट वाढत चालले 
आहे. वॉडात काम कर यासाठ  बजेट कमी होत चालले आहे. मी नुकतेच बजेट पाह ले. गे या 
वषापे ा भागासाठ  द ड कोट  कमी दले होते. भागातली कामे हणजे मटेन सचे काम. 
ितथे २५% कमी केले जातात. इथे िश ण मंडळ सद यांचे बजेट वाढत चालले आहे. शाळांची 
प र थती काय आहे. तु ह  हणता शाळेत ऍडिमशन घेतात. आप याकडे १/३ सु ा मुले 
शाळेत नाह त. िनगड म ये २ शाळा आहेत. या दो ह  शाळांम ये व ाथ  सं या २४०० होती. 
आज लोकसं या ५० पट वाढली आहे. मुले मा  फ  २५% आहेत. ६०० मुले आहेत. इतर 
ठकाणी या- या ठकाणी महापािलके या शाळा आहेत, ितथे व ाथ  सं या कमी होत 
चालली आहे. याचे कारण आपण शोधून काढले नाह . महापािलके या शाळेत सग या सु वधा 
देतात. लोक ५०,०००/- देऊन खाजगी शाळेत वेश घेतात. याचे कारण शोधले पाह जे. 
िश णाची प त चुक ची आहे. वािलट  खराब असेल तर याकडे ल  दले पाह जे. दसरे ु
हणजे िश ण सा ह य वाटप करताना थंड नंतर वेटर, पावसा यानंतर रेनकोट देतो अशी 

प र थती आहे. आज या दो ह  आयटमम ये ५/१० कोट  खच करावेत हा वचार करायची 
वेळ आलेली आहे. िसझनम ये सा ह य िमळत नसेल तर याचा उपयोग काय. २/३ वषातून 
एकदा वेटर ायचा, रेनकोट ायचा असा वचार करावा. आपण २/३ वष एक रेनकोट कंवा 
वेटर चालवतो. इं जी िमड यम शाळा येक झोनम ये सु  करा. मला वाटत नाह , आप या 

शाळेतील िशकव याला वािलट  आहे. टिचंग एकदम खराब आहे. माझी आप याला वनंती 
आहे, हजेर त मुले कमी होत चालली आहेत. याचे कारण शोधून काढा. िश णाची वािलट  
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सुधारायचा य  करा. ३/४ वषात एकदा वेटर/रेनकोट ा. यासाठ  जे बजेट खच करणार 
ते इतर ठकाणी खच क  शकतो.  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा.आर.एस.कुमार यांनी 
सांिगतले ते यो य आहे. महापािलके या शाळांची सं या का रोडावत चालली आहे? मा या 
भागात २ शाळा आहेत. यात पुणे-मंुबई हायवे पिलकडून मुले शाळेत येतात. ितथे बसची 
यव था करावी. मी प  देऊन सु ा उ र येत नाह . या ीने वचार करा. हणजे शाळेतील 
व ाथ  सं या वाढत जाईल.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळा या बजेटसंदभात आ ा 
मा. ीरंग बारणे यांनी काह  वषय मांडले आहेत. िन तच या वषयाशी मी देखील सहमत 
आहे. लम भागातली मुले ाथिमक शाळांम ये िशकत असतात. यांना खाजगी शाळांम ये 
जाता येत नाह  हणून पािलके या शाळेत जातात. आ हाला लाज वाटत,े आज देखील चवथी, 
पाचवी या मुलांना वाचता येत नाह . मुलांना वाचता आले पाह जे, िल हता आले पाह जे. यांचे 
चावड  वाचन घे यात आले ते हा ब-याच मुलांना वाचता आले नाह . ह  मुले याय या आधीच 
यांनी धडा वाचलेला असतो. पु तकातले बरे वाचतात. आपण दसरे एखादे पु तक वाचायला ु
दलेतर यांना वाचता येत नाह . वचारले तर हणतात, आ हाला वाचता येत नाह . करोडो 
पये िश ण मंडळासाठ  देतोय. िश कांचा पगार िन त वाढवावा. पण शाळेचा दजा वाढला 

पाह जे. आजदेखील महापािलके या शाळेत पा हलेतर आपण फ  सा ह य दे याचे काम 
करतोय. सा ह य देत असताना मागे २ वषापूव  रेनकोटचा वषय गाजला होता. कमलेश 
नावा या ठेकेदाराचे पुढे काय झाले. याला तु ह  लॅकिल टम ये टाकले का नाह  काह  
मा हत नाह . तो आजदेखील महापािलकेत काम करतोय. रेनकोट दलातर तो चीर पडून फाटून 
जातो. मग असे रेनकोट कशासाठ  देतोय. असे रेनकोट मुलांनी पावसा यात घातलेले कधीच 
पाह ले नाह त. मी महापािलके या शाळे या बाजूलाच रहायला आहे. ऊद मा यमू , इं जी 
मा यम, मराठ  मा यम अशा एकूण ४ शाळा मा या वॉडात आहेत. रेनकोट फ  खरेद  केला 
जातो, एवढे मा हती आहे. ते मुलांपयत पोचतात का नाह त. मुले हे रेनकोट घालतात का नाह  
हे आजदेखील पा हलेले नाह . माझी न तेची, आ हाची कळकळ ची वनंती आहे, हा रेनकोट 
पुरवून टाका. रेनकोटऐवजी छ या ा, रेनकोट देऊ नका. रेनकोटचा वषय वगळून बजेट मंजूर 
करा. दसर कडे शाळेत िश क कमी आहेतु . मुलांची सं या कमी होत चालली आहे. आम या 
भागात प हली, दसर त ऍडिमशन ु घेताना पा हलेतर कमीतकमी २०० मुलांची तफावत जाणवते 
आहे. दरवष  मुले वाढत असतात. यावष  मुले कमी झाली आहेत. शाळेत एखा ा मुलाला 
खरचटले कंवा लागलेतर फ ट-एड बॉ स नसतो. नगरपािलके या दवाखा यातील डॉ टर तो 
देत नाह त. बुट, मोजे, वेटर यात जा तीत जा त ल  घालतो. यावर करोडो पये खच 
करतो. माझी आ हाची, न तेची वनंती आहे क , छो या-छो या गो ींकडेह  ल  ा. खरेद वर 
कपात करा अशी वनंती करतो.  
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मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज िश ण मंडळा या बजेटसंदभात 
चचा चालली आहे. जवळजवळ ६ कोट ंचे बजेट देतो आहोत. आ ापयत िश ण मंडळाने ल  
दले असेल, येक शाळेत जाऊन मुलांचा गणवेश पा हला तर एकाह  मुलाचा गणवेश 
यव थत दसला नाह . मुलांना खाल या दजाचे गणवेश दले जातात. बूट-सॉ स वेळेवर दले 
जात नाह त. वेटर वेळेवर िमळत नाह त. खचड  देतात, यात आ या िनघतात. पेपरम ये 
येत असते. नवीन आयु ांनी सूचवले आहे, र ािगर त खचड ऐवजी शगदा याचे लाडू दले तर 
हमो लोबीनचे माण वाढते. मी हणतो, आपणह  इथे िन त तसे करावे. लाडूचा ताव 
मांडावा. कपडे असतील यासाठ  ८/९ म हने झाले प  दले होते. प  दले असताना 
कोणतीह  व तू उपल ध झालेली नाह . िश ण मंडळाने सांिगतले, आजपयत कोणतीह  व तू 
िमळत नाह  याकडे ल  दले पाह जे. अशा प तीने शाळेचा खच वाढ यासाठ  एका ठकाणी 
६० व ाथ  बस वलेले असतात. िश क कमी आहेत. अशा प तीने आपला कारभार चालू आहे. 
यात िन तपणे ल  ावे. आयु  साहेबांनी बरेच वेळा ह जट दली आहे. शाळांना िश त 
लावली आहे. याब ल ध यवाद देतो.  
 
मा.गोर नाथ लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, दरवष  िश ण मंडळा या बजेटवर 
चचा होते. भारतीय सं वधाना या कलम ४५ म ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प पणे 
िल हले आहे, Education should be free and compulsory.  िश ण सवाना मोफत व स चे 
असावे. हणून भारतीय सं वधानात ४५वे कलम समा व  कर यात आले. महापािलका एक 
वाय  सं था आहे. हणून दवाब ीबरोबरच शहराचा चेहरामोहरा बदल यासाठ  सां कृितक, 

शै णक चळवळ मह वाची आहे. याच संदभात पुढे काय झाले. वा ट ट  मोजतो का 
वािलट  काय, हा तुमचा आमचा अनेक वषा या अनुभवाव न पाहतोय. शहरात अनेक 
ाय हेट कूलस,् इं जी मा यमा या शाळा आहेत. आपण य  करायला पाह जे होते. मराठ  

शाळा नीट चालवू शकलो नाह त. व ाथ  पटसं या रोडावत चालली आहे. मुलांना िन कृ  
आहार देतो. खरेतर आपण ल  ठेवले पाह जे. वािलट  कशा प तीने दली पाह जे. ेस 
असेल, बुटमोजे असतील, मुलांना िमळणारा आहार असेल, केवळ पैसे ायचे याकडे दल  ू
करायचे व िन कृ  सा ह य ायचे. यात करोडो पयांचा ाचार झालेला आहे. हे न याने 
सांगावे यातला भाग नाह . काह  लोकांचे लागेबांधे अस यामुळे यांनाच डो यासमोर ठेवून 
बजेट केले जाते. उ ा या भावी भारताचे भ व य असणा-या या मुलां या दधात भेसळ करताना ू
यांचे हात थरथर कापत नसतील का, खचड त ाचार करताना यांचे हात थरथर कापत 
नसतील का याचा सु ा साक याने वचार केला पाह जे. वािलट  ा. वा ट ट  नंतर बघा. ह  
महापािलका चांगली िश ण सं था उभी क  शकते हे जगासमोर ठेवू या. या अनाव यक 
गो ी आहेत. रेनकोट ठक आहे. आपणह  २/३ वष वापरतो, ते वेटर कंवा रेनकोट घेतले 
नाह त तर ट केवार  िमळणार नाह  का. केवळ काह  लोकां या हतसंबंधांसाठ  बजेट ंग होत 
असेल तर ते चुक चे आहे. याचा साक याने वचार हावा.  
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आ ा िश ण मंडळावर चचा चालू आहे. 
िश ण मंडळ हटले क , वेटर, आ ण रेनकोट, हेच सिमकरणच झाले आहे. मुलांना शालेय 
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सा ह य न देता िश कांना चांगला पगार ा. या मुलांना वेटर, रेनकोटची काह  गरज नाह . 
िश णाचा दजा ा. या गर ब मुलांना देव नैसिगक श  सु ा देतो. यामुळे यांना वेटर 
कंवा रेनकोटची काह  गरज नाह . मा याकडे म हला कामाला येतात. या मुलांसाठ  फ  
काम करतात. या म हलांनी यां या मुलांना खाजगी शाळेत घातले आहे. या हणतात, 
नगरपािलके या शाळेत घातलेतर ितथे जाऊन फ  गंुड तयार होतील. या मागचे कारण शोधा, 
ितथे िश णाचा कती दजा देतात. आ ाच नगरपािलके या शाळेत ह या झालेली होती. फ  
वेटर, रेनकोट, द र, बूट हा वषय न होता िश णाला जा तीत जा त मह व देऊन शाळांचा 

दजा वाढवावा. महापािलके या शाळांचा दजा खालावला आहे हण यापे ा आ ा या शाळांना 
दजाच नाह  आहे. ाचार या वषयावर मला जा तीत जा त बोलायचे नाह . आ ापयत 
िश ण मंडळ हटले क  वेटर, रेनकोट िशवाय दसरा वषयच नाहु . उ हाळा, पावसाळा 
या वषयी मी काह  बोलणार नाह . फ  शाळांचा दजा जा तीत जा त वाढवा ह च वनंती आहे.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,खरेतर दरवष माणे या वष ह  
िश ण मंडळा या बजेटचा वषय आला आहे. बजेटला आमचा वरोध नाह . परंतू या काह  
ुट  वाटतात, या सांगणे अ यंत गरजेचे आहे. गेले ४/५ वषापासून बघतेय, दरवष  

महापािलका शाळेतील व ाथ  सं या कमी होते आहे. या मागचे मह वाचे कारण पा हले तर 
येक आई वड लांना वाटते, मा या मुलाला इं जी मा यमा या शाळेत घातले पाह जे. ितथे 

ते जात असतात. आपण कोण याह  पालकांना अडवू शकणार नाह . मराठ  मा यमातील 
शाळांमधील व ाथ सं या कमी होत चालली आहे. काह  दवसांनी मराठ  मा यमा या शाळांत 
२ व ाथ  ५ व ाथ  अशी प र थती आप या शाळांत येऊ शकते हणून आपले िश ण 
वाईट दजा नाह  असे हणता येणार नाह . महारा  शासनाचा ८वी पयत मुलांना पास करावे 
असा िनयम आला आहे. यामुळे आई वड लांना वाटते, आपला मुलगा शाळेत गेला नाह तर  
तो पासच होणार आहे. तर पालकांना यां या मुलांनी शाळेत जावे असे वाटत नाह . ह  मुले 
शाळेत येत नाह त. आ ा मा.लोखंडे यांनी सांिगतले, १४ वषापयत सग यांना िश ण मोफत व 
स चे असले पाह जे. पण जर आईवड ल मुलांना शाळेत पाठवत नसतील तर या आई 
वड लांवर कायदेशीर कारवाई करावी असा सु ा िनयम आहे.  महापािलका शाळेतील सातवी, 
आठवी, नववीतली मुले असतील जी १८ वषा या आत आहेत, ती शाळेत का येत नाह त. 
यासाठ  पालक सु ा तेवढेच जबाबदार आहेत. यां या पालकांना बोलवून यावे. शाळा 
अ यावर सोडतात. ह  बाब आपण पाह ली पाह जे. शाळांम ये जून जुलैम ये ऍडिमशन चालू 
असतात. इं जी मा यमा या शाळांम ये सु ा ऍडिमशन चालू असते. आपलीच  
नगरसेवकांचीसु ा ह च ओरड असते. येक शाळेत पालकांचे मोच असतात, आम या मुलांना 
ऍडिमशन िमळत नाह . महापािलके या इं जी मा यमातून शाळा एलकेजी पासून का काढत 
नाह त. शासनाची अशी मा यता घेतली तर जेव या शाळा आहेत. येक गावात एक शाळा 
या माणे एक मुलांची व एक मुलींची अशा एलकेजीपासून शाळा सु  के या तर आज जे गर ब 
व ाथ  यांना गरज आहे ते िश ण घेऊ शकतात. महापािलके या इं जी मा यमा या शाळा 
सु ा आपण काढ शकतोू . मराठ  मा यमांसाठ  जे बजेट वापरतो तेच बजेट इं जी 
मा यमासाठ  वापरले पाह ज.े महारा ातील कोण यातर  पािलकेने इं जी मा यमा या शाळा 
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सु  करा यात व आपण यांचा आदश घेऊन मग आप याकडे इं जी मा यमा या शाळा सु  
करा यात. यांचा आदश घेऊन आपण शाळा सु  करणार का. आपण प हले पाऊल टाकाव.े 
पुणे शहर हे िश णाचे माहेरघर आहे. आपण शासनाकडे मागणी केली क  इं जी मा यमा या 
शाळांना परवानगी ा. यांनी परवानगी दलीतर लम भागातील गर ब व ाथ  ऍडिमशन घेऊ 
शकतात. कोण याह  कारचे फ चे बंधन नाह , कोणीह  अडवू शकत नाह . या शाळांना 
शासनाची मा यता अस यामुळे, सरकारकडून काह  घेत नाह त यामुळे ते आप या व ा याना 
ऍडिमशन देत नाह त. हणून आपण इं जी मा यमा या शाळा काढ यातर फार बरे होईल. 
दसर  मह वाची गो  आहेु , इथे बरेचसे मह वाचे मु े मांडले आहेत. या तरतूद  के या आहेत, 
यात बायोमे क हजेर साठ  तरतूद केली आहे. सीसीट ह  कॅमेरे सु ा बस वले पाह जेत. 
पंपर तील मनपा शाळेत मुलाची ह या झाली. नेमके काय होते, कशामुळे होते. येक वगात 
सीसीट ह  बसवा. खाजगी शाळेत असे का होत नाह . िश तीचा भाग हणून सीसीट ह  कॅमेरे 
शाळांम ये बस वणे गरजेचे आहे. पालकांना, व ा याना जो खाऊ देतात तो िन कृ  दजाचा 
आहे का. तो िन कृ  असेलतर कोण ठेकेदार आहे. खाऊ हा दलाच पाह जे. यात देणे हा 
भाग आहे. यात पारदशकता आण याचा य  केला पाह जे. या महापािलकेतील काह  
ठेकेदारांना सवय लागली आहे क , खचड  बंद झाली, मुलांना सकस आहार दे याची योजना 
बंद झालीतर कदािचत यांचे पोट भरणे बंद होईल का काय एवढ  यांची नाळ या याशी 
जोडली आहे. याचा अ यास करणे गरजेचे आहे. यांनी खाऊ देत असताना बालवा यांना खाऊ 
दे याचा वषय केला गेलेला आहे. या व ा याना खाऊ देताना शाळांबाहेर जे टॉल असतात, 
यांना आरो य वभागाचे िनयम आहेत. ितथे खाऊ दला जातो, यात मुरमुरे असतील, 

वेगवेगळे कार आहेत. यात नशा येणारे पदाथ सु ा ितथे वकायला ठेवलेले असतात. बोरकुट 
एक कार आहे. मुले ते घेत असतात. महानगरपािलके या येक वॉडातील कराणा माला या 
दकानात जे पदाथ असतातु , या या डेटस गेले या अ् सतात, यात काय केिमकल टाकलेले 
आहे, यात काय पदाथ टाकला आहे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. फ  शाळेत सकस 
आहार दलातर  बाहेर िमळणा-या पदाथात काह  घातले असेल तर ते आरो यासाठ  हानीकारक 
असणार आहे. इं जी िमड यम या शाळा काढ यातर नवीन पाऊल टाकले जाईल. वेटर, 
रेनकोट दरवष  दे यात यावेत ह  माझी आ ह  मागणी आहे. ठेकेदारांसाठ  बंद केलेतर  ठेकेदार 
कुठेह  घुसतील. गोरगर ब व ा याना या व तंूचे ना व य असते क , मला काह तर  िमळणार 
आहे. वेटर िमळणार आहे, रेनकोट िमळणार आहे. हणून ते शाळेत येत असतात. माझे 
आणखी सांगणे आहे, फ  खाऊ देता. वेटर इ. ला गुणव ा देत असताना अनेक कारचे 
शै णक सा ह य बाजारात उपल ध आहे. पु यात मी पाह ले आहे. अनेक एनजीओ सं था 
आहेत, या खरोखर च वखचाने काम करत असतात. कल कर कंपनी आहे, जी शै णक 
सा ह य पुर वते. अ यंत संुदर सा ह य दले जाते. ग णत हा अ यासाचा वषय आहे. जी.के.चे 
पु तक देतात. या बजेटचा काह  ह सा यासाठ  वापरला तर ना व य बघायला िमळाले तर 
मुले शाळेत येतात. एखादा धडा िशकवला तर मुलांना समजत नाह  पण तेच ट. ह .वर 
काटूनमधून िशकवले तर मुलांना लगेच कळते. मुले ट. ह .वरचे काटून दररोज कमान २ तास 
तर  बघत असतात. याचा अथ यांना या प तीचे शै णक सा ह य उपल ध क न दलेतर 
महापािलके या शाळेत असे असेल तर व ाथ  ते िशकू शकतात, व ाथ  सं या वाढ शकतेू . 



 

 
16 

व ाथ  सं या वाढली पाह जे हे फ  बोलून चालणार नाह . यासाठ  पयाय शोधले पाह जेत. 
इं जी मा यमा या शाळा हा अ यंत भावी पयाय ठरेल. िश कांना इतर कामे सांगू नयेत. 
यांना िनवडणूक चे काम सांिगतले जाते. नवीन आय़ु  साहेबांचे प  वाचले आहे क  शालेय 

सिमतीचा अ य  पालक असला पाह जे. िश कांना अ य कामे दली गेली नाह  पाह जेत. तसे 
झालेतरच महापािलका शाळेचा दजा सुधा  शकतो. पुणे ज ात क डलेवाड तील 
ज हाप रषदे या शाळेचा िनकाल खाजगी शाळेपे ा चांगला, शंभर ट के आहे. यांची वतःची 
िश त आहे. कोणीह  ह त ेप क  शकत नाह . प हलीचा व ाथ  उलटे पाढे वाचू शकतो. ितथे 
िलयंट व ाथ  तयार होतात, असे िश क आहेत, असे वातावरण आहे. ट. ह . असतो. आज 

असे नवीन िच पट येत आहेत जे मुलां या भ वत यावर, वतणुक वर अवलंबून असतात. यातून 
आजचा व ाथ  घडणार आहे. आ ह  सु ा महापािलके या शाळेत िशकलो आहोत. परंतू 
आज या मुलां या अपे ा वेग या आहेत. याची पूतता आपण केलीतर आजचा व ाथ  
राहणार आहे, आपली शाळा राहणार आहे.  
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,या ठकाणी िश ण मंडळा या बजेटचा 
वषय चचसाठ  आला आहे. मला सभागृहात येऊन दोन वष झाली. गे या वष  िश ण 
मंडळा या बजेटवर चचा होत असताना अनेक गो ी ऐक या. ने यां या त डातून श द येतो 
आहे रेनकोट, वेटर. परंतु मला या ठकाणी सभागृहाचे ल  वेग या गो ींकडे वेधायच ेआहे. 
नुसतेच वेटर, रेनकोटवर चचा क न भागणार नाह . ाथिमक िश ण मंडळा या १३६ शाळा 
आहेत. मा. डा सिमतीचा सभापती या ना याने मी सांगू इ छतो क , जी मुले प हली पासून 
७वी पयत िश ण घेतात ितथे खेळ हा कार िश लक रा हलेला नाह . याचे कारण िश ण 
मंडळाने शोधले नाह . याचे कारण एकच आहे, िश ण मंडळा या ाथिमक शाळेत डा 
िश क नाह त. ितथे कोणताह  खेळ मुलांना िशक वला जात नाह . ह  बाब खरेतर िश ण 
मंडळाने गांिभयाने यायला पाह जे. येक शाळेत एक डा िश क पाह जे आहे. या 
बजेटम ये यासाठ  तरतूद करणे गरजेचे होते असे मला वाटते हणून हा वषय वाचून 
सांगतो. डा वभागाचे डा िश क गेले ४/५ वष बीएलओ या कामाला लावले जातात. 
ाथिमक शाळेला यांचा काह  उपयोग नाह . परंतू मला वाटते या ठकाणी अनुदान प तीने 

िश ण नेम याबाबत आप यात हा वषय होतो हणून वनंती करतो. ाथिमक शाळेवर हे 
िश क नेमलेतर शहरात अनेक खेळाडू तयार होतील. व ा या या मा यमातून िशकणारा 
खेळाडू रा ीय खेळाडू होऊ शकतो. यात गांिभयाने ल  ावे अशी मी वनंती करतो. या 
वषयाबरोबर मला सांगायचे आहे, िश ण मंडळाचे बजेट मंजूर के यानंतर वषभरात िश ण 
मंडळा या मा यमातून कोणताह  वचार होत नाह . मा य़ा वॉडात ाथिमक शाळेचे आर ण 
. ३५५ आहे. गेले १० वष याकडे दल  झाले आहेू . आ ा मा याकडे मुलांना बसायला जागा 

नाह . खेळायला ं डांगण नाह . गेले २ वष डा सिमतीत मी यावर आवाज उठवला आहे. 
परंतू  सुटला आहे का असा  मनात येतो. यावर चचा झालेली नाह . या बजेट या 
िनिम ाने सांगतो, मा या वभागात लम ए रया आहे. गर ब व ाथ  व ािथनी आहेत. यांना 
िशकव यासाठ , बस यासाठ  जागेचा अभाव आहे. खेळायला डांगण नाह . या बजेटबरोबर 
मा या सूचनांचा वचार क न या आर णांबाबत कायवाह  क न डांगण तयार करावे. ितथे 



 

 
17 

व ा यासाठ  एक शाळा िनमाण करावी. तरच लम ए रयातील व ा याना याय िमळेल.  
आपण ख-या अथाने बजेटला मा यता दली असे सभागृहाला वाटेल अशी वनंती करतो. 
 
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बजेटचा वषय आहे. या वषयाला 
माझा वरोध नाह . परंतू िश णाचा दजा घसरत चालला आहे. व ाथ  सं या कमी होत 
चालली आहे. व ाथ  कमी होत चालले आहेत मग बजेट का वाढत चालले आहे. या गो ीचा 
ताळमेळ कुठेतर  बसला पा हजे. खरेतर महापािलके या शाळांचा दजा चांगला असेल तर कती 
िश कांची मुले, कती अिधका-यांची मुले व कती नगरसेवकांची मुले या शाळेत आहेत. 
एखा ाची सु ा नसतील. गर बाचंी मुलेच ितथे जातात. िश कांचीसु ा मुले ाय हेट शाळेत 
असतात. कारण काय हेचक  शाळांना दजा नाह . परवा मी केशवनगरमधील मनपा या शाळेत 
गेलो होतो ते हा चवथीतील मुलांना पाढा येत नाह , वाचता सु ा येत न हते. यात ितथ या 
िश कांचा दोष नाह . शासक य कामासाठ  िश कांना कामाला लावतोय. जनगणना असेल, 
मतदार न दणी असेल, इतर काह  असेल तर. िश कांना यांची बेिसक जबाबदार  सांिगतली 
क  िश कांनी िश णा यित र  कोणतेह  काम क  नये. तरच ते चांग या प तीने िश ण 
देतील. केशवनगर शाळेत १७० मुले आहेत. प हली, चवथी व सातवीचे वग एक  बसतात. 
दसरु , ितसर  व सहावीचे वग एक  बसतात. आ ा िश कांची सं या कमीकमी होत ४ 
झालेली आहे. १७० व ाथ ना प हली ते सातवीपयत ४ िश क िश ण देणार असतील तर 
व ा याना िश ण कसे देतील. व ाथ  सं या कमी होत चालली आहेतर शासन मा यता 
देणार नाह . हे कती यो य कंवा अयो य आहे याचा आपण वचार करावा. चांगले िनणय 
घेऊन जे गोरगर ब व ाथ  असतील, यांना खरोखर च िश णाची जाण असेल यांना 
खरोखर च िश ण िमळाले पाह ज.े जे गर ब आहेत यांना मोफत िश ण िमळाले पाह जे. 
िश णाबरोबर दजा सु ा पाह जे. दजा नसेल तर िश ण कसे देणार. या सव गो ींचा आपण 
वचार करावा. िश कांना इले शन युट  कंवा इतर कामे सांगू नयेत. फ  िश णाचा दजा 
सुधारत येईल तशी कामे ावीत. आठवी पयत मुले पास होतच आहेत. िश कह  दल  करत ू
असतील. आठवीनंतर बघू या, या गो ीचा आढावा घेतला गेला पाह जे. मुलांना पाढा येतो का, 
वाचता येते का, िल हता येते का, ग णतातील, इितहासातील ान कतपत आहे यात न क  
ल  देऊन चौकशी केली पाह जे. बजेट वषयी त ार नाह . बजेट वाढत असताना दजा व 
मुलांची सं या वाढावी ह च अपे ा आहे.  
 
मा.अपणाताई डोके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर सालाबाद माणे िश ण 
मंडळा या बजेटचा वषय मा यतेसाठ  सभागृहापुढे येत असताना नेहमी माणे जून म हना 
आला क  िश ण मंडळ पेपरम ये गाजत असते. या व तू आपण मुलांना पुरवतो या कधीच 
वेळेवर देऊ शकत नाह  ह  सग यात मोठ  खंत आहे. या व तू देतो, या दजदार द या 
गे या पाह जेत. या नामवंत कंपनी या असतील, या सं था या व तू पुरवतात या सं था 
खा ीने वेळेवर देतील अशा सं थांनाच काम दले गेले पाह जे. शालेय व तंूबरोबर बजेटम ये 
व ा या या आरो याचा वषय असेल, व ा यामधील वाचनाची आवड दवस दवस कमी होते 
आहे, यासाठ  शाळांम ये लाय र  असावी. शाळेत वेगवेग या पधा पर ा घे यात या यात 
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या खाजगी शाळांत पाहायला िमळतात. याचे िनयोजन, यासाठ ची तरतूद सु ा या 
बजेटम ये पाह जे आहे. इं जी मा यम पधत टक यासाठ  अ याव यक आहे. आज 
मराठ बरोबर  सेमीइं जी-मराठ  अशा मा यमा या शाळांना सु वात करत असाल तर यासाठ  
िन त य  असेल पाह जेत. ऑिल पयाड असेल, ऍबॅकस असेल, शहरात खाजगी शाळांम ये 
वेश िमळ यासाठ  अनेक पालक नगरसेवकांकडे येतात. शहरात अशा बोटावर मोज याइत या 

शाळा आहेत ितथे वेशासाठ  पालक दोन/दोन दवस शाळे या गेटवर उभे असतात. अशी 
प र थती असताना महापािलके या एव या चांग या शाळा असताना, एवढे मोठे बजेट देत 
असताना दजा सुधारत नाह . आ ा आ मप र ण, आ मिचंतन करायची वेळ आली आहे. 
िन तपणे व तंूबरोबर मुलांना पधत टक यासाठ  काय देतोय, आरो य वषयी जाग कता 
असेल तर, मुलांना वेगवेग या गो ी कशा देता येतील तसेच खेळां वषयी यांना आवड िनमाण 
कर यासाठ  वेगवेगळे खेळ जसे फूटबॉल असेल, केट असेल, बेसबॉल असेल मुलांना अशा 
चांग या गो ी कशा उपल ध क न देता येतील, यासाठ  बजेटम ये थो याफार माणात तर  
तरतूद असायला हवी होती. आ ातर  सु वात करायला हवी आहे. या दशेने वाटचाल असावी 
असे वाटते. िन तच दरवष  िश ण मंडळा या बजेटचा वषय आ यावर सद य बोलतात पण 
जे हायचे ते होते. हणून मी या ठकाणी वनंती करेल क , आप या िश णाचा दजा व 
शाळेची यव था व मुलांना खूप काह  शै णक बाबतीत दे याचा य  करावा हे या ठकाणी 
माडंते. 
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर िश ण मंडळाचे बजेट मांडलेतर 
िन तपण े सग यांना खूप बोलायचे असते. मो या माणात चचा करायची असते. कारण 
व तु थती तशीच घडते. हणून चचा करावीशी वाटते. खरेतर सद य पाहतोय. १० वषाचा 
आलेख, व ाथ  सं या पा हलीतर तो आलेख उतरताना दसतेय. परंतू बजेटचा आलेख मा  
वाढताना दसतोय. नेमके काय झाले आहे. खरेतर लागणारे सा ह य कमी हायला पाह जे 
होते. पण हरकत नाह . नेहमी हटले जाते, आजचा व ाथ  उ ाचा नागर क आहे. या 
व ा याना ख-या अथाने जीवंत प दे यासाठ  िश ण मंडळ कंवा महापािलका काय 
जबाबदार  पाहतेय. कुठेतर  आपण फ  खरेद  हे एकच ल य, हेच िश ण मंडळाचे ीदवा य 
आहे. असे न पाहता न वचार करता यांनी इथे याद  दली पाह जे क , आमचा ३६ 
शाळांम ये मागील वष  व ाथ  सं या २० होती ती ३०, ४० ४५ केली असे का होत नाह . 

येक वष  हा खच हवा आहे, तो खच हवा आहे. खच पाहता तो खच करायचा अिधकार 
िन तपणे आपला आहे असे आ हाला वाटते. एकह  सद य इथे नाह  हणणार नाह , पु हा 
रेनकोट खरेद , वेटर खरेद . खरोखरच सांगा, आमची सग यांची मुले खाजगी शाळेत 
िशकतात. आ ह  ३,०००/- म ह याची फ  भरतो. वेटर एकदा घेत यानंतर ४ वष तर  
वापरतो. आिथक स म पालकांना दरवष  यायची गरज लागत नाह . परंतू गर ब 
व ा यानाच का लागते कारण आमचा दजाच चांगला नसतो हे िन तपणे सांगावे लागेल. 
आप या मो या भावाचा रेनकोट छोटा भाऊ सु ा वापरतो. वषभर वापर या जात नाह त. परंतू 
कुठेतर  या व तू घेत असताना या व तंूचा दजा वािलट  सग या गो ी बघणेदेखील गरजेचे 
आहे. शाळेत मुलांना जे गणवेश वाटतात, ते हा याचे आधी माप घेतो, शो डर, नंतर कंबरेचे 
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माप सग या गो ींच े माण असते. महापािलकेतील मुलां या गणवेशाची अव था पहा. 
गुड यापासून हातभर काच असते, कंबरेचे हकच नसतेु , मग कंबरे या मधली गॅप असते, असे 
का होते. कापड घेत असताना याचा दजा पाहणे मा हतच नाह   िन वदा या काढायची, 
टडर ोसेस करायची, ग णते मांडायची. आज २६ जानेवार पयत सु ा महापािलके या शाळांतील 
मुलांना कपडे िमळाले न हते. हाईट शट, रेड कलरची पॅ ट िमळाली न हती. यावर तु ह  काय 
ऍ शन घेतली. फ  िश कांवर ऍ शन घेऊन सगळे  िमटत नाह त. खरेतर तुक या कमी 
होत आहेत या मागची कारणे शोधली पाह जेत. कोणीह  हणावे, मो या सं येवर शाळेत 
व ाथ  आहेत का नाह त. मा.शारदा बाबर हणा या आहेत, आमची कामवाली हणते, आ ह  
धुणीभांड  का करतो. आम या मुलांना इं जी मा यमा या शाळेत घालायचे आहे. हा यांचा 
अ टाहास असतो. पािलके या शाळेत मुलाला चांगले वळण लागणार नाह . ह  िभती, धाकधूक 
ित या मनात असते. ितला मा हती असते  ितला ितचे कुटंूब गती या मागावर यायचे आहे. 
िन तपणे गतीचा माग पािलके या शाळेतून खंुटतो, पािलके या शाळेत मुल घडते अशी 
खा ी पािलके या शाळेब ल वाटली पाह जे. िश क मुलांना िशकवत नाह त अशी कोणतीह  
भूिमका िन त नाह . आप याकडे जो ह त ेप होतो तो थांबला पाह ज.े डसबरम ये, 
जानेवार म ये, फे ुवार म ये िश कां या बद या करता. कोण या वेळेला बद या करताय. स ा 
करताना हा वचार करत नाह . फे ुवार म ये िश ण मंडळ बद या करत असातीलतर, 
आप याकडे मु यमापनाची प त आहे. ितथे वषभर मुलगा कसा वागतो याचे मु यमापन 
केले जाते. ितथे िश काची गरज असते. तु ह  फे ुवार म ये ितथे गे यावर या िश काचा 
बायोडाटा ितथे काय असणार आहे. अम या हणतो, तम या हणतो, कोण कती देणार, 
सग या गो ी घडतात. िश काला सांिगतले पा हजे तु ह  आहे याच ठकाणी याने काम 
केले पाह जे. कोणीतर  दबाव आणतो कंवा दबाव िनमाण करतो. कोण या िश काने टाचण 
वह  दली नाह  सांगताना लाज वाटते, हणून या िश काला शंभर पये दंड करतो ह  
कोणती प त आहे. चो-या के यावर अिधकार  या चोर त सापडला तर याला दहा पये दंड 
करता. दंड लावताना ितथे ४ िश क काम करत असतील याचा तु ह  वचार केला पाह जे 
होता. हे डाँक वक आहे, ते आपण नंतर पण बघू शकतो. ४/४ म हने व छता करायला, 
सुर ेसाठ  ितथे कमचार  न हते. यावेळ  िश कांना कामाला लावले जाते. िश कांना वषभर 
ेिनंगला लावा, यांचा कार सु ा पहा. मी अनेक वेळा ेिनंगला गेले आहे. े िनंगची वेळ 

सकाळ  १०.०० ची असते. ११ वा. पयत मा हत नसते. आ ह च टेबल यायचा, खुच  यायची 
मग स मानिनयांची वाट पहायची. ेिनंगसाठ  सु वात करा. े िनंग ायचे तर खरेच ा. 
इं जी ह  खरेच काळाची गरज आहे. आप या मुलांना इं जीचे िश ण दले पाह जे. इं जीचे 
िश ण घे यासाठ  अ यावत िश क असले पाह जेत. यांना दजदार ेिनंग दले पाह ज.े 
खरेतर राईट टू ए युकेशन या अंडर येक मुलाला िश ण दले पाह ज.े िश क भरती का 
केली गेली नाह , ह  प त आहे का. खरेतर िश ण मंडळाने िनणय यावा. िनधार करावा. 
दरवष च नाह तर मागील वष सु ा बजेटचा वषय मंजूर केला गेला. मग हा खच केला तो 
केला अनेक गो ींवर चचा झाली. पुढ ल वष या बजेटम ये आणखी १० कोट  वाढवून ा. 
काह  वशेष नाह . पण िश णाचा दजा कसा आहे याचा सु ा आलखे ावा. लॅबची अव था 
काय आहे. िश कच नाह त. ग णत, व ान वषय कोणीह  िशकवू शकतो असा नाह . 
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यासाठ  या शाखेतील िश ण घेतलेला माणूसच असावा लागतो. योगशाळा कशी िशक वली 
जाईल. ई-लिनगचे िश ण खाजगी शाळेतील मुलांना िमळते मग महापािलके या शाळेतील 
मुलांना का िमळू नये. मुलांना संगणक चालवता येतो का. संगणकांची अव था काय आहे ते 
बघा. संगणकाचे ान कुठेह  दले जात नाह . या सग या गो ींचा पाठपुरावा केला पाह जे. तो 
केलातर शाळेचा दजा कसा वाढणार नाह . आहे ते िश कच कमी आहे. कासारवाड  शाळे या 
बाजुला थरमॅ सची शाळा आहे. या शाळेत कासारवाड तली ३० मुले आहेत. यांचा दजा, 
यांचे िशकवण ेपाहन पालक खुष ू आहेत. मुलांना खरोखरच छान िश ण िमळते. ितथे सु ा २ 

पायांचे िश क आहेत व इथे सु ा २ पायांचेच िश क आहेत. कुठेतर  याचा फॉलोअप केला 
जावा. िश कांना घंटा मारायला लावतात. कमचार  कमी असेल तर िश क येतात. खरेतर 
या ठकाणी िश ण मंडळासाठ  या गो ी सांगीत या गे या आहेत. यापुढे इथे हटले पाह जे, 

वाढता आलेख वाढत जावा. जेणेक न मुलांना जा तीत जा त फायदा िमळेल. आजचा व ाथ  
उ ाचा नागर क चांगला घडव ू शकू. परंतू आपण याचा फॉलोअप चांग या प तीने केला 
पा हजे तो केलातर आपण यांना चांग या प तीने घडवू शकू.  
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळाचे बजेट दरवष माणे 
या वष  सु ा गाजणार असे वाटले होते. पण आज जरा उ साह कमी दसतोय. मा.चं कांता 
सोनकांबळे यांनी सवानी स व तर मा हती दली आहे. मला या ठकाणी बजेटसंदभात बोलायचे 
झालेतर सवाना ाथिमक िश ण देणे गरजेचे आहे. यात काटकसर करणे हे अ जबात चुक चे 
आहे. मला मा.तानाजी िशंदे यांना वनंती करायची आहे क , यांनी वतः शाळांना भेट  देऊन 
तेथील अड अडचणी सोडवून घे यास सु वात केली आहे. आयु ांमाफत चांग या िनणयाला 
सु वात केली आहे. या ठकाणी बजेट वषयी बोलत असताना माझे िम  मा.तानाजी खाडे यांनी 
सांिगतले. महापािलकेने शाळा खरेतर सु  केली ती मुळातच गोरगर ब, झोपडप ट तील 
व ा यासाठ  सु  केली आहे. ह  मुले चांगली िशकली पाह जेत. यासाठ  आपण य  
करतोय. रेनकोट, वेटर या मा यमातून तर  मुले शाळेत येतील. यांना खाऊ वाटप, पु तक 
वाटप, खचड  वाटप या ीकोणातून सव योजना राब व या आहेत. या ठकाणी शाळेत 
प या या पा याची फ टर यं णा बस व यासंदभात बजेट केले आहे. मुळात इथे पा याचाच 
ॉ लेम आहे. टाक त पाणी नसताना फ ेशन ला ट कतपत उपयोगी होईल हा संशोधनाचा 
वषय आहे. मोटर बंद झालीतर थाप य यांना सांिगतले तर कमीतकमी ८/८ दवस मोटर 
रपेअर होत नाह . मोटर चालू झाली नाह , टाक त पाणी गेले नाह तर या फ ेशनचा काय 
उपयोग. मा. शांत िशतोळे थायी सिमती अ य  असताना महापािलका शाळांम ये फ ेशन 
ला ट बस वला होता. नंतर ते कुठे गेले, काय झाले हा आजह  लोकांना  आहे. वीजरोधक 
यं णा बस व याचा वषय आहे. फॅन चालू नाह , पाणी नाह , युबलाईट नाह  असे असताना हे 
सगळे करणे गरजेचे आहे. हा एक मोठा  पडलेला आहे. बालवाड  िश कांना मानधन देणे 
खरोखर गरजेचे आहे. लहान मुलांना िश ण देणे खूप क ाचे असते. हा क येक वषापासून 
लं बत वषय होता, तो माग  लागला पा हजे. माझी वनंती राह ल, ई-लिनग यं णामाफत 

बायोमे क हजेर  हे सगळे क न  सुटणार नाह . बायोमे क क न काय होणार आहे. ते 
सकाळ  येणार सं याकाळ  जाणार मध या काळात िनघून जाणार. शेवट  िश कांम ये उ साह 
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आला पाह जे, आपण मुलांना घडवतोय हे घडणे गरजेचे आहे. यांनी मुलांना िशकवले पाह ज.े 
मुलांना शाळेत आण यासाठ  य  केला पाह जे. मा.सोनकांबळे यांनी सांिगतले, काटून या 
मा यमातून मुलांना ए युकेशन दले पाह जे. ॅ ट कल नॉलेज दले पाह जे. यांना हजन 
दले पाह जे. मुले २/२ तास काटून बघत बसतात. या मा यमातून काह तर  िशकतील 
हणून य  केला पाह जे. शहरात ाय हेट कूलसचा एवढा गदारोळ झाला आहे. या शाळेत 

कोणी यायला मागत नाह . येकाला वाटते मा या मुलाने चांगले िश ण घेतले पाह जे. 
महापािलका शाळांतील पटसं या कमी होते आहे आणी फुगा वाढतोय याचे दःख वाटतेयु . काह  
हरकत नाह . मुलांना खाऊ वाटप, गणवेष, वेटर या मा यमातून काह तर  दलेतर मुले शाळेत 
येतील. वषयाला थोडे डाय हट क न मला िशंदे साहेबांना सांगायचे आहे. ाय हेट शाळांवर 
आपण थोडाफार कं ोल ठेवला पाह जे. मोठमो या शाळांतील व ा यासाठ  लाखो,करोडो पये 
खच करतो. ाय हेट शाळांवर कं ोल कर यासाठ  आप याला काह  अिधकार आहेत का. 
शासना या मा यमातून ३०% ऍडिमशन एक लाखापे ा कमी उ प न गटातील लोकांना कंवा 
मागासवग यांना दे यासाठ  कं ोल ठेवलेला आहे. यातून पयाय काढला आहे. ते वतः 
सांगतात, कोणाचातर  दाखला आणा. अमुकअमुक करा, तु ह  ऍडिमशन या. ॅ ट कली 
इ लमट होत नाह  यासाठ  आपण काह  क  शकणार नाह  का. येकाला वाटते, मा या 
मुलाला चांग या शाळेत ऍडिमशन िमळाले पाह जे. महापािलके या शाळेत कोणाला नको. 
प र थती खरोखर तशीच आहे. िश कांना बाक  कामे लावायची व हणायचे िश कांना 
उ साह नाह . हे िश क जुनी दहावी, बारावी झालेले िश क आहेत. यांना क यूटरचे िश ण 
नाह . आज या युगातील ेिनंग यांना िमळालेले नाह . याची गरज आहे. यांना मा हत आहे, 
आपण एकदा महापािलकेत जॉईन झा यावर आप याला कोणीह  काढ शकत नाहू . हणून ते 
मनमानी करत असतात. यां यावर काय कं ोल आहे. उदा. देतो, टे को कंपनीत सकाळ  
सकाळ  प  देतात, उ ापासून येऊ नका. आज या युगा माणे लास वनचा ऑफ सर सु जत 
पाट ल इथे असतील यांना मा हती आहे. यांना डायरे ट कंपनी प  देते क  उ ापासून येऊ 
नका. का तर यांचे जुने िश ण आहे. याचा न या युगा माणे उपयोग नाह . यांना िभती 
आहे. आप याकडे तसे नाह . िश कांना क यूटर ए युकेशन मा हत नाह . काय उपयोग आहे. 
मग िश णाला अथ आहे का. मग झोपडप ट तील गोरगर बांची, कामगारांची मुले ितथे 
जाणार. जायच े हणून, पाठवायचे हणून यांना शाळेत पाठवतात. िश कांना सु ा िशकवायचे 
नसते, दवस भ न काढायचा व घर  जायचे असते. हच प र थती अिधकार  वगाची आहे. 
यां यावर आपण कं ोल ठेवताय, िभती िनमाण करताय. या सग या गो ी करत असताना 
यांचा दजा सु ा सुधार यासाठ  आपण य  केले पाह जेत. यासाठ  मुलांना खेळांसाठ  

एनकरेज केले पाह जे. लहान मुले पोटस मुळे सवात जा त ऍ ॅ ट होतात् , एनकरेज होतात. 
डा वभाग वेगळा आहे, शाळेचा वभाग वेगळा आहे. शाळेत वचारले तर हणतात, 

आम याकडे सा ह य अजून आलेले नाह . ाय हेट शाळेत खेळ यासाठ  लासेस असतात. 
खेळ यासाठ  मुले ऍ ॅ ट होतात. इथे प र थती वेगळ  आहे. व छतेचा वषय खूप मोठा 
आहे. दरवष  आपण सद य सभेत वषय आ यानंतर बोलतो. शू य ट के सुधारणा झाले या 
आहेत. अजूनह  जाऊन बघा. कोणतेह  टॉयलेट लीन नसून वास येत असतो. कॉ ॅ टर 
वेळोवेळ  बदलत असतो. याला प र थती ओळखायला वेळ लागतो. मानधनावर ल मनु य 
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काय व छता ठेवणार. आपण ितथे फ ेशन ला ट ठेवायचा हणताय. आपण ितथे जाऊ 
शकत नाह . वचार कर यासारखी गो  आहे. िश ण मंडळ ह  वाय  सं था आहे. पण 
यांना अिधकारच नाह . काह ह  गो  असो, तो मा यतेसाठ  आप यापुढे पाठवणार. फ  

नावाला वाय  सं था हणून दले आहे. कोण या गो ीचा अिधकार यां याकडे राह लेला 
नाह . यांना एकदा पूण वातं य देऊन बघा. खरेद  क न तर  काय काय करणार. कदािचत 
ते सु ा य  करत असतील, ते सु ा या शहराचे नागर क आहेत. वकृत सद य आहेत. 
शाळांम ये सुधारणा हावी असे यांना सु ा वाटते. रेनकोट, वेटर इ. सा ह य मुलांना िमळाले 
पाह जे, वातावरण चांगले राह ले पाह जे. पट वाढले पाह जे. िश णाचा दजा चांगला राह ला 
पाह जे. नाह तर कालांतराने शाळा हळूहळू बंद होत चाल या आहेत. आकुड त या शाळेची 
अशीच प र थती आहे. बजेट मोठे होते आहे व पट कमी होते आहे, कशामुळे असे होते आहे 
हे परमे रालाच मा हत आहे. याचा वचार करायची गरज आहे. इं जी मा यमामुळे हजारो 
व ा याना िश क नाह त. िश क भरायला आप याला काय अडचण आहे. ए ककडे हणतो, 
व ाथ  िशकला पाह जे. शाळा सुधारली पाह जे. िश णाला दजा दला पाह जे. िश कच कमी 
आहेत. थरमॅ स यांनी दोन शाळा द क घेत या. यांना चांगला र पॉ स िमळतोय. अशा 
सं थेला/कंपनीला शाळा चालवायला द या पाह जेत. आपला कं ोल कमी होईल. टेट 
लेवलवर इ कम टॅ स बेने फटसाठ  फंड असतात, ते ते वापरतील तर आप या बजेटमधील 
सु ा पैसे वाचतील. मुलांना ट -शट - काह तर  देतील, िनदान नावाला गालबोट लागणार नाह  
हणून य  करतील. माझी वनंती आहे, टे को, बजाज यांना ोजे ट करायला एनकरेज 

करा. अमुक अमुक भागातली शाळा या. आपले बजेटसु ा असू ा, यांचे सु ा असू ा. 
वतःचे नाव ठेव यासाठ , इ कमटॅ सम ये फायदा िमळ यासाठ  वे फेअर फंड असतील, 

सामा जक काम करायला पाह जे. यांचेह  नाव होईल. माझी आप याला कळकळ ची वनंती 
आहे, सद यांना यात इन हॉ ह क न या आ ण अ ोच करा. ोजे ट करणा-या कंप यांना 
भेटून, यां या डायरे टर यां याशी बोलून टे को, ऑटो बजाज, फरो दया, सॅ ड वक या 
कंप या आहेत. ान बोिधनी ह  शाळा घे याचा सु ा मागे वचार केला होता. या गो ी 
डे फनेटली होतील, यात दमत नाहु . गरज आहे पण याचबरोबर कं ोल करणे गरजेचे आहे. 
फ ेशन बस व याआधी पाणी आहे का नाह  हे बघणे गरजेचे आहे. फ  खरेद  कर यासाठ  
ते बसवू नका. वीज यं णाह  बसवू नका. कुठेतर  फुलफ ल केले पाह जे. ितथे प र थती काय 
आहे. ितथे शहाबाद फरशी ५० वषापूव ची आहे, ती बदलत नाह त. वातावरण िनिमती 
कर यासाठ  शाळेतले ऑटमॉस फयर चांगले झाले पाह जे. नाह तर आपले आहेच, दरवष  कपडे 
या, बच या, सा ह य या. आता लोकांनी ॅ ट कली नॉलेजम ये जायला पाह जे. तू तु या 

मनाने िलह , मनाने वाच असे झाले पाह जे, हे तर उलट झाले आहे. व ाथाना इथे बळेबळे 
पाठवावे लागते. आज वेटर िमळणार आहे, आज गणवेश िमळणार आहे. असे नको. मुलांना 
ऍ ॅ शन िनमाण झाले पाह जे. मुलांना शाळेब ल गोड  िनमाण झाली पाह जे. मुलांना ाथिमक 
िश ण देणे हा यांचा अिधकार आहे. भ व यात डे फनेटली तो ट पा पार करेल. पण यासाठ  
फाऊंडेशन ाँग होणे गरजेचे आहे. यासाठ  सव सद य तुम याबरोबर आहेत. तु ह  सु ा 
यासाठ  य  करा, आ ह  सु ा य  करतो आहोत.  

 



 

 
23 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी गेले द ड तास िश ण 
मंडळावर चचा झालेली आहे. परंतू सग यांना प र थती मा हत आहे. नळ  फंुक ली सोनारे, 
इकडून ितकडून गेले वारे! या ठकाणी िश ण मंडळाचे जबाबदार, भ वत य घडवतात या 
िश ण मंडळा या सद यांना बजेट या वेळेला सभागृहात बसायला परवानगी दली पाह जे. 
कारण येणा-या वषात ते यावर अंमलबजावणी करणार आहेत. आ ा आपण जे बोलतोय ते 
फ  वषातून एकदा. दसरा मजलाु , ितसरा मजला यांचा संबंध फ  बजेटपुरता आहे. या 
यित र  एकह  पदािधकार  यांना ड टब करायला, काह  सांगायला जाऊ शकत नाह . 
गेलातर  याचा काह  उपयोग होत नाह . असे असताना सद य ितथे कधी येत नाह त. 
वतमानप ात फ  छापून ये यासाठ  आ ह  बोलायचे कंवा सांगायच े अशी प र थती 
सभागृहाची आहे. उ ा येथील िमट ंगम ये या या सद यांनी चचत भाग घेतला जे अिधकार  
आहेत ते नुसते ऐकायची भूिमका घेत आहेत. याची अंमलबजावणी कोण करणार आहेत. मी 
इथे ल  वेधू इ छते क , िश ण मंडळासाठ  कमीत कमी ३४७ कोट  अशा कारचा खच 
बिघतला आहे. १०१ कोट  आजचे बजेट आहे. शासनाकडून पगारासाठ  ९० कोट  येतात. १८ 
कोट  सविश ा अिभयानासाठ  येतात. याच माणे मा यिमक िश ण मंडळाचे ३८ कोट , 
इ ा चरसाठ  शाळा मालम ा हटले जाते यासाठ  १०० कोट . ४३,००० व ाथ  ाथिमक 
शाळेत आहेत आ ण ८ ते ९ हजार व ाथ  मा यिमकम ये आहेत. आपण एका व ा यामागे 
.एक लाख दरडोई खच करतोय. दजदार ाय हेट िश ण सं थांम ये पालकांना एवढा सु ा 

खच येत नाह . ह  व तु थती आहे. अ यंत मोला या सूचना मा.आशा शडग,े मा.चं कांता 
सोनकांबळे, मा.उ हास शे ट  यांनी मांड या आहेत. या सूचनांचा पुढ ल वषात सहभाग क न 
घेणार आहात का. तर याचे उ र नाह  असे आहे. या सूचनांचा चांगला उपयोग करता येत 
नाह  असे अ जबात नाह . तशी इ छाश  असावी लागते, मानिसकता असावी लागते. 
आप याला ह  नाह  असे हणता येणार नाह . तळवडे इथे मा.शांताराम भालकेर यां या वॉडात 
महापािलकेची शाळा आहे. या शाळेला आदश शाळा हणून ब स िमळाले आहे. शेजार या 
िसनटेल कंपनीत या चै ाली ईनामदार या िश का आहेत. या वतःचा वेळ देऊन मुलांना 
संगणक िशकवतात. यांनी क यूटर सु ा दले होते. औषधी वन पतींचे ला टेशन ितथे केले 
आहे. यात नगरसेवकांचा सु ा बरोबर चा सहभाग आहे. ह  जबाबदार  फ  शासनाची आहे 
का, फ  िश कांची आहे का, फ  पालकांची आहे का. तर सग या नगरसेवकांची सु ा 
तेवढ च जबाबदार  आहे हे ओळखून येकाने या ठकाणी बोलले पाह ज.े मी वतः तळवडेची 
शाळा बिघतली आहे. मा.शांताराम भालेकर यां या वॉडात या शाळेत जशा कारचे घडले आहे, 
ते दसु-या शाळेत घडू शकत नाह  का याचे सु ा आ मप र ण केले पाह जे. काह  ठकाणी बो-
हाडे व ती इथे काह  ठकाणी न याने शाळा झा या आहेत. जाधववाड त या शाळेत बसायला 
जागा नाह . हरां यात बसून व ा यानी िश ण घेतले आहे. असी वाईट प र थती शाळांची 
आहे. याबाबतीत हणावे तेवढे कमी आहे. खरेद  बाबतीत मा.आ पा बारणे एकदा हणाले 
होते, मु नीपे ा िश ण मंडळ जा त बदनाम झाले आहे. माझी वतःची जागा आहे. डॉ. 
ीकर परदेशी यांनी िश णासाठ  नांदेड इथे चांगला पॅटन राब वला होता. संपूण महारा ात 
यांचे नाव झाले होते. इकडे येऊन महापािलकेचा,सग यांचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. परंतू 

िश ण मंडळ बदलू शकले नाह त. जर परदेशी बदलू शकल ेनाह त तर मला वाटत नाह  ते 
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बदलायची कोणा यात ताकद नाह . ते सु ा हतबल झाले. आम या सूचना आहेत. जसे खाजगी 
शाळेत बोलले गेल.े मा.अपणाताई डोके यांनी सांिगतले, २/२ दवस लाईनम ये थांबून सु ा 
ऍडिमशन िमळत नाह . जकात समािनकरणामुळे १८९ कोट ंची तूट झाली आहे. अशा वेळेला 
डोळे झाकून बजेटम ये वाढ करतोय. असे असताना ाय हेट शाळा आहेत, यांना आप या 
शाळांची आर णे आहेत. ती डे हलप करायला दली, यात ५० ट के गोरगर ब मुलांना, 
थािनक मुलांना मोफत िश ण ायचे अशी अट घालून ते लॉट डे हलप केलेतर याचा 

िन त फायदा होणार आहे. आपले जे चालले आहे ते येणा-या काळात क  शकतो का नाह  
मा हत नाह . िश ण मंडळा या शाळा अनुदािनत आहेत. जर खाजगी अनुदािनत शाळांचा दजा 
घसरत नाह , मग आपलाच दजा का घसरतो, याचा वचार केला पा हजे. आपले नगरसेवक 
यांना या कामाम ये रस आहे, यांना िश ण मंडळा या लोकांना इथे सूचना करा. 

नगरसेवकांना ट केवार  बाक यांना देऊ नका यां या सूचना आहेत या सभागृहात सहभागी 
क न या. या सूचना यांनी अंमलात आणा. अशा कारचे िश ण मंडळाचे सद य यांना 
सु ा सांगावे. मग या मा.आशा शडगे असतील, मा.चं कांता सोनकांबळे असतील. िश ण 
मंडळा या वभाग मुख मा.ऊबाळे या तर हैराण आहेत. काह  ऑडर द या गे या. काह  ऑडर 
मागे या या लाग या. यांचे अजूनह  कामावर पूण भु व आलेले नाह . मा.रामदास बोकड 
यांनी सांिगतले. डा वभागाची काय प र थीत आहे. क डे साहेब असताना डा बोिधनीला 
सु वात केली होती. याची आजची प र थती काय आहे. आज चौकशी करा. चांग या कारचे 
िश ण देऊन, िश कांना मानधन देऊन, मुलांना दोनह  वेळचे जेवण देऊन रहायची सोय 
असताना सु ा िश णाचा दजा खालावला आहे. बजेट कमी झाले आहे. मा.शरद बो-हाडे यांचा 
सु ा मुलगा ितथे िश ण घेते होता. परंतु दजा नाह  असे हणून आपणच बदनाम करायच.े 
लोक आप यालाच उलट बोलतात. मग आपण सुधारणा काय करतोय. मा.महापौर साहेब, 
नुसते ऐकून घेऊ नका काह  सूचना करावी. आपले ऐकतील. व तु थती ऐकून घेऊन 
िन तपणे बजेट मंजूर न करता स मा. सद यांनी या मह वा या सूचना के या आहेत, 
यांचा यात अंतभाव झाला पाह जे, याची अंमलबजावणी झाली पाह जे. यावष  आ ह  पा ठंबा 

देतोय. परंतू या सूचनांचा अंतभाव यात झाला नाह तर पुढ ल वष  आ ह  पा ठंबा देणार नाह  
असे जाह र सांगते.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळा या बजेट आ ण चचा 
झाली नाह  असे कोणतेह  वष गेलेले नाह . काम तसे जोराचे असते हणून चचा सु ा जोराची 
असते. आपण िश ण मंडळ डो यासमोर ठेवून चचा करत असतो. यांचे काम जर चोख 
असेल तर आपणच आप यामधून नेमले या काह  सद यांमधून चोख काम झाल.े वशेष ल  
दले गेलेतर वशेषतः िश णा या कामात, ानाजना या कामात. ददवाने ु याकडे जा त ल  
आमचे िश ण मंडळ देत नाह  असे मला सांगावसेे वाटते. आयु  साहेब, या ठकाणी आपण 
सु ा थोडेसे केले पाह जे. मा.अित र  आयु  यांनी िश ण मंडळ सुधार या या ीने दजा 
सुधार या या ीने जी पाऊले उचलली आहेत यांचे पु हा एकदा बजेट या िनिम ाने 
अिभनंदन करते. ते वतः या ठकाणी शाळेत जात आहेत. ितथे ग धळ असेल तर या माणे 
न द करत आहेत. सूचना देत आहेत. आव यक असेलतर ताबडतोब बदली करत आहेत. मी 
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य  पा हले आहे. आपण शाळेत जाताय. तु ह  मनापासून बदल करावा असे य  करत 
आहात. हणून आ ाच सांिगतले, आ ह  बोलणार व पेपरम ये फ  नाव यावे. यासाठ  चचा 
केली यासाठ  बोलत नाह . आपण मनापासून काम करताय. या सूचनांचा अंतभाव असावा असे 
वाटते. काह  सूचना सांगणार आहे. सवात सु वातीला बालवाड बाबतीत बोलले होते. आप या 
शहरात ज हा प रषदेने काढले या अंगणवा या सु ा आहेत. अंगणवाड  िश क व मदतनीस 
यांचा महामोचा ट. ह वर पा हला. ते हा ल ात आले, आप या पंपर  िचंचवडम ये एका 
भागात िनदान ७ ते ८ अंगणवा या आहेत. यांनाह  शासन पगार देते. आपण शासनाचे 

अिधकार  आहात. आयु  साहेब, आपण या गो ीकडे वशेषतः गांिभयाने ल  ा. यांनी 
आप या महापािलकेची कंवा िश ण मंडळाची कधी एनओसी घेतली का, नाह , मग एव या 
ढगाने अंगणवा या कशाला? यांचे काम काय, यायचे कोप-यावर थांबायच,े मुलांना गोळा 
करायच,े पौ ीक आहार आणलाय तो ायचा, काम संपले क  घर  जायचे. हच मुले पुढे 
आप या बालवाड त येत असतात. बालवाड  िश कांना पगार वाढ ा, याला माझा वरोध 
नाह . परंतू यां याकडून आपण िश ण मंडळा या या शाळा, बालवा यांतले            
व ाथ  तर  पुढे जावेत, याने प हलीला ऍडिमशन यावी. असे होत नाह . अंगणवा या कती 
ते पहा. झेड.पी.कडून याची न द या. कती व ाथ  आप याकडे आहेत हे बालवाड  
िश कांना िश त  करा. यांनी कधी िश त केले आहे का. या व ा याना छोट -छोट  
क वता पोएमस आ या्  पाह जेत. अपर के.जी.त ाय हेट शाळेत व ाथ  जातात. ते जे 
िशकतात, ते या व ा याना येते का. ाथिमक शाळेत जात असताना बालवाड  सु ा जोडली 
आहे. कृपा क न याची सु ा पाहणी करा हे आवजून सांगते. बालवाड , आंगणवाड         
याची याद  करा. हेच व ा य  आप याकडे येतात. शासनाचा पगार यांना                 
जातो आहे. मुले िशकली पाह जेत. यांना आले पाह जे. यांनी अ यास केला पाह जे. 
यां याकडून क न घेतले पाह जे. चांग या कारे िलहनू  घेतले पाह ज.े कंवा पाठांतर क न 

घेतले पाह जे. हणजे पैशाच े चीज झाले असे वाटेल. महापािलकेचा दजा, दजा-दजा, 
येका या त डातून हेच ऐकले आहे. शाळेचा दजा सुधार यासाठ  दजा कोणाचा, कोणा या 

तुलनेत दजा पाहतोय. शहरात एव या शाळा आहेत. खाजगी सं थां या शाळा आहेत. 
यां याबरोबर आपली पधा होऊ ात. अ यंत अ पसंतु , आ मसंतु  असे आपले िश ण 

मंडळ आहे. झोपडप ट पासून बंग यापयत आपण ॉपट  टॅ स घेतो आहोत. मग सग या 
मुलांबरोबर बाहेर या शाळांबरोबर यां या पधा घेत या पाह जेत. खेळा या पधा सु ा फ  
महापािलकेचे िश ण मंडळ व आपण यां यातच पधा होत असते. यां यातच ब स दलेले 
असते. महापािलका कोणाची आहे. संपूण नागर कांची आहे, जनतेची आहे. मग फ  आपला            
संकुिचत वचार सोडून बाहेर या ाय हेट सं थांबरोबर पधा केलीतर आपला दजा आप याला 
कळेल. आप याकडून दजा सुधार यासाठ  य  होतील. िश कांबाबतीत आ ा सांिगतले. 
मा.आशा शडगेता नी सांिगतले, वनंती क न सांिगतले, िश कांकडे जर टाचण नसेल तर या 
दवसाचे िश ण ायला यांची तयार  नसते. ते हे िश ण देऊ शकत नाह . आपण सु ा 
िश क आहोत. आपण तयार िनशी वगावर जात असाल तर आपली सु ा हच अपे ा या 
िश कांकडून असेल. हे काह तर  उपाययोजना गरजे या असतील तर टाचण आव यक आहे. 
िश कांना नवनवीन िश णाबाबतीत नवीन तं ान िशक व यासाठ  आपण कती िश कांना 
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िश णासाठ  पाठवतो. यांची सोय करतो का. काह तर  र हजन हाय़ला पाह जे. आपण 
तेच तेच वाचत राह लात तर मुलांना ना व य वाटणार नाह . संगणकबाबतीत सांगत,े  
मा.ऊबाळेता ना सांगायचे आहे, आपण प यवहार चेक क न पहा. एकतर हाताने िल हलेले 
कंवा बाहे न टाईप क न आणलेले प  आहे. आप याकडे शाळेत संगणकच काय़रत नाह त. 
कती िश कांना संगणक दलेले आहे. याबाबतीत आपण सोय केली पा हजे. आप या 
संगणकावर प य़वहार झाला पाह जे. येक शाळेत वगा या माणात, व ाथ  सं ये या 
माणात िश णासाठ  संगणक ठेवले पाह जेत. नाह तर आप या िश ण मंडळा या िश णाला 

काह  अथ राहणार नाह . िश कां या मो या रजाकाळात जे िश क भरले जातात, यांना 
शासनाकडून पगार िमळतो का. आपण असे िश क का भरत नाह त. कोण याह  शाळेत 
िश क ३ म हने/६ म हने रजेवर गे यावर यां या जागी दसुरा िश क भरत नाह त. यामुळे 
मुलांचे शै णक नुकसान होते. आपण सुपरवायजर कोणासाठ  नेमलेले आहेत. या- या 
शाळांसाठ  नेमलेले आहेत. ४/५ शाळांम ये ल  ठेव यासाठ  नेमलेले असतात. मग यांना 
महापािलके या या इमारतीत बसवून ले रकल वक क न घेतो. फ  आले या प ाला उ र 
देणे व परत प  पाठवणे. ते अधा तासासाठ  शाळेवर देऊन काय सुपर वजन करतात. माझा 
याला आ ेप आहे. यासाठ  यांना िश ण मंडळा या कायालयात बस वणे बंद करा. यांनी 
शाळेतच बसले पाह जे. शाळेवर सुपर वजन केली पाह जे. िश क वगावर जात नाह त का हे 
पाहणे एक या मु या यापकांना श य नसते हणून ते आहेत. िश ण अिधका-यां या 
हाताखाली काम कर यासाठ  ते नाह त. यांचे काम यांना क  ा. खरेतर िश ण मंडळाचे 
अंदाजप क करताना िश ण मंडळातील सभासदाने डोळसपणे चेक करायला पा हजे होते. 
रेनकोट, वेटर हा फ  सारा ग धळ आहे. आप या शाळेतून आपण भूगोल वषय बाद केला 
आहे का. नकाशा व त े  यासाठ  काय तरतूद केली आहे, झरो. तु हाला वषय मा हत 
असतील. सगळे सुिश त आहेत. माझा मा याच सहका-यांवर आरोप आहे, यांनी बजेट 
करताना अ जबात ल  दलेले नाह . यानंतर िश यवृ ीसाठ  आपण कती तरतूद ठेवली आहे. 
आपण जी िश यवृ ी देतो, याची काह च सोय नाह , झरो आहे. म हला बालक याणकडून 
िश यवृ ी दली जाते. शाळेकडून दली जात नाह  मग इथ े५० लाख इतक  तरतूद कशासाठ  
ठेवली आहे. व ाथ  सा ह य – गणवेशाबाबत सगळे बोलले आहेत. क वण यं /सा ह य – 
व ा याना य  ान देणारे, ा य क दाखवणारे. यासाठ  झरो बजेट ठेवले आहे. 
हणजे आपण मुलांना य ात काह  दाखवणारच नाह  का. ती व तु यां यासमोर ठेवणार 

नाह  का शा  असू ा, भूगोल असू ा. सग या वषयात समोर ठेवावे लागते. यािशवाय तो 
वषय व ा यावर बंबवता येत नाह . याची समज येत नाह . िश कांना नवीन ान ायचे 
असेल तर िश कांचे िश ण अ यंत मह वाचे आहे. िश णासाठ  १ लाख खच हणजे 
एकाह  िश णाला पुरणार नाह . फार वाईट वाटते, योगशाळेसाठ  कती तरतूद ठेवली आहे. 
झरो बजेट ठेवले आहे. काय हणावे या िश ण मंडळाला. यांना दसले नाह  का. काय 
हणावे या अिधका-यांना. योगशाळा कशा चालणार. िनयतकािलके – यात नवनवीन मा हती 

असते. साय सची इं जी, मराठ तूनह  काह  असतात. यासाठ  काह  तरतूद केली पा हजे. बाल 
ंथालय - यासाठ  झरो बजेट हणजे िश णा या ीने आपले बजेट झरो. ाथिमक 

शाळांम ये बाल ंथालये नाह त. अजून सु ा अनेक शाळांमधून ामीण भागातून, ज हा 



 

 
27 

प रषदे या शाळेतून पटसं या वाढव यासाठ  ंथालयांसाठ  बजेटचा उपयोग केला जातो. 
आप याकडे बाल ंथालय नाह . मग मुलांना वाचनाची आवड कशी िनमाण होईल. मग 
पटसं या का घसरणार नाह . शा  सा ह य – ५१ नंबरचे आहे. िश कांकडून आपण काय 
अपे ा करावी. यासाठ  झरो बजेट आहे. िश ण मंडळातील सग या हर ना हे कळावे आपण 
काय बजेट मांडले आहे. व ान दशन – इथेसु ा झरो बजेट आहे. खाजगी शाळांम ये या 
व ान युगात सगळ कडे खूप मो या माणात खच करतात. यामानाने मुलांना िश ण 
िमळतेय, ान िमळते आहे. आ ण आप याकडे िशकव याचे राह दे काय िशकवतात पणू  
एखादा व ाथ  घरातील मागदशनामुळे, िश कां या य ांमुळे ८०% पयत गेला असेल हणजे 
महापािलके या िश ण मंडळातील िश ण खूप सुधारले आहे असे मुळ च समजू नये. यासाठ  
य  करणे अ यंत आव यक आहे हणून बजेटचा उपयोग व ाथ  हा क बंद मानून वचार ू

झाला असतातर, तसे मांडले गेला असतेतर हे बजेट खरोखर चांगले झाले असते. आपण 
आयु  हणून य  कामाला सु वात केली आहे. हणून सागंते, इथे शू य शू य िलह ले 
असेलतर  हे तु ह  पु हा मंजूर क न या.  िश णा या ीने काह  बाबी आहेत. या पु हा 
ऍड करा. तु ह  पु हा एकदा या भेट  देत आहात, आव यकता आहेच. मा.जयंत 
नारळ करांसारख ेशा  आप याबरोबर येतात.  

मा यिमक िश णाबाबतीत सु ा हेच आहे. या ठकाणी सु ा तु ह  जायला सु वात 
करा. व ा याना खरोखर घडवणारे हे सं कारांच ेवय असते. पाचवी ते दहावीचे वय अितशय 
संवेदनशील वय असते. चांगले सं कार यां यावर झाले नाह तर तर तो व ाथ  वाया जाईल. 
आजचे मुल उ ाचा नागर क आहे. तो आदश घडवावा. तो सुिश त काय पण सुसं कार त 
हावा या ीकोणातून य  करावा नाह तर आ ह  जातो. तु ह  गेलात तर तु हाला काय 
अनुभव आहे मा हती नाह . तु ह  अचानक भेट ा.  उ ा शाळेत येतो हणून जाऊ नका. मी 
तापक र ताई, बारणे ताई या मुलाचे असे झाले हणून गेलो. या ठकाणी आजार  पडायची 
वेळ आली आहे. मु या यापकां या खोलीत सु ा आ ह  बसू शकलो नाह , इतक  भयानक 
दगधीु . िश कांनी सग या बाबींकडे ल  दले पाह जे. मु या यापकांना सांिगतले, पगार फ  
यायचा नसतो. याचा काह  माणात उपयोग व ा यासाठ  केलातर बघडत नाह . ते 

समाधान आयु यभर टकते. हे यां या मनावर थोडेसे बंबवा. आपणह  यात भाग घेतला 
पाह जे. आपला सु ा यात सहभाग असावा या ीने संपूण िश ण मंडळाकडे आपण ी 
वळवली आहे. बजेटला पु हा एकदा शुभे छा देते. िश ण मंडळा या सव सद यांना सदबु  
देवो अशी ाथना करते.    

  
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यावेळ  िश ण मंडळा या 
बजेटचा वषय येतो, यावेळ  सगळेजण या वषयावर बोलतो. मला वाटते, सभागृहातून बाहेर 
गे यानंतर येक सद य या- या वाडात या शाळेचा अ य  असतील, ितथे जाऊन ते 
कामकाज करत असतील. खरेतर या- या भागातील सगळे नगरसेवक या शाळेचा अ य  
आहे असे मी मानते. तर सु ा ओरड का येते हाच खरा  िनमाण झाला आहे. जसे मघाशी 
मा या एका भिगनीने सांिगतल,े मा.शांताराम भालेकर यां या शाळेत ते वतः वैय क ल  
देतात. शाळेचा दजा खूप सुधारला आहे. योजना चांग या होतात. सव बाजंुनी सवगुणसंप न 
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अशी शाळा आहे. येकाने यां या वॉडात या शाळेत अ य  आहेत ितथे ल  ठेवावे. जे 
अ य  नाह त पण काम करायची इ छा आहे यांना या शाळेवर अ य  हणून नेम यात 
येईल, यांनी ितथे काम करावे अशी सग या नगरसेवकांना वनंती करते. येकाने तेच तेच 
मु े मांडले आहेत. मलाह  तेच मु े मांडायचे आहेत अशातला भाग नाह . मला असे वाटते, 
अ य  होत येत नसेल तर  सभासद हा. आ ह  मुले द क घेऊ शकतो. आपण आयु  
साहेबांचे कौतुक केले पाह जे. ते हणाले होते, पाणी कोण या बाजुने वळवायचे, र ता आपण 
काढायचा असतो. या ीकोणातून सभागृहात बजेट मंजूर करायचे असेल तर कोण याह  
सद याने दोन मुले द क घेतली तर यासाठ  कोण या सद याची ना नाह . तर तो या या 
वॉडात या शाळेचा अ य  होऊ शकतो हे तु हाला सांगते. यामुळे सगळे 
नगरसेवक/नगरसे वका शाळेचे अ य  होऊ शकतात. येकाला हे सगळे मा हत आहे. फ  
िश ण मंडळाम ये यावेळ  चचा होते. खूप पारदशक काम करायचा य  िश ण मंडळाचे 
सद य करतात. परंतू येरे मा या माग या. यांची ितमा खराब करायची येका या मनाची 
तयार  झाली आहे. िश ण मंडळ हणजे फ  बूट, फ  वेटर, फ  रेनकोट, आ ण खचड  
यािशवाय दसरे काय ु आहे असे मला वाटत नाह . हणून आमचा रोल जा त आहे असो वाटत 
नाह  तुमचा रोल यात जा त आहे. हणून या प तीने आपण कामकाज क न यावे. मी 
काह  सांगणार आहे, या उपसूचना समजून घेत या तर सु ा हरकत नाह . मदार  माकडाचा 
खेळ करत असताना याला अिमष देतो. याला हातात फळ देतो. खेळ के यामुळे आप याला 
फळ िमळणार आहे हे याला मा हत असते. पा यात डॉ फ न असते, मासे असतात, यांना 
वाटते चांगला खेळ क न दलातर, माझा मालक मला खायला देणार आहे. आ ह  आम या 
मुलांना असे समजायचे का. मला द र देणार, बूट देणार, वेटर देणार हणून मी शाळेत 
जाणार आहे. तु ह  हे सगळे या मुलांना नका देऊ. मी आ ा मा.चं कांता सोनकांबळे यां याशी 
चचा केली. आपण एकदा परदेशात गेले होतो. ितथे डॉ फ न माशाने काय केले. याचा खायचा 
टाईम ठरलेला असतो. नाह तर याला उपाशी ठेवले जाते हणून तो ते काम करत असतो. 
मुलांना सु ा वळण लावायची गरज पडलेली आहे. आपण सु ा कुठेतर  नाह  हणायची सवय 
ठेवली पाह जे. पूव  व ा याना छड  मारत होते. आ ा छड  पण मारायची नाह  नाह तर 
िश क तु ं गात जातात. मग करायचे कसे िश णाची गुणव ा कशी वाढणार. हणून कुठेतर  
चांगले िनणय घेतले पाह जेत. द र खरेद  असेल, रेनकोट असेल, सग या व तू डायरे ट 
कंपनीकडून मागवा. जा त पैसे जाऊ देत. हणतात कंपनीकडून घेतले तर रेट जा त पडतो. 
बाटा या अिधका-यांना इथ े खुलासा करायला लावा. कंपनीला ँड ठेवा, जे पुरवतात ते 
ओ रजनल असावे. ३ वष तर  ती व तू खराब होता कामा नये. तशी अट टडरम ये टाका. एक 
वषाचे वॉरंट  पर यड ा. द र, रेनकोट, वेटर दरवष  कशाला लागतात. मला आठवत नाह  
मी मा या मुलांना दरवष  युिनफॉमस िशवले नाह त् . वेटर दरवष  घेतला नाह . मी सु ा एक 
युिनफॉम वषभर वापरत होते. दर वषाला द र कशासाठ  लागते. नाह  हणायला िशकले 
पाह जे. मुले मनाने िशकली पाह जेत. अिमष दाखवून मुले िशकली नाह  पाह जेत. जोपयत 
िश ण कडक होत नाह , तोपयत िश णाचा दजा सुधारणार नाह . हणून िश णाचा दजा हा 
कडक झाला पाह जे. िश कांचे िन त शाळेत येक ठकाणी ेिनंग असते, या ठकाणी 
सांिगतले, काह  बोलता येत नाह . मग डोळा वर क न बोलायचे का. मारणे हणजे अघोर  
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मारणे यासाठ  कायदा आहे. बाक या गो ींना काय कायदा आहे. तू अ यास का केला नाह  
हणून काय कायदा आहे का. अित. आयु ांना यात द ती क न घेतली पाह जेु . िश कांनी 

कसे िशकले पाह जे. ेिनंगचे माण वाढले पाह जे. प हलीपासून इं जी मा यम असले पाह ज.े 
जसे कंपनीला दले आहे, तशी द क योजना सु  झाली पाह जे. ताव कोणी दला होता. 
पंपर  िचंचवड मधील मराठ  मा यमा या नामां कत शाळा ४/४ लोकांना द क ा. या शाळा 
द क यायला जे तयार आहेत यांना ायला काय हरकत आहे. महापौर साहेब, माझी वनंती 
आहे क , शाळे या बजेटम ये काटछाट क न येक शाळेत कॅमेरे बसवावेत. अ र सुधार 
झाला पाह जे. आ ह  नेवाळे व ती इथे .३,०००/- देऊन अ र सुधार यासाठ  म हला नेमली. 
लास घेतला. बजेटम ये का आले नाह . अ र सुधार झाला पाह जे. इं जी िल हता, वाचता 

आले पाह जे. चांगली खेळणी िमळाली पाह जेत. आ ा मा.चं कांता सोनकांबळे यांनी सांिगतले, 
कल कर कंपनी िश ण सा ह य देते. असे दजदार िश ण सा ह य घेतले पाह जे. कंपनीकडून 
ॅ डेड सा ह य घेतले पाह जे. टडरसु ा कंप यांनाच दले पाह जेत. पंपर  िचंचवड शहरातून 

काह  कायक या े िनंगसाठ  यशदाम ये गे या हो या. आ ह  यावेळ  गेलो यावेळ  समजले 
क , कशोरवयीन कंवा वयात आले या मुलींसाठ  टॉयलेट सु ा व छ नसतात. टॉयलेटम ये 
पाणी नसते. काह  रा यांत योजना राब वली गेलेली आहे. कशोरवयीन मुलींसाठ  नॅपक स दर 
म ह या या म ह याला दले गेले पाह जेत. ह  योजना रा यभर चालणार आहे. हणून यात 
माझी उपसूचना हणून यावी. आप या सद यांवर व ास ठेवावा व िश ण मंडळाचे चांग या 
प तीने कामकाज झाले पाह जे अशी अपे ा य  करते. टडरचा म हना ठरवा. याच 
म ह यात टडर काढले गेले पाह जेत व कंप यांना दले गेले पाह जेत. ह  सु ा माझी उपसूचना 
आहे.   
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देते. 
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला बोलायला संधी द याब ल 
मा.महापौर साहेब यांचे आभार मानतो. िश ण मंडळाचा सन २०१३-१४ या बजेटचा वषय 
घेतला आहे. सन २०१३-१४चे सुधार त व सन २०१४-१५ चे अंदाजप क पास करतोय. ह  भाषा 
काय आहे ते समजले नाह . ख-या अथाने आधीच खच केला आहे. ७५ लाखांचे, 
,१,४०,०००/- चे टडर िनघणार आहे. यावर मी हरकत घेतली आहे. मी वचारल,ेसन २०१४-

१५ चे टडर काढता का. िनयमा माणे असे काढता येत नाह . वाढ व टडर काढन सु ा आज ू
वचारतात, पैसे ा हणून. पैसे नसताना टडर कसे काढले होते. यात ल  ा. सभागृहाला 
िश ण मंडळ अंधारात ठेवतेय. पैसे खच कर यासाठ  सगळे िल हलेले आहे. अशी व तु थती 
असताना असे का करतात. सभागृहातील सगळे लोक ग धळले आहेत का. हणून वाढ व 
प तीने टडर काढन टाकले आहेू . मी परदेशी साहेबांना प  दले होते. ते गे यानंतर आपणच 
यावर सह  केली होती. मला मा हत नाह  पण सह  झालेली आहे. असे का घडतेय. 

आयु ां या अंडर िश ण मंडळ येते. िश ण मंडळ कशा प तीने खच करते याची आयु  
साहेबांना क पना असते. इथे बूट देतो, वेटर देतो, द र देतो. आजची प र थती आयु  
साहेबांना सांिगतली आहे. ते शाळेत ह जट देतात. या व तू देतो, या ठकाणी गे यावर 
पालकांना वचार यापे ा मुलांना वचारा, बुट कुठे आहे, द र कुठे आहे, वेटर यव थत आहे 
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का. मुलां या अंगावर वेटर कधी दसला आहे का, याची चौकशी करा. याचा पंचनामा करा. 
ितथ या थािनक नगरसेवकाला बरोबर या. वेटर, द र हयात आहेत का. मा या 
मा हती माणे या टडरम ये ७ टडर आले होते. यापैक  ४ टडर एकाच मालका या नावाचे 
होते. इ कम टॅ स एकाच मालकाचा, असे असताना याने टजर भरले. जकात बंद झाली 
असलीतर  गेली १०/१२ वष एकच मालक िश ण मंडळाला माल स लाय करतोय. याने 
जकात भरली का, का मटे रअल घरातून आणले का बाहे न आणले आहे. याने करोडो 
पयांची जकात बुडवली आहे. हे आयु  साहेबां या ल ात आणून देतो. तो ठेकेदार दरवष  ३ 

कोट  पये कॅश बँकेतून व ॉ करतो. हे बूट, वेटर, द र कोणी कॅश घेऊ शकत नाह . दरवष  
कॅश केलेले ३ कोट  कुठे जातात, याने इ कमटॅ स भरला का नाह  याची चौकशी करा. गेले 
१० वष काम करणारा माणूस ३ कोट  कॅश काढन कोणाला देतोू . काय कॅल युलेशन करतोय. 
महापािलके या पैशाची अशी व हेवाट लावत असालतर यातून महापािलकेची बदनामी होते. 
बूट बाबतीत क सा सांगायचा, जे बूटाच ेटडर भरले गेले. मा याकडे पुरावा आहे. कंपनीने २ 
वष बूटाचे मॅ युफॅ चर ंग बंद केले आहे. मग ते बुट कुठून आणले. या या गोडाऊनमधून 
रजे ट झालेले मटे रअल मुलांना दले आहे. चौकशी करा. ४० से.मी. कापडाची लहान मुलाला 
च ड  होते. ४० से.मी. म ये शट होतो. १/२ मी. कापड घेतले तर माकटम ये ते .१८०/- 
िमळते. होलसेलम ये २०/- त च ड  व शट िशवून दली जाते. आप या मुलांना जे ेस देतो, 
याला .६८०/- पडतात. .४००/- पर ेस कुठे जातात याची चौकशी करा. हा खेळखंडोबा 

कशाला चालतोय. आ ह  दरवष  लाखो पये भरतोय. हा जनतेचा टॅ सचा पैसा आहे. आ ा 
यांना वाय ता ा अशी मागणी झाली. यांना वाय ता दलीतर महापािलका वकून 

खातील. नगरसेवकांचा अंकुश आहे हणून ते अजून शांत आहेत. एलबीट  चालू होऊन एक वष 
हायला आल.े तो ५० कोट , १०० कोट ंचा माल आणताना याने एलबीट चा नंबर घेतला आहे 
का याची चौकशी करा. तो बाहे न मटे रअल आणतोय. पु यात कुठे बुटाचे मॅिनफे च रंग होत 
नाह . द पर इथे िमळत नाह . तो मटे रअल बाहे न आणतोय. असे असताना याला एलबीट  
भरायला लावा. छोटे-छोटे अनेक  आहेत. िश ण मंडळाचा दजाच घसरत चालला आहे हे 
मा य करतो. पोरगा आलातर लगेच कळते. कॉप रेशन या शाळेतला पोरगा आहे. तुमची कती 
मुले महापािलके या शाळेत आहेत. महापािलके या शाळेत येणा-या मुलांसाठ  करा. आपली मुले 
१/२ लाख डोनेशन देऊन इं जी मा यमा या शाळेत घालतात. टाय, बुट, शट. मा.तानाजी 
खाडे आपण स  प र थती मांडली या याशी एकिन  रहा, एकिन  राह लात तर सव िमळेल. 
देखरेख करणे हे नगरसेवकाचे काम आहे. तुमचा अंकुश पाह जे. िश ण मंडळाला वचारा, 
मुलाचा ेस कसा आहे, द र आहे का. मुलांना वचारा, सगळे डु लकेट आहे. एकाला ६० 
लाख, दसु-याला ४५ लाख आ ह  आम या त डाने बोलू शकत नाह . बाक यांना ३०/३० 
लाख, हा आकडा आम यापयत आलेला आहे. खायचे कती खायचे का आ खा बंुधाच खायचा. 
मा.मंगलाताई कदम यांनी सांिगतले. बूट, वेटर पुरवणा-या अनेक कंप या आहेत. या 
कंप यांचे ताव मागवा. फार फार चालले आहे हे कुठेतर  थांबले पाह जे. परदेशी साहेबांनी 
सांिगतले होते, केस करा. साहेबांना कोणी दम दला. साहेबांनी केस व ॉ केली. सग यांवर 
अंकुश बसला असता. हणून महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे, आपण महापौर आहात. 
शाळांना ह जट करा. शाळेत वािलट चे िश ण िमळते का नाह  एवढेच बोलू शकतो. 
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डांबर करणाचे कती से.मी. झाले, कती ख डे भरले हे तर आपण समजू शकत नाह . फ  
िश क पाह जेत हे बोलू शकतो. परवा आयु  साहेबांकडे बसलो होतो ितथ े६ म हला आ या 
हो या. या अ रशः रडत हो या. यांना .८०/- रोज दला जातो. इथे .३,५००/- िल हले 
आहेत. आपण यांना .२,०००/- देतोय. येक म हलेचे .१५००/- या ठेकेदारा या खशात 
जात आहेत. गर बाला पैसे ा ना. या म हला काम करतात या रडून सांगत हो या. ठेकेदार 
यांना दम देतो. घरची कामे करायला सांगतो. सु ट या दवशी घर  काम करायला बोलवतो. 

मी वतः डो याने पा हले आहे. हे थांबले पाह जे नाह तर महापािलका िभकार  हायला वेळ 
लागणार नाह . कुठेतर  अंकुश ठेवा ह  कळकळ ची वनंती आहे. मा.मंगलाताई कदम, 
मा.सुलभाताई ऊबाळे या सग या म हला नगरसे वकांना बरोबर घेऊन दाखवा. काय मटे रअल 
दले आहे ते पहा. एवढ  चौकशी केलीतर सग यांवर चेक बसेल.  

 
मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ क रता दले या उपसुचना वकार या  

                             आहेत. 
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात येत आहे.  

     
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
ठराव मांक - ४७४      वषय मांक - ४ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/१९५१/२०१४, द.७/१/२०१४ 
     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६४० द.१६/१/२०१४ 
 

  िश ण मंडळाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त अंदाजप क र. .१०६,१६,६२,०००/- चे व 
सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क र. .१०१,८६,२२,०००/- मा यतेकामी सादर केलेले अस याने 
यास तसेच िश ण मंडळासाठ  पुढ ल माणे तरतुद म ये वाढ करणेबाबत वनंती आहे 

   तपशील       तरतूद वाढ कोट म ये 

 १) दरवष  शालेय व ा याना रेनकोट दे यात यावेत.   (र. .१.२० लाख) 
 २) दरवष  शालेय व ा याना वेटर दे यात यावेत.   (र. .१.७५ लाख) 
 ३) मनपा शाळां या सव इमारतीवर वीज रोधक यं णा बस वण े (र. .२.०० लाख) 
 ४) ई-लन ग क प मनपा शाळेत चालू करणे   (र. .१.५० लाख) 
     (एकूण अपे त वाढ र कम पये ६ कोट  ४५ लाख फ ) 
  वर ल माणे १ ते ४ कमान संयु क माग यांबाबत आपण आप या अिधकाराम ये 

तरतुद म ये वाढ करणे अथवा न याने तरतूद करणे बाबत. मा. थायी सिमती सभेम ये िनणय 
यावा अशी वनंती आहे. 

  तसेच उपरो  वषयानुसार सन २०१४-१५ या तरतुद म ये सव ाथिमक शाळांसाठ         
१)  वीजरोधक यं णा २)  प याचे पाणी फ टरेशन यं णा ३)  एलइड  नसाठ  
मा.िश ण मंडळ सिमतीने ता वत केलेले होते. ते मंजूर करणेत यावे. ४) सव व ा याना 
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रेनकोट/ वेटर सालाबादा माणे याह  वष  दले जावेत यासाठ  आव यक तरतूद हावी.५) 
बालवाड  िश कांची मानधन वाढ ची मागणी अनेक दवसांपासून लं बत आहे. स या दे यात 
येत असलेले मानधन अपुरे आहे. ६) तसेच थायी आ थापना खचाम ये वाढ करणेत यावी. 
७) ई-लन ग यं णा व बायोमॅ क हजेर  यं णा येक शाळेम ये बस वणेकामी आव यक 
तरतुद करणे गरजेचे आहे. वर ल माणे १ ते ७ माग यांबाबत तरतुद म ये वाढ करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच बुट, रेनकोट, वेटर कंपनीकडून खरेद  करणेत यावेत. 
अ पवयीन मुलींना दर म हना नॅप कन देणेत यावेत. शालेय सा ह य / खेळणी ँ डेड 
कंपनीकडून खरेद  करणेत यावेत. सव शाळांमधून / वगामधून कॅमेरे बस वणेत यावेत, अ र 
सुधार योजना राब वणेत यावी. सेमी इं लश / इं लश शाळा, इं जी मा यम शाळा सु  
करणेत या यात. नामां कत शाळांना शाळा द क देणेत या यात. या माणे अंमलबजावणी क न 
एकाच म ह यात सव टडर प लश कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

  तसेच पंपर  िचंचवड िश ण मंडळ अंतगत बालवाड  िश का कायरत आहेत. यांना 
स या िमळणारे मानधन अ यंत कमी आहे. याम ये वाढ करणेबाबतची मागणी अनेक 
दवसांपासुन लं बत आहे. पुढ ल माणे मानधन ट यानुसार वाढ वणेसाठ  ताव सादर 
कर यात आला. 
 

अ. . तपिशल/मानधन ट पा स याचे 
मानधन 

मागणीनुसार 
वाढ वणेचे मानधन 

१ १ ते ५ वष सेवा पुण ३५००/- ७०००/- 
२ ५.१ ते १० वष सेवा ४०००/- ८०००/- 
३ १०.१ ते १५ वष सेवा ४५००/- ९०००/- 
४ १५.१ ते २० वष सेवा ५०००/- १००००/- 
५ २० वषा या पुढ ल सेवा झाले या सव 

बालवाड ताई िश का / से वका 
५५००/- ११०००/- 

 
  वर ल माणे बालवाड ताई िश का व से वका यां या मानधनाम ये ट यानुसार वाढ 
कर यास मा यता दे यात येत आहे.  
 

(३) सदरचा वषय वाढ व खचासह मा य कर यात येत आहे.  
 

(४) िश कांना िश ण (Training) देणेबाबत वाढ व खचास मा यता दे यात येत आहे.  
३० लाख वाढ व तरतूद कर यास (मूळ अंदाजप कात केले या तरतूद  यित र ) 
मा यता दे यात येत आहे.  

 
अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  

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

--------- 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक - ४७३      वषय मांक - ९ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वृ /४/का व/२०/२०१४, 
                 द.२४/०१/२०१४. 
               २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५८२६ द.०७/०२/२०१४ 
 

मनपा या वृ ािधकरणाचे सन २०१३-१४ चे सुधार त र. .१५,२८,२१,०००/- व सन 
२०१४-१५ चे मुळ अंदाजप क र. .१५,२८,२१,०००/- तावासोबत जोडणेत आले या वृ  
ािधकरण ठराव .९ द.१८/१२/२०१३ चे अंदाजप कास तपिशला माणे मा यता देणेत येत 

आहे. 
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  

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

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, यानंतर वषय मांक २, ३७ व ३८ या मांकाने वषय 
यावेत अशी वनंती आहे. आरो यचा वषय आहे. दसरा टॅ स संदभातील वषय आहेु . २४X७ 

चा जेएनएनयूआरएम अंतगत वषय क  शासनाकडे पाठवायचा आहे. हणून सभागृहा या 
वतीने वनंती कर यात येत आहे.  
 

मा.महापौर – वषय मांक २,३७ व ३८ ाधा याने घेणेत येत आहेत.  
 

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

        वषय मांक - २ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/५/का व/८८८/२०१३,  
    द.१६/१२/२०१३  

    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५५७५ द.१६/१/२०१४ 
 
सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबीचंी 

फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे िन त तसेच प  ‘ब’ म ये शासक य सेवाशु क 
ती बीलास पूव  ५ पये होते ते १० पये ित बीलास कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी सन २०१३-१४ या आिथक 
वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींचा वषय आहे. आप या सग यांना 
मा हत असेल, शा तीकर, या या पाने सामा य नागर कां या मनगटावर एक मोठे भूत 
बसले आहे. आपण मा.महापािलका सभेमधून, १ पट शा तीकर यावा असा ताव पाठवला 
होता. शासनाने तो ताव वखंड त क न परत एकदा द पट आकारणी करायला सांिगतले ु
आहे. आप याला मा हत आहे, त कािलन आयु ांनी यावेळ  शासनाने ठराव वखंड त 
के यामुळे यावेळ  माग या वषाचा, २ वषाचा शा ती कर, चालू कर वेगळा, द पट शा ती कर ु
२ वषाचा वेगळा. स या महागाई खूप आहे. अशा कारे स ने शा तीकर वसूल केलातर 
िन तपणे ते अ यायकारक आहे. िनवडणूक डो यासमोर ठेवून कंवा काह  िनिम ाने 
टॅ सम ये वाढ केली नाह  हणून आपले अिभनंदन करते. माझी उपसूचना आहे क , 
मनपाकडून द पट शा तीकर वसूल केला जात आहेु . यामुळे नाग रकांवर आिथक बोजा 
वाढ यामुळे शा तीकराचा दंड र  होत नाह  तोपयत येणा-या पुढ ल वषामधील सव 
वषाम ये िमळकत कर आहे तसा ठेवणेत यावा. 
 

मा.अ नी (िचखले) मराठे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा,आयु  साहेब, या ठकाणी सुलभाता नी 
शा तीकरासंदभातील वषय मांडला आहे. यावष  व मागील वष  आप या पंपर  िचंचवड 
शहरातील नागर कांना २००८ नंतर जी बांधकामे झाली आहेत, यांना शा ती कर लागू केला व 
या प तीने वसूली कर यात आली आहे. एक नगरसेवक हणून सवजण असा य  करत 

आले आहेत. नागर कांना शा तीकर भरावा लागू नये या ीने येकजण आपआप या 
प तीने य  करतोय. अनिधकृत बांधकामांबाबत िनणय झाला. दंडाचा सु ा िनणय होईल. 
माझी सग या सभागृहाला वनंती आहे क , मागील वष  प ह यांदा आपण मूळ कर आहे तो 
घे याची सूचना केली होती. या प तीने करा. आपण सु वाती या काळात ओ रजनल टॅ स 
भरायला मुभा दली होती. या माणे भरतो. प ह यांदा शा ती/दंड घे यात यावा अशी सूचना 
केली. यामुळे नागर क शा ती/दंड भ  शकत नाह त. आज मंद या वातावरणात हे 
अ यायकारक आहे. कायदेशीर बाबी तपासून या यात. परंतू मी वनंती करतो, ओ र जनल 
टॅ स घे यात यावा. उवर त शा ती/दंड आहे तो जे हा शासनात िनणय लागेल ते हा घे यात 
यावा. रोज जी बडबाजी महापािलकेत सु  केली आहे ती कोण याह  नगरसेवकाला मा हत 
नाह . लोकां या दारात बँ ड वाजवतात. नागर क आ हाला फोन करतात, महापािलकेचे पथक 
आम या दारात येऊन बँ ड वाजवतेय. तु ह  सु ा पदािधका-यांना व ासात घेतले पाह जे 
होते. असे शासनाने व ासात न घेता कारवाई केलीतर ते यो य नाह . आज एव या मो या 
माणात मंद  आहे. एमआयड सीतले कारखाने बंद होत आहेत. अशा प तीने नागर क दंड भ  

शकत नाह त. अशा प तीने वागणूक दली जाते. खरेतर हे अ यायकारक आहे. माझी सवाना 
वनंती आहे क , यासंदभात शासनाकडून खुलासा यावा. शा ती/दंड भरायला मुभा ावी. 
अनिधकृत बांधकामासंदभात समजू शकतो, कोटाचा आदेश झाला हणून कारवाई करावी 
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लागत.े यात कुठेतर  सवलत दली पा हजे. इतर महापािलकांत यासंदभात नेमके काय करतात. 
का फ  पंपर  िचंचवडमधील नागर कांना असा दंड भरावा लागतो याचा सु ा खुलासा 
सभागृहात करावा अशी वनंती आहे.  
 

मा.भानुदास गायकवाड (सहा.आयु , करसंकलन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,एव या 
बांधकाम शा तीबाबत महारा  शासनाने २००८चा जो काह  अिधिनयम अंमलात आणला होता. 
या या तरतुद क रता अिधिनयमांत बदल क न २६७अ कलम अंतभूत केले. २००८ नंतरची 

बांधकामे जी काह  अनिधकृत/अवैध बांधकामे आहेत, यांना २६७अ नुसार मालम ा करा या 
द पट शा ती आकार यात आलाु . आप या महापािलकेने सु वातीला या शा तीब ल दो ह  
सिम या मा. थायी सिमती व मा.महापािलका सभा या दोघांनी द पट शा तीचा ताव ु
फेटाळला होता. यात शासनाने पु हा बदल क न कलम २६७ अ माणे शासनाने शा ती 
आकारावी अशी सूचना शासनाला दली होती. याअनुषंगाने आप या शासनामाफत सन 
२०१२-१३ आ ण २०१३-१४ या दोन आिथक वषाम येच शा ती आकार यात आलेली आहे. 
आपली प हली आकारणी होती ती सन २०१२-१३ चा द.८/३/२०११ चा ठराव वखंड त 
झा यानंतर एक पट आकारणी होती. यानंतर आपण द पट शा ती लावून आकार यात आली ु
होती. हणजे मूळ सामा य करा या एक पट व यावर पु हा द पट ु 1+1 अशी दु पट झाली 
आहे. मालम ा करात या काह  गो ी अंतभूत राहतात, यात सामा य कर असतो, 
साफसफाई कर, अ नशमन कर असतो. समजा .१००/- कर असेलतर यावर द पट शा ती ु
हणून .२००/- आकारतात. यामुळे आजअखेर २००८ नंतरची एकूण ४३,३९२ बांधकामे 

शहरात आहेत. यावरसन २०१२-१३ व २०१३-१४ या दोनच आिथक वषात शा ती कर 
आकार यात आला आहे. शासना या िनयमा माणे २००८ पासून आकारणे अपे त होते. परंतु 
आपण तो सन २०११-१२ पासून न आकारता रे ो पे ट ह इफे ट ह होईल हणून वष २०१२-
१३ व २०१३-१४ या दोन वषासाठ  आकारलेले आहे. आपण यात कायदा स लागार यांचे मत 
घेतले होते.  
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, एकेकाने बोल यानंतर मग सग यांना साहेबांनी उ र 
ावे. 

 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, िश ण मंडळा या वषयावर एक तास 
हात वर केलातर  मला बोलायला दले नाह . इले शन आहेत हणून का होईना कोणतेह  कर 
वाढवले नाह त. पुढ या वेळेस आकारणार नाह  असे काह  होणार नाह . पुढ या वेळेस द पट ु
शा ती कर लावला तसा कर सु ा वाढवणार आहेत. जेएनएयूआरएम फंड घेतला हणून कर 
वाढवणे बंधनकारक आहे. पण राजक य मतांसाठ  फायदा कसा होईल हे पा हले गेले आहे. 
मतदाराचे हत पा हलेले नाह . रेडझोनमधील बांधकामे कधीच िनयिमत क  शकणार नाह  मग 
ितथे सवसामा य कर सु ा आकारला नाह  पाह जे. जी बांधकामे तु ह  िनयिमत क च शकत 
नाह , यांना शा ती कर लावायचा कसा. मग यांनी प ह यांदा एक पयासु ा भरला नाह  
पाह जे. र ता करायचा तर रेड झोन आहे, े नेज लाईन करायची रेड झोन आहे मग शा ती 
कर कसा वकारता. खरेतर यावर ब ह कार टाकला पाह जे. नाग रकांना सु वधा देत नाह  मग 
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कर कसा घेताय. उ ा बांधकामे पाडायची हटले तर उ ा यांना हात घालणार आहात. 
बांधकामे िनयिमत क  शकणार नाह  मग शा ती कर कसला घेतोय. ए ककडे शासन 
िनणयाची वाट बघतोय, २००८ नंतरची बांधकामे िनयिमत होतील. ददवाने तसे झाली कायू . 
मग बांधकामे पाडावी लागतील. आर णातली बांधकामे पाडावी लागतील. आजच यांना 
शा तीकरातून वगळा. आप याच वाग यात वरोधाभास आहे. ए ककडे बांधकामे िनयिमत 
करणार अशी गोड गाजर दाखवले जातेय. दसर कडे ह  बांधकामे कधीच िनयिमत क  शकत ु
नाह  हणून यां याकडून शा तीकर घेतोय. कचकट योजना आहे. जो आपला अिधकार आहे 
तो िन तपणे इथे महापौर साहेब आपण बजावला पाह ज.े ीन झोन असेल, रेड झोन असेल, 
पूररेषेतली बांधकामे असतील, आर णातली असतील, जी काय ा माणे िनयिमत करता येणार 
नाह त अशा सव बांधकामांवर ल शा ती कर सु ा घेऊ नये अशी या ठकाणी वनंती आहे. जर 
आपण घेतलाच तर आपण ड लोमॅ टक आहोत हे लोकांना वेगळे सांगायची गरज राहणार 
नाह . मी या ठकाणी आवाहन करणार आहे क , तु ह  शा ती कर भरलाच नाह  पाह जे. एकदा 
डसीजन या. ब ड ंग पुढे घेऊन खुशाल बँ डबाजा वाजवतात. परवा मा या १२ नं. या 
ब ड ंगसमोर बँडबाजी चालू होती. मला फोन आला. परवा १२ नंबर या ब ड ंगमधील २/३ 
लोक होते. ७००/८०० पयांसाठ  बँड बाजा वाजवून यांची इ जत काढताय. जो मनु य 
आयु यभर इ जतीसाठ  मरमर करतो यांचे तु ह  असे करताय. मोठमो या िश ण सं थां या 
दारात उभे करत नाह त. यां यासमोर बँड वाजवा. १२००/१३०० अस े बील होते, यासाठ  
ितकडे तुमचे लोक बँड वाजवत आले. िमळकतींचे पुनसव ण करतोय. भोसर त पुनसव ण 
क न दाखवा. कती िमळकती आहेत ते मी दाखवते. यांचे फेर सव ण करायला गेलेले 
अिधका-यांना वचारा, हात पाय काढन टाकाू , बघतो तु याकडे, काय काय घाण घाण बोलतात. 
तु हाला मा हत सु ा नाह . मनगटा या बळावर घाबरवतात, यांना घाबरता आ ण जे 
िनयमाने चालतात यांना िनयम दाखवता. बँड वाजवून बेई जत क न तु ह  कोणाकडून असे 
पैसे वसूल क  शकत नाह . यां या रकमा मो या आहेत, यांना बँड वाजवून दाखवा. 
छो या-छो या लोकांना का दाखवताय. मोठे थकबाक दार आहेत यां या दारापुढे आपले लोक 
गेले पाह जेत. महापौर साहेब, सभागृहात आज सांगा रेडझोनमुळे लोकांनां शा तीकरात पूणपणे 
सूट दली पाह जे. तु ह  यांचा एक पयासु ा देणे लागत नाह  जोपयत ितथून रेड झोन जात 
नाह , तोपयत तु ह  यांचा शा ती करच काय पण सामा य कर सु ा वसूल क  शकत नाह . 
रोज उठून ऐकतो, पेपरम ये वाचतो. आज काय यांनी िमट ंग घेतली, उ ा काय यांनी िमट ंग 
घेतली. रेड झोन जाणार, रेडझोन जाणार, गेले २० वषापासून मी राजकारणात आहे ते हापासून 
ऐकतेय. ते हापासून आजपयत रेड झोन जाईल असेच ऐकतोय. गेलेला पा हलाच नाह . खरेतर 
आप या हातात असताना सु ा सव च यायालया या आदेशा माणे आ ा िनवेदनांचा खेळ 
चालला आहे. सग यांचे एकच िनवेदन सूचना असती, महारा  शासनाला, मा.मु यमं यांना 
एकच मािगतले असते तर यातून तोडगा िनघाला असता. परंतू आपण तसे न करता 
ज हािधका-यांनी रेड झोनची ह  मोजली. शपथ प ा ारे हायकोटात सांिगतले, मग मतांचा 
खेळ चालू आहे. रेड झोन आज जाणार, उ ा जाणार. महापौर साहेब, यातून सांगायचे ता पय 
एकच आहे, प हले रेड झोन घालवायचा होता तर ज हािधका-यां या हातात असताना 
ज हािधका-यांना यांचा हात ध न सांगू शकत होतो, यांना आपण सांिगतले नाह . रेड झोन 
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जाणार नाह . परंतू शा ती कराचे भूत मानगुट वर ठेवले आहे. दरवष  तीनपट वाढणार का. 
दरवष  १० ट के कर वाढणार आहे. जेएनएनयूआरएमचा बॉ ड िलहन दला आहेू . आप याला 
बा ड ंग आहे. १० ट के वाढवून तु ह  सु ा िनयमबा  वागता. तु हाला कोणी िनयम 
सांगायचा. आ ह  काय करायचे. मग कोण या िनवडणूका आमदारक या, खासदारक या 
दो ह  िनवडणूक होऊन गेले या असतात. मग २० ट के वाढवायच.े कारण तसे ऍ ीमट केलेले 
आहे. तुम यासाठ  स ेचा वापर होता का तु ह  स ेचा वापर करताय. पुढ ल वेळ  लोकांनी 
काय करायचे. जसे २००९-१० ला िमटर बसवले. सन २०१२-१३ म ये बील आले. पाणीप ट  
थकली ती कशामुळे थकली. मला २ वष बीलच आले नाह . मा या मीटरम ये वाढ झाली , 
का तर लॅब बदलला, हणून याचा भूदड मलाच. यासाठ  खेटा माराय या. प हले बील 
भरा, नंतर बघू असे एमएसईबीसारखे तुमचे कमचार  सांगताहेत. माझी आप याला वनंती 
आहे क , पुढ ल वष  टॅ स वाढवून येणार आहे का, येणार नसेल तर तसे तु ह  या ठकाणी 
सांिगतले पाह जे. 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा जो दरवाढ चा वषय सभागृहात आला 
आहे. याबाबत करसंकलन अिधकार  यांनी खुलासा ावा. खरेतर याची न द आपण यावी. 
करसंकलनचा वषय आहे. खरेतर या वषयात शा तीकराचा वषय आहे. जा त क न आम या 
भागात हा शा तीकराचा वषय आहे. शा तीकराचा वषय असताना मा.अ जत ग हाणे यांनी 
सांिगतले, शा तीकर घे याआधी मूळ र कम भरायला जातो. करयो य मू य भरायला जातो. 
प हला शा तीकर ा नंतर टॅ स घे या या मा यमातून करसंकलन वभागाला आप या 
हेडऑफ समधून तशा सूचना के या आहेत. माझी आप याला प हली वनंती आहे, प कार 
बांधवांना वनंती करतो, जोपयत अनिधकृत बांधकामांचा वषय होत नाह , तोपयत कोणीह  
शा तीकर भ  नये. २००८ नंतरचे बांधकाम िलगल होणार का नाह  हा गौण वषय आहे. परंतू 
आद औ ोिगक मंद  आहे. कारखानदार  बंद आहे. घरदार वकून लोक गावाला चालले आहेत. 
घर वकून झोपड  बांधावी कंवा भा या या घरात राहावे का असा सवसामा य नागर कांना  
पडला आहे. . १००/- टॅ स असेलतर यावर २००/- शा ती लागते. माझी आप याला वनंती 
आहे क , .१००/- ला कती ट के वाढ होते. ए ककडे २४ ट के करयो य मू य, ५ ट के 
साफसफाई कर, २ ट के िश ण कर, अ नशामक कर ४ ट के असे जवळजवळ ३० ते ३५ 
ट के टॅ स वाढतो. फ  ३००/- वाढलेत असे सांगतात. परंतू एका िमळकतीला १००/- टॅ स 
मागे .५० ते ६० टॅ स या पट ने वाढतात. हा रेडझोनचा वषय मा.िसमा सावळे यांनी 
काढला. यांची ॉपट  रेडझोनम ये येते, जी िलगल होणार नसेल तर यां याकडून टॅ स 
घे याचा अिधकार कसा आहे. तु ह  यांना ए ककडे सु वधा देणार नाह त. यांची कामेह  करत 
नाह त. मग यांनी टॅ स का भरायचा. मी जाह र आवाहन करतोय, मग या लोकांनी टॅ स 
भ  नका. बँड वाजवायचे नवीन फॅड काढले आहे. आ हाला ल नासाठ  बँडवाले िमळत न हते. 
बँडवाले हणतात आ ह  कॉप रेशनसाठ  बुक आहोत. हा अितशय िनंदनीय कार चालू आहे. 
५ लाख/१० लाख मोठ  र कम असेल ितथे हरकत नाह . पण महापािलके या मा यमातून 
आप यात गटस नाह त ् असे हणावे लागेल. बँडवाले आणायचे हणजे तुम या अिधका-यांकडे 
कर वसूल करायच े गटस नाह त् . इथे नवीन प त आणली आहे. सभागृहात कोणी वषय 
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आणला आहे. िचखली गावात कुदळवाड -िचखली रोडला आपला अंदाधुंद कारभार समोर 
आणायचा य  करतोय. वाईन रोड बीआरट  रोड चालू आहे. ितथे ४/५ वषापूव  नागर कांची 
घरे काढन बाजूला घेतली आहेतू , घरे पाडलेली आहेत, ितथे काह च नाह . महापािलकेचा र ता 
झाला आहे. वतःहन कोणताह  मोबदला घेतला नाहू , अशा लोकांना टॅ स नोट सा आ या 
आहेत. यां या घरापुढे बँड वाजवताय. असा तुमचा चुक चा कारभार चालू आहे. दसरे वष ु
आहे. ी.सदािशव बाबुराव बालगरे हे बांधकाम यावसाियक आहेत. यांचे संपूण घर पाडले 
आहे. या माणसाने याची संपूण ॉपट , यांचे राहते घर र यासाठ  दले होते. ल ना या 
हॉलम ये यांनी यांचा पंज ठेवला आहे. घर पाडून ५ वष झाली आहेत. २००७ या दर यान 
घर पाडले होते. तर सु ा आज यांना शा तीकर, पूव ची थकबाक  अशी ५ ते ७ लाख पये 
बील आले आहे. कोणताह  टड आर, एफएसआय दलेला नाह . यांना टॅ स लावतोय, यापे ा 
िनंदनीय बाब काय आहे. यांना फाशी यावी लागेल. डोळे झाकून अंदाधुंद कारभार करताय. 
कमीत कमी ६ जण आहेत. ताबडतोब खुलासा करावा. अ यथा या लोकांना तुम या दारापुढे 
उपोषणाला बसवू. आयु  साहेबांनी यात ल  घालावे. नाह तर तुम या दारापुढे आ ह  
बँ डबाजा वाजवू क  तु ह  चुक चे काम करताय. आ ह  सु ा बँड वाजवू शकतो. तुम यासमोर 
तुम या नावाने ड .जे, ढोल काह  पण आणू. तुमचा िनषेध क . तु ह  चुक चे काम करताय. 
लोकांनी वतःचे बिलदान दल ेआहे. घरदार पाडली आहेत. बंड साहेब असताना येका या 
घरावर जाऊन िमट ंग घेतली होती. लोकांनी तु हाला जागा दली. अशा लोकांना टॅ स 
लावायचे चुक चे काम केले आहे. गायकवाड साहेबांनी सांिगतला तो शा तीकराचा वषय तो 
सु ा चुक चा आहे. शंभर पयासाठ  तीनशे पये असा शा ती कर आहे. २४ ट के करयो य 
मू य, ५ ट के साफसफाई कर, २ ट के िश ण कर, अ नशामक कर ४ ट के, मूळ सामा य 
करावर शा तीकर अशा कारे नागर क नाहक भरडले जात आहेत. खरेतर शा तीकर कोणी भ  
नका. शासनाने िनणय दला असला तर  कोणीह  शा तीकर भ  नये असे आवाहन कराव.े 
आता ॉपट ब ल सांिगतले याचा खुलासा करावा. हे ी.सदािशव बालघर बैलगा यांचे मालक 
आहेत. यांचा ताफा यां याबरोबर असतो. तो सग यांना मा हत आहे. याला तुम या 
घरासमोर बसवेल.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,शा तीकर लोकांसाठ  आहे का. 
Democracy is for the people, by the people. For the people आहे का. सगळे वैतागले आहेत. आज 
सकाळ  वय कर माणसे आली. मला हणाले, मला .१५,०००/- टॅ स आला, .३०,०००/- 
शा तीकर आला. माझा ५ मह यांची पशन यात जाणार. अनिधकृत बांधकामासाठ  ५ ते १० 
ट के लावा पण २०० ट के हा अ याय आहे. राजे महाराजां या काळात अशी वसुली करत 
होते. आ ा लोकशाह या काळात अशी वसूली करतात हे चुक चे आहे. हणून महापौर साहेब 
वनंती आहे,सग या महापौरांनी एक त येऊन िनणय या. आचारसं हता सु  कर याअगोदर 
शा तीकर सु  करा नाह तर फार मोठा धोका आहे, धोकादायक आहे. कर वसुलीत कती कर 
आहे. सामा य कर, सफाई कर, महापािलका िश ण कर, सु वधा लाभ कर मग सामा य कर, 
रोड कर, वशेष सफाई कर हे काय आहे. पंपर  िचंचवडम ये ास घे यासाठ  सु ा टॅ स 
लावला पाह जे. आप याकडे रटायड ग हनमट सव ट, ाय हेट कंपनीचे लोक इथे राहतात ते 
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एवढा टॅ स भ  शकणार नाह त. यां यावर हा फार मोठा बोजा आहे. महापौर साहेब आपण 
पुढाकार या. तु ह  महापौर प रषद बोलवा. सरकारकडे ठराव पाठवा. सग या माणसांनी 
डमा ड केलीतर सरकारलासु ा तुम यासमोर झुकावे लागेल. २/३ दवसांत महापौर प रषद 
घेऊन हा िनणय यावा.  
 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.द ा साने यांनी जो वषय 
मांडला, तसाच वषय मा य़ा भागात आहे. आप याला मा हत आहे. मोशीतला कचरा डेपो, 
याभोवती ५०० मी. बफर झोन, २००९ पासून शासना या पटलावर िनणयासाठ  ता वत 

आहे. २००९ पासून या ठकाणी नागर कांना कोण याह  कार या नागर  सु वधा िमळाले या 
नाह त. या प तीने रेड झोनम ये नागर  सु वधा िमळत नाह त. एका बाजुला कर वसुलीचा 
काय म जोरात चालू आहे. आ ा या ठकाणी सद यांनी संताप य  केला आहे. टॅ स भरला 
नाह  हणून बँड वाजवताय इतक  वदारक प र थती िनमाण झाली आहे. या बफर झोनम ये 
३,००० िमळकती येतात. नागर कांना २००९ पासून महापािलका अ त वापासून नागर  सु वधा 
द या नाह त. एका बाजुला सग या शहराचा कचरा ितथे नेऊन टाकतो. ५०० मी. बफर 
झोनम ये १५,००० नागर कांनी १०/१५ दवस दगुधी वकारत असतात. एका बाजुला या 
नागर कांना कचरा कंुड त या दगधीने हैराण क न टाकले आहेु . सग या शहरातील कचरा ितथे 
आहे. नवीन ािमण भागात कचरा डेपो केलात. येकाला आपला वॉड मॉडेल वॉड पाह जे 
आहे. सगळे चांगले काह  मा या वॉडात पाह जे. महापािलकेत असूनह  आ ह  या ठकाणी हे 
सहन करतो आहोत. यातून द काळात तेरावा म हना ु या माणे या नाग रकांना कोण याह  
कार या रोजिनशी नागर  सु वधा िमळत नाह त. या भागात लोकवगणी व मी वतः .५ 

लाख खच क न या बफर झोनम ये गटर यव था केली, ख डे बुजवले, पाईप टाकली. 
जेणेक न लहान मुले, ये ांना ास होऊ नये व साफसफाई राह ल. सग यांना सांिगतले 
आ ाच िनणय घेऊ नका यांना सु वधा ा. याचा िनकाल लागायचा आहे असे हणून खोटे 
पाडणार इतके शासन असंवेदनशील आहे. अनेक वेळा शासनाला, महापौरांना सांिगतले आहे. 
शासन दरबार  याचा िनकाल अजूनह  लागलेला नाह . आ ाच िनणय घेऊ नका. तोपयत 
यांना सु वधा ा. तोपयत ५०० मी. बफर झोनचा िनकाल कायम राह ल. हरकती/सूचना, 

िनवेदने केली आहेत. याचवेळ  शंभर ट के सुनावणी सु ा झाली आहे. याचा िनणय शासन 
दरबार  होऊ ा. तोपयत नागर कांना सु वधा ा. आपण अ यंत बेकायदेशीरपणे काम करतोय, 
या नागर कांकडून टॅ स घेतोय. आधी मरेपयत िश ा ायची, नंतर फाशी ायची अशा 
प तीने दोनदा फाशी, इतके चुक चे काम शासनाने, शा तीकर आखणा-यांनी इथे केले आहे. 
ठेकेदार  प तीने, सावकार  प तीने वसुली चालू आहे. आपले लोक बँड वाजवतात. लोक 
बोलतात, लाज वाटते. महापौर साहेब, आ ह  आज ठरवले आहे तु हाला मानिसक ास ायचा 
नाह . महापौर साहेब आपण यात ल  घाला. द ड लाख लोकांना शा तीकर आहे. ते नाराजी 
झालीतर काय होऊ शकते याचा थोडा वचार करा. लोकांना सांिगतले आहे, अ जबात शा तीकर 
भ  नका. बँ डवाला आलातर याचा बँड वाजवा आ ह  भ कम आहोत. कायदेशीर कारवाई 
हायची ती होऊ ा. आ ह  घाबरत नाह . दरोडे,लूटालूट कर यापे ा अशा लोकांसाठ                  
बँड आलातर बँडवा याला फटकून काढा. तु ह  १६ वष सु वधा देत नाह . शासनाकडे ता वत 
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आहे. एवढ च सूचना इथे करायची आहे. याचा गांिभयाने वचार करा. कोण याह  कारची 
अंमलबजावणी होत नाह . सभासद पोटितडक ने बोलतो. याची ताकद वाया घालवता. मागील 
वष  सु ा सांिगतले होते, महापौर साहेब आदेश ा. शासन सु त आहे, मु त आहे. यांना 
काह  फरक पडत नाह . यांचे ल  यांचा ग ला कसा भरेल याकडे लागले आहे. नागर कांची 
काय काळजी, यांचे ल  कती असते. यांना जागे करायचे काम तुमचे आहे. ह  तळमळ तु ह  
समजून या. ामीण भागातील लोकांनी फार सहन केले आहे. हा टॅ सचा बोजा टाकताय, मग 
ितथे ताबडतोब चांग या नागर  सु वधा िमळतील अशी पाऊले उचला. नाह तर आ ह  ठरवले 
आहे, उ  व पाचे वेग या प तीने आंदोलन करावे लागेल याची तु ह  दखल या. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा या भागात पूणतः रेडझोन 
येतो आहे. सव बांधकामे अनिधकृत ठरवली गेली आहेत. शा तीकर लागू केलेला आहे. 
शा तीकर पूणतः र  करावा. सामा याची परवड चालवली आहे ती थांबवा अशी वनंती करते.  
 

मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,शा तीकराबाबत वेगळेच मत य  
करणार आहे. शा तीकर पूणपणे र  करावा. आम या भागात १८-१९ म ये वीटभ ट  
कामगार हंगामी काळासाठ  राहतात. यांची पािलकेतफ न द कर यात आली आहे. यां या 
घराचे बांधकाम प के नसते. फ  वीटांचे बांधकाम व यावर छ पर टाकलेले असते. 
पािलकेतफ यां या घरांचा सव होऊन यावर कर आकारणार आहेत. पा कगसाठ  प याची शेड 
मारली आहे. याचा सु ा पािलकेकडून सव झाला आहे. प याचे पा कग यव थत नस यामुळे 
याला दरवाजा िभंत काह  दलेली नाह . मला वाटते, नवीन समा व  गावांत रेड झोन असेल, 

अनिधकृत बांधकाम असेल तर सवसवसामा य नाग रकांवर बोजा पडतो आहे. हणून शा तीची 
र कम असेल कंवा वीटभ ट  कामगाराचे घर असले पा कगची जी यव था केली आहे. तो 
कर र  कर यात यावा अशी वनंती करतो.  
 

मा.सुरेश हे  े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, शा तीकर हणजे िमळकत कराचे बील. 
भीक नको पण कु ं आवर अशीच हण आठवते. एवढे बील ४ पट झाले. सामा य करासाठ  
सूट देताना सामा य कराचा वचार केला जातो. परंतु शा तीकर ३ पट लावतोच. सव 
मालम ांचा वचार करावा लागतो. परंतु सामा य कर फ  एकाच ठकाणी असतो. बाक  सव 
कर िमळून मालम ा कर होतो. यावर ित पट आकारावे असा आदेश आहे. आम या ामीण 
भागात ४३,००० िमळकती ा जा तीत जा ती िचखली व तळवडे भागात आहेत. रेडझोन 
बािधत घरे आहेत. इथे रेडझोनमुऴे उ ाने, शाळा नाह त. इथून िश ण कर सु ा दला जातो. 
यावर शा तीकर लावला जातोय. ह  िनंदनीय बाब आहे. वसुलीचे धोरण असले तर  थमतः 
रे युलर टॅ स फ  यावा. शा ती मागे ठेवावी. जोपयत शासनाचा िनणय होत नाह , तोपयत 
बँड पथक पाठवले. ते पण थांबवावे ह  कळकळ ची वनंती आहे. मी ितथे २५ पोरे तयार केली 
आहेत. आ हाला सु ा असे आंदोलन करावे लागले. मागील म ह यात वकास कामे होत 
नाह त हणून आयु ां या नावाने बोलले गेले. आ ह  सु ा आयु ां या नावाने यां या दारात 
बँड वाजवायचा का वकास कामे होत नाह त हणून. एक नंबर वॉड मा.शांताराम (बापू) 
भालेकर आहेत, दोन नंबर वॉड माझा आहे असे वाटून घेऊ. या नागर कां या िमळकत कर 
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थकलेला आहे. जे मोठे थकबाक दार आहेत, यां या दारात प हला बँड जाऊ ा. नेटवर िल ट 
पाठवा क  मोठे थकबाक दार हे आहेत. यां या कायालयाबाहेर बँड वाजवा. कृपा क न बँड 
वाजवणे थांबवा. थक त करावर याज लावताय. याज लावत असालतर बँड वाजवणे हा 
कोणता कार आहे. तु हाला बँड वाजवायचा अिधकार आहे. आ हाला याज कतीह  असू ा, 
दारासमोर बँड वाजवणे हे काय ाने ऑथोराईज आहे का, परवानगी आहे का या गो ीचा आपण 
वचार करा. अशा प तीने थकबाक  वसूल करणे थांबवावे. एखा ाचा अपमान होईल असे कृ य 
क  नका. 
 

मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,ह  उ ोग नगर  आहे. इथे शहरात 
सगळे कामगार व क क-यांचा मोठा भरणा आहे. कमान शा तीकर पूणपणे र  करावा अशी 
माझी य गत मागणी आहे. मघाशी िश ण मंडळा या बजेटला मा यता दली आहे. मा या 
खराळवाड  शाळेत १४ व ा याना गणवेष िमळालेला नाह . हा वषय मघाशी मला मांडायचा 
होता. तु ह  संबंिधत अिधका-यांना खुलासा क  दला नाह . संबंिधत ाथिमक शाळे या 
मु या यापकांना वचारणा केली गेली पाह जे. गणवेष का दला गेला नाह  याची मा हती 
घेतली पाह जे एवढेच इथे सांगायचे आहे.  
 

मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, ख-या अथाने शा ती कराब ल कोणी 
समाधानी नाह , मी सु ा समाधानी आहे असे नाह . तु ह  तुम या खुच वर बसला आहात. 
शा तीकराब ल ख-या अथाने शासनाची चूक आहे. अबन लॅ ड कायदा १९७६ साली आला. 
शेतक-यां या जिमनी यायला सु वात केली. सवसामा यांनी गंुठा/दोन गंुठे जागा घेत या. 
यांनी जागा घेतली, तो बांधकाम के यािशवाय राहणार नाह त. यांनी एक/दोन गंुठे जागा 

घेतली आ ण १०/१५ एकर जागेत लॅन पास करायचे हटलेतर यांना सव जागेचा पैसा 
भरावा लागतो आहे. अशा प तीने लॅन पास केला नाह . लॅ ड िसिलंग कायदा के यानंतर 
खरेद / व  बंद करायला पाह जे होती. हणजे  लोकांनी जागा घेतली नसती. यात चुक  
शासनाची आहे. याचा भूदड आम या लोकांवर पडतोय. एवढे क न लॅन पास होत नाह . 
एन.ए. करा. ६/६ म हने फाईल पडून राहते. मग सवसामा य माणूस वनापरवाना घर 
बांधणारच. महापौर साहेब, सवसामा य कर भरायचा आदेश ा. जोपयत िनकाल लागत नाह , 
तोपयत शा ती कर कोणीह  लावू नये. बँ ड पथक बंद करा. सगळ कडे ह च प र थती आहे. 
पु यात, महारा ात सगळ कडे हच प र थती आहे. ितथे बँ ड वाजवतात का. वकास कामे, 
कदािचत थांबलीत तर  चालतील. लाईट, पाणी या सु वधा सवसामा यांना ा. मो या           
ोजे टचे काम क  नका. लोकांचा पैसा  लाटताय. यां याकडून पैसे काढताय आ ण इथे खच 

करताय. शहराचा नावलौ कक होणार  कामे थांबली पाह जेत. लोकांना शहरात अ जबात 
समाधान नाह . सगळे नगरसेवक मग तो स ाधार  प ाचा असो, वरोधी प ाचा असलातर  
कोणीह  समाधानी नाह . महापौर साहेब, तु ह  िनणय या, आपण आदेश ा. जोपयत शासन 
परवानगी देत नाह , बगर परवाना बांधकामांचा िनणय होत नाह , तोपयत शा ती कर लावू 
नये असा आदेश ा.  
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मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आ ा मालम ांचे सव ण चालू आहे. 
याअनुषंगाने नोट सा आले या आहेत. मला सहा यक आयु  ी.गायकवाड साहेबांना सांगायचे 

आहे क , यात अनेक चुका आहेत. या बघून या यात. तुम याकडे अज करायला सांगून 
आपण नागर कांना आवाहन केले पा हजे. मा या वॉडातला एकच भाग पाह ला. यात रेणुका 
अपाटमट आहे. पाऊस येतो हणून फ  प ा लावला होता. यांना सु ा तुमची नोट स आली 
होती. याच माणे प याचे खूप जुने बांधकाम आहे, याला सु ा तु ह  नोट स पाठवली होती. 
तळवा यांना आपले कमचार  यांनी नोट स काढली आहे. यांनी ब ड ंग परिमशन घेऊन २ 
गंु यांत घर बांधायला काढले होते. या माणे बांधकामाला सु वात केली होती. प हला मजला 
झाला. दसु-या मज यावर ला टर हो यासाठ  अधवट बांधकामात रहात आहेत. कॉ ॅ टरला 
पळून गेला होता. यांना सु ा नोट स दली आहे. यांनी सव केला, यांना सूचना ाय या 
राहन ू गे या असतील. डबल म आहे. एक इंचसु ा वाढवला नाह . तर सु ा जयु न यांना 
सु ा नोट स आली आहे. यांचे १९८५ चे घर आहे. असे अनेकजण आहेत. मा याकडे याद  
आहे. तुम याकडे याद  आणून देते. आमचा सहानुभूितपूवक वचार करावा अशी वनंती करते. 
तु ह  आ हाला स व तर मा हती सांगावी. कोण या काळापासून हे लावलेले आहे, कोण या 
िनयमानुसार आहे. आधी शा ती भ न घेता नंतर करआकारणी रे युलर घेता ती कोण या 
कलमानुसार हे सांिगतले तर आ हाला ल ात येईल.  
 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज खरेतर नवीन आयु ांची 
ओळख होईल असे वाटले होते. यांना सभागृहाला बघायचा काह  योग आला नाह . खरेतर 
टॅ सबाबत ब-याच लोकांनी यांचे हणणे कंवा ुट  मांडायचा य  केला आहे. 
शा तीबाबतीत शासनाचे काय धोरण आहे. शासनाने ह  शा ती कशासाठ  लागू केली याची 
क पना तु हाला मला आहे. परंतु चुक या प तीने शा ती आकारली जाते आहे. कायदा मोडून 
करा असे कोणाचेचे हणणे नाह हे एकंदर त चचतून ल ात येते. जसे मा.अ जत ग हाणे 
यांनी सांिगतले, प ह यांदा शा ती आकारली जाते, नंतर दंडाची र कम. आज सग यांना 
माह त आहे, महारा  शासनाने अगद  यु  पातळ वर जाऊन अनिधकृत बांधकामे, आर णातील 
बांधकामे याला लागू केलेली शा ती याबाबतचा िनणय दोन/चार दवसांत अपे त आहे. 
कॅ बनेटम ये या वषयावर सारखी चचा होते आहे. त  मंडळ ंचे मत मागवले जाते आहे. 
सग या अडचणी दर होत असताना सग या महापािलकांू चा वचार क न िनणय होणार आहे. 
यामुळे आपण या प तीने काम करतोय, या प तीने मला गायकवाड साहेबांनी सांगावे, 

एकतर महापािलकेला शा तीची र कम आजपयत कती जमा केली आहे. आजपयत या 
कालावधीत जमा झालेली शा ती कराची र कम शासनाला पाठव यात आली का याचे उ र ा. 
शासनाचा िनणय लागू झा यानंतरची प र थती काय असेल याबाबत काह  िच  दसत असेल 
तर शहरातला ए झॅ ट आकडा सांगू शकाल क , या या बांधकामांना शा ती कर लागू केला 
आहे, एवढ  एवढ  सं या आहे. एवढ  एवढ  र कम शासनाकडे जमा होणार आहे. यात 
आप याला एक पयाचा सु ा फायदा नाह . मग तु ह  कशाला घाई करताय. आज शहरातील 
सव सभासद, ित ह  आमदारांची शा ती र  हावी, अनिधकृत बांधकामे िनयिमत हावीत 
हणून गे या २/४ म ह यांत जी काह  पाऊले उचलली आहेत. ती शेवट या ट यात आहेत. 
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तु ह  पु हा सु वात करायला लागला आहात. माझी मागणी आहे, तु ह  शा ती हणून जमा 
केलेली र कम करात वग केली पाह जे. जा त र कम भरली गेली असेल तर कंवा जमा 
झाली असेल तर पुढ ल वषा या टॅ सम ये पांतर त कर यासाठ  या- या मा यता या या 
लाग या या घेत या पाह जेत. उ ा या काळात शासन िनणय होणारच आहे. महापािलकेला 
उ प न कमी आहे हणून एकमेकां या दारांत जाऊन बँड वाजवणे ह  मानवी ह कांवर सु ा 
गदा आहे. ुमन राईटस वर अित मण ् करतोय. इंड यल असेल, कमिशयल असेल परंतु 
रेिसडे शयल भागाला अशी वागणूक देणे चुक चे आहे. एकंदर त प र थती पाह ली तर ३२५ 
कोट  लॉस गृह त ध न चालत असालतर एखा ाचा जीव जाईल अशी वसुली होता कामा नये. 
संपूण सभागृहाचे मत आहे, या प तीने चुक या प तीने टॅ स आकारला जातो. ५०० 
बांधकामे पाडली गेली असतील तर  यावर टॅ स येत असेलतर ते शंभर ट के चुकतेय. तु ह  
सगळे अिधकार  लोक चांगले काम करता. आ ह  सगळे चुक चे सांगतो असे तुमचे धोरण 
असेल तर ते शंभर ट के चुक चे आहे. आम या काह  सूचना घेत जा. आ हाला काह  अडचणी 
वाटत असतील तर या समजून सांगत जा. तु हाला यातून ताबडतोब माग काढता येऊ 
शकेल. शेवट  तु हाला व आ हाला शहरातील अडचणी कमी क न पुढे जाता आलचे पाह जे. 
तु हाला कुठलाह  वैय क िनणय घेता येणार नाह . सभागृहासमोर तुमचा िनणय असेल,  
असेलतर , उ र असेल तर उ र, दो ह साठ  हो कंवा नाह  हण यासाठ  तु हाला 
आम या समोर यावे लागणार आहे. आ ा मा.िसमा सावळे यांनी सािगंतले. एवढा गवगवा 
केला, टॅ स वाढला, टॅ स वाढला. ८०,००० बांधकामे सापडली. ते तुमचे शंभर ट के कामच 
आहे. मी एका एज सीचे लोक पाठवले होते. आप या प रसरात डजीटायझेशन होऊन कोणी 
अिधकार  जात असेल तर याबाबतीत भूिमका ठेवली पाह जे. टॅ स वाढव याकडे बिघतले 
पाह जे. टॅ स चुकवेगीर , टॅ स बुडवेगीर  याकडे ल  दले पा हज.े कोणी टॅ स लागू क न 
अिधका-यांना कोणी धमकवत असेल, मारत असेल, िश वगाळ करत असेल, धमकावत असेल 
तर काय तं  वापरायच.े टे नॉलॉजी वापरा. आकाशातून आ खे जग दसतेय. महापािलका ई 
ग हन स यूज करणार  सग यात चांगली महापािलका आहे. आजपयत एकह  वभाग पेपरलेस 
झालेले नाह . येक वभागात अधवट काम आहे. शंभर ट के ई ग हन स वापरताय का 
वचारा. टॅ स देणे व टॅ स घेणे हे ढोबळ काम करसंकलन वभागाचे आहे. पण मला वाटत 
नाह  शंभर ट के पेपरलेस झाले आहे. लोकांकडून कागद गोळा करतात. पेपरलेस कशाला 
हणतात घेताना पेपर घेतले नाह  पाह जेत. देताना पेपर दले नाह  पाह जेत. तु हाला 
ड जटल ऑथराईज िस नेटर  िमळते. अशा कारे कामकाज पूणपणे करतो याला पेपरलेस 
हणतात. करसंकलन करा, एलबीट  करा, बांधकाम परवानगी करा हे वभाग टे नॉलॉजी 

वाप न पेपरलेस झाले पाह जेत. कर संकलन वभागाचा कर शंभर ट के वाढ यािशवाय 
राहणार नाह . अजूनह  ४०,००० िमळकतींचा लॉस आहे. अजून ४०,००० िमळकती शंभर ट के 
िमळतील. टे नॉलॉजी वापरा. येक काम मनु यबळ वाप न होतेच असे नाह . टे नॉलाड  
कशी वापरायची हे यानात घेतले पाह जे. जे काम करतो ते समोर याला अपमाना पद वाटले 
नाह  पा हजे. घर  बसून काम झाले पाह ज.े शा तीबाबत शासनाला आदेश ा. शा ती जमा 
केलेली आहे ती कर पातून वग करा. िमळकत कर हणून ितचा भरणा झाला पाह जे. शा ती 
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हणून नाह . यावेळ  शासन शा तीबाबत िनणय घेईल, यावेळ  यो य ती पुढ ल पाऊले 
उचलली जातील.  
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप या अजडावर टॅ स मा यतेचा 
वषय आहे. या ठकाणी मा हती देत असताना साहेबांनी सांिगतले, कलम २६७ अ अ वये लागू 
क न शा ती कंवा दंडाची यव था कर याची ो हजन केलेली आहे हे सु ा सांिगतले. 
शासनाने २००८ नंतर या बेकायदेशीर कंवा अनिधकृत बांधकामांना शा ती लावायची होती. 
२०१२-२०१३ व २०१३-१४ साठ  शा ती लावली कारण रे ो पे ट ह करता आले नाह . हणून 
सन २०१३-१४ या अनुषंगाने केले आहे. रा य शासनाचा मी थमतः िनषेध करतो. आमचे 
लोक मं मंडळात असले तर  मी या िनणयाचा िनषेध करतो. वा त वक पाहता, जे हा 
महापािलकेने एक पट कंवा १० ट के दंड वसूल करावा असा िनणय मा.महासभेने घेतला 
असताना एका बाजूला महापािलका ह  वाय  सं था आहे असे हणायच.े नंतर याच सं थे या 
अिधकारांवर गदा आणायची. जशी काय महापािलका यांची गुलाम आहे. यांनी आदेश करायच,े 
आ ह  याचे पालन करायचे असे चालणार नाह . मी नागर कांना वन  आवाहन करतो क , 
नागर कांनी शा ती कंवा दंड भरायचा नाह . उलट यां या घरासमोर बॅ ड वाजवतात. महापौर 
साहेब, आपण आदेश ावा. बील भरणा ट याट यात करा. .१,४०,०००/- बील आले असेल 
.३०,०००/- चा एक ट पा असे ट पे करा. नागर कांना बील भर यात सवलत दली जात 

नाह . ट पा दला जात नाह . उलट यांना सांिगतले जाते, संगणक अशा कारे बील वकारत 
नाह . असे सांगून या लोकांना परत पाठवले जाते. आपण उलट  िस ट म आणली आहे. 
एकाचवेळ  सगळ  र कम भरावी लागते आहे. ह  िस ट म र  केली पाह जे. कायदा 
नाग रकांना सुखसोयी दे यासाठ  आहे, यांची पळवणूक कर यासाठ  कायदा करत नाह . बॅक 
िस ट मने सगळे काढायचे असेल तर याचा कायदा झाला पाह जे. नागर कांना य ात 
आदेश जातो. एखा ाने अपुरे बील भरले असेल तर या या घरासमोर अशा कारे बॅ ड 
वाजवायचा, याने बील भरले नाह  अशी दवंड  पटवायची असे काम आपण करणार असाल 
तर याची तु ह  महासभेकडून परवानगी घेतली होती का. पुणे महापािलका करते हणून तु ह  
करता. पु यात यू लाईन नाह  हणून इथे तसे का करत नाह . असा मनमानी मज नुसार 
कारभार करणार असाल, महासभेत अनेक वेळा सवप ीय ठराव के यानंतर, आमदारांनी धरणे 
धर यानंतरह  रा य शासन यावर िनणय घेत नसेल, शा तीतर लावायचा असेल तर २००८ 
नंतर या बांधकामांना लावणार आहात का याचे लॉ जक काय आहे. One has to prove that.  
तुमचे बांधकाम २००८ आधीचे आहे का नंतरचे आहे हे िस  करावे लागणार आहे. तु ह  
शा तीकर ४ लाख केला, ५ लाख केला, कंवा ३ लाख मग २००८ आधी या बांधकामांना 
यातून माफ  व २००८नंतर या बांधकामांना दंड कंवा िश ा हा कोणता कायदा आहे. 

नागर कांना शा ती कर अ जबात भ  नये असे मी आवाहन करतो. मा.महापािलका सभेने 
याचा पाठपुरावा करावा. जोपयत शासन अनिधकृत बांधकामांबाबत िनणय घेत नाह , तोपयत 

आपण महापौर साहेब तसे आदेश ावेत. प हले बॅ ड वाजवणे बंद करायला लावा. जे नागर क 
कर पाने पैसे देतात, याचे ट पे करावेत. कटऑफ डेट नुसार पैस भरले तर यांना 
ए झ पशन ा. यांना अमुक अमुक व पात रबेट, ड काऊंट िमळत असेलतर सामा य 
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माणसाला ते नको आहे का. सवलत असताना सु ा तो वेळेत पैसे भ  शकत नाह  मग याचा 
अथ या या घरासमोर बॅ ड वाजवायचा, या या अिधकारांवर गदा आणायची हे आ ह  
अ जबात सहन क  शकणार नाह . ह  अितशय िनंदनीय बाब आहे. शासनाने हे क  नये. हे 
ताबडतोब थांबवावे. वसूली ज र करा. दसरा माझा  आहे कु , तुमची डे टू डे असेसमट 
असते का. परदेशी साहेब असताना यांनी नवीन असेसमटची यं णा लावली होती. शहरात ३० 
ते ४०,००० िमळकती आहेत. यांची मोजणी झाली न हती. असा लोकांना २००८ म ये धरणार 
का २००६ म ये धरणार का २००५ म ये धरणार आहात. आज या िमळकती सापड या हणून 
२०१३ म ये धरणार का. मग यांना आजचे रेट लावावे लागतील. २०१३ म ये ॉपट  
सापड या या बेकायदेशीर असणार, ते कागदप े देऊ शकले नाह त, ब ड ंग लॅन देऊ शकले 
नाह त, २००५ म ये बेकायदेशीरपणे बांध या हो या. या िमळकतींची रेकॉडवर न द नाह . 
परदेशी साहेब असताना या िमळकती उघडक स आ या. या िमळकतींवर कर कोण या रेटने 
लावणार आहात. तर तु ह  अशा कारे कर लावू शकत नाह . रक हर  करायचा तु हाला 
अिधकार नाह . आजची प र थती काय. मी फ  ३ गंु यांचा लॅन रावेत इथे टाकला होता. 
या माणे ब ड ंग परिमशन केली, एन.ए. केला. लॅन प हला मंजूर करावा लागतो. आज इथे 
ब ड ंग परिमशन वभागाचे लोक बसले आहेत. ३ गंुठे व ३६ आर असेल तर याला इथे 
.४,६८,०००/- पये मोजणीचे भरावे लागतील. या माणे एन.ए.साठ  पैसा खच करावा 

लागले. नंतर फाईलवर अिभ ाय नंतर ब ड ंग परिमशन. एक दोन गंु यासाठ  वतःचे घर 
बांध यासाठ  जर या माणसाची अशा प तीने पळवणूक होणार असेल, याच े५ लाख खच 
होत असतील तर तुम याकडे येईल का. शासनाने हा वचार करावा. लोकांनी घरे कोण या 
प र थतीत बांधली होती. यांनी बेकायदेशीर बांधकाम केले याला अिधकार , शासन 
जबाबदार नाह  का. दंड याने एक याने सोसायचा. महापौर साहेब, आपण कडक श दांत 
आदेश ावा. अ यथा या सभागृहात नो-कोऑपरेशन चालू क . अशी प र थती असेल तर 
आ ह  महापािलका सभेला येणार नाह . हे ताबडतोब थांबवावे. जोपयत शासन अनिधकृत 
बांधकामांचा िनणय घेत नाह , तोपयत नागर कांनी शा तीकराचा एक पयासु ा भ  नये अशा 
कारचे आवाहन करतो.  

 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - महापािलका सभेने 
दनांक १८/१/१४ रोजी वषय मांक २ अ वये महापािलका आयु  यांनी मनपा ह म ये 
णालय/दवाखाने यांची वा षक फ  बेड सं यािनहाय आकारली होती. एकूण 
लिनक/ ड पे सर  सं या ७७० एवढ  आहे. सदर ठराव मा.आयु  यांना सूच वलेले दर हे 
ितवष क रता आकारली होती. परंतू महासभेने उपसूचने ारे सदर तावाला ती वषाऐवजी 
ती म हना अशी उपसूचने ारे मा यता दली. ती या ठरावा ारे र  कर यात यावी व खाली 

सूच व या माणे सदर वषयास मा यता दे यात येत आहे. छो या छो या णालयांना मागील 
सभेम ये मा यता दलेले दर अवाजवी व न परवडणारे अस याने सोबत जोडले या 
त या माणे न वन फ  आकार यात यावी. 
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अ. . णालये बेडसं या सं या दर र. . 
१ १ ते १० २२२ २००० ४,४४,००० 

२ ११ ते ४९ ११९ ५००० ५,९५,००० 
३ ५० ते १०० १४ १२००० १,६८,००० 
४ १०१ ते ४९९ १० १,००,००० १०,००,००० 
५ ५०० या पुढे २ २,००,००० ४,००,००० 
    २६,०७,००० 

 
२. लनीक, ड पे सर , लॅबोरेटर  

क स टेशन, पशु दवाखाने, 
फ जओथेरेपी व इतर वै कय 
सेवा पुर वणा-या सं था 

५०००  

अंदाजे 
१२०० ६०,००,००० 

    ८६,०७,००० 
 सन २०१४-१५ या आिथक वषाक रता १ ए ल पासून वर ल सूच व या माणे फ  
आकार यात यावी.  

तसेच करे  बाबींचे फ /शु कांचे दर खालील माणे सन २०१४-२०१५ कर ता ता वत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. 
. 

नांव सन २०१३-१४ चे 
चिलत दर 

सन २०१४-१५ कर ता 
ता वत दर 

१ िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ  करयो य मु यावर १% करयो य मु यावर ५% 

२ थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ित दाखला ५ . ित दाखला १० . 
३ िमळकत उतारा ित उतारा १० . ित उतारा २० . 
४ शास कय सेवा शु क ित बलास ५ . ित बलास १० . 

 

    व रल माणे सन २०१४-१५ क रता दर ता वत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

प रिश  ब : सामा य करातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य 
कर + साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर हे कर समा व  आहेत.) 
 मा. थायी सिमती सभेने ठराव मांक ५५७५, दनांक १६/०१/२०१४ अ वये सामा य 
करातील एकूण ४ सवलत योजनांना मंजूर  देऊन मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी 
िशफारस केली आहे. सदर सवलत योजनांपैक  अनु मांक १ ते ३ सवलत योजना कायम ठेऊन 
अनु मांक ४ ऐवजी खालील माणे सवलत योजना मंजूर करावी. 
 

अ. . योजना तपशील सामा य करातील सवलत 

४अ ीहा : ह  ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये २५०० 
चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल क पांना बांधकाम 
परवानगी वभागामाफत देणेत येणा-या अंितम 
भोगवटा प ाचे वेळेस अंितम ीन ब ड ंग Certificate 
देणेत  येणा-या िमळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील देय 
सामा य कर र कमे या 
 3 Star Rating – 05% र कम सूट 

 5 Star Rating – 08% र कम सूट 

 6 Star Rating – 10% र कम सूट 
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४ब वगृहा : ह  ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये २५०० चौ.मी. पे ा कमी 
भूखंडावर ल क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत देणेत येणा-या अंितम भोगवटा 
प ाचे वेळेस अंितम ीन ब ड ंग Certi ficate 

देणेत येणा-या िमळकतीस सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 
 1 Star Rating – 05% र कम 

सूट 

 2 Star Rating – 08% र कम 
सूट 

 3 Star Rating – 10% र कम 
सूट 

 5 Star Rating – 12% र कम 
सूट 

 6 Star Rating – 15% र कम 
सूट 

 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह तील ४० ट के कंवा यापे ा जा त अपंग व असणा-या 
अंध,अपंग,मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर यां या नावावर असणा-या िमळकतीस यांना 
सामा य करा या ५० ट के सवलत देणेत यावी. परंतु यांनी सदरची र कम ३० जूनपूव  
भरावी यांना मनपाने जाह र केले या कोण याह  एका सवलत योजनेचा लाभ घे यास 
मा यता देणेत यावी. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -   

सन २०१४-१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर िन त करत असताना करात 
कोणतीह  वाढ केली नाह . याब ल महापािलका शासनाचे अिभनंदन. परंतू महारा  शासनाने 
कलम २६७ अ अ वये सन २००८ नंतर या बेकायदेशीर अथवा अनािधकृत बांधकामांना 
करा या रकमे या द पट शा तीकर वसूल कर याबाबतचे आदेश र  करावेत व महापािलका ह  ु
महारा  महापािलका अिधिनयमां या अिधप याखाली जर  चालत असली तर  ह  सं था वाय  
सं था आहे व लोक ितिनधींना लोकां या हता तव िनणय घे याचा अिधकार आहे. आ हाला 
ा  असले या अिधकारा वये आ ह  असा िनणय घेत आहोत क , जोपयत रा य शासन 

अनिधकृत बांधकामां या िनयिमतीकरणाबाबतचा िनणय घेत नाह , तोपयत “शा तीकर” वसुल 
क  नये. कारण २००८ सालानंतर या अनािधकृत बांधकामांनाच शा ती कर का? याआधी 
केले या अनािधकृत बांधकामांना कोणताह  दंड,शु क अथवा शा ती नाह  हे काय ास वसंगत 
आहे.  

 दसरे हणजे शा तीकर ु २००८ सालापासून वसुल करावा असे आदेश महारा  रा य 
शासनाने िनगमनीत जर  केले असतील तर सु ा िनयमानुसार सु म कोटा या िनदशा माणे 
पूव ल णीय दराने ( र ॉ पे ट ह) कोणतेह  शु क वसुल करता येत नाह . यामुळे जर  
महापािलकेने वर ल नमूद केले या सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ सालाक रता शा तीकर/दंड 
वसुल कर याचा िनणय घेतला असेल तर तो र  करावा व नाग रक यांचा जो िनयिमत कर 
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भरत असतील तो भ न यावा. याम ये या नाग रकांना दोन कंवा तीन ट यांत पैशाचा 
भरणा करावयाचा अस यास तसे ट पे देऊन पैसे भ न यावेत. संगणक तसे पैसे वकारत 
नाह , ट पे देता येत नाह . आधी शा तीकर भरावा अ यथा टॅ स घेतला जाणार नाह . आद  
सबबी, कारण देऊन नाग रकांची पळवणूक कर याऐवजी पैसे वकारावेत व याबाबतचे 
आदेश येक वभागाला, भागाला/संगणक वभागाला दे यात यावेत व आव यकता पड यास 
संगणक णालीम ये या कारची द ती कराु वी. पंपर  िचंचवड महापािलका ह म ये येथून 
मागे हणजेच २००८ नंतर सव ण के हा झाले, टॅ स असेसमट के हा केल,े नोट सा के हा 
बज व या व दर िन त क न बीले दे यात आली. या सव बाबींचा वचार के यास आप या 
ल ात येईल, २००८ नंतर शा तीकर लावत असताना कती चुका झा या. यामुळे या सव 
बाबी ल ात घेता शा तीकर र  क न फ  िनवासी कर वसुल करावा व सदरचा ठराव 
सवानुमते मा य क न आव यक वाट यास रा य शासनास अवलोकनाक रता अथवा 
मा यतेक रता पाठवावा. नवीन कलम २६७अ र  कर यात यावे व गैरप तीने चालू असलेली 
वसुली थांब वणेस मा यता देणेत यावी. 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत.  
 
मा.महापौर – उपसूचनेस हत हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. 
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - ४७२      वषय मांक - २ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .कर/मु य/५/का व/८८८/२०१३,  
    द.१६/१२/२०१३  

    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५५७५ द.१६/१/२०१४ 
 

सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर आ ण करे र बाबींची 
फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे िन त तसेच प  ‘ब’ म ये शासक य सेवाशु क 
ती बीलास पूव  ५ पये होते ते १० पये ित बीलास कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच मनपाकडून द पु ट शा तीकर वसूल केला जात आहे. यामुळे नाग रकांवर आिथक बोजा 
वाढ यामुळे शा तीकराचा दंड र  होत नाह  तोपयत येणा-या पुढ ल वषामधील सव वषाम ये 
िमळकत कर आहे तसा ठेवणेत यावा. तसेच महापािलका सभेने दनांक १८/१/१४ रोजी वषय 
मांक २ अ वये महापािलका आयु  यांनी मनपा ह म ये णालय/दवाखाने यांची वा षक 

फ  बेड सं यािनहाय आकारली होती. एकूण लिनक/ ड पे सर  सं या ७७० एवढ  आहे. 
सदर ठराव मा.आयु  यांना सूच वलेले दर हे ितवष क रता आकारली होती. परंतू महासभेने 
उपसूचने ारे सदर तावाला ती वषाऐवजी ती म हना अशी उपसूचने ारे मा यता दली. ती 
या ठरावा ारे र  कर यात यावी व खाली सूच व या माणे सदर वषयास मा यता दे यात येत 
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आहे. छो या छो या णालयांना मागील सभेम ये मा यता दलेले दर अवाजवी व न 
परवडणारे अस याने सोबत जोडले या त या माणे न वन फ  आकार यात यावी. 

 
अ. . णालये बेडसं या सं या दर र. . 
१ १ ते १० २२२ २००० ४,४४,००० 

२ ११ ते ४९ ११९ ५००० ५,९५,००० 
३ ५० ते १०० १४ १२००० १,६८,००० 
४ १०१ ते ४९९ १० १,००,००० १०,००,००० 
५ ५०० या पुढे २ २,००,००० ४,००,००० 
    २६,०७,००० 
२. लनीक, ड पे सर , लॅबोरेटर  

क स टेशन, पशु दवाखाने, 
फ जओथेरेपी व इतर वै कय 
सेवा पुर वणा-या सं था 

५०००  

अंदाजे 
१२०० ६०,००,००० 

    ८६,०७,००० 
  

सन २०१४-१५ या आिथक वषाक रता १ ए ल पासून वर ल सूच व या माणे फ  
आकार यात यावी.  

तसेच करे  बाबींचे फ /शु कांचे दर खालील माणे सन २०१४-२०१५ कर ता ता वत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. 
. 

नांव सन २०१३-१४ चे 
चिलत दर 

सन २०१४-१५ कर ता 
ता वत दर 

१ िमळकत ह तांतरण न द नोट स फ  करयो य मु यावर १% करयो य मु यावर ५% 

२ थकबाक  नसलेचा दाखला फ  ित दाखला ५ . ित दाखला १० . 
३ िमळकत उतारा ित उतारा १० . ित उतारा २० . 
४ शास कय सेवा शु क ित बलास ५ . ित बलास १० . 

 

    व रल माणे सन २०१४-१५ क रता दर ता वत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

प रिश  ब : सामा य करातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य 
कर + साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर हे कर समा व  आहेत.) 
 मा. थायी सिमती सभेने ठराव मांक ५५७५, दनांक १६/०१/२०१४ अ वये सामा य 
करातील एकूण ४ सवलत योजनांना मंजूर  देऊन मा.महापािलका सभेकडे मा यतेकामी 
िशफारस केली आहे. सदर सवलत योजनांपैक  अनु मांक १ ते ३ सवलत योजना कायम ठेऊन 
अनु मांक ४ ऐवजी खालील माणे सवलत योजना मंजूर करावी. 
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अ. . योजना तपशील सामा य करातील सवलत 

४अ ीहा : ह  ीन ब ड ंग रेट ंग िस टमम ये 
२५०० चौ.मी. पे ा जा त भूखंडावर ल 
क पांना बांधकाम परवानगी वभागामाफत 

देणेत येणा-या अंितम भोगवटा प ाचे वेळेस 
अंितम ीन ब ड ंग Certificate देणेत  येणा-
या िमळकतीस सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 
 3 Star Rating – 05% र कम 

सूट 

 5 Star Rating – 08% र कम 
सूट 

 6 Star Rating – 10% र कम 
सूट 

 

४ब वगृहा : ह  ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टमम ये २५०० चौ.मी. पे ा कमी 
भूखंडावर ल क पांना बांधकाम परवानगी 
वभागामाफत देणेत येणा-या अंितम भोगवटा 
प ाचे वेळेस अंितम ीन ब ड ंग Certi ficate 

देणेत येणा-या िमळकतीस सामा य करात 
सूट 

चालू सरकार  वषाचे चालू मागणीतील 
देय सामा य कर र कमे या 
 1 Star Rating – 05% र कम 

सूट 

 2 Star Rating – 08% र कम 
सूट 

 3 Star Rating – 10% र कम 
सूट 

 5 Star Rating – 12% र कम 
सूट 

 6 Star Rating – 15% र कम 
सूट 

   

तसेच पंपर  िचंचवड मनपा ह तील ४० ट के कंवा यापे ा जा त अपंग व असणा-
या अंध,अपंग,मितमंद, कणबिधर व मूकबिधर यां या नावावर असणा-या िमळकतीस यांना 
सामा य करा या ५० ट के सवलत देणेत यावी. परंतु यांनी सदरची र कम ३० जूनपूव  
भरावी यांना मनपाने जाह र केले या कोण याह  एका सवलत योजनेचा लाभ घे यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१४-१५ या वषाक रता महानगरपािलका करांचे दर 
िन त करत असताना करात कोणतीह  वाढ केली नाह . याब ल महापािलका शासनाचे 
अिभनंदन. परंतू महारा  शासनाने कलम २६७ अ अ वये सन २००८ नंतर या बेकायदेशीर 
अथवा अनािधकृत बांधकामांना करा या रकमे या द पट शा तीकर वसूल कर याबाबतचे आदेश ु
र  करावेत व महापािलका ह  महारा  महापािलका अिधिनयमां या अिधप याखाली जर  चालत 
असली तर  ह  सं था वाय  सं था आहे व लोक ितिनधींना लोकां या हता तव िनणय 
घे याचा अिधकार आहे. आ हाला ा  असले या अिधकारा वये आ ह  असा िनणय घेत 
आहोत क , जोपयत रा य शासन अनिधकृत बांधकामां या िनयिमतीकरणाबाबतचा िनणय घेत 
नाह , तोपयत “शा तीकर” वसुल क  नये. कारण २००८ सालानंतर या अनािधकृत 
बांधकामांनाच शा ती कर का? याआधी केले या अनािधकृत बांधकामांना कोणताह  दंड,शु क 
अथवा शा ती नाह  हे काय ास वसंगत आहे.  
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 दसरे हणजे शा तीकर ु २००८ सालापासून वसुल करावा असे आदेश महारा  रा य 
शासनाने िनगमनीत जर  केले असतील तर सु ा िनयमानुसार सु म कोटा या िनदशा माणे 
पूव ल णीय दराने ( र ॉ पे ट ह) कोणतेह  शु क वसुल करता येत नाह . यामुळे जर  
महापािलकेने वर ल नमूद केले या सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ सालाक रता शा तीकर/दंड 
वसुल कर याचा िनणय घेतला असेल तर तो र  करावा व नाग रक यांचा जो िनयिमत कर 
भरत असतील तो भ न यावा. याम ये या नाग रकांना दोन कंवा तीन ट यांत पैशाचा 
भरणा करावयाचा अस यास तसे ट पे देऊन पैसे भ न यावेत. संगणक तसे पैसे वकारत 
नाह , ट पे देता येत नाह . आधी शा तीकर भरावा अ यथा टॅ स घेतला जाणार नाह . आद  
सबबी, कारण देऊन नाग रकांची पळवणूक कर याऐवजी पैसे वकारावेत व याबाबतचे 
आदेश येक वभागाला, भागाला/संगणक वभागाला दे यात यावेत व आव यकता पड यास 
संगणक णालीम ये या कारची द ती करावीु . पंपर  िचंचवड महापािलका ह म ये येथून 
मागे हणजेच २००८ नंतर सव ण के हा झाले, टॅ स असेसमट के हा केल,े नोट सा के हा 
बज व या व दर िन त क न बीले दे यात आली. या सव बाबींचा वचार के यास आप या 
ल ात येईल, २००८ नंतर शा तीकर लावत असताना कती चुका झा या. यामुळे या सव 
बाबी ल ात घेता शा तीकर र  क न फ  िनवासी कर वसुल करावा व सदरचा ठराव 
सवानुमते मा य क न आव यक वाट यास रा य शासनास अवलोकनाक रता अथवा 
मा यतेक रता पाठवावा. नवीन कलम २६७अ र  कर यात यावे व गैरप तीने चालू असलेली 
वसुली थांब वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनुकूल  - ८१      ितकूल – ०  

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

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३७वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक - ४७५      वषय मांक - ३७ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वै /०७/का व/२४०/२०१४ 

    दनांक-१०/०२/२०१४ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अ थापनेवर ल अिधकार /कमचार  तसेच कुटंुब 
या येनुसार यांचेवर अवलंबुन असणारे कुटंु बय तसेच सेवािनवृ  अिधकार/कमचार  
(पती/प ी) यांच े वै क य उपचाराक रता ध वंतर  वा य योजना 2013 चे िनयमावलीचे 
ा प तयार करणेत आले आहे. 

ध वंतर  वा य योजना 2013 चालु करणेक रता थमत: दोन वषासाठ  यापुव  
माणेच वै क य ितपुत  या लेखािशषाखाली तरतुद करणे आव यक असलेने तशी तरतूद सन 

2013-2014 चे अंदाजप कात करणेत आली आहे. सदर योजनेम ये मनपा अिधकार  व 
कमचार  यांचेकडुन दरमहा र. .300/- माणे व सेवािनवृ  अिधकार/कमचार  यांचेकडुन 
दरमहा र. . 150/- माणे या योजने या अ ीमाचा ह सा घेणेत येणार असुन या ह या या 
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द पट र कम मनपातफ या िनिधत जमा करणेत येणार आहेु . मनपाची स याची 
अिधकार /कमचार  यांची तसेच सेवािनवृ  अिधकार /कमचार  सं या वचारात घेता या 
योजनेम ये पुढ ल माणे िनधी जमा होणार आहे.  याचा तपिशल पुढ ल माणे आहे. 

 
अ.  तपिशल कमचार  

सं या 
कमचार  
ह सा र. . 

एकुण र.  

अ) कमचार  ह सा 
१ कायरत कमचार  7575 300 22,72,500/- 
२ सेवािनवृ  कमचार 2000 150 3,00,000/- 
३ एकुण कमचार  मािसक िनधी   25,72,500/- 

ब) मनपा ह सा 
१ कायरत 

कमचार  
7575 600 45,45,000/- 

२ सेवािनवृ  
कमचार  

2000 300 06,00,000/- 

३ एकुण मनपा 
मािसक िनधी 

  51,45,000/- 

क) एकुण जमा होणारा 
मािसक िनधी 

(अ3+ब3)   77,17,500/- 

एकुण जमा होणारा 
वा षक िनधी 

(क)  12   9,26,10,000/
- 

 
तसेच मागील तीन वषातील 'वै क य ितपुत ' या लेखािशषाखाली झाले या खचाचा 

तपशील खालील माणे आहे. 
 
अ.  वष एकुण बले कमचार  सरासर य  खच  80% 
1 2010-11 1927 25.43 6,45,56,321/- 
2 2011-12 2022 26.69 7,59,52,523/- 
3 2012-13 1647 21.74 5,52,86,879/- 

 
उपरो  बाबींचा वचार करता मनपास सन 2014-2015 या आिथक वषाम ये वै क य 

ितपुत साठ  र. . 6,50,00,000/- व मनपा ह सा जमा करणेसाठ  र. . 6,20,00,000/- 
अशी एकुण र. . 12,70,00,000/- तरतूद करावी लागेल यानंतर पुढ ल वषासाठ  कमचा-
यां या सं येत जशी वाढ होईल या माणे मनपास कमचार   सं ये माणे ह यानुसार र कम 
जमा करावी लागणार आहे.  याक रता सु दा वा षक तरतूद ह  करावीच लागणार आहे. 

ध वंतर  योजने अंतगत चिलत प दतीनुसार ८०% ितपुत ऐवजी १००% ितपुत  
ावी लागणार असलेने पुढ ल आथ क वषात २०% वाढ अपे त असुन ह  योजना चालु 
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झालेवर बाहेर ल णालयात उपचार घेणेचे माणात साधारणत: १५% वाढ अपे त धरली 
आहे. व या योजनेतगत िनवृ ीवेतनधारकांना सु दा फायदा ावयाचा असलेने यापोट  १०% 
वाढ अपे त धरणेत आली आहे.  सन 2014-2015 म ये अंदाजे र.  10.49 कोट  इतका 
खच गृह त धरणेत आला आहे. 
 उपरो  बाबींचा वचार करता या योजनेसाठ  सु वातीचे १ वषासाठ  स याचे चिलत 
प दत अंमलात ठैडफन योजना रा बवणे यो य ठरेल व यानंतर िनधीची र कम उपल ध 
झालेनंतर फ  कमचार  सं येनुसार ह याचे रकमेकर ता मनपास तरतूद करावी लागेल.  
साधारणत: र.  6.50 ते 7.50 कोट  इतक  तरतूद पुढ ल ४ वषासाठ  करावी लागणार आहे.  
फ  सु वातीचे प हले वषासाठ  द पट तरतूद हणजेच वै क य ितपुत  व मनपाु  ह सा 
यासाठ  करावी लागेल. तसेच या योजनेम ये खाजगी णालयाक रता मनपाने येक 
आजारांसाठ  व उपचारासाठ  मनपाचे पॅकेज दर िन त केले असून सदरचे दर खाजगी 

णालयांना मा य झालेनंतरच अशाच णालयांबरोबर करारनामा करणेत येणार आहे. 
 सबब,  ध वंतर  वा य योजना सन 2013 ह  योजना मनपा अिधकार /कमचार  यांचे 
आरो याशी िनगड त अस याने मह वाकां ी अशी योजना आहे.  ह  योजना मनपात स या 
कायरत असले या अिधकार /कमचार  यांचेसाठ  बंधनकारक व सेवािनवृ  अिधकार /कमचार  
यांचेक रता ऐ छ क असून या योजनेम ये मनपा अिधकार /कमचार  यांचा दरमहा र.  300/- 
माणे व सेवािनवृ  कमचार/अिधकार  यांचा दरमहा र. . 150/- माणे ह सा, व सदर 
ह याचे द पट र कम मनपाने जमा क न तयार  होणाु -या िनधीस मा यता िमळणेकामी 
तसेच या योजनेचे तयार केले या िनयमावली या ा पास मा यता िमळणेसाठ  तसेच ह  
योजना चालु कर यासाठ  सु वातीचे पा हले वषासाठ  र.  6.50 कोट  तरतूद कर यास व 
वेळोवेळ  या िनधीम ये मनपाचा िनयमा माणे ह सा जमा कर यास व या योजनेतगत 
मनपाने उपचाराथ िन त केले या दरां माणे शहरातील व शहराबाहेर ल नामां कत खाजगी 

णालयांबरोबर मनपाचे वतीने करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल - ८१       ितकूल – ०  
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
--------- 
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३८वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक - ४७६      वषय मांक - ३८ 

दनांक - २०/०२/२०१४     वभाग - मा.आयु  

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . जशुके/पापु/४१/२०१४ दनांक-२०/०२/२०१४ 
  

जवाहरलाल नेह  रा ीय नागर  पुनिनमाण अिभयान (JNNURM) योजनेअंतगत 
महानगरपािलके या िनरिनरा या क पांचे ताव रा यशासन व क शासनाकडे सादर करणेत 
आलेले आहेत. या योजनांना क  शासनाकडून ५०% िनधी व रा यशासनाकडून २०% िनधी 
अनुदान हणून ा  होणार आहे. सदर िनरिनरा या तावासाठ  मा.महापािलका सभा ठराव 
. २७४, द. ९/५/२०१३ अ वये र. .४५९.८३ कोट  र कमेस शासक य मा यता ा  आहे. 

सदर िनरिनरा या क पांम ये पंपर  िचंचवड शहराम ये (२४X७ माणे) पाणीपुरवठा करणे 
या क पासाठ  र. .२१३.७५ कोट  या र कमेचा समावेश आहे. सदर क पाचा क प 
अहवाल (DPR)  तयार क न रा य व क  शासनास सादर करणेत आला आहे. सदर क पात 
क  शासनाने द.१७/१२/२०१३ रोजी या CSMC म ये र. .१४३.१७ कोट  मा यता दलेली 
आहे. सदर तावाम ये महानगरपािलके या एकूण े ापैक  ४०%  े ाचा वचार प हला 
ट पा हणून करणेत आला होता. या क पास क  शासना या CSMCने मा यता देताना 
उव रत ६०% े ासाठ चा क प अहवाल (DPR) शासनाकडे सादर करावा अशा सुचना दले या 
आहेत. यानुसार महानगरपािलकेने उव रत ६०% े ाचा क प अहवाल (DPR)  केला असून 
याची अंदाजप क य र. .३१३.८४ कोट  इतक  येत आहे. सदर क प अहवाल (DPR)  

रा यशासना या मा यतेसाठ  सादर करणेत आलेला आहे. वर ल बाबींचा वचार करता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या संपुण े ासाठ  २४X७ माणे पाणीपुरवठा करणे या एकूण 
क पासाठ  (१४३.१७ + ३१३.८४) र. .४५७.०१ कोट  एवढा खच अपे त आहे. यापैक  

मा.महापािलका ठराव .२७४, द. ९/५/२०१३ अ वये एकूण र. .४५९.८३ कोट  पैक  
२१३.७५ कोट  एव या र कमेस या क पास मा यता ा  आहे. संपुण े ासाठ या येणा-या 
खचासाठ  मा.महापािलका ठराव . २७४, द. ९/५/२०१३ म ये सुमारे र. .२१३.७५ कोट  या 
र कमेस मा यता असलेने व उव रत ६०% भागात हणजेच एकूण १००% भागासाठ  मंजूर 
र कम . १४३.१७ +३१३.८४= ४५७.०१ कोट स या सुधार त र कमेस मा यता िमळणे 
आव यक आहे. यानुसार सदर र कमेस शासक य मा यता िमळणेसाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या काय े ात २४X७ माणे पाणीपुरवठा योजना राब वणेसाठ  एकूण 
र. .४५७.०१ कोट  या र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   

अनुकूल  - ८१       ितकूल – ०  

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
--------- 
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मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब,खालील मा यवरांचे िनधन झाले आहे, यांना ांजली 
वाह यात यावी. नरिसंह रामचं  तथा एन.आर.िशंदे- पंपर  िचंचवड नगरपािलकेचे माजी 
मु यािधकार  व माजी नगरसेवक, ीमती जनाबाई सदािशवराव ब हरवाडे - नगरसद य 
नारायण ब हरवाडे यां या मातुः ी व बाजीरावशेठ काळभोर यांना आज या सभेत ांजली 
वाहणेत यावी व सभा दनांक १८/०३/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी.  
 
मा.राजू िमसाळ – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 
मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे मंगळवार दनांक १८/३/२०१४ रोजी 
दपार  ु २.०० वा. पयत ह  सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 
 

(मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २६ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.२.२०१३ ची तहकूब सभा) 

दनांक – १८.३.२०१४      वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची द.२०.०२.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.१८.०३.२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - 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 दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

११. मा.काळजे िनतीन ताप 

१२. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१३. मा.जगद श शे ट  

१४. मा.बाबर शारदा काश 

१५. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६. मा.उ हास शे ट  

१७. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१८. मा.तानाजी व ठल खाडे 

१९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२०. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२१. मा.भारती फरांदे 

२२. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२३. मा.नेटके सुमन राज  

२४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२५. मा.भ डवे संिगता राज  

२६. मा.मोरे र महाद भ डवेू  
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२७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

२८. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

२९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३१. मा. †ò›ü. संद प गुलाब िचंचवडे 

३२. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३३. मा.अपणा िनलेश डोके 

३४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

३६. मा. साद शे ट  

३७. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

३८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

३९. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४०. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४१. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४३. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

४४. मा.सुपे आशा र वं  

४५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
४७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

४८. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

४९. मा. ा बाजीराव लांडे 
५०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५१. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५२. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५३. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५४. मा.कदम सदगु  महादेव 

५५. मा.कैलास महादेव कदम 

५६. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

५७. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

५८. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

५९. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

६१. मा.काळे वमल रमेश 

६२. मा.पाडाळे िनता वलास 

६३. मा. वनोद जयवंत नढे 
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६४. मा.तापक र अिनता म छं  

६५. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६७. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

६८. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

६९. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७०. मा.च धे आरती सुरेश 

७१. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

७२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

७३. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

७४. मा.जगताप राज  गणपत 

७५. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

७६. मा. शांत िशतोळे 

७७. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
७८. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

७९. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

८०. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

८१. मा.संजय केशवराव काटे 

८२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

८३. मा.पाट ल सु जत वसंत 

८४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

८५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.टेकाळे, मा.कुलकण  - सहा.आयु , 
मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.पाट ल - सहशहर 
अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - .आरो य वै .अिधकार , मा.शरद जाधव, मा.साळवी, मा.पठाण, 
मा.कुलकण , मा.बरशे ट  - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.), मा.पोमण 
- संगणक अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

----------- 
 

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

----------- 
 
 
 
 
 



 

 
59 

 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सखुबाई भीमराव भोसले- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे माजी महापौर हनुमंत भोसले यां या मातो ी व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे नगरसद य राहल भोसले यां या आजीु , सुधीर मोघे- िस  कवी, गीतकार, 
संगीतकार, वजय वाडेकर- ये  सा ह यक,आकाशानंद-दरदशन या स ा  वा हनीचे माजी क  ू
उपसंचालक आ ण ये  िनमाते, याम फरांदे- ये  प कार, उ मराव पाट ल-अ खल भारतीय 
मराठा िश ण प रषदेचे सरिचटणीस आ ण पुणे महापािलकेचे माजी नगरसद य यांचे दःखद ु
िनधन झाले अस याने यांना या सभेत ांजली वाह यात यावी. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू ) 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, आजची सभा द.२५ ए ल २०१४ दपार  ु २.०० वा. 
पयत तहकूब करणेत यावी अशी वनंती करते. 
 

मा.सुरेखा ग हाणे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शु वार दनांक २५/०४/२०१४  रोजी 
दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
 
 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २६ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.२.२०१४, १८.३.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २५.०४.२०१४      वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची द.१८.०३.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शु वार द.२५.०४.२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.सौ. वाती मोद साने 

६. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

७. मा.थोरात विनता एकनाथ 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१५. मा.जगद श शे ट  

१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. (िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

२४. मा.भारती फरांदे 

२५.मा.आर.एस.कुमार 

२६. मा.जावेद रमजान शेख 
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२७.मा.चा शीला भाकर कुटे 

२८. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२९. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३०. मा.नेटके सुमन राज  

३१. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३२. मा.भ डवे संिगता राज  

३३. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३५.मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७.मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३८. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३९. मा.अपणा िनलेश डोके 

४०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४१. मा.जय ी वसंत गावडे 

४२. मा. साद शे ट  

४३. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४४.मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४५. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४८. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४९. मा.म डगेर  वषा वलास 

५०. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५१. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५२.मा.सुपे आशा र वं  

५३.मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५४. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८.मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५९. मा. ा बाजीराव लांडे 
६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१.मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६२. मा.ननवरे जत  बाबा 
६३. मा.सावळे िसमा र वं  
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६४. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६५. मा.भोसले राहल हनुमंतरावु   

६६. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६७. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६८. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६९. मा.कदम सदगु  महादेव 

७०. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
७१. मा.कैलास महादेव कदम 

७२.मा.छाया जग नाथ साबळे 

७३.मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७४. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

७५. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७६. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७७. मा.काळे वमल रमेश 

७८.मा. वनोद जयवंत नढे 

७९. मा.तापक र अिनता म छं  

८०. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८१. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८३. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

८४. मा.बारणे माया संतोष 

८५.मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८७.मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८८. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८९. मा.च धे आरती सुरेश 

९०. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९१.मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९४. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९५. मा.जगताप राज  गणपत 

९६. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९७. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९८. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९९. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

१००. मा.जम सोनाली पोपट 
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१०१. मा. शांत िशतोळे 

१०२. मा.काटे रो हतअ पा सुरदास 

१०३. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०४. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०५. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०६. मा.संजय केशवराव काटे 

१०७. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१०८. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०९. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.टेकाळे - सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.च हाण - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.दधेकरु , मा.इंगळे, मा.शरद 
जाधव, मा.साळवी, मा.बरशे ट  - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.बोदडे - .अिधकार  (जनसंपक), मा.लावंड - कायदा 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 

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

----------- 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, डॉ.राज  गोडे – माजी मं ी †ò›ü. अिधक िशरोडकर – 
ये  कायदेत  आ ण माजी खासदार, िसंदबाई िचंतामण भालेकर ू – तळवडे गावाचे माजी 

सरपंच िचंतामण भालेकर यां या प ी,सर वती ह रभाऊ स ते,ह.भ.प. एकनाथ नाणेकर यांचे 
दःखद िनधन झाले अस याने यांना या सभेत ांजली वाह यात यावीु . 
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, आजची सभा दनांक ०९/०६/२०१४ रोजी दपार  ु २.३० 
पयत तहकूब करणेत यावी अशी वनंती करते. 
 

मा.अ ण बो-हाडे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे सोमवार दनांक ०९/०६/२०१४ रोजी 
दपार  ु २.३० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 

       (मो हनीताई वलास लांडे) 
     महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २६ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.२.२०१४, १८.०३.२०१४, २५.०४.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०९.०६.२०१४     वेळ – दपार  ु २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची द.२५.०४.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.०९.०६.२०१४ रोजी दपार  ु २.३० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१४. मा.बाबर शारदा काश 

१५. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६. मा.उ हास शे ट  

१७. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१८. मा.पवार संगीता शाम 

१९. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२०. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

२२. मा.भारती फरांदे 

२३. मा.आर.एस.कुमार 

२४. मा.जावेद रमजान शेख 

२५. मा.भालेराव ितभा ाने र 
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२६. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२७. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२८. मा.नेटके सुमन राज  

२९. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०. मा.भ डवे संिगता राज  

३१. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३३. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३४. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३७. मा.अपणा िनलेश डोके 

३८. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३९. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४०. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४१. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४२. मा.शेख अ लम शौकत 

४३. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४४. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४५. मा.म डगेर  वषा वलास 

४६. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४७. मा.सुपे आशा र वं  

४८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४९. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५०. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५१. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५२. मा. दा बाजीराव लांडे  
५३. मा. †ò›ü.िनतीन ाने र लांडगे 

५४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५५. मा.ननवरे जत  बाबा 
५६. मा.सावळे िसमा र वं  

५७. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५८. मा.कदम सदगु  महादेव 

५९. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
६०. मा.कैलास महादेव कदम 

६१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६२. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 
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६३. मा.आसवानी स वता धनराज 

६४. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

६५. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

६६. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६७. मा.काळे वमल रमेश 

६८. मा.तापक र अिनता म छं  

६९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७१. मा.बारणे िनलेश हरामण 

७२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७६. मा.कलाटे वाती मयुर 

७७. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

७८. मा.च धे आरती सुरेश 

७९. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८०. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८१. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

८२. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

८३. मा.जगताप राज  गणपत 

८४. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

८५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

८६. मा. शांत िशतोळे 

८७. मा.गायकवाड सं या सुरदास  

८८. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

८९. मा.शडगे आशा सुखदेव 

९०. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९१. मा.संजय केशवराव काटे 
 

        यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण ,  
मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय 
- .आरो य वै . अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), मा.तांब,े मा.दांगट -
काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पोमण - संगणक अिधकार , 
मा.पवार - .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करत,े  
मा.राम पटवधन - ये  संपादक, मा.अिनलकुमार - एअरबोन टू चेअरबोनचे लेखक व 
वैमािनक, मा.ताहेर शेख - ये  प कार यांना दांजली अपण करावी अशी वनंती करते व 
सभा दनांक ५/७/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. पयत तहकुब करणेत यावी.  
 

मा.स वता साळंुके - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शिनवार दनांक ५/७/२०१४ रोजी 
दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
 
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २६ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.०२.२०१४, १८.०३.२०१४, २५.०४.२०१४,०९.०६.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०५.०७.२०१४      वेळ – दपार  ु ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची द.०९.०६.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शिनवार द.०५.०७.२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.मो हनीताई वलास लांडे    - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ     - 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 दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.जग दश शे ट  

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२५.मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
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२६. मा.(िचखल)े मराठे अ नी अ जत 

२७.मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज  

३५.मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७.मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३८. मा.अपणा िनलेश डोके 

३९. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४१. मा. साद शे ट  

४२. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४.मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४५. मा.शेख अ लम शैकत 

४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८. मा.म डगेर  वषा वलास 

४९. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५०. मा.सुपे आशा र वं  

५१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२.मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५३.मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५४. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५५. मा. ा बाजीराव लांडे 

५६. मा. †ò›ü.िनतीन ाने र लांडगे 

५७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५८.मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५९. मा.ननवरे जत  बाबा 
६०. मा.सावळे िसमा र वं  

६१.मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६२. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  
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६३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६५. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६६. मा.कदम सदगु  महादेव 

६७. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
६८. मा.कैलास महादेव कदम 

६९. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७०. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
७१. मा.आसवानी स वता धनराज 

७२.मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७३.मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७६. मा.काळे वमल रमेश 

७७. मा.पाडाळे िनता वलास 

७८.मा. वनोद जयवंत नढे 

७९. मा.तापक र अिनता म छं  

८०. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८१. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८३. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५.मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८७.मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८९. मा.कलाटे वाती मयुर 

९०. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९१.मा.च धे आरती सुरेश 

९२. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९३. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९६. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९७. मा.जगताप राज  गणपत 

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.जगताप नवनाथ द  ु
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१००. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०१. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०२. मा.जम सोनाली पोपट 

१०३. मा. शांत िशतोळे 

१०४. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१०५. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०६. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०८. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१११. मा.संजय केशवराव काटे 

११२. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११३. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११४. मा.पाट ल सु जत वसंत 

११५. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११६. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , मा.खांडकेकर, 
मा.गायकवाड, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु  - सहा.आयु , मा.उ हास 
जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, 
मा.च हाण - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - .आरो य 
वै .अिधकार , मा.डॉ.मनोज देशमुख - वै कय अिध क, मा.भदाणे - उपसंचालक 
(नगररचना), मा.िनकम, मा.सवणे, मा.काची, मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, 
मा.काची, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.भोसले 
- काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शा.अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  
(मा यिमक), मा.िशंपी - नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
 

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

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

दनांक - ०५/७/२०१४         वभाग - मा.आयु  
 

संदभ–१) मा.अित.आयु  यांचे प  .सावा/९/का व/०२/२०१४, द.७/०१/२०१४           

     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६३० द.१६/१/२०१४ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने चाल व यात येणा-या सावजिनक 

वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापािलका सभा ठराव 
.४३३७ द.१८/०९/२००० व शासन िनणयानुसार िनलखनाची कायवाह  कर यात आली आहे. 
यानुसार आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ द.१०/०३/२००६ अ वये जीण व गहाळ पु तके 

िनल खत कर यात आली आहेत. तावा सोबत या प  अ मधील एकूण १४ सावजिनक 
वाचनालयातील एकूण १,७९७ जीण पु तके र. .७९,९४५=७०(अ र  र. .एकोणऐंशी हजार 
नऊशे पंचेचाळ स पैसे स र) यावर िनल खत कर याची कायवाह  केली असून यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.अिनता तापक र - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - भाग .२६ 
काळभोरनगर येथे सावजिनक वाचनालयाची आव यकता आहे. महानगरपािलके या वतीने 
सावजिनक वाचनालयासाठ  आव यक जागा आहे. तर  पािलकेची इमारत आहे या ठकाणी 
वाचनालयाची परवानगी ावी. 
 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब उपसूचना वकारली आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
      ठराव मांक - ४९८      वषय मांक - ३  

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.नगरसिचव 
 

संदभ–१) मा.अित.आयु  यांच ेप  .सावा/९/का व/०२/२०१४ द.७/०१/२०१४           

     २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६३० द.१६/१/२०१४ 
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने चाल व यात येणा-या सावजिनक 
वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापािलका सभा ठराव 
.४३३७ द.१८/०९/२००० व शासन िनणयानुसार िनलखनाची कायवाह  कर यात आली आहे. 
यानुसार आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ द.१०/०३/२००६ अ वये जीण व गहाळ पु तके 

िनल खत कर यात आली आहेत. तावा सोबत या प  अ मधील एकूण १४ सावजिनक 
वाचनालयातील एकूण १,७९७ जीण पु तके र. .७९,९४५=७०(अ र  र. .एकोणऐंशी हजार 
नऊशे पंचेचाळ स पैसे स र) यावर िनल खत कर याची कायवाह  केली असून यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच भाग .२६ काळभोरनगर येथे सावजिनक वाचनालयाची आव यकता 
आहे. महानगरपािलके या वतीने सावजिनक वाचनालयासाठ  आव यक जागा आहे, तर  
पािलकेची इमारत आहे या ठकाणी वाचनालयाची परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
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अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब वषय मांक ५वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                वषय मांक - ५  

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/५/का व/१३/२०१४     

   द.१५/०१/२०१४. 
२) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६८१ द.२८/०१/२०१४ 

 
 पोिलस आयु  कायालय प रमंडळ-३ कर ता बीट माशल व गु हे शोधपथक पे ोलींग 
ॅक ंग िस ट म या संगणक णालीसाठ  आव यक संगणक यं णा खरेद  करणे बाबतचा खच 

र. .16,11,900/-(अिधक कर) सदर संगणक णालीची वा षक देखभाल द ती प हले वष ु
पुण झालेनंतर पुढ ल येक वषासाठ  र. .3,53,400/- (वा षक) िन वदा िस  न करता 
परंतू करारनामा क न थेट प तीने म.ेइ फोटेक सॉ टवेअर अँ ड िस ट म ा. िल. यांचेकडून 
क न घेणे तसेच मा.पोिलस उपायु  कायालय कामकाजाबाबतचे खचास धोरणा मक बाब 
अस याने महारा  महापािलका अिधिनयमाचे कलम ६६ मधील अ. .४२ नुसार व कलम ७३ 
अनुसुची करण ५ िनयम २ (२) परंतुकेनुसार मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.शिमम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपण पोिलस आयु  कायालय 
प रमंडळ-३ यांना पैसे ायचे मग शासन यांना पैसे देत नाह  का? आदरणीय मा.आबा पाट ल 
यांना वचारले पाह जे. मागे सीसीट ह  कॅमेरे बसव यासाठ  अड च कोट  दले होते. ते कुठे 
बसवलेत हे आ हाला एकदा बघू देत. यांना एकदा लेटर देऊन कळू दे, सीसीट ह  कॅमेरे कुठे 
बसवणार आहेत. दररोज र यावर येतो जातो आहोत. यांनी मागणी करायची आपण क न 
ायचे. यांनी आप याबरोबर, आयु  साहेबांबरोबर कधी िमट ंग घेतली होती का. यांनी 

आप याला प  दले आ ण आप याकडे मंजूर साठ  वषय आला. हा वषय सभागृहापुढे यावा. 
यांनी एकदा आयु  साहेबांकडे यावे, महापौर साहेब तुम याकडे यावे. हा वषय तहकूब 

ठेवावा. तु हाला आमदार साहेबांनी सांिगतले असेल वधी मंडळात एलबीट चे काय करणार 
आहेत ते आ हाला सांगा. एलबीट बाबत वधी मंडळात काय करणार ते आ हाला कळू दे. हा 
एलबीट चा वषय झा यानंतर हा वषय मंजूर करावा. तोपयत हा वषय तहकूब ठेव यात 
यावा. तु ह  पैसे मंजूर करा. ते लगेच उ ा दारात येऊन उभे राहतील. आपण आज 
वचारपूवक पैसे ावेत. आ हाला तसे सांगा, आ हाला भेटले हे आहेत यांनी आ हाला पैसे 
ायला सांिगतले आहे. प  सांगा. एलबीट  र  झालीतर शासनाकडून पैसे यायचे. मी 

तु हाला वनंती करते क  हा वषय तहकूब करावा.  
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब या ठकाणी पठाणता नी प हला  
वचारला आहे. पोिलस आयु  कायालय प रमंडळ-३ यांना सीसीट ह  बस व यासाठ  जे पैसे 
दले होते याचे काय झाल.े यांची अशी मागणी असलीतर  हा वषय आयु ांकडून आलेला 
आहे. डायरे ट पोिलस वभागाकडून आलेला नाह . यामुळे याची काय आव यकता आहे व 
कतपत आव यकता आहे याची मा हती शासनाने ावी व नंतर यावर िनणय यावा. 
शासनाने सांगावे, सीसीट ह  याची कतपत आव यकता आहे.  

 

मा.राजीव जाधव (महापािलका आयु ) - मा.महापौर साहेब मा.आयु  साहेब,पोिलस 
वभागाकडून प  दे यात आले होते यामुळे हा वषय मा.महापािलका सभेपुढे ठेव यात आला 
आहे. स मा.सद यांनी हट या माणे हा वषय खा ी करायची असेलतर तहकूब करता येईल.       
प  दले या माणे लगेच करा असा शासनाचा आ ह नाह . पोिलस खा याला याची 
आव यकता आहे. यांचे प  आले होते. आप या शहरा या सुर तते या ीकोणातून हे प  
दले गेले आहे. सीसीट ह चे काय झाले असा  मा.शिमम पठाण यांनी वचारला होता. 
२/३ बैठका झा या. मला मा हत आहे यानुसार सांगू इ छतो क , पंपर  िचंचवड 
महापािलकेने चांगले सहकाय केले आहे. आपण यांची एकह  अंडर ाऊंड केबल लेडाऊन 
करायची यांची एकह  वनंती अमा य केलेली नाह . यांनी झोन केलेले आहेत. आप या 
झोनचे काम सग यात आधी पूण झालेले आहे. तथा प जी एज सी आहे जला डपाटमटने 
काम दलेले आहे. यांनी कं ोल म,सॉ टवेअर, हाडवेअर जे काह  यासाठ  लागते ते अ ाप 
घेतलेले नाह . परंतू सॉ टवेअर हाडवेअर व कं ोल म व इतर िस ट म पूण करणार आहेत. 
ते अ ाप पूण झालेले नाह . यासाठ  ह  सं था बँकेकडून जाणे व इतर गो ी करते आहे. 
मा.उपमु यमं ी महोदयांकडे याबाबतीत बैठक झाली होती आ ण मा.उपमु यमं ी यांनी व 
वधान प रषद सद य बापट साहेब यांनी सु ा नाराजी य  केली होती क , शासनाने मंजूर 
क न सु ा आव यक या पीडम ये ह  सं था काम करत नाह . यामुळे दो ह  शहरां या 
सुर ततेचा  उभा राह ला आहे. हणून यांनी फा ट काम कराय या सूचना सम  
दले या आहेत.  

 

मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा. 
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर सुचनेस अनुमोदन आहे.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता - 

     
 ठराव मांक - ४९९      वषय मांक - ५  

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ई-ग हन स/५/का व/१३/२०१४     

   द.१५/०१/२०१४. 
२) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५६८१ द.२८/०१/२०१४ 
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वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब वषय मांक ६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
               वषय मांक - ६  

दनांक - ०५/७/२०१४      वभाग - मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७६० द.२८/०१/२०१४ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट पंपर  या 

ट ारे दयरोग कॅ सर कडनी मदचे आजारू  दधर आजारु  गंभीर अपघात त आ द 
दधर आजारांनी ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पीड तांना मदत ु
महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-या र कम .२५,००,०००/- या अनुदानांतून अथसहा य 
केले जाते. शासन िनणय मांक पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय मंुबई–
४०० ०३२ दनांक १८/१२/२००७ नुसार या टला दरवष  र. .२५,००,०००/- एवढे 
अनुदान दे यास मा यता दे यात आली आहे. यानुसार सन २०१३-२०१४ या आिथक 
वषाक रता र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान टला मंजूर करणेत येत आहे.  

 

मा.आशा सूयवंशी - मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब आपण खरेतर २५ लाख पये असतील तर  पपंर  
िचंचवड शहराची लोकसं या बिघतली तर आजाराने त असलेले ण तुम याकडे येतात. 
यावेळ  .५००० सु ा दले जातात. कधी कधी णाला दहा लाख देखील खच येतो यावेळ  
.५००० दले जातात. लोकांना सु ा वाटते .५०००/- िमळणार आहेत. माझी उपसूचना आहे. 

आपण परवानगी यायला पाह जे क , दहा हजार खच असेल तर या माणे देतो. इतर 
महापािलकांम ये कशा प तीने िनधी दला जातो याचीसु ा मा हती शासनाकडून घे यात 
यावी. पुणे महापािलकेत सु ा वेगवेग या प तीने िनधी दे याची रचना आहे. ितथे कशा 
प तीने िनधी दला जातो. नागर कांसाठ  महापौर िनधी आहे तसा आ हा नगरसेवकांसाठ  
सु ा िनधी असला पाह जे. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते व हा वषय मंजूर कर यात यावा.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील नागर कांसाठ  वै क य अथसहा य हणून 
र. .५०००/- महापौर िनधीतुन दे यात येते. तथा प याऐवजी र. .१००००/- महापौर िनधीतून 
वै क य सु वधेसाठ  दे यात यावे. तसेच मनपा या आजी व माजी नगरसद यांना व यांचे 
कुटंू बयांना (कुटंूब या सं ेत येणा-या) महानगरपािलकेमाफत वै क य वमा उतर व यास 
मा यता देणेत यावी. 
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मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
       ठराव मांक - ५००      वषय मांक - ६  

दनांक - ०५/७/२०१४    वभाग - मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
    २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७६० द.२८/०१/२०१४ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नाग रक सावजिनक चॅ रटेबल ट पंपर  या ट ारे 

दयरोग कॅ सर कडनी मदचे आजारू  दधर आजारु  गंभीर अपघात त आ द दधर आजारांनी ु
ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी पीड तांना मदत महापािलकेकडून ितवष  िमळणा-

या र कम .२५०००००/- या अनुदानांतून अथसहा य केले जाते. शासन िनणय मांक 
पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय मंुबई–४०० ०३२ दनांक १८/१२/२००७ 
नुसार या टला दरवष  र. .२५०००००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दे यात आली आहे. 
यानुसार सन २०१३-२०१४ या आिथक वषाक रता र. .२५०००००/- इतके अनुदान टला 

मंजूर करणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील नागर कांसाठ  वै क य 
अथसहा य हणून र. .५०००/- महापौर िनधीतुन दे यात येते. तथा प याऐवजी 
र. .१००००/- महापौर िनधीतून वै क य सु वधेसाठ  दे यात यावे. तसेच मनपा या आजी व 
माजी नगरसद यांना व यांचे कुटंू बयांना (कुटंूब या सं ेत येणा-या) महानगरपािलकेमाफत 
वै क य वमा उतर व यास मा यता देणेत यावी. 
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
       ठराव मांक - ५०१       वषय मांक - ७  

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
             २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७६२ द.२८/०१/२०१४ 

  टाळगांव िचखली ासा दक दंड  ट तफ १८ माच २०१४ रोजी तुकाराम 
बीजेिनिम  िमरवणूक व काय म आयो जत केले असून यासाठ  र. .१०००००/-(अ र  
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र. . एक लाख) अनुदान टाळगांव िचखली ासा दक दंड  ट नांवे अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

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

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

मा.शुभांगी बो-हाडे - मा.महापौर साहेब वषय मांक ८वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक - ८  

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१४  
   द.०८/०१/२०१४. 

         २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७७३ द.०७/०२/२०१४ 
  

 सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह जा हरात कर व जागा भाडे 
आकारणी दर िन त करताना महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने 
याम ये वाढ करणे आव यक आहे. सबब जा हरात कराचे दरात प रिश  अ माणे व जागा 

भाडे दरात प रिश  ब म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत करणेत आली अस याने 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  मा.आयु  यांनी आकाशिच ह व परवाना वभागाकड ल जा हरातकर व जागाभाडे दराम ये 
सन २०१४-१५ चे दरिन तीसाठ  वषय सादर केलेला आहे. वषयप ा माणे जा हरातकराम ये 
कोणतीह  वाढ न करता जागाभाडे र कमेम ये १०० ट के वाढ करणेस मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, हा वषय तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडतो. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेस अनुमोदन आहे.  

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

       ठराव मांक - ५०२      वषय मांक - ८  

दनांक - ०५/७/२०१४    वभाग - मा.आयु  
 

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .आप/०७/का व/१५/२०१  
   द.०८/०१/२०१४. 

         २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .५७७३ द.०७/०२/२०१४ 
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वषय मांक ८चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  
 

अनुकूल - ८१         ितकूल – ० 

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

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
       ठराव मांक - ५०३      वषय मांक - १०  

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/८१२/२०१३,  

              द.२१/०६/२०१३ 

                        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३७ द.०६/०९/२०१३ 

               ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२२ द.१८/०१/२०१४ 

 
        डॉ.के.अिनल रॉय, वै क य अिधकार  यांना र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० या 
वेतन ेणीम ये आरो य वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता 
देणेत येत आहे.  
 

मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, आ ा डॉ.रॉय यां या पदो नतीचा वषय सभागृहाम ये 
आला आहे. हा वषय गेले वषभर या सभागृहात येतो आहे. हा वषय येत असताना बरेचसे 
पदािधकार  असतील, सद य असतील यांना या वषयाची मोठ  उ सुकता लागली आहे. मला 
एवढेच सांगायचे आहे क , डॉ.रॉय हे रा जनामा देऊन िनवडणुक ला उभे राह लेतर ते िन त 
आमदार होतील अशा प तीने यांचा चार झाला आहे. हणून हा वषय फेटाळ यात यावा. 
कारण मा याकडे दोन/चार मु े असे आहेत. आपण पा हलेतर सभागृह व शासन दो ह ह  
अडचणीत येऊ शकतात हणून वाचून दाखवतो. १) आरो य वै क य अिधकार  पदाशी समक  
वेतन ेणीत असलेले अित र  वै क य अिधकार  पदावर मा.महापािलका सभेने पदो नती 
दलेले ी.पवन साळवे यांची आरो य वै क य अिधकार  पदावर नेमणूक न करता किन  वग 
२ वै क य अिधका-यास पदभरती दे याचा ताव शासन मा यतेकामी महासभेपुढे ठेवायचे 
कारण काय?  २) या महासभेने ठराव .४६०४ द.४/१२/२००१ नुसार आरो य वै क य 
अिधकार  पदावर बढती दे यासाठ  ड .पी.एच. ा  के यानंतर सदर पदावर ५ वषाचा अनुभव 
असणे आव यक आहे अशी अट ठेवलेली आहे. सदर अट पूण करत नस यामुळे एका वै क य 
अिधका-याला आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदभरतीत अपा  ठरवले होते. डॉ.रॉय ह  अट 
पूण करत नसताना यांना इथे पदो नती दे याचा महासभेपुढे हा ताव ठेव याचे कारण 
काय? ३) या िनयमबा  पद भरतीत क  शासना या रा ीय अनुसूिचत जाती आयोगाने 
कोणावर कारवाई कर याचे आदेश दले आहेत याबाबत खुलासा करावा. सदर िनयमबा  
बेकायदेशीर पदभरती िनणय येमुळे रा य शासन व रा ीय अनुसूिचत जाती आयोगाने 
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महापािलकेवर कारवाई कर याचे आदेश दले आहेत. ह  यांची जबाबदार  कोणाची आहे 
शासनाची का महासभेची. या पूव या आयु  यांनी घेतले या या बेकायदेशीर व िनयमबा  
िनणयाच ेखापर मा.महासभेपुढे ठेव याचे कारण काय? शासन यासाठ  का पा ठंबा देते आहे? 
िनयमबा  पदभरती िनणय या वरोधात यायालयात हे आवाहन द यामुळे महापािलकेची 
बदनामी देखील होईल व याची जबाबदार  शासन घेणार आहे का? मा.महापौर साहेब, आपण 
हा  फेटाळून लावावा. हा वषय सात याने सभागृहात येतो आहे. माझी आप याला वनंती 
आहे क , सव सभासदांचे सगळे हणणे ऐकून यावे व हा वषय फेटाळून लावावा अशी वनंती 
करतो.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयावर मला एक वचारायचे 
आहे क , डॉ.रॉय हे या पदासाठ  पा  आहेत का अपा  आहेत याचा खुलासा शासनाने करावा.  
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेच हा वषय गेले ७/८ 
म ह यांपासून मा.महापािलका सभागृहात गाजतो आहे. मागील २/४ म ह यांपूव  यावेळ  
परदेशी साहेब होते, यावेळ  सु ा हा वषय सभागृहात गाजला होता. मला सभागृहाला वनंती 
करायची आहे, शासनाला वनंती करायची आहे क , काळभोरता नी सांिगत या माणे हा 
वषय पूव  सभागृहात ये याअगोदर मंजूर केला न हता का. हे शासन आम यापासून लपवते 
आहे का? परदेशी साहेबांनी मागील २/४ म ह यांपूव  खुलासा केला होता. यासंदभात आपले 
हणणे काय आहे? आयु  साहेबांनी जो जो खुलासा केला होता, तो परत एकदा वाचनू 

दाखवतो. (खुलासा वाचून दाखवला.) मागील सभे या िमिनटस वाचून पहा् , यात आयु ांनी 
खुलासा केला आहे. आयु  साहेबांनी जो खुलासा केला आहे तो चुक चा आहे का कंवा 
शासनाने ठेवलेला हा वषय चुक चा आहे का?  महारा  शासना या जी.आर.म ये हे सरळ 

सरळ हटले आहे. मला तु हाला उदाहरण ायचे आहे क , िश ण मंडळ ाथिमक शाळेत 
िश कांची भरती करताना ड .एड. िश ण असावे असा िनयम लागू होतो. बी.एड. चा िनयम 
लागू होत नाह . मग यावेळ  बी.एड. िश णाचा वचार करतो का. याच माणे या जी,आर 
म ये या पदासाठ  ड .पी.एच. असावे हे लअर कट हटले गेले आहे. एम.बी.बी.एस. व 
ड .पी.एच. ड ी आ ण वै क य अिधकार  पदावर ल कमीत कमी ५ वषाचा अनुभव असे 
लअर कट हटले असताना, शासन ताव ठेवत असताना आपण कोण या प तीने 

दशाभूल करतोय. शासन दशाभूल करतेय का? वषय चुक चा आहे का? परदेशी 
साहेबांसार या आय.ए.एस अिधका-याने केलेला खुलासा चुक चा आहे का? मग आ हाला 
इले शनला उभे रहायची काय गरज आहे? तो यांचा  आहे. हे शासनाचे िनयम 
महापािलकेला लाएबल आहेत. यांना मोशन िमळाले आहे. कोण कोणाला काय देतोय यापे ा 
शासन सभागृहाकडे काय आणतेय ते आणले आहे. जे काह  करायचे तो िनणय सभागृह 

घेणार आहे. य गत बोल यापे ा िनयमांत काय आहे, शासनाचा िनयम काय कंवा 
शासनाने काय ठरवले याचा खुलासा करावा. टेकाळे साहेबांना इथे बोलव यात यावे आ ण 
यांनी खुलासा करावा, खरे काय ते सांगावे. गेले ७/८ म हने हा लं बत  आहे. आम या 

आम यात वाद होतो आहे.  
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मा.महापौर – खुलासा करावा.  
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा सभागृह, 
शासनाने हा जो ताव ठेवला आहे, तो िनयमा माणे ठेवलेला आहे. आ ण या माण े

मा. वधी सिमतीने िशफारस क न महासभेपुढे आणला आहे. या पदाची जी अहता आहे, 
याम ये ड.पी.एच. आ ण ५ वषाचा मे डकल ऑफ सरचा अनुभव अशी आहे आ ण या माणे 

हा वषय सभागृहापुढे येऊन शासनाकडे मंजुर साठ  जाणार आहे. इथेच अंितम होणार नाह . 
याचे अंितम अिधकार शासनाच ेआहेत. सेवा ये ता व लािल फकेशननुसार हा वषय बरोबर 
आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला वचारायचे आहे, हा वषय 
नावासकट बरोबर आहे का? 
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु , शासन) – बरोबर आहे.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी टेकाळे साहेबांचे अिभनंदन करतो. 
आपण अितशय शॉटकटम ये उ र दले आहे. आयु  साहेबां या हे िनदशनास आणून देतो क , 
यावेळ  एखादा अिधकार  कोण याह  पर ेसाठ  कंवा सेवा ये ता िमळ यासाठ  कंवा याची 

पदो नती हो यासाठ  शासना या इतर पर ा घेत असतो, तशी डॉ.रॉय यांनी ड .पी.एच. पर ा 
पास करत असताना कंवा यांचा कायकाल पूण करत असताना, मा या मते ९ ते ५ दर यान 
काम केले आहे. याच वेळेत पंपर  िचंचवड महापािलकेत सु ा काम केले आहे. हे यो य आहे 
का अयो य आहे?  असे असेलतर या यापुढे असा याय कोणाला दलेला आहे. ड पीएच पर ा 
पास करताना ५ वषा या कालावधीत पंपर  िचंचवड महापािलकेचा पगार घेऊन आपण यांना 
पर ा पास करायचा, मदत करायचा य  केला आहे. अशी कती अिधका-यांना मदत केली 
आहे. असे करायचे अिधकार आप याला आहेत का? आ ा जे.ई. यांना िश णासाठ  २ वषा या 
स या रजेवर पाठवले आहे. हणजे एका माणसाला एक याय व दसु-या माणसाला दसरा ु
याय. विशलेबाजी करायची. ड.पी.एच. करताना महापािलकेचा देखील पगार यायचा, हा 

आप याकडे यो य याय दला जातो का? अनिधकृत बांधकाम केले अस यास नगरसेवक पद 
र  कर याबाबत ठराव इथे होतो. सभागृहापुढे अनेक वषय आहेत. एक डॉ टर कंवा एक 
पदािधकार  सभागृहाचे कंवा िनयमाचे उ लंघन क न अनिधकृत बांधकाम करतो. या यावर 
एफ.आय.आर. दाखल आहे. असे असताना ए ककडे नगरसेवक पद र  करा हणून ठराव 
करतो. आमचा या वषयाला वरोध होतो. जो मनु य कायदेशीर दोषी आहे, या यावर 
एफ.आर.आय. दाखल आहे, गु हा दाखल झाला आहे. असे असताना पदो नती देणे यो य 
नाह . आ ह  कोटात जाऊन, आप या वरोधात सु ा कोटात जाऊ. तु ह  चुक या प तीने 
करताय. ड .पी.एच. करत असताना मेहेरबानी होते का? एखा ा अिधका-याला आपण स या 
रजेवर पाठवतो. आ ण यांना ५ वष पगार देतो. आ ाचा चालू वषय आहे. बिलते नावा या 
माणसाला स या रजेवर पाठवतो आ ण यां यावर मा  मेहेरबानी करतो. ९ ते ६ युट  
असेलतर ड .वाय.पाट ल कॉलेजम ये कधी पर ा दली, वाय.सी.एम. म ये कधी काम केले. 
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यु लकेट रॉय होते का. पर ा पास करताना याला यो य याय दला का? कामावर 
असतील तर पर ा कधी दली. ितथ या युट चा  व आप याकड ल सु ा ेझट  बुक 
मा याकडे आहे. याचबरोबर ितथ या र ज ेशनम ये ए  आहे. आप याकडे सु ा काम 
के याची ए  आहे. असे असताना डॉ टर काय आपला जावई आहे का. मला कोणा याच 
नावाचे देणे घेणे नाह . जे यो य आहे ते करा. चुक चे असेलतर याला आ ह  पा ठंबा देणार 
नाह . आ ह  सु ा कोटात जाऊ. डॉ.साळवी यां याशी आ हाला काह  देणे घेणे नाह . या 
वषयात ड .पी.एच. पर ा व याचा कायकाल आहे. टेकाळे साहेबांनी याचा खुलासा करावा. 
आप याकडे काम करत असताना यांनी दो ह  जबाबदा-या एक त कशा पार पाड या गे या. 
मग हे कशा प तीने पास झाले? का वेग या प तीने सट फ केट ा  केले. ड .पी.एच. 
के यानंतर ५ वषाचा मे डकलचा अनुभव यांनी सांिगतला आहे. मग यांनी मेड कलचा 
अनुभव घेतला का, हे कोण या काय ात बसते आहे. डॉ.रॉय यां या नावाला वरोध नाह . 
चुक या कामाला वरोध आहे. चुक चे काम केलेतर जी सजा आम यासाठ  आहे तीच 
यां यासाठ  पण पाह जे. इथे मा. वनया तापक र यांचा वषय आला आहे. या वषयात 

कोणाचेतर  जुने बांधकाम आहे. यां या नावावर काह  नाह , हे जगजाह र करतो. मा. वनया 
तापक र या सु ा या बदनामीला सामो-या जात आहेत. १९९७ पूव ची आमची घरे आहेत. हे 
सगळे असताना अनिधकृत बांधकामामुळे नगरसेवकांना डस वॉिलफाय कर यासाठ  मंजूर  घेत 
असाल तर एका वषयाला हा याय, दसु-या वषयाला दसरा यायु . कोण माणूस या याशी 
आ हाला देणे घेणे नाह . आ ह  कोणाची िशफारसह  करणार नाह . कोणी आमचा पाहणा ु
नाह , कोणी आमचा नातेवाईक नाह . कोणाचा आमचा संबंध नाह . पण यो य यायाने िनणय 
करत असाल तर आ ह  मंजूर  देऊ. चुक या कामाला मंजूर  देत असाल तर आ ह  वरोध 
करतो. 
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डॉ.रॉय यांचा वषय अनेक 
दवसांपासून अजडावर आहे. खरेतर आ ा मा.टेकाळे साहेबांनी सांिगतल,े हा वषय अिधकृत 
आहे व िनयमानुसार आहे. मला एक उ र सांगा क , रा ीय अनुसूिचत जाती जमाती सिमतीने 
याब ल काह  प यवहार केला आहे का?  
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डॉ.पवन साळवे यांनी या  
आयोगाकडे त ार अज केला होता. याअनुषंगाने जी काह  व तु थती आहे ती आयोगाला 
कळवली आहे. या आयोगाने सिचव, नगर वकास वभाग यां याकडेह  प  पाठवले आहे. 
आ ह  यां याकडे सव मा हती दलेली आहे.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – याबाबतीत तु हाला आयोगाकडून काह  आदेश आयु ां या नावाने 
आले आहेत का?  
 
मा.टेकाळे (सहा.आयु ) – सिचव, नगर वकास यां याकडे प  दले आहे.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – महापािलकेकडे याची त आली आहे का? यात काय आहे ते 
सांगा.   
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मा.टेकाळे (सहा.आयु ) – महापािलकेकडे याची त आलेली आहे. ती मागवतो.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जसे आ ा मा.द ा साने यांनी 
सांिगतले कोण याह  य ब ल याचे मोशन याब ल ेष य  करायचा नाह . महापािलका 
िनयमानुसार काम करते काम िनयमानुसारच झाले पाह जे. डॉ.रॉय यां याशी वैय क ेष 
नाह . यां या वषयी ज ेआरोप आहेत. यांना िनयु  कर यासाठ  जे िनयम वापरले गेले 
आहेत ते मुळात चुक चे आहेत. ते पाच वषाचा कोस करत असताना याचवेळ  महापािलकेत 
नोकर  देखील करत होते. आप याला हा िनयम मा हत असेल एक सरकार  नोकर  करत 
असताना दसर  सु रकार  नोकर  िमळेल असा कोस करत असालतर एकतर तो या नोकर वर 
रजेवर असला पाह जे कंवा याला तो कोस करत येणार नाह . असे असताना यांनी कोस 
पूण केला यांचा पगार काढला गेला. यांची हजेर  लावली गेली. यांनी हजेर  लावली यांनी 
पगार काढला यां यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाह जे. यांना नोकर  करत असताना 
यांनी परिमशन दली यां यावर सु ा कारवाई झाली पाह जे. एकटे डॉ.रॉय लाडाच ेनाह त. 

यासंबंधी जे जे अिधकार  आहेत यांनी यांचा पगार काढला हजेर  लावली या संबंिधत सव 
अिधका-यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाह जे. दसरु  गो  हणजे अनिधकृत बांधकाम 
असताना यांना पदाव न िनलंबीत करायला पाह जे होते. तसे आपण केलेले नाह . मागील 
टमम ये ३०/३५ नगरसेवकां या बेकायदेशीर बांधकाम हणून अजडावर ४ वष अजडावर 
वषय आला होता. या नगरसेवकांना बदनामी सहन करावी लागली. बेकायदेशीर बांधकाम 
हणून मा.मु यमं यांचे आदेश होते, पद र  होईल. यांचे बेकादेशीर बांधकाम असेलतर यांना 

मुळात या पदावर ठेवता कामा नये. पदावर ठेवलेच आहे, परत आपण यांना पदो नती 
देतोय, मोशन देतोय. एक या डॉ.रॉय यां यामुळे महापािलका चालणार आहे का? सग यांना 
सारखा याय देताना आपण बेकायदेशीर र या जर  हा वषय मंजूर केला, यांना मोशन दले 
तर महापािलका सभा वरोधात, शासक हणून आयु ां या वरोधात सु ा कोटात यािचका 
दाखल करावी लागेल, याची आपण कृपया न द यावी. आ ण सदर वषय मंजुर करणार असाल 
तर माझा वरोध न दवून यावा.  
 
मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर डॉ.रॉय कंवा डॉ.साळवी या 
कुठ या एका य वषयी वाद नाह . हा यां या पा ते वषयी वाद आहे. माझी सभागृहाला 
महापौरांना वनंती करायची आहे, हा ताव थोडासा संयम पाळून परत शासनाकडे पाठवून 
या पदासाठ  काय पा ता पाह जे याचा संयु  ताव तु ह  सादर करावा अशी वनंती करतो. 
हा ताव फेरसादर करावा.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलकेत गेले ७/८ म हने हा 
वषय कशाना कशा कारे फरलेला आहे. कती चचा झाली आहे. तीच तीच चचा परत परत 
झाली आहे. यापूव  महासभे या आधी या सभेत डॉ.रॉय यां याकडून फेसबुकव न काह  आरोप 
केले गेले. यामुळे हा वषय गाजला. यानंतर अनिधकृत बांधकामाचा वषय मा.द ा साने 
यांनी घेतला. पंपर  िचंचवडम ये राहत असताना येक नागर काला एकच कायदा, एकच 
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याय लागू पडतो. या माणे अनिधकृत बांधकामाचे हे झगाट चालू हो याआधी          
सग यांची बांधकाम झाले होती. नागर कांना नोट सा गे या, तशी डॉ.रॉय यांना सु ा नोट स 
गेली. प ाशेड अनिधकृत आहे. यावेळ  यांनी या नोट शीवर कारवाई हणून प याची शेड 
काढन घेतलीू . यानंतर जी सजा या नागर कांना, ती डॉ.रॉय यांना नाह , हे बरोबर आहे का. 
डॉ.रॉय यां याबरोबर इतर कमचा-यांना सु ा अनिधकृत बांधकाम काढन यावे अशा नोट सा ू
द या हो या. यावेळ  परदेशी साहेब यांना व र ांनी सु ा समज दली होती. परंतु ते याच 
गो ीवर ठाम राह ले होते. डपीएचचा दसरा वषय आहेु . खरेतर स मा.नगरसेवकांना अशी 
मा हती िमळतेय ते मा हती संकलन िन तपणे वभागा या मा यमातून होत असते. हा एक 
मह वाचा वषय आहे. एवढे मोठे हॉ पीटल, एम.ओ.एच हे पद कायम शा पत आहे. यापूव  
डॉ.नागकुमार कुणचगी नावाचे एक गृह थ एम.ओ.एच होते. यांनी तर हा क ला २/४ वष 
लढला होता. डॉ.अ यर यांचा आलेला ताव ते थांबवायच.े आ ह  बहमताने हा वषय ु
फेटाळून लावायचो. या प ाचे बहमत असेल यां या मनात असेलतर ु मग तो वषय होणार 
आ ण यां या मनात नसेलतर हा वषय होणार नाह . मग ती य  पा  असो कंवा नसो 
याला शू य कंमत देतो. इथे १०वी नापास य  सु ा अिस टंट किम र झाली आहे, हा या 
महापािलकेचा इितहास आहे. पदो नतीचा अिधकार फ  महापािलकेला आहे. शासनाने ते मंजूर 
करायचे का नाह  हा अिधकार शासनाला आहे. परंतू डपीएचचा जो आरोप केला जातो, यात 
त य आहे असे मलासु ा वाटते. सेम टाईमींगम ये यूट च आहेत, याचे लॅर फ केशन होणे 
गरजेचे आहे. याचा अथ काय िनघतो? ते बेकायदेशीर आहे का. मग यातील म यम माग 
सांगत.े डॉ.नागकुमार कुणचगी, डॉ.अ यर यां या भांडणाला आ ह  सगळे वैतागलो होतो.            
सग या अिधका-यांना, पदािधका-यांना वाईट वाटले होते. यासाठ  ऍड शनल पद िनमाण केले 
आहे. मा.नागकुमार कुणचगी या ऍड शनल पदालासु ा मंजूर  देऊ देत न हते. हणून यातून 
म यम माग काढला. पे केल सेम असेल. आ ा डॉ.रॉय यांना दले नाह तर  यां याकडे पद 
आहेच. जोपयत वषय करत नाह , तोपयत यां याकडे चाज राहतो आहे. कोणाचा मान होतो 
आहे, कोणाचा अपमान होतो आहे. सभागृहाचा वेळ मा  जातो आहे. नगरसेवकांना मन ताप 
होतो आहे. आपआपसांत भांडणे होतात. माझी स ाधार  प ा या पदािधका-यांना वनंती आहे, 
अशा कारचे वषयांवर चचा क न या य ची मानहानी होते. ते डॉ टर पदावर काम करत 
आहेत. याचा प रणाम संपूण यव थेवर होतो. यावर जा त चचा न करता तु ह  मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब, अशा कारची २ पदे जी ऑलरेड  कायरत आहेत. तुम या 
कायालयात दोघांना समोर बसवा. तुम याकडे अिधकार आहेत. स मा.सद य जे सांगतात. 
मा.उ हास शे ट  असतील,मा.द ा साने असतील, मा.चं कांता सोनकांबळे असतील, खरेतर 
पदो नती हा नगरसेवकांसमोर वषय नाह . परंतू असे का होते याचे आ मप र ण खरेतर 
अिधका-यांनी करायला हव.े मग आ हाला झुलवत ठेवायच.े आ ण शासनाने आपला हेतू 
सा य करायचा. यामुळे चुक या प तीने हा पायंडा पडतोय. यातून म यम माग िनघत असेल 
तर सवाना यात बसवून. आम या मागची ह  पीडा घालवा. लवकर िनणय या. हा वषय 
तहकूब ठेवावा कंवा द र  दाखल करा. यातून वषय सुटत नाह . यातून माग काढणे गरजेचे 
आहे. यावर काह तर  तोडगा काढा. या गो ींची स मा.सद यांना शंका आहे, याचा खुलासा 
टेकाळे साहेबांनी करावा. 
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मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर बरेच म हने हा वषय 
अजडावर आहे. यातून बरेच वाद होत आहेत हे या सभागृहाने अनुभवले आहे. काल सु ा 
प ा या झाले या बैठक त सािंगतले होते य  वरोध केलातर मतभेद होतात व नंतर सगळ  
कामे करायला अवघड जाते. हे खरे असले तर  कुठेतर  िनयमांची पूतता होते का, सगळ कडे 
िनयमांचे पालन केले जाते का याची सु ा अंमलबजावणी करणे शासक हणून आयु  
साहेबांचे कत य असते. यां या हण या माणे टेकाळे साहेबांनी या माणे यांचा वषय 
सांिगतला, आ ह  हा वषय जसा ठेवला तसा यो य आहे. याची शै णक अहता पदवी 
िनयमानुसार आहे. हे तसे असेलतर आम यात समज/गैरसमज होत आहेत. याचे कारण काय 
हे सु ा शासनाने सभागृहासमोर प पणे समजेल अशा भाषेत सांगणे अपे त आहे. हा 
शासनाचा वाद आहे. परंतू याचे पडसाद आम यात िनघत आहेत. खरेतर ६ म ह यांपूव च 

डॉ.रॉय कंवा डॉ.साळवे यांचा नेमणुक चा िनणय झाला असता. म यंतर या काळात घडलेले 
िच  विच  कार, यातून डॉ.रॉय यांनी जाह र केलेला माफ नामा इथे सांिगतला होता क , 
मा याकडून गैरसमजातून हा कार घडला. याब ल मी माफ  मागतो. परत १/२ म हने 
वषय तहकूब झाला. नंतर ब-याचशा घटना घड या. नंतर २/३ म ह यांपूव  डॉ. ीकर परदेशी 
यांनी वषय सादर झाला होता, यावेळ  खुलासा केला होता. यावेळ  एक गो  आठवते क , 
हा खुलासा होत असताना ते शंभर ट के कोणा या बाजुने आहेत हे िच  मा यासार याला 
जाणवले नाह . मा.उ हास शे ट  यांनी िमिनटस वाचून दाखवले् . यांना प  मत वचारले 
होते. प  सांगा. यात शै णक अहता व अनुभव यात कोण सरस आहेत. यात जो जता 
वह  िसकंदर या माणे कमी फरकाने ते अिधक दसत असतील तर मा  शासक हणून, 
किम र हणून तु हाला ताबडतोब िनणय यावा लागणार आहे. टेकाळे साहेबांनी सांिगतले, हा 
काह  अंितम िनणय नाह . सभागृह जो िनणय घेईल तो अंितम राहणार नाह . रा य शासन 
याचा िनणय घेणार आहे. सोनकांबळे ता नी सांिगतले, अनुसूिचत जाती आयोगाने सु ा या 
पदाबाबत वचारणा केली, खुलासा मािगतला. यांनी नगर वकास वभागाकडे, आयु ांकडे 
खुलासा मागवला. आयु ांनी यांचा खुलासा केला. हा खुलासा सभागृहापुढे अजून आलेला 
नाह . या सभागृहात या संपूण वषयाबाबतीत सं म झा यािशवाय राहणार नाह  हे तेवढेच 
स य आहे. यामुळे याबाबतीत ब-याच शंका कुशंका िनमाण झा या. ५ वषाचा अनुभव घेत 
असताना डपीएच कोस केला यावेळ  यांचा पगार कसा केला गेला, हे िनयमांत बसते का. हे 
िनयम लागू होत असताना कायदेशीर पदो नती देत असताना जर कोणी कोटात गेलेतर याचे 
ताशेरे आप यावर ओढले जाणार याची सारवासारव करावी लागणार आहे. याची उकल करायचा 
आ ह  य  केला. तु ह , शासनाने या याबाबतीत प  मत इथे मांडणे, या यातील 
गैरसमज न हो यासाठ  गरजेचे आहे. हणून हा वषय पु हा एकदा शासनाकडे 
तपास यासाठ  पाठवावा. तुमचे प  मत ऐक यानंतर हा िनणय यावा असा आमचा िनणय 
झाला आहे. ब-याचशा चचतून अनिधकृत बांधकाम केले असेल, एफआयआर दाखल केला 
असेल, पा तेत बसत नसेल, या सग या गो ींची चचा केलीतर आपण  हा वषय सखोल या. 
या वषयाचे गांिभय तसे आहे. डॉ.रॉय काय कंवा डॉ.साळवे काय एका य ने हे शहर बंद 
पडणार नाह . उ ा कदािचत तु ह  आ ह  सभागृहात नस,ू पण हे विच  प तीच ेवातावरण 
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झाले आहे ते शंभर ट के आयु  आपण यव थत क  शकता असे माझे प  मत आहे. 
हणून याबाबतीत यो य िनणय या. पु हा एकदा अ यास क न िनणय यावा असे माझे 

मत आहे.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, डॉ.साळवे व डॉ.रॉय यां या भांडणात 
आमच े भरडणे हे ठरले आहे. कोणाची बाजु घेतलीतर कोणावर तर  अ याय होतो. एकतर 
मोशन देताना सेवा ये ता लावतो का. ह  सेवा ये ता जर आपण मानली, जर एखा ा 

पदासाठ  कोस केला असेल, अशी अट असेल तर तो कोस करताना किम र यांना अिधकार 
आहेत का. डॉ. रॉय यांनी ड पीएच कोस केलेला आहे. किम र यांनी परवानगी दलेली आहे. 
सग यांत मह वाचे हणजे मेड कल कौ सल यांनी यांना ह  ड ी दलेली आहे. डॉ.रॉय दोषी 
असतील तर मेड कल कौ सल सु ा दोषी आहे. डॉ.ड .वाय.पाट ल कॉलेज सु ा तेवढेच दोषी 
आहे. यावेळ  यांनी ड पीएच केले यावेळ  आिशष शमा आयु  होते. यां याकडून अशी 
चूक होईल असे मला वाटत नाह . एका वेळेला एक य  कोस करतो व नोकर  पण करतो 
असे क  शकतो का. किम र यांनी परवानगी दली असेल तर कॉलेज एखाद  सूट देऊ शकते 
का. हा िन तपणे मेड कल कौ सल यांचा वषय आहे. आपला नाह . यांना माणप  
देताना, ड लोमाची पदवी देताना मेड कल कौ सल यांच े सु ा मत ल ात घेणे फार गरजेचे 
आहे. इथे आ ा टेकाळे साहेबांनी सांिगतले, आयोगाचा िनकाल मा या हातात आहे. िनकाल 
शंभर ट के डॉ.साळवे यां या बाजूने दलेला आहे. या- या वेळेला महापािलकेला रा ीय जाती 
आयोगाने  वचारले, यावेळ  यां या ां या उ रांची पूतता केली का. यानंतर काय 
आहे. यात प  सांिगतले आहे, आपण यां यावर अ याय केला आहे. का टम ये आहेत. 
ड पीएच केलं आहे तर ह  सेवा ये तेत डॉ.रॉय प हले आहेत. पदो नती देताना सेवा ये ता 
धरतो. हे सांिगतले का. यानंतर यांचे काय उ र आले ते सांगणे सु ा गरजेचे आहे. 
कालपासून सगळ  कागदप े आम याकडे फरत आहेत. आम याकडे विशला लावायचे य  
होत आहेत. आ ह  कोणा या बाजुने बोलायचे आ हाला नेमके कळत नाह . डॉ टर  पेशाचे 
आ हाला ान पण नाह . परंतू मेड कल कौ सल यांनी या ठकाणी डॉ.रॉय यांना ड लोमा 
दला असेलतर तो चुक या प तीने दला असेल तर यां यावर सु ा कारवाई झाली पाह जे 
मी मागणी करते. डॉ.ड .वाय.पाट ल कॉलेजवर सु ा कारवाई झाली पाह ज. तसे नसेलतर मला 
वाटते, आपण पु हा एकदा अनुसूिचत जाती आयोगाकडे आपले हणणे मांडावे. आ ण जो काह  
यो य िनणय असेल याची अंमलबजावणी आपण करावी.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, या ठकाणी व वध कारचे  
वचार यात आहे. वा त वक पाहता, मा. शांत िशतोळे यां या मताशी मी सु ा सहमत आहे. 
खरेतर अिधका-यां या पदो नतीसंदभात सभागृहात असे वातावरण होणे चुक चे आहे. यासाठ  
संबंिधत अिधकार  सु ा जबाबदार आहे. डॉ.रॉय यांनी एकाला काह तर  कट ंग ायची.          
दसु-याला काह तर  कट ंग ायची का अशा प तीने हा वषय िचघळला जातो. मा.द ा साने 
यांनी सांिगतले, नगरसेवकांना एक कायदा व अिधका-यांना एक कायदा. वा त वक पाहता 
महारा  मनपा अिधिनयमा या कलम १०५, †ò ट म ये दले आहे, स मा. नगरसेवकांवर 
कारवाई करायची ती अिधका-याना लागू नाह . आपण भांडले पाह ज,े ठराव केला पाह जे, मग 
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तो लागू केला पाह जे ते हा ह  कारवाई अिधका-यांना सु ा लागू पडेल. ड पीएच हा एक वषाचा 
कोस आहे, ५ वषाचा नाह . एक वषात कोस करत असताना मागे सु ा यावर आ ेप झाला 
न हता. सव स करत असताना कसे केले अशा कारे कोस करणे यो य आहे का, याव न 
यावेळ  परदेशी साहेबांसमोर चचा झाली होती. सभागृह हे वसरले असेलतर मी आठवण क न 

देऊ इ छतो, मा.आर.एस. कुमार यांना मा हत असेल. डॉ.अ यर यांनी महापािलकेत सव स 
करत असताना यांनी ड पीएच केले होते. ते यावेळ  भोसर  णालयात नाईट िश ट करत 
होते. ते हा ते थड िश ट करायच,े नाईट िश ट करायचे, मग ते ड पीएच कसे उ ीण झाले, 
कॉपी क न पास झाले का, असा पण वषय यावेळ  झाला होता. ते ड पीएच उ ीण झाले. 
नंतर यांना ऍड शनल एमओएच पद मंजूर क न आणले. यांनी या पदावर समाधान य  
केले. डॉ.नागकुमार कुणचगी यांना एमओएच पदावर रा य शासनाने मंजूर  दली. शासनाचे 
मत सांगत असताना, आ ा टेकाळे साहेबांनी प पणे सांिगतले आहे, शासनाचे मत आहे 
डॉ.रॉय मो ट िसिनअर आहेत. इिल जबल आहेत. ते वािलफाय आहेत. शासनाने धोरण 
प  केले, डॉ.रॉय हे इिल जबल आहेत. सभागृहाने घेतले या िनणयाला अंितम प दे याचे 

काम शासनाचे आहे. या सभागृहात आ ह  काय करतो यापे ा शासनाला अिधकार जा त 
आहेत. शासनाची ताकद जा त आहे. शासन आयोगाचे सु ा हणणे टाळू शकत नाह . ितथे 
आयोगाने मांडले असेल ते पण यो य आहे. ितथे शासन िनणय घेईल. हा वाद ववाद 
कर यापे ा आपण िनणय घेऊन मोकळे झालेले बरे. हा वषय मंजूर करावा व भांडण िमटवून 
टाकावे. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आजपयत गेले ७/८ म हने मला 
डॉ.नागकुमार कुणचगी, डॉ.अ यरच डो यासमोर दसतात. आम याकडे िनवडणुक त या 
सग या गो ी चालतात, ह  प र थती अिधका-यांबाबतीत सु ा आहे. खरेतर पुढ ल       
अिधका-यां या असले या वषयातसु ा आ ह  नेहमी हणत असतो असे वषय आम यासमोर 
आणायच,े ह  फार अवघड गो  आहे. सभागृहात अिधका-यांचे एक वष मुदतवाढ चे वषय 
आणतो. हे काह  अिधका-यांचे पटते, काह  अिधका-यांचे पटत नाह . मग असे वषय 
आम यासमोर आ यानंतर काह  सद यांना वाटते या अिधका-यांना मुदतवाढ ायची नाह . हे 
अिधकार  परत दसर कडे जात असतातु . यांची ितसर कडे कामे असतात. मग कुणी कोणाशी 
वाईटपणा यायचा हा  असतो. आयु  साहेब, आपण काह तर  िनयम करा, शासनाकडे 
आलेले लोक कती दवस ठेवायचे. यांनी कती दवस काम करायचे. आम यासार यांची  
अशी प र थती असते क , गेले 25 वष काम करत असताना आम या मनाला मा हत असते. 
कोणताह  अिधकार  असू दे, यां याकडून काम क न घे याची प त, याची याची टाईल 
असते. आ ह  कोणताह  अिधकार  असला तर  काम क न घेत असतो. परंतू असे वषय आले 
क  आ हाला कती अवघड प र थती होते. आयु  साहेब, जे दोन चार  मघाशी 
मा.चं कांता सोनकांबळे ता नी सांिगतले आहेत, यांचा खुलासा हायला पाह जे. तु ह  
आ हाला सांगा. हा वषय खरेतर आम याकडे आणलाच नाह  पाह जे. आ ह  हणतो, 
मुदतवाढ साठ  एक काह तर  ठरवा, क  दोन वष झाली, तीन वष झाली क  या अिधका-यांना 
परत शासनाकडे पाठवावे. दरवष  मुदतवाढ चा वषय आली क  तो वधी सिमतीत मंजूर साठ  
जाणार. वधी सिमतीतले आमचे नगरसेवक हणणार, आ ह  एखादे काम सांिगतले तर ते 
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आमचे काम करतात का. आ हाला फोन करावा लागतो. हे खरेतर फार अवघड प र थतीतले 
दखणे आहेु . परत एकदा टेकाळे साहेबांनी सांगावे, हा वषय बरोबर आहे. वषय बरोबर 
असेलतर हा वषय मंजूर करायला काह च हरकत नाह . कारण कुठेतर  हे भांडण संपले पाह जे. 
यां यासाठ  आ ह  आम या आम यात का भांडायेच. आमचे नगरसेवकांनी हणायच.े यांनी 

असे केल,े यांनी असे केले. जर  अनिधकृत बांधकामाचा वषय असू दे, अहतेचा वषय असू 
दे, शासनाने एक िमिनटांत खुलासा करावा. टेकाळे साहेब हणत असतील, यांचे हणणे 
यात शासनाकडे चौकशी के यानंतर हा वषय बरोबर आहे. तर मला वाटते, हा वषय मंजूर 
कर यात यावा.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय मंजूर करायचा असेल तर 
आमचा या वषयाला वरोध नाह . पण पुढे होणा-या प रणामांना जे काह  होईल ते प रणाम 
या सभागृहाला भोगावे लागतील. ड पीएचचा वषय रतसर असेलतर टेकाळे साहेबांनी तसे 
सांगावे. वषय मंजूर करायचा असेलतर आ ह  कोटात जाणार आहोत हे सभागृहाला सांगतो.  
 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, कोटात जायचा अिधकार सवाचा आहे. 
यांना कोटात जायचे आहे, यांनी कोटात जावे. खरेतर यांना याय िमळाला पाह जे. आपण 

हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती आहे.  
 
मा.महापौर – मा.चं कांता सोनकांबळे यांचा वरोध न दवून हा वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल - ८१          ितकूल – १ 
अशी मते पडली व सदर ठराव बहमतानेु  मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

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

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३,  

                द.०३/०९/२०१३ 

                  २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
          ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमळकत वाटप िनयमावली २०१३ तावासोबत 
नमुद केले माणे ( ा प) तयार करणेत आलेली आहे यास तसेच मनपा िमळकत वाटप 
िनयमावली २०१३ मधील भाग-५ म ये िमळकत विनयोगाचा ाधा य म ठर वणेत आला 
आहे.  तथा प सदर नमुद १ ते ७ ाधा य वगासाठ  जा हर िन वदे ारे काह  वगासाठ  
िन वदा ा  न झालेस कंवा कमी सं येत ा  झा यास इतर आर ीत वगासाठ  या 
िमळकती वाटप करणेचे अिधकार मा.महापािलका सभेला असतील. याम ये या आर ीत 
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वगासाठ  शासन िनणय/आदेश असतील याला बाधा न येता मा.महापािलका सभेस िनणय 
घेता येतील यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यात ब-याचशा िमळकतींम ये 
नंबर ंग झाले या िमळकती कती आहेत, न झाले या कती आहेत? मी साहेबांशी चचा केली 
होती. याचे डटे स आ हाला िमळाले पाह जेत. पंपर  िचंचवडम ये कशा-कशा गो ी 
यां याकडे आहेत. िल हले या असतील, न िल हले या असतील. ॉपट  कती आहेत याचा 

खुलासा शासनाने प ह यांदा करावा. नंतर आ हाला या वषयावर चचा करायची आहे. 
 
मा. शांत खांडकेकर (सहा.आयु ) – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा. सद य,  हा 
वषय आप यासमोर आलेला आहे. हा वषय पूव  महासभेपुढे आला होता. हा वषय महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ अंतगत िमळकत वाटप िनयमावली तयार करणे 
हा आहे. याचे कारण पीएमसी व  पीआयएल असे रट पट शन फाईल होते. यातील 
िनणया या अनुषंगाने पीएसीने िनयमावली तयार केली होती. कायदा वभागाने दले या 
अिभ ायानुसार आपण िनयमावली तयार करतोय. ोिसजर लेआऊट करणे हा भाग आहे.  
िनयम या वह त करणे आव यक आहे. आपण या गो ी करत आहोत, या समा व  
करतोय. िन वदा या यात वह त करतोय. यात भाडे मू य िनवाहण कसे करावे, कसे 
यो य वतरण होईल, आर ण कसे राह ल. ८९ कलमाम ये िमळकत ह तांतर त करायची 
झालीतर  यात िमळकत धारकाला, भाडेप ट  धारकाला िलज ा सफर करायची असेल तर 
यावेळ  दसु-या िमळकत धारकाला ती ो हजन न हती. यामुळे ईिलगल ा सफर होत 

होती. ह  ो हजन नस यामुळे यात ती अंतभूत कर यात आले आहे. महापािलकेचे देखील 
आिथक नुकसान होणार नाह . यामुळे आप याला ा सफर लीज िमळतील. यात अशी 
ो ह जन केलेली आहे. या यातील ठळक बाबी आहेत. 

 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आप याकडे या िमळकती आहेत. 
िमळकत वाटपानंतर महापािलके या मालक ची इमारती हणजे आप या या ॉपट  आहेत. 
यात इमारती, हॉस असेल, डांगण असेल, विमंग टँक असेल, जे काह  आहे ते सगळे. या 
इमारती आ ा आहेत या सग या इमारती. थाप य वभागाकडून या इमारती बांध या 
जातात. या इमारती भूिम आ ण जंदगी वभागाकडे ह तांतर त के या जात असा यात कंवा 
करायला पाह जेत. भूिम आ ण जंदगी वभागाकडे अशा ह तांतर त केले या हणजेच 
महापािलका मालक असले या  मालम ांची याद  आहे का? आपण काह  िल ट केलेली आहे 
का? अशा आप या कती मालम ा आहेत? कोणती इमारत कोणाला दलेली आहे? हेच ितथे 
आहेत का पोटभाडेक  ठेवले आहेत. काह  कळत नाह . मला ह  मा हती इथे पाह जे. 
आप याकडे या िमळकती आहेत, या भा या या जागेत बसलो आहोत का? मालक या या 
इमारती आहेत, यात आपले सभागृह आहे, हे आ हाला मा हती असू दे. आप याला आप या 
िमळकतींचीच माह ती नाह . मग याची िनयमावली का बनवतोय, याची याद  ा. यात कोणते 
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दवाखाने आहेत का? कोण या भा याने घेतले या इमारती आहेत, यांचे भाडे येते का नाह , 
याबाबतीन िनदान भा यासाठ  तर  आपण फार ट हायला पाह जे. आप या इमारतींचे 
भाडे दसराच घेतोयु . बाब ितसराच करतोय. ताबडतोब या वभागाला या काह  इमारती, 
लॉटस आहेत् , ते आपले आहेत का? आप या मालक चे आहेत का? आपला बोड आहे का हे 
पहायची वेळ आलेली आहे. आपण हॉल बांधतो, याचे भाडे सु ा मो या माणावर येणार 
आहे. या सव बाबींची याद  ा अशी तु हाला वनंती करतो. वषय मंजूर करायला माझा 
वरोध नाह . पण ह  मा हती आप याला व रत िमळावी.  

 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला आप याला वनंती करायची 
आहे क , आ ा भूिम आ ण जंदगी वभागामाफत जी काह  मा हती दली. मी पठाणता या 
मताशी सहमत आहे. या ॉपट  वभागाला वग केले या आहेत, या कती आहेत? भूिम 
आ ण जंदगी वभागाने डा वभागाला कती ॉपट  द या, इतर वभागांना कती ॉपट  
द या. मला या सभागृहात येऊन २ वष झाली. अजून आ हाला यातला काह ह  काड मा  
तपशील आम याकडे नाह . असे वषय सभागृहात आम याकडे आले नाह त. हा काय चार    
घेऊन काळाबाजार चालला आहे का अशी शंका िनमाण होते हणून बोलायची वेळ आली आहे. 
उदाहरण सांगतो. या ठकाणी मा.सिमर मासुळकर व मा.मंदा ठाकरे िनवडून आलेत, 
या ठकाणी एक डांगण आहे. वॉचमनसाठ  असलेली खोली भा याने दलेली आहे. या 

वॉचमनची कंवा रखवालदाराची िनयु  केलेली आहे, या ठकाणी तो रहात नाह . या 
डांगणाची देखभाल करणारा वॉचमन ितथे राहतो का याची तु ह  आ ा या ठकाणी चौकशी 

केलीतर स य बाहेर येईल. भागात सव स करणार वॉचमन ितथे राहतो. दसरे हणजे तो ु
ितथे रहात असेल तर आम या ॉपट चे काय? इथे चुक ची मा हती दली आहे. मी ितथे 
जाऊन पाहणी केलेली आहे. काह  िमळकती अशा आहेत, या डा वभागात नाह त व भूिम 
आ ण जंदगी वभागात सु ा नाह त. अिधकृत का अनिधकृत याचा तपशील आलातर ७५%  
िमळकती अनिधकृत आहेत. आपण डो याने पाह ले आहे. मा या भागात जी यायामशाळा 
आहे ती अनिधकृत आहे हे मी आ ा सांगू शकतो. भूिम आ ण जंदगी वभागाने याचा 
उ लेख करावा. वैदव ती ू , .५६ म ये यायामशाळा आहे, ती रतसर भूमी आ ण जंदगी 
वभागाकडून डा वभागाकडे गेली का? उलट डा वभागाकड ल यायामशाळा ठेकेदार  
प तीने गेले या आहेत. या ठकाणी दसु-याकडून पैसे घेऊन बालवाड चे लासेस होतात. 
ाय हेट बालवाड  घेतली जाते. यां याकडून म ह यावर भाडे घेतले जाते अशा कारची 

शोकांितका आहे. असे असेल तर आ हाला या वषया या अनुषंगाने आयु  साहेब व महापौर 
साहेबांना वनंती करतो क , थमतः या सग याची मा हती सव सभासदांना ा व हा वषय 
मा हती द यानंतर पुढ ल मा.महापािलका सभेत आणा. यािशवाय याचा काह  उपयोग होणार 
नाह  हे नमूद करतो. 
 

मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा वषय महापािलके या िमळकतीसंबंधी 
आलेला आहे. लघु उ ोजकांचे  र हवास े ात पुनवसन कर यासाठ  एमआयड सीने दले या 
लॉटवर ल पुनवसन क पावर काम चालू आहे. मा या भागात ८० ट के भाग पूण झाले 
आहे. ३०८ गाळे बांधतोय. या गाळे ता यात ये यासाठ  सेल डडने ायचे आहे का ड डने ायचे 
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आहे. .१२००/- चौरस फूटाचा रेट .४२००-४८०० पयत रेट गेलातर  िनणय होत नाह . यावर 
आजपयत को यावधी पये खच केले. वषयां या अनुषंगाने याबाबतीत व रत िनणय यावा 
हणजे महापािलकेकड ल पैसे मोकळे होतील.  

 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा ठराव िमळकतीसंदभात आहे. 
आप या शेकडो िमळकती भा याने दले या आहेत. अशा प तीने भा याने दले या 
िमळकतींचे भाडे पाच/पाच वष आप याकडे वसूल होत नाह . हा वषय मी वेळोवेळ  
आयु ांसमोर आणला आहे. कोणीह  यावर ऍ शन घेत नाह . महापािलके या िमळकती 
भा याने देऊन सु ा १०/१५ वष भाडे येत नाह . पाट  सोडून जाते पण यावर िलगल ऍ शन 
घेत नाह त. एखाद  ाय हेट ॉपट  भा याने दली आ ण याचे भाडे दले नाह तर ती ॉपट  
ज  केली जाते. काह  पुढार  १० ते १५ वषा या कालावधीसाठ  कायक या या नावाने भा याने 
घेतात. भाडे देत नाह त. िमळकत सोडून जातात. अिधकार  ग प बसतो. अ पूघर व वॉटर 
पाक याची २ वषाची थकबाक  .५२ लाख होती. जर एखा ा िमळकतीचे भाडे ३ म ह यांम ये 
आले नाह तर चव या म ह यात ती िमळकत खाली करायला का सांगत नाह त? कशाला 
१५/२० म हने थांबलात? नंतर ती पाट  कोटात गेली. आब ेटर हे २ वष झाली तर  िनणय 
देत नाह त. आता ५२ लाखाची र कम एक कोट  झाली आहे. असेच येक भागात झाले 
आहे. ५ कोट  ह  र कम काय कमी आहे का? भाडे वसूली करत नाह त मग अिधका-यावर 
काय ऍ शन घेतली? या अिधका-याकडे हे काम होते, याने ३ म ह यांत ती िमळकत खाली 
करायला पाह जे होती. ५३ लाख होईपयत का ग प बसले अकाऊंटॅ बलीट  नावाची काह  चीज 
आहे का नाह ? चुक चा कारभार चालला आहे. तुमची वतःची िमळकत असेल तर तु ह  असे 
सोडणार आहात का? कती भाडे थकबाक  आहे तु ह  वचारा. करोडो पये आहे. मला कधी-
कधी शंका येते. अिधकार  सु ा यात इन हॉ वड आहेत का? या अिधका-यावर कारवाई करा. 
या वॉटर पाकम ये ५२ लाख थकबाक  असेल तर एवढ  थकबाक  होईपयत का ग प बसलात? 
या अिधका-यावर काय कारवाई होणार? पेशल ए वायर  करायला लावा. ह  भाडे वसुली का 
होत नाह . िलगलला प  पाठवा. Legal Dept. should take action, go to Court. & attach our 
property and collect money. 
           
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, महापािलके या िमळकतींब ल 
मा हती पाह जे होती. ऑलरेड  िमट ंगम ये साहेबांना डटे स वचारले होते. चार  भागांतील 
मा हती आली न हती. आ ह  क पना दली होती, सग या डटे स या. काल सग यांनी 
ट . ह . बिघतला असेल. झी २४ तासवर महापािलके या िमळकतींसंदभात कती थकबाक  आहे 
याचे लपींग दाखवत होते. आपली कुठे-कुठे करोडो पयांची थकबाक  आहे. आज जकात बंद 
झाली असली तर  आप याला उ प नाचे सोसस चालू करावे लागतील. यावरचा करोडो पये 
व याव रल याज. आज कोणी टॅ स भरला नाह तर कती ट के टॅ स महापािलकेकडून वसूल 
करतो. या लोकांनी भाडे दले नाह तर कती ट के रेट लावून भाडे वसूल केले गेले पाह जे. 
कती सवलती द या गे या पाह जेत. पीएमपीएल डबघाईला आलीय. दरवष  ती तो यातच  
असते. जकात बंद झाली. एलबीट चा सावळा ग धळ चालू आहे. सभागृहात माझी सगळ  
सहकार  मंडळ  जाग क आहोत. आ ह  नुसते सभागृहात बोलून उपयोग नाह . शासनातील 
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जे जे वभाग आहेत. याबाबतीत अिधका-यांनी सु ा कती करोडो पये येणे बाक  आहेत. 
आज कती ॉपट ज आहेत् . काह  काह  ॉपट ज अशा आहेत, कमचार  भाडे देतात. तेथे 
यांना घरात दरवाजा नाह , लॅ टर पडले आहे. परंतू यांना कामाला जावे लागते हणून ते 

ितथे राहतात. कमचा-यां या पगारातून .३,५००/- भाडे डायरे ट कट ंग होते. टमट 
ला टमधील या घरांची अव था पहा. आजूबाजुला कचरा कंुड तला कचरा पडलेला असतो. 
आपले कमचार  या प र थतीत ितथे राहतात. इतक  दराव था आहेु . सा या झोपडप यांम ये 
सु ा लोक यांचे घर देखणे ठेवतात. पण मनपा या ॉपट या आजूबाजुचा प रसर बिघतला 
तर अितशय गिल छ प रसरात राहन हे लोक ू .३,५००/- भाडे देतात. आप या ॉपट  
भा याने घेतात, ते वेळेवर भाडे भरत नाह त. ॉपट  भा याने घेणारे काह  महाभाग एक दोन 
माणसांना भा याने देतात. अशा कतीतर  ॉपट  आहेत या या साईड मा जनम ये 
वेगवेग या कारची दकाने ु काढली आहेत. तु ह  या ॉपट ज चेक करा् . आ हाला कळते, मी 
सांगते कुठे दकाने चालू केलेली आहेतु . माझे एक सहकार  आहेत. अजंठा नगरम ये तुम या 
या ॉपट ज आहेत् , ितथे दकानदारांना दकाने देऊ शकत नाहु ु . लोकांनी अनिधकृतपणे घरात 

दकाने चालू केलेली आहेतु . ए ककडे टप-यांसारखे बनवले आहे, ते असेच पडून आहे. हणजे 
लोकांवर अ याय करतो. खूप ठकाणी तयार केले या भाजी मंडई अशाच पडून आहेत. 
अिधकार  नवीन आहेत. यांची इथे काम करायची इ छा, ज  आहे. यां याकडे डटे सम ये 
अहवाल दला आहे. यानुसार इत या ॉपट ज आहे् त. र यावर भाजी मंडई भरते व आप या 
भाजी मंडई तशाच पडून आहेत. दघी पासून सांगवी कवळे सगळ  ठकाणे या. हरकत नाह , 
वेळ या, दोन अड च म ह यांनी सांगा. एव या िमळकती आहेत. एवढ  अनिधकृत बांधकामे 
आहेत. एवढ  वसूली होणे बाक  आहे. या िमळकती भा याने घेत या आहेत, यां यावर 
कारवाई केली गेली पाह जे. यासाठ  हा वषय तहकूब ठेवावा. जोपयत डटे सम ये मा हती 
आप याकडे येत नाह , तोपयत हे ल ात ठेवावे क , आ ह  वेळ दलेला आहे. कोणावरह  
अ याय होता कामा नये. सगळ  मा हती आली पाह जे. चांग या प तीने पैसे घेत असालतर 
आप या कमचा-यांना तशी घरे िमळाली पाह जेत. तोपयत हा वषय तहकूब ठेवावा.  
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
 
       ठराव मांक - ५०४      वषय मांक - ११  

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/१/का व/३४८/२०१३,  

            द.०३/०९/२०१३ 

              २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३१ द.१२/११/२०१३ 
      ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२४ द.१८/०१/२०१४ 

 
वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
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अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
               वषय मांक - १२  

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३     

  द.०८/१०/२०१३ 

                  २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२५ द.१८/०१/२०१४ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील आर णे तसेच िनळ  लाल पुररेषा व नद चे 

सव ण करणे कामा या र कम पये २.५५ कोट चे खचास शासक य मा यता िमळणेची 
मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  िचंचवड मनपाचा जूना व न वन मंजूर वकास 
आराखडयातील सव आर णे  तसेच सव र ते सव न ांबाजूची िनळ  व लाल पुर रेषा सव ण 
करणे व अनुषंगीक कामे करणे या कामास र. .४०००००००/- (अ र  र. .चार कोट ) चे 
खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील 
आर णे तसेच िनळ  लाल पुररेषा व नद चे सव ण करणे कामा या र कम पये २.५५ 
कोट चे खचास शासक य मा यता िमळ याची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  पंपर  
िचंचवड मनपाचा जूना व न वन मंजूर वकास आराखडयातील सव आर णे तसेच सव र ते 
सव न ांबाजूची िनळ  व लाल पुर रेषा सव ण करणे व अनुषंगीक कामे करणे या कामास 
र. .४०००००००/- (अ र  र. .चार कोट ) चे खचास शासक य मा यता देणेचा वषय असे 
हटले आहे. अड च कोट ंचा वषय डायरे ट चार कोट ंवर कसा गेला याची मा हती पाह जे 

आहे.  
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, या वषयाचा संपूण खुलासा कर यात यावा.  
 
मा.भदाणे (उपसंचालक,नगररचना) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सद य, सदरचा 
वषय हा डे हलपमट लॅनम ये महापािलकेची जी रझवश स आहेत, ती जागेवर डमाकट 
करायची आहेत. काह  ड.पी. रोडचे डमाकशन रा हलेले आहे. ते करायचे आहे. या शहरातून 
या तीन न ा जातात. या न ांची ं द  मोजणे, तसेच पवना नद च े२ काठ, मुळा नद चा १ 

काठ, इं ायणी नद चा १  काठ, या न ां या यू  लाईन जागेवर डमाकट करायचे आहे.        
याचबरोबर एसीएम शहरातून जाते, ते पण डमाकट करायचे आहे. हा वषय मा. वधी 
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सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेकडे आला आहे. मा. वधी सिमतीम ये .२ कोट  ५५ 
लाखांचा वषय ठेवला होता. मा. वधी सिमतीने या वषयात उपसूचना देऊन या ारे हा वषय 
मांडला आहे.  
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, सदर ठराव तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडतो. 
 
मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 
       ठराव मांक - ५०५      वषय मांक - १२  

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नगररचना/१७/२७९/२०१३     

  द.०८/१०/२०१३ 

                  २)  मा. वधी सिमती सभा ठराव .१३५ द.१२/११/२०१३ 
३) मा.महापािलका सभा ठराव .४२५ द.१८/०१/२०१४ 

 
वषय मांक १२चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

 
अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५०६      वषय मांक - १३  

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४१/२०१३, 

                द.१६/०७/२०१३ 

  २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९६, दनांक ०७/०२/२०१४ 
 

  ी.सितश कुलकण , सहा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या 
अट  व शत नुसार दनांक ०२/०७/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेत 
येत आहे.   
 

मा.आशा सूयवंशी - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

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

 
मा.अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५०७      वषय मांक - १४ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/९४२/२०१३  

                द.१६/०७/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९७, दनांक ०७/०२/२०१४ 
 

ी. ाने र ढेरे, सहा. आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ितिनयु या 
अट  व शत नुसार दनांक २३/०९/२०१३ पासून पुढे १ वष कालावधीकर ता मुदतवाढ देणेत येत 
आहे. 

 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

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

 
मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५०८     वषय मांक - १५ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१०४७/२०१३ 

                द.०३/०८/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९८, दनांक ०७/०२/२०१४ 

ी.गायकवाड भानुदास पांडूरंग, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 -------- 
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मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५०९      वषय मांक - १६ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/८११/२०१३ 

                द.२१/०६/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक १९९ दनांक ०७/०२/२०१४ 
 

ी. मोद भोसले, मु यलेखापाल यांना ितिनयु या अट  व शत नुसार   मु यलेखापाल 
पदावर ल िनयु संदभात मे.उ च  यायालयाम ये रट प टशन टॅ प . २३३१७/२०१२ 
पं.िचं.मनपा कमचार  महासंघ व द महारा  शासन व पं.िचं.मनपा या दा याम ये  होणा-या 
अंितम िनणयाचे अधीन राहन ू २३/०७/२०१३ पासून पुढे ०१ वष कालावधी  कर ता मुदतवाढ 
देणेत येत आहे.  

 

मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.शिमम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या पदाची आव यकता आहे का? 
परदेशी साहेब असताना यांनी नवीन पद िनमाण केले होते. कारण यांना खास नांदेड व न 
बोलवले होते.  
 

मा.राजीव जाधव (महापािलका आयु ) - मु यलेखापाल हे पद आव यक आहे. मु य 
लेखाप र क व मु य लेखापाल अशी दोन पदे असतात. मला य ब ल काह  बोलायचे नाह . 
हे पद आव यक आहे एवढेच सांगतो. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५१०      वषय मांक - १७ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५०/२०१३ 

                द.१३/०९/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०० दनांक ०७/०२/२०१४ 
 

 जे  वै क य अिधकार  पदावर खाली नमुद केले माणे - 
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अ. 
. 

नांव पदो नतीचे 
पदनाम 

वग 

१ डॉ.पाटणेकर राजीव व णूपंत जे  वै क य अिधकार  खुला 
२ डॉ.पोटे संजय ल मण जे  वै क य अिधकार  खुला (इ.मा.व) 
३ डॉ.जॉन सुिनल जे  वै क य अिधकार  खुला 

  

अिधका-यांना पे बँड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये जे  
वै क य अिधकार  या पदावर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.आशा सुयवंशी - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 
 

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

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५११      वषय मांक - १८ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१/का व/१२५७/२०१३ 

                द.१७/०९/२०१३ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०१ दनांक ०७/०२/२०१४ 
 

ी.खांडकेकर शांत शरद, मु यािधकार  (गट-अ) यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.आशा सूयवंशी - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 -------- 
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मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
      ठराव मांक - ५१२     वषय मांक - १९ 

दनांक - ०५/७/२०१४         वभाग - मा.आयु  
 

संदभ:१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/६/का व/१/२०१४ 

              द.२/०१/२०१४ 

      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०४ दनांक ०७/०२/२०१४ 
 

    जैव व वधता काय ा वये “जैव व वधता”  सिमती थापन करणेसाठ  मनपाचे व मान 
नगरसेवकांमधून ६ सद य व १ मनपा शासक य अिधकार  असे एकूण ७ सद यांची सिमती 
थापन करावयाची आव यकता आहे. सदर ६ नगरसद यांपैक  २ जागा म हलांसाठ  व २ 

जागा एस.सी./ एस.ट . साठ  आर त असून मनपा या कायम अ थापनेवर ल १ सद य 
नेमणे आव यक आहे. स थतीत पं.िचं.म.न.पा. म ये वृ  ािधकरण सिमती काया वत 
आहे व या सिमतीम ये मा.मु य उ ान अिध क हे सद य आहेत. जैव व वधता सिमतीम ये 
मा.मु य उ ान अिध क यांची महा वाची भूिमका अस याने म.न.पा.तफ मा.मु य उ ान 
अिध क यांचा सिमतीम ये समावेश करणे गरजेचे आहे. ह  ७ सद यांची सिमती थापन 
झा यानंतर शहरातील व वध वषयांतील ७ त  सद यांची (उदा.वन पती त , प ी त , 
ाणी त , जलचर त , शेती त , माती त , जैव व वधता त  इ.) िनवड करणे आव यक 

आहे. तदनंतर एकूण १४ सद यांची “जैव व वधता” यव थापन सिमती थापन करणे श य 
होईल.  याम ये शहरातील आमदार व खासदार वशेष िनमं त असतील. ह  सिमती पाच वष 
कालावधीकर ता असते व िनवडणूक नंतर न वन ६ नगरसद यांची व १ मनपाचा अिधकार  
(मु य उ ान अिध क) यांची सिमती थापन कर याची तरतूद अस याने म.न.पा. े ासाठ  
व मान सद यांपैक  ६ सद य व १ मनपा शासक य अिधकार  (मु य उ ान अिध क 
यांची) जैव व वधता सिमती व याम ये शहरातील व वध वषयांतील ७ त  सद यांची 
िनमं ीत तसेच शहरातील ३ आमदार व २ खासदारांची वशेष िनमं ीत हणून िनवड क न 
पंपर  िचंचवड शहरासाठ  जैव व वधता यव थापन सिमती गठ त कर यास मा यता देणेत 
येत आहे.   

 
मा.आशा सूयवंशी - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 --------- 
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मा.अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २०वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
              वषय मांक - २० 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आप/०७/का व/१४/२०१४ 

                द.०८/०१/२०१४ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०७ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

   सन २०१४-२०१५ या आिथक वषाक रता आकाशिच ह परवाना फ  दर िन तीबाबत व 
महानगरपािलकेचे उ प नातील समतोल राखणेचे हेतूने याम ये वाढ करणे आव यक आहे. 
पुणे महानगरपािलका व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे दरातील तफावत वचारात घेऊन 
परवाना फ  म ये तावासोबतचे प रिश  अ म ये नमूद केले माणे दरवाढ ता वत 
कर यास मा यता देणेत  येत आहे.   
 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, सदर ठराव द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना 
मांडतो. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सूचने माणे ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

      ठराव मांक - ५१३      वषय मांक - २० 

दनांक - ०५/७/२०१४           वभाग - मा.आयु  

 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आप/०७/का व/१४/२०१४ 

                द.०८/०१/२०१४ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०७ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

वषय मांक २० द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 --------- 
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मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
              वषय मांक - २१ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/भुगयो/१०३/२०१३ 

                द.३१/१२/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०८ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

मनपाचे भुगयो वभागाचे भाटनगर मै.शु.क  येथे न याने होणा-या पंपहाऊसम ये 
पंपींग मिशनर  बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामीचे तुत एकूण र. .८२,३५,०००/- 
(अ र  र. . याऐंशी लाख प तीस हजार फ ) चे पुवगणन प कास सुधार त शासक य 
मा यता व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - 
पुणे-आळंद  पालखी मागावर वडमुखवाड  स.नं.७८ येथे उभारावया या संत नामदेव 

महाराज व संत ाने र महाराज यां या भेट वर आधार त समुहिश पासाठ  िश पां या 
सं येतील वाढ, युर स बस वणे, वागत कमान बांधणे, रटेिनंग वॉल बांधणे, िसमािभंतीची 
उंची वाढ वण,े जागेचे समतलीकरण करणे इ. कामासाठ  क पाचे सुधार त अंदाजप क य खच 
र कम पये २० कोट  फ  या र कमेस सुधार त मा यता देणेत यावी.  
 

मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.    
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

 ठराव मांक - ५१४      वषय मांक - २१ 
दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . व/भुगयो/१०३/२०१३ 

                द.३१/१२/२०१३ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०८ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

मनपाचे भुगयो वभागाचे भाटनगर मै.शु.क  येथे न याने होणा-या पंपहाऊसम ये पंपींग 
मिशनर  बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणेकामीचे तुत एकूण र. .८२३५०००/- (अ र  
र. . याऐंशी लाख प तीस हजार फ ) चे पुवगणन प कास सुधार त शासक य मा यता व 
या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे-आळंद  पालखी मागावर 

वडमुखवाड  स.नं.७८ येथे उभारावया या संत नामदेव महाराज व संत ाने र महाराज यां या 
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भेट वर आधार त समुहिश पासाठ  िश पां या सं येतील वाढ, युर स बस वणे, वागत कमान 
बांधणे, रटेिनंग वॉल बांधणे, िसमािभंतीची उंची वाढ वणे, जागेचे समतलीकरण करणे इ. 
कामासाठ  क पाचे सुधार त अंदाजप क य खच र कम पये २० कोट  फ  या र कमेस 
सुधार त मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

              वषय मांक - २२ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .आप/७/का व/३१/२०१४ 

                द.१५/०१/२०१४ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०९ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

   औ ोिगक े ात असलेली मंद  वचारात घेता तसेच सन २०१३-१४ चे उ ोगधंदा, 
यवसाय, साठा परवाना फ  िन त करताना सन २०१२-१३ चे दरात १०% वाढ केलेली आहे. ह  
बाब वचारात घेता सन २०१४-१५ साठ  कोणतीह  फ  वाढ न करता सन २०१३-१४ चे दर 
कायम ठेव यात यावेत असे सुच वणेत आले आहे. यानुसार सन २०१४-१५ या आिथक 
वषाकर ता तावासोबतचे उ ोगधंदा परवाना फ  साठ  प  - अ, यवसाय परवाना फ  साठ  
प  - ब, व साठा परवाना फ  साठ  प  - क सादर केलेले अस याने यास मा यता देणेत 

येत आहे.  
 

मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.विनता थोरात - मा.महापौर साहेब, सदर ठराव द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना 
मांडते. 
 

मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

 ठराव मांक - ५१५      वषय मांक - २२ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .आप/७/का व/३१/२०१४ 

                द.१५/०१/२०१४ 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २०९ दनांक १०/०२/२०१४ 
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वषय मांक २२ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५१६      वषय मांक - २३ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/ड/मु/१/३६८/२०१४ 

                द.०३/०२/२०१४ 

        २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २११ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

 मनपाचे ड थाप य मु यालयाचे थेरगांव गावठाण ते पदमजी पेपर िमल २४ मी. 
ड .पी.र याचे उव रत कामे करणेकामी येणा-या र. .१,८७,५०,०००/- (अ र  र. .एक कोट  
स याऐंशी लाख प नास हजार फ ) चे पुवगणनप कास व या माणे काम करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 
 

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

 
मा.अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

          वषय मांक - २४ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.भाऊसाहेब भोईर मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २१४ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

   ी.अिनल एम.मगशे ट  हे महारा  शासना या भूकंप पुनवसन क पाम ये द.४ 
डसबर १९९५ रोजी जू झाले. भूकंप पुनवसन क पाम ये यांनी ४ डस. १९९५ ते ३० 
ए ल १९९८ या दर यान काम केले असून यांना उ कृ  अिभयंता हणून वशेष गुणव ा 
ो साहनपर पुर कार देऊन महारा  शासनाने गौर वले आहे. क प संप यानंतर द.१८ ए ल 

२००२ म ये शासनाकडून पं.िचं.मनपाम ये किन  अिभयंता पदावर जू झाले.  सन १९९५ ते 
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२००२ हणजे एकूण ७ वष सेवा जे ता कालावधीचे यांचे नुकसान झाले आहे.  तसेच ७ 
वषाचे वेतनवाढ चे (Increment) नुकसान झा यामुळे यांचे सेवाजे ता व आिथक असे दोन 
कारे नुकसान झाले आहे. ी.अिनल मगशे ट  यांचे पं.िचं.मनपातील कामकाज चांग या 
कारचे अस यामुळे यांची सेवा जे ता न डावलता यांना ४ डसबर १९९५ ची मािनव दनांक 

देऊन यांना आिथक लाभ देणेत यावा. तसेच सेवा िनवृ ीसाठ  ४ डसबर १९९५ ह  तार ख 
ाहय धरावी अशी िशफारस महारा  शासना या नगर वकास वभाग मंुबई यांचेकडे 

मा यतेसाठ  पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुमन नेटके - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.विनता थोरात - मा.महापौर साहेब,सदर ठराव तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 

मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 

 ठराव मांक - ५१७      वषय मांक - २४ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.भाऊसाहेब भोईर मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
   २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २१४ दनांक १०/०२/२०१४ 

 

वषय मांक २४चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २५वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५१८       वषय मांक - २५ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा. शांत िशतोळे मा.िनलेश बारणे यांचा ताव. 
    २) मा. वधी सिमती सभा ठराव मांक २१६ दनांक १०/०२/२०१४ 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये नाग रकां या व वध त ार ंचे िनवारण 
हो यासाठ  “सारथी” योजना भावीपणे राब वणेत येत आहे.  महानगरपािलकेतील सव भाग, 
वॉडशी संबंिधत त ार  येत असतात व सव वभागांशी संबंधीत असतात. या योजनेची मा हती 
त ार कंवा सुचना या भागाशी/वॉडशी संबंिधत आहे या नगरसद यास व त हणून 
मनपा अिधका-यां माणेच मोबाईलवर मा हती िमळावी. याम ये Text SMS व  Voice SMS 
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सह मा हती हावी. जेणेक न संबंिधत वॉड/ भागाचे नगरसद य देखील अशा सव त ार ंम ये 
ल  घालून त ार िनवारण क  शकतील. यासाठ  मा यता देणेत येत आहे.  

मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक - २६ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

        द.०४/०९/२०१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , हाळंुगे, मोई,मा ं जी व 
इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदािधकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर 
बैठक त मनपा ह ी या उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा 
ह त समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव 
मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेबाबत चचा झाली तथा प 
स : थतीत मनपा ह ला लागून असलेली गावे मनपा ह त समा व  करणे यो य होईल. 
यानुसार खालील नमुद मनपा ह या उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोजे, देहू, 
व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल गहंजेु , जांब,े मा ं जी, हंजवाड , माण, नेरे, 
सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.विनता थोरात - मा.महापौर साहेब,सदर ठराव तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 

मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
   

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
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 ठराव मांक - ५१९      वषय मांक - २६ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 
   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

        द.०४/०९/२०१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 

३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 
 

वषय मांक २६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २७वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक - २७ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  

 
 संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

   द.०७/१०/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 
 

 पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे 
आ ण मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  
करणेबाबत ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह  समा व  करावयाचे गावें- 
मनपा ह या उ रे कड ल ७ गावे- आळंद  िचंबळ  कु ळ  मोई िनघोजे देह ू व ठलनगर. 
मनपा ह या प ीमे कड ल ७ गांवे- हंजवड  जांबे माण मा ं जी नेरे गहंजे ु सांगवडे 
वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर 
सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार 
ी. दलीप मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, 

कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , केळगांव, सालंु ,े महाळंुगे, खराबवाड  ,नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , 
कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला 
अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा ह त समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत 
ामपंचायती या ठरावाची त जोडली आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला 

अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे सहप े 
अवलोकन करणेत येत आहे.  
 

मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
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मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब,सदर ठराव तहकूब करणेत यावा अशी सूचना मांडते. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता - 
 
 ठराव मांक - ५२०      वषय मांक - २७ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

   द.०७/१०/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
   ३) मा.महापािलका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

 

वषय मांक २७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २८वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक - २८ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/का व/४५८/१३ 

           द.३०/१२/१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५५ द.२२/०१/२०१४ 

 
   नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध मागासवग य क याणकार  

योजना राब व यात येतात याम ये काह  योजना बंद करणे, काह  योजनांम ये सुधारणा करणे 
व न वन योजना सु  करणे ता वत असून मागासवग य क याणकार  योजनेतील व वध 
क याणकार  योजनेम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते 
२ योजनांना मा यता तसेच मागासवग य क याणकार  योजना घटक योजना .१ सुधार त 
िश यवृ ी वाटप योजनेत (सुधार त) िश यवृ ी हणून इय ा ५ वी ते ७ वी म ये िशकत 
असणा-या व ा याना र. .१,५००/- ऐवजी र. .२,०००/- व इय ा ८ वी ते १० वी म ये 
िशकत असणा-या व ा यासाठ  र. .२,५००/- ऐवजी र. .३,०००/- देणेस तसेच मागासवग य 
क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .७ मागासवग य युवकांना व वध यावसाय 
िश ण देणे या योजने या नावात मागासवग य युवकांना शासनाकड ल मा यता ा  प  अ 

नुसार अहताधारक (V.T.P.) (Vocational Training Provoider) सं थांमाफत शासनमा य 
अ यास माचे शासनमा य दराने िश ण देणे या माणे पूव या योजने ऐवजी सुधारणा 



 

 
106 

कर यास २) पूव या योजने या अट  शत म ये सुधारणा क न पुढ ल माणे अट  व शत  
िन त करणेत या यात. अ) लाभाथ  बाबत अट  शत  – मागासवग य क याणकार  योजना 
.७ मधील लाभाथ या अट  शत  मधील अ. .५ अजदारास एकूण फ  या १०% सहभाग 

शु क संबंिधत िश ण सं थेकडे जमा करावे लागेल ह  अट, अट  शत मधून वगळ यात 
यावी. ब) V.T.P.बाबत अट  शत  – १. V.T.P. सं था यांना ३ वषापे ा जा त वषाचा 
शासक य योजनतेील िश णाचा अनुभव असावा. २. V.T.P. सं था ह  P.C.M.C. या ह तील 
असावी. ३. सं थेस समाजक याण वभागात मनपा, ज हाप रषद कंवा नगरप रषद येथील 
योजनेत िश णाचा अनुभव असावा. ४. सं थेची वा षक उलाढाल ह  ४० लाखापे ा जा त 
असावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या योजनेनुसार मनपा काय े ातील उ च 
िश णासाठ  परदेशी जाणा-या व ाथ नींना अनुदान र कम देणेत येत असते याच धत वर 
मागासवग य व ा याना देखील अनुदान देणेस मा यता देणते येत आहे.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.स वता साळंुके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  
 मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत या मागासवग य व ा याना ९० ट केच े पुढे 

माकस ्असतील, परंतू ते नगरपािलके या शाळेत नसतील तर  यांना .२५,०००/- अनुदान देणेत यावे. 

तसेच वर ल योजनेअंतगत सव मागासवग य व ा याना फोर हलर ाय हंग कोस देणेस मा यता 
देणेत यावी.  
 
मा.मंदा कनी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, याच सभागृहाम ये सहा.आयु  
मा.सितश कुलकण  यांना आपण डायसवर बोलवले होते. यांनी मा या ाचे उ र दले होते 
क , कोणतीह  योजना बंद केलेली नाह . म हला बालक याण या वभागामाफत चाल व यात 
येणार  कोणतीह  योजना बंद केलेली नाह . मग यांनी िशवण लासचे वग का बंद केले 
आहेत? मशी स ा असा आमचा आ ह नाह . फ  म हलांना िश ण ावे. हे एकच असे 
िश ण आहे. चार/पाच ओळ  वाच या तर  म हलांना कोस करता येतो. व वध  प वा न 

तयार करायचा कोस आहे. या ते लहानपणापासून जातीने िशकतात. िशवण काम य  
दाखवावे लागते. झोपडप ट तील म हला हे काम क  लाग यातर गर ब म हलांना चार पैसे 
िमळतील. ीमंत म हलांनाह  िशवण यं े ा. एका घरात चार/चार िशवण यं े. या आपले 
जुने कपडे तर  िशवतील. हणजे तेवढ च काटकसर. आयु  साहेब, मा.महापौर क ाम ये या 
दवशी आ ह  सहा यक आयु  मा.कुलकण  साहेबांना बोलवले होते. यांनी सांिगतले, फरांदे 
ता नी ठराव केला होता. फरांदे ताई हणा या, मा या काळात ठराव केला नाह . ल ढे मॅडम 
यांना बोलवले. यांना वचारले, या हणा या आ ह  ठराव केला नाह . शेवट  यांनी 
सांिगतले, मा.आयु ांनी सांिगतले आहे. हणजे डॉ.परदेशी साहेब कुठे आहेत, ितथे जावे असे 
हणते. इथे सभागृहात याचे िमिनटस ्तु ह  पा हलेतर कळेल क , कोणताह  कोस बंद केलेला 

नाह . मला श द ायचा आहे, िशलाई कामासारखे अ याव यक असणारे कोसस परत सु  
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करावेत, बंद का केलेला आहे. बंद करायचे न हते. ते व रत सु  करायचे यांना आदेश ा. 
तु ह  राहू का नाह , आ ह   राहू का नाह . मशी स िमळेल का नाह . हा नंतरचा  आहे. 
कशासाठ  योजना बंद केलेली आहे. १७/१८ कोसस आहेत. या कोससला कोणाचा वरोध आहे, 
हे जाह रपणे सांगावे. यामुळे काय होते. आम यासारखे घेणारे आहेत. आ ह  घर  जातो. 
नुस याच या ा करतो. कोस चालू होतो आ ण घरपोच मिशनर  जाते, सग या गो ी येतात. हा 
आमचा दोष नाह . यात अंमलबजावणी करणा-यांचा दोष आहे. हणून िश ण का बंद कराव.े 
आ ा ितथे २/३ जण चांगले आलेले आहेत. देवकर, पुरा णक आले आहेत. ितथले काम आता 
यव थत चालले आहे. मला काह  अनुभव आलेला नाह . कोसस का बंद केले आहेत याचा 
खुलासा करावा.  
 
मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा या मिशन वाटप होत 
आहेत, या २००९-१० साल या मिश सचे वाटप करतोय. २०१०-११ साली या म हलांनी कोसस 
केले, अशा ब-याचशा म हलां या एका एका बचत गटाम ये २५ म हला आहेत. अ या 
म हलांची नावे याद त आहेत, अ याची नाह त. या म हला रोज येऊन आमचे डोके खातात क , 
आ हाला मशीन का िमळाली नाह . आ ह  याच वष  कोस केला होता. हा जो कारभार चालू 
आहे, म हला बालक याण वभागाचा अितशय भ गळ कारभार चाललेला आहे. सीएफसी सटर 
मधून अज भ न घेतले जातात. यांना या या पोचपाव या द या जातात. याची न द 
क यूटरवर नाह . आपण या म हलांवर सरळ सरळ अ याय करतोय. माझी वनंती आहे, 
म हलांनी िश ण घेतले आहे. कोस केलेला आहे. यांना िशवण मशी स िमळा यात. मशी स 
येतील अगर न येतील, पण लास सु  राह ला पाह जे. िशलाई कामामुळे म हलांना उ प न 
िमळते. माझी वनंती राह ल क , िशलाई मशीन कोस हा बंद क  नये.  
 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आप या नागरव ती वभागातील म हला 
बालक याण योजनेचे नाव म हला बालक याण असे आहे. परंतू ते तसे नसून  अिधका-यांचे 
क याण असे या योजनेचे नाव ठेवावे असे मला वाटते. सग या योजना अिधका-यां या 
फाय ा या असतात. आपण अ खल भारतीय थािनक वरा य सं थेला हे काम देतो. पण 
अिधका-यांचे या कामावर ल  असते का? अ जबात नसते. मागील वष  सु ा वषय मांडला 
होता. या म हलांना िश ण देतो, या म हला िश ण घेतात का? काह  होत नाह . यांचा 
पूण सं थेचा कारभार चुक या प तीने चाललेला असतो. सु वातीला या म हला उप थत 
नसतात. नंतर सट फ केट दले जातात. यां यासाठ  आपण एवढे कोसस सु  करतो. परंतू 
यांना याची काह च मा हती नसते.  या हणतात, नगरसेवक आम यासाठ  काय करतात? 

कोस फुकट आहे याचे यांना थोडेसु ा काह  वाटत नाह . पैसे देऊन कोस करायचा असेलतर 
या म हला कोसला रे युलर जातात. आपण यांना स ट फकेट देतो, मिशन देणार आहोत. पण 
यांना कोस यायला पाह जे. युट पालरचा कोस घेतो,यात पािलकेचा कोणता अिधकार  जाऊन 

पाहतो? अिधका-याने कधी वचारले होते का यांनी काय िशकले. समुह संघटक नेमतो, ते 
काय काम करतात? बचत गटां या फाईल येतात. म हलांना सांिगतले, तुम या फाईल गहाळ 
झा या. दसु-या फाईलची तयार  करा. समुह संघटक व अ हवले साहेबांचे हे उ र आहे. आपले 
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अिधकार  म हलांशी नीट बोलत नाह त. नगरसेवकांशीच नीट बोलत नाह त तर म हलांशी कधी 
नीट बोलणार. आयु  साहेब तु ह  ट ऑडर ा. असे होता कामा नये. नगरसेवकांची व 
येणा-या म हलांची कामे यव थत झाली पाह जेत. या म हलांनी मशीनसाठ  फॉम भरले 
आहेत. यां याकडे रसीट आहे. यांची नावे आली नाह त. काह  म हला अशा आहेत यांनी 
फॉम भरला होता. क यूटरम ये नाव आहे. समुह संघटक हणतात, रसीट दाखवा. 
क यूटरम ये नाव टाका. मा  अिधकार  येत नाह . येक वेळ  म हलेला शंभर ते द डशे 
पये खच क न यावे लागते. चार चार वेळा आले या आहेत. तु ह  १८ ते २० हजार अनुदान 

देता. ितला यायला जायला पाचशे पये जातात. फाईल तयार करायला एक हजार पये 
जातात. या म हलांना काय अनुदान िमळते. या म हलांम ये पैसे खच कर याव न भांडण 
लागत.े मी करणार का तू करणार. फाईल चेक करा. हा ग धळ कर यापे ा आपली चार 
माणसे या कामासाठ  लावा. टे नकली फाईल चेक करा. नागर  सु वधा क ातून फॉम 
मागव यानंतर  जर  मिशनचा फॉम आला आला तुमचा एक माणूस ितथेच पा  अपा  िलहू 
शकतो. म हला चार वष ओरड या नस या. तु ह  यात ल  घाला. या या योजना आहेत, असे 
मला परवा सांग यात येते. पूव  हा वभाग खूप सुरळ त होता, चांगले डपाटमट होते. आ ा 
जो ग धळ चालला आहे, याला माणच नाह . यात आयु  साहेब, यव थत ल  घाला. 
मागासवग यांसाठ  खूप चांग या योजना आहेत. एमबीबीएस, बीएचएमएस या उ च 
िश णासाठ  जे .१५,०००/- देतो. मला वाटते, अनुसूिचत जाती जमाती यां यासाठ  ह  मदत 
देतो. समाजातील जे गोरगर ब लोक आहेत, यां या मुलांना सु ा उ च िश णासाठ  पैसे 
जातात. यांना खूप ॉ लेम असतात. यांची प र थती खरोखरच वाईट आहे. अिधका-यांनी 
छाननी क न या लोकांसाठ  सु ा हे पंधरा हजार ऐवजी पंचवीस हजार देणे चालू करावेत, 
अशी वनंती करते. िन तच म हला बाल क याण वभागात जो ग धळ चालला आहे यात 
ल  घालून म हला बाल क याणचे काम सुरिळत करावे अशी वनंती करते.  
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, म हला बालक याणतफ अ खल भारतीय 
सं था व वध कोसस घेतेय. १५ ते २० कोसस चालू केले. ऍड हा स कोसपासून व वध खा  
बनवणारे व वध कोसस असतात. साधारणतः ३ म ह यांपूव  २५ ते ३० फाई स आ या 
हो या. ह  सं था िश क आहे. यांना जे काह  अनुदान िमळते. ते सांगतात, म हलांना गोळा 
करा व फाईल सबिमट करा. पुढ ल वभागा या या कोसला अ जबात डमांड नाह . वशेषतः 
िशवण मशीनचे लास असतात. ते होणे गरजेचे आहे. आपण म हलां या क याणाक रता एक 
मशीन दली हणून काय झाले. यात वशेष काय? २०१०-११ नंतर मशीन देणे बंद केले आहे. 
५ ते ६ हजार म हला कोस पूण क न यां याकडे स ट फकेट आहे. यांना मशी स िमळा या 
पाह जेत. याबाबतीत वचार होणे गरजेचे आहे. मशीन दे याब ल अडचण असेलतर दहा ट के 
कंवा पंचवीस ट के र कम यावी. सभागृहाने याबाबत िनणय यावा. जेणेक न म हला 
रोजगाराला लागावी. यातून २५% रोजगार िनिमती झाली आहे. यात िनयमावली आहे. हणून 
िशलाई मशीन कोस करणे खरोखरच गरजेचे आहे. न याने पुनः  कोस चालू कर याब ल, 
राह ले या म हलांना कोस दे याब ल आपण ज र वचार करावा अशी वनंती करतो.       
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मा.आरती च ध े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, म हला बालक याण तफ, पंपर  
िचंचवड महापािलकेतफ म हलांना व वध कोसस देतो. याचा म हलांना फायदा होतो. अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं था हे कोसस चांग या प तीने घेते का? याचा खरा फायदा 
म हलांना होतो का? मिशन यं ां या फाईलची या म हलांची न द नाह , पण रसीट आहे, या 
म हलांना काय उ र देणार आहोत. या म हलांकडे रसीट आहेत, कोस केलेले आहेत, या 
सव म हलांना मशी स िमळा यात. ११-१२ व १२-१३ म ये या म हलांनी कोसस केले आहेत. 
यां यासाठ  नवीन फॉमस ची मागणी करावी् . िशलाई मशीनचा कोस बंद केला आहे, तो चालू 

करावा अशी वनंती करते.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर यांनी अज सबिमट केले 
आहेत, या म हलांना पोचपाव या दले या नाह त. ब भागातील नागर  सु वधा क ात या 
कच-या या बकेटम ये पाव या आणून पडले या आहेत. यां या हजारो लपा आज इथे 
आण या नाह त, नाह तर मी आज याचा पाऊस पाडणार होते. आयु  साहेब, मी या लपा 
आप या ऑफ सम ये आणून देते. खाली नागर  सु वधा क ात लप आणा हणून तु ह  
मागणी करता. आयु  साहेब, नागर  सु वधा क ात या पाव या तशाच पडून राह या आहेत. 
लोकांना लपा गेले या नाह त. मी या तुम याकडे आणून देत.े हणजे तु हाला खरे वाटेल.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, म हलां या स मीकरणासाठ  पंपर  
िचंचवड महापािलका अितशय धाडसाचे पाऊल उचलते. तु ह  िशवण यं ांचे वाटप करता. 
वेगवेगळे कोसस िशकवता. एक कोस तुम या अिधका-यांना सु ा ा. स म अिधकार  बसवा 
समाज वकास अिधकार . तुम या समाज वकास अिधका-याला काह ह  शंका वचारा, हं हं करत ू ू
असतात. यांना काह च मा हत नाह . इतका संताप होतो. राजक य पुढार  सु ा भाषण देतात 
असे भाषण देतात. नगरसेवक यां याकडे गे यावर लवकर बसा असे सु ा हणणार नाह त. 
यांचे गु  कुलकण  साहेब, ते सु ा असेच करतात. आ ह  तुम याकडे रोज येत नाह . 

तुम याकडे चहा यायला येत नाह  क  तुम याकडे खायलाह  येत नाह . जर  आलोतर 
आ हाला फ ट ायोर ट  ा. तु ह  या वभागाचे स मीकरण करा. अ हवले ितथे अिधकार  
बसले आहेत. कुलकण  साहेब स म असले तर  मला हे खटकते. तसे ब-याच नगरसेवकांना 
खटकते हणून बोलते. कालपासून बरेच जण मला हणाले तुम याब ल बोला हणून खरेच 
मी बोलते. ऍट यूड आहे, तु ह  चांगले अिधकार  आहात. तु ह  स म असाल तर तुम या 
हाताखालचे सु ा स म असले पाह जेत. यां याकडे स टफ केट आहे, यां याकडे पाव या 
नाह त. यां याकडे पाव या आहेत, यां याकडे सट फ केट नाह . रोज दवस िनघाला क  
म हलांची ह च त ार असते, िशवण यं  देत नाह त. काह  ठकाणी तर पाचशे पये 
घेत यािशवाय समूह संघटक सट फ केट देत नाह त. याला काह  अथ नाह . चूक आपली आहे. 
आपण नागर कांना, म हलांना सांगता, यांनी का हणून ायच?े आ ा आम या फाईल पा  
झा या. पा  झाले यांनी िश णाला या. आ ण पाव या घेऊन घर  जा. आ ह  इथे ए  
करतो. कती गर ब म हला कतीवेळ हरवळ वर बसले या असतात. यां याकडे पाहन खूप ू
वाईट वाटते. इतक  यांची वाईट अव था. म हलांना ५० ट के आर ण आहे. इतक  तुमची 
हंमत, तु ह  यांना िभका-यासारखे हकलून देता. वर बघायची सु ा तसद  घेत नाह त. तु ह  
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या वभागात जातीने ल  घालणे अ यंत मह वाचे आहे. सं थे याबाबतीत हणाल तर गेले 
५/७ वष झाली, आ ह  नॉन टॉप यां या वरोधात बोलतोय. मा.आशाताई शडगे यांनी स वा 
लाख भ न पेपर मागवून मा हती नेलेली आहे. ५/६ म हने शोधायला लागतील. वाचायचे 
हटले तर द ड वष जाईल. तळवडे, हंजवड  आय.ट . पाक इथे रा ी १० पयत िश ट करणा-

या सु ा म हला, मुली आहेत. म हलांना ाय हंग कोस ावा. महापािलकेने यासाठ  कज 
ावे. ह  कॅब म हलां या नावावर असावी. ितला ाय हंग आले पाह जे. महापािलका हणून 

तु ह  वतः जामीन झालातर कोणी हणणार नाह  का दले हणून. यांना उ प नाचे चांगले 
साधन िमळेल. ड ट पी, टॅली या वषयी यांनी िश ण घेतले नाह , यांना सु ा स ट फकेट 
दले गेले आहे. क यूटर इ ट युटमधून मराठ  झा याचे दाखवले गेले. यावर मागे चंड 
वादावाद  झाली. िनणय काह  होत नाह . दःख आहेु . चूकलात तर चूक ता काळ द त कराु . 
वतः महापािलकेने वेगवेग या ठकाणी सटस चालू केले आहेत. १० ते १५ हजारां या खाली 

मराठ  टाई पंगसाठ  कोणी कामाला येत नाह . म हलांना उ प नाचे साधन िमळेल. ाचार 
केला, बीले घेतली, मशीन घेऊन गेलेत, आज सगळे घेऊन गेलेले आहे. खो या या ा द या. 
इथे मूळ उ े य राब वला गेलेला नाह . वेग या उ े याने केलेतर िन तपणे म हला भिगनींना 
फायदा होणार आहे. म हलांना संपूण शहरात गॅरेज चालवायचे काम फ  पु षांनी करायच.े 
आम याकडे हे े  नाह . राजकारण हा एकदम अ पृ य समजला जाणारा भाग होता. या 
भागात सु ा ५० ट के आर ण का होईना आ ह  िशरकाव केलेला आहे. सग या म हला 
भिगनींना ताकद ने अ यास क न बोलतो. या े ात सु ा आप याकडे मोठ मो या 
कंप यां या डलरिशप आहेत. यांचे सव स सटस आहेत. ितथे िश ण दले तर वॉिशंग,  
ऑटोमॅट ग मशीनर साठ  पैसे दलेतर यांना उ प नाचे साधन िमळवून दलेतर एका चांग या 
े ात यांची गती होईल. यां याकडे पावती आहे, स ट फकेट नाह . यां याकडे पावती 

नाह  तर स ट फकेट आहे. ब-याचशा ठकाणी नजरचुक ने फाईलीं या फाईली गहाळ झा या 
आहेत. २०१० पासून म हला थांब या आहेत. यांचे काय करणार. मा याकडे या      
म हला आहेत. यांना चायना मेड िशवण यं े दलेली होती. या हणतात, आ हाला इं डयन 
मेड मशी स पाह जेत. यांना नवीन फॉम भ  ा. ितथे सु ा २४ यू चे प  दले. नवीन 
फॉमस भ न दले् . शासनाचा नाकतपणा, िन काळजीपणा आ ण याचा भूदड मा  म हलांना 
बसतो आहे. कुलकण  साहेब या दवशी या म हलांना बोलवतात. या म हला छोट  मुले 
घेऊन बसतात. पाणी यायला, उ ानांत पाणी दे यासाठ  कंवा गा या धुवायला असले या 
पाईपमधून ओंजळ ने मुलांना पाणी पाजतात. यांना बघून वाईट वाटते. यां या बस याची 
सु ा यव था करा. हा वषय अ यंत संवेदनशीलतेने हाताळा.    
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी आ ाच मा.िनता पाडाळे 
ता नी सांिगत या माणे मला  िनमाण झाला आहे क ,यावष  रा यात म हलांना ३४ ट के 
आर ण दले आहे. पण महापािलके या म हला व बालक याण वभाग इथे ३४ ट के आर ण 
आहे का नाह ? कारण ितथे म हलांना ाधा य दले गेले पाह जे ते दले जात नाह . उलटसुलट 
उ रे दली जातात. इथे काह  समूह संघटकांनी येक स मा.सद या या वॉडात या मशीन      
साठ  जे अज घेतले आहेत. ते अज यांनी यां या नागर  सु वधा क ावर टाकल ेनाह त. मा  
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यांनी मशीन दलेली नाह . मग उ र काय ायच ेपावती आहे का. अज के याची पावती आहे 
का. समूह संघटकांनी हे अज वकारले असतील तर पोचपावती दली असेलतर तु ह  
नाकारता का. मग अज कुठे गेला, सगळे कशासाठ  चालले आहे. अशा ब-याचशा योजना 
आहेत. अनुदाना या फाईल ा. एक म ह यापूव  अ हवले यांनी प  पाठवले, तुम या अनुदान 
फाईलम ये ुट  आहेत. तु ह  या द त कराु . आ ण नागरव ती वभागाला फाईल पाठवा. 
अ रशः या म हलांनी सव कागदप े जोडून बँक टेटमट, आधार काड असेल, यां या 
मािसक िमट ंगचा अहवाल असेल ते सगळे पु हा नवीन तयार क न भागात नागर  सु वधा 
क ात फाईल दलेली असताना सु ा इथे आ यावर उ र येते, या फाईल ा  झा या नाह त. 
मग ड भागातून महापािलकेत फाईल चालत गेली का. मग नागर कांनी कंवा म हला बचत 
गटातील म हलांनी काय करायचे? चाललेला हा घोळ सन २००७-०८, २०११-१२ व २०१३ असा 
कारे चालला आहे. तर सु ा म हलांनी संयम ठेवलेला आहे. िसमाता या वॉडातले सांगायचे 

झालेतर या म हलांनी आंदोलनच करावे. मनपा या गेटवर येऊन हजार दोन हजार म हलांनी 
आंदोलन करावे. नागरव ती वभागाकडून आमची दखल घेतली जात नाह  हणून िनषेध सु ा 
करावा. यांना याय िमळत नाह  यासारखे ददव कुठलेू . आयु  साहेब, आपण इथे न याने 
आला आहात. या वभागाची आपण मा हती या. मी या ठकाणी जाह र सांगतो. या वभागाला 
फ  पवनाथड म ये इंटरे ट आहे. बाक  ठकाणी काम कर यात इंटरे ट नाह . म हलांना टॉल 
दले जातात. बचत गटां या नावे एका टॉलचे दोन टॉल केले गेले. हे काम आप या 
महापािलके या नागरव ती वभागातील अिधकार  करतात. गे या वष  सांगवी पी.ड यू.ड . 
मैदानावर मी पवनाथड  घेतली. अज भरणा-या या म हलांनी रतसर टॉल घेतला होता, 
यांना िमळाला नाह . एका टॉलचे दोन टॉल केले गेले. अशा कारे नागरव ती वभागाची 

अव था आहे. ह  सुधारणा कधी होईल. आपण यात ल  घालाल व लवकर सुधारणा होईल 
अशा आशा य  करतो.  
 
मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महापािलकेत 
सग यात वाईट अव था म हला व बालक याण वभागाची आहे. मशीन वाटपात कती ग धळ 
चालला आहे. काह  म हलांची नावे याद त आहेत, काह ंची नाह त. जे िनयम सांिगतलेले       
आहेत, ते खूप कचकट आहेत. रेशनकाड, उ प न. समूह संघटक म हलांची न दणी 
कर यासाठ  आले होते. ते हा क यूटर बंद पडला. क यूटरवर नाव न दणी करतो असे 
यांनी सांिगतले होते. या म हलांची नाव न दणी कर यात आलेली नाह . आ ह  काय कराव.े 

पूण कोस क न आ हाला मशी स िमळत नाह त. या वभागातील अिधका-यांची उ ाम उ रे 
ऐकायला िमळतात. सरळ उ र कोणी देत नाह . मशीनचे कोसस परत सु  करावेत. सन 
२०१०-११ क रताचे वाटप परत सु  करावे.  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, म हलांचा वकास कर यासाठ  आपण 
योजना आखतो. महापािलकेकडून जा तीत जा त म हलांना कसे स म करता येईल या 

ीने सग या योजना असतात. तसे असताना िशलाई मशीन, फोर हलर ाय ह ंग याब ल 
मी म हला बालक याण सिमतीची सभापती असताना आयु , डॉ.परदेशी साहेब यां याकडे 
वारंवार जाऊन भेटले होते. यांना सांिगतले क , म हलांना फोर हलर ाय ह ंगचा कोस सु  
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करा. ते हा मला सांिगतले गेले क , हा कोस फ  उ च ू म हला वगासाठ  आहे. आ ा तसे 
राह लेले नाह . याचा वचार परत एकदा करावा. फोर हलर ाय ह ंग कसे सु  करता येईल 
ते पहावे. याच माणे सन २०१०-२०११ पयत या िशलाई मशी स आले या आहेत. यांचे वाटप 
चालू आहे. काह  म हलांनी कोस केला आहे. स ट फकेटस सु ा िमळाले होते् . अशा म हलांची 
न द घेतली गेलेली नाह . यां याकडे स ट फकेटस आहेत अशा म हलां् साठ  पेपरमधून जाह र 
करा. िशलाई मशीन या योजनेत म हलांना बोलवून िशलाई मशीन यां या नावाने क न 
यांना िशलाई मशीन कशा देता येतील याची न द करा.  छोट -छोट  कारणे देतात, उ प नाचा 

दाखला नाह . जे हा म हला फॉम सबिमट करायला येतात, एखाद  य  ठेवा. ते हा 
फॉमबरोबर सगळे पेपर यव थत आले आहेत का नाह  हे पाहनच ते फॉमस सबिमट क न ू ्
या. रेशनकाड नाह  हणून या म हलेला अपा  झा याचे नंतर कळवता. यापे ा फॉम 

सबिमट क न घेतानाच यांना सग या ुट  सांगा. वधवा म हलांना चेक देता. आ ह  फोन 
क न वचारतो, अमुक अमुक चेक आला का. तु ह  यांना कोणते कारण सांगता. जे हा 
अिधकार  चेक काढन देताू त, तोपयत तो चेक इन हॅिलड झालेला असतो. परत या म हलांना 
सांगायच,े चार दवसांनी या. मी वतः आलेतर लगेच चेक तयार असतो. नाह तर चेक ायला 
पंधरा पंधरा दवस घालवतात. आवाज वाढवला तर लगेच चेक तयार होतो, असे झाले नाह  
पाह जे. म हला बालक याणचे बजेट जा तीत जा त चांग या ीने कसे वापरले जावे या 

ीने यात ल  घालावे.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, म हला बालक याणकडून म हलांना 
िशलाई मशीन यांना देतो, यांना िश ण दले जाते. क येक वष झालीत िश ण देणार  
एकच सं था आहे. या सं थेचे दोन मालक आहेत. को हे व चं कांत पाट ल हेच लोक 
वेगवेगळ  िश णे, पाककला असेल, िशवण लास असेल, युट पालरचा लास असेल, एकच 
ठेकेदार. ठेकेदाराकडे फाईल तयार आहेत. यांना ऑडर नाह . या फाईलवर झेरॉ सवर फोटो 
लावायचा. नगरसेवकांनी िश का ायचा. एकाच पानावर डबल सील/िश का असा अंदाधुंद 
कारभार कती वषापासून चालला आहे. म हला स म झा या पाह जेत. यांनी यां या पायावर 
उभे राह यासाठ  आपण सहकाय केले पाह ज.े मी शंभर ट के सहमत आहे. यात ल  देणे 
गरजेचे आहे. शहरात बेरोजगारांम ये चंड वाढ होत चालली आहे. ५१ ट के या व ४९ 
ट के पु ष अशी वाढ झाली आहे. सुिश त बेरोजगार मुले यां या हाताला रोजगार नाह . 
िशलाई मिशन, सायकली देतो. नोकर त ब-याचशा ठकाणी अडचणी आहेत. पोिलस भरती 
झाली. यात रिनंग करताना बरेचसे लोक खलास झालेले आहेत. आपण इथे काह ह  सु वधा 
देत नाह त. माझी आयु  साहेबांना, सभागृहाला हात जोडून वनंती आहे क , पुरषां या संदभात 
सु ा काह तर  धोरण अवलंबवले पाह जे. योजना काढली पाह जे. यांना वतः या पायावर उभे 
करायचे धोरण काढले पाह जे. नाह तर एखाद  सं था अशी करा, पु षांनाह  कुठेतर  
वयंपाकाचे िश ण दे यात यावे अशी वेळ काह  दवसांनी येईल.  

 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ापयत सवानी नागरव ती 
वभागासंदभात अनेक त ार  के या आहेत. मा या भागातसु ा २००७ पासून २०१४ पयत 
कमीत कमी २५० ते पाऊण ितनशे बचत गट आहेत. म हला बालक याणम ये काह  काम 
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करायची जी प त आहे. कालच कुलकण  साहेबांशी माझा वाद झाला. कंवा यांचे          
अ हवले साहेब यांना ब ीस दले पाह जे. यां या स कार केला पाह जे. आठव याचा मानकर  
हा पुर कार महापािलकेने सु  केला आहे. यांना रोजचा मानकर  हा पुर कार दला पाह जे. 
यांना नगरसेवकांशी बोलायची अ कल नाह . यांना ऐकायला वेळ नाह  तर  यांना अशा 

पदावर बसवले असेलतर यापे ा वाईट गो  दसर  नाहु . ते येक माणसाला आरे कारे 
बोलतात. आपण आयु  असून देखील नगरसेवकांशी स मानाने बोलता. दोनच दवसांपूव चा 
वषय आहे. (मा.शिमम पठाण यांनी कच-या या ड याम ये टाकून दले या िशलाई मशीन, 
बचतगट, सायकल वाटपा या पाव या सभागृहाम ये आणून मा.आयु  यां याकडे द या.) 
खरेतर ह  िनंदनीय बाब आहे. आज नागरव ती वभागा या मा यमातून म हलांचे स मीकरण 
हावे. काह  म हलांना बोलवले जाते. काह  म हलांचे फॉमस भ न घेतले जातात् . कालचीच 
हाईट सांगतो, मी नागरव ती वभागा गेलो होते. ितथे म हलांची रांग लागली होती. कुलकण  
साहेब गेले १० दवस रजेवर होते. आपण आदेश दलात का नाह  आ हाला माह त नाह . 
आ हाला एसएमएससु ा आला होता. मशीन द या जाणार आहेत. तु ह  फॉम भरायला या. 
फॉम भरायला म हलांना भागाम ये बोलवल.े म हला भागात गे या. ितथून तुम या 
गोडाऊनम ये बोलवल.े ितथे फोन आला क  या म हलांना हेडऑफ सला बोलवा. या म हलांना 
हेडऑफ सला बोलव यात आले. आपण खूप मोठा उपकार करतोय कंवा देणेकर  नाह . ३/४ 
हजार या मशीनसाठ  यांना फरवत असतील, यापे ा वाईट गो  नाह . कशासाठ  िनधी 
देतोय. म हलांचे स मीकरण हावे. या कुठेतर  उ या रहा यात. आपली अव था जा त वाईट 
आहे. यांची अव था प हली बदला. २००८-०९, २०१०-११ म ये इतका बेकार कारभार या 
भागात चालला आहे. यांनी काल सु ा हेच केले. काल सु ा काह  फॉम घेतले. फॉम 
घेत यानंतर फॉम हरवले हणून यांना परत बोलवतोय. काल हच प त. काल असेच फॉम 
घेतले व यांना पोच दलेली नाह . यांना काय माह त. अ हवले यांना लोकां या संबंधी 
वषयाम ये खरेच घेऊ नका. म हला या पाव यांवर भांडायला कमी करणार नाह . आपण 
चांगले कारभार करताय. पण एका वषयामुळे चांग या कामाचे वाईट हायला वेळ लागत 
नाह . म हला बालक याणचे बजेट कती असते. आ ण सन २०१२-१३ क रता ३२ कोट  बजेट 
असेल तर ते कशासाठ  दले आहे? शहरात काह तर  पायंडा पडावा. म हला बालक याणसाठ  
इतके बजेट देणार  ह महापािलका रा यात वेगळ  आहे. आपली रा यात सग यात वेगळ  
ओळख आहे. अिधकार  चुक चे काम करतात. आमची नेते मंडळ  हे सु ा साथ देतात. यांची 
स ा आहे. यांनी हे केले, यांनी हे केले हे कशासाठ . अ खल भारतीय सं थे या मा यमातून 
काह  लासेस घेतले जातात. यात खूप अट -शत  आहेत. माझे मत आहे, आपण या अट -
शत  काढन टाका यातू . ३२ कोट  हणजे भरपूर बजेट आहे. अ खल भारतीय सं थेकडून 
यांनी यांनी िश ण घेतले आहे असे कती असणार आहेत? मा याकडे कमीत कमी 

चार/पाचशे म हलांचा ग ठा  आहे. या म हलांनी कोस केला आहे, या म हला रोज 
मा याकडे येतात, आ हाला मशीन वाटप झाले नाह  हणून. मग आ हाला लास यायला 
कशाला लावला आहे? साहेबांना आम या वॉडात फरवले आहे. यांनी सगळे पाह ले आहे. 
यांना सांिगतले आहे. आ ण आ ा सांगतात यांना मशीन देणार नाह . कती मोठे नुकसान 

होणार आहे. यांना प  सांगा, मशीन िमळणार नाह . यानंा आ ासन दलेले आहे, यां या 
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आशा-अपे ा पु-या करा यात अशी वनंती करतो. महापौर साहेब, आपण आदेश ावा, बजेट 
कती खच केले आहे. अ खल भारतीय सं थेने ठेकेदाराला आ ापयत कती लास दले आहेत, 
यांचा डाटा मागवा. आ ापयत पंपर  िचंचवड शहराम ये म हलांना कोणकोणते लासेस दले, 

कोणकोण या म हलांना स ट फकेट दले, हा डाटा ऑनलाईन यायला लावा. हणजे यात 
चांगला यवहार का काळाबाजार जो काह  झाला हे कळेल. हे सभागृहाला सांगा. शंभर 
म हलांनी ऑलरेड  काम  केले आहे का यांनी वेगळे धंदे केलेले आहेत असे अ ाप घडलेले 
नाह . आयु  साहेब, आपण नवीन आहात. आयु  साहेब, तु हाला इथे गोलमाल करायची 
श यता आहे. ऑनलाईन करा. यांनी काय काय केले यांची नावे ितथे असणार आहेत. जे 
िच  आहे तेह  प  दसेल. खच कती केला ते सांगावे. सन २०१२-१३ पयत या म हलांनी 
लास केलेले आहेत, या म हलांना सु ा मशीन ावीत. यांना सु ा यो य तो याय ावा 

अशी माझी वनंती आहे. यां याकडे अ खल भारतीय सं थेचे स टफ केट आहे, यांनाच 
िशलाई मशीन ावी, अशी उपसूचना देतो.  
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मी उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मी येक वष  सांगतो, म हला व बालक याण या 
वभागाला जे बजेट दलेले आहे, यात कुठ याह  वषात ७५ ट के खच झाला असे नाह . काह  
वष  असे आहेत ितथे ५० ट के सु ा खच झाला नाह . आपण म हला बालक याण 
वभागाकडून अनेक कार या योजना राब वतो. आपण शहरात लोकांना काय सु वधा देतो हे 
सु ा लोकांना मा हत नाह . एक पॅ पलेट करा. यात सग या योजनेची मा हती ा. येक 
भागात हे पॅ पलेट वाटा. वतमानप ाम ये जाह रात ायला पाह जे. पैसे खच होत नाह  हणजे 
काय. इ फिसयंशी नाह . या वभागाला म हलांसाठ  काय करायचे तो खच देऊ शकत नाह . 
हणजे ह  सु वधा पोहोचू शकत नाह . म हला हणतात पावती आहे तर सु ा मशीन देत 

नाह त. ह  प त आहे का. ते हणाले १०/- भरले नाह त असे सांगतात. आ ह  लोकांना 
सांगतो, आ ा पैसे भ न या आ ण मशीन ा. ते हणाले या ोजे टची जाह रात येणार 
आहे. मशीनसाठ  बजेट कमी असेलतर इंटनल तरतूद वग क न ठेवा. आपण िस ह ल 
कामासाठ  लाखो,करोडो पये इंटनली ा सफर करतो. महापािलका सभेत ठराव केला होता. 
मग २०१०-११ म ये मशीन ायला पाह जे होती. २०१० म येच ायला पाह जे होती. ३ 
वषानंतर मशीन देतोय, असे का करतोय. सायकलीचे सु ा असेच आहे. वधवा म हलांचे सु ा 
असेच आहे. अनेक बचत गट नाराज झाले. मॅनपॉवर कमी आहे का? ३/३ वष पैसे असून 
सु ा देत नाह त. हे शेमफुल आहे. ऍडिमिन ेशनम ये इ फिसयंशी पाह जे. या योजना 
म हलांपयत पोहोच या पाह जेत. डसबरनंतर कोस सु  केला. मग पैसे कसे खच होणार. 

येक आयटमम ये असेच आहे. माचम ये केले. मग ए लम ये का सु  करत नाह . कुठेतर  
सुधारणा झाली पाह जे. या वषय़ावर खूप बोलू शकतो पण उपयोग काय?  ाय हेट कंपनी 
असती तर टोटल पैसे खच केले असते व दजदार सु वधा शेवटपयत पोचली असती. फॉम 
सबिमट करायचे तर ते स लाईज केले पाह जेत. स ली फॉम सबिमट करायची योजना क  
नका. आयु  साहेब, या वभागाकडे थोडे ल  ा. यासाठ  लोकांपयत पोचले पाह जे. बजेट 
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झा यानंतर ताबडतोब यात जाह रात देणे, इ. असे एक लेटर पाठवता, हे हे सु  केले. 
ऍ ॅ ट ह असे डायरे ट हज देणारे िलफलेट केले पाह जे् .  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज जसा वषय आणला आहे. 
तसा म हला बालक याणचा वषय आणला होता. हा आ ा जो ग धळ चालला आहे, यावेळ  
सु ा सग या नगरसेवकांनी हेच वचारले होते. या या ऐवजी असे, ा याऐवजी असे              
िश यवृ ीबाबतचा आजचा वषय आहे. यावेळ  सु ा सग यांनी हेच वचारले होते.                     
म हला बाल क याणचा वषय असाच आणला होता. यावेळ  वचारले होते, यातील काह  
योजना बंद करणार आहात का. तु ह  हणाला होता, कोणतीह  योजना बंद करणार नाह . 
तु ह  िशवण लास का बंद केलेत का आ ण केला असेलतर याचे कारण सांगा. आ या 
महारा ात पंपर  िचचंवड महापािलकेचे म हला बालक याणम ये उ कृ  प ताने काम झाले 
आहे. आपले बजेट सवात जा त आहे. कोसचे टडर कोण या सं थेला ायच.े मी मागील 
बजेट या िमट ंग या वेळ  ताव मांडला होता, येक वॉडम ये दोन सटस बनवा. ितथे 
म हलांना कोस दला पाह ज.े कोण याह  माणसाला, कोण याह  ठेकेदाराला काम ायचे, पण 
ामा णकपणे काम झाले पाह जे, ह  पहायची जबाबदार  कोणाची आहे? येक वॉडात 

महापािलके या इमारती आहेत. आपले सटस ितथे चालले पाह जेत. येक वॉडात कायशाळा 
अस या पाह जेत. आज आप याकडे ४०/४० कोट  वषाला खच करणार असू तर आप याकडे 
का नाह . येक वॉडात समाज मंद र आहे. येक वॉडात इमारती आहेत. या ठकाणी ितथे 
कोससाठ  म हला गे या पाह जेत. अिधका-यांनी याचे संपूण िनयोजन केले पाह जे. मा.द ा 
साने हणाले, साहेब कुठेतर  गेले होते. कुलकण  साहेब चायनाला िश णासाठ  गेले होत.े 
साहेब, तु ह  चायनाला गेलात यावेळ  ितथे बिघतले असेल, तु हाला ितथे माकटम ये कुठे 
पु ष दसलेत का. कुठेह  पु ष दसत नाह त. चायनाचे आ खे माकट गं म हलांकडे आहे. 
जथ-े जथे ॉड शन होते, ितथे पु ष काम करत असतील. येक ठकाणी म हला दसतील. 
काल सु ा मी सभागृहाम ये हेच बोलले होते. आ ह  तु हाला आज मुदतवाढ दली. तु ह  
अजून कुठेह  दौरा करा. ितथे गे यानंतर म हला बालक याण वभाग तुम याकडे आहे. तु ह  
वभागात कशी द ती केली गेली पाह जेु . आज चायनात मोठ मो या माकटम ये म हला डल 
करत असतात. जकडे ितकडे म हलांना मानस मान आहे. ितथून तु ह  काय आणले.        
येणा-या आगामी वषात पंपर  िचंचवडला तु ह  कती वष थांबणार आहात. या माणे कसले 
आप या हातात, कोणाला दखवाु यच,े या वषयात मला जायचे नाह . हे सु ा तु ह  
इ लमटेशन केले पाह जे. जे काम चालले आहे. हा वभाग द तु  केला नाह तर, मी 
तुम याकडून काम करायची मता ठेवत असेल तर मी खाल या माणसाकडे बोट का 
दाखवायचे. मुदतवाढ नसताना सु ा तु ह  चायनाला का गेलात, हे आ ह  तु हाला वचारले 
नाह . तु हाला आयु ांनी परवानगी का दली. तुम यावर एवढा खच का केला आ ह  वचारले 
नाह . तु ह  सु ा याच मतेने काम केले पाह जे. आ हाला कुलकण  साहेब पाह जे आहेत. 
तुम या खाल यांना कसे हाकायचे हे तुमचे काम आहे. तुमचे एखादे काम कमी करा, चालेल. 
साहेब आ ह  बिघतले, ीिनवास पाट ल असताना एकदा म हला बालक याणचे बजेट केले 
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होते. यांनी फ स डपॉ झट केले. या या याजावर हा वभाग चालत होता. कशासाठ , या 
योजना के या, यांचे काय करणार आहोत. ३ वष झाले या बचतगटांना १ वष पूण 
झा यानंतर तु ह  फाईल घेत यानंतर दसु-या वष  पैसे देत होतो. आ ा ितसरे वष  फाईल 
घेणार, चौ या वष  तपासणार आ ण पाच या वष  अनुदान देणार. या नगरसेवकांची कारक द 
५ वषाची संपून जाते. हणजे बचतगटांना अनुदानच नाह . तु ह  येऊन भले केले का. वाईटच 
केले. मी सांगते, तु ह  कोणाचेच चांगले केले नाह . वाईटच केले. कोणाला टडर ायचे हे 
आ हाला वचारले का. पण या माणसाकडून काम क न घे याची जबाबदार  तुमची आहे. 
कशासाठ  बोगस फाईल होतात. कशासाठ  बोगस फाईल झा या पाह जेत. जसे आपण हणतो 
बजेट मांडता. म हलांना चार वषात अनुदान दले नाह . यातील २ वष आपण इथेच आहात, 
काय उपयोग आहे. म हलांना अनुदान नाह . िशलाई मशीन वाटपची अव था अवघड आहे. 
कोण याच योजनेत ताळतं  नसणार आहे तर डपाटमट हेड हणून पीएमपीएल या अ ेकर 
साहेबांना इथे बसवले होते. आ ा तु ह  आहात. किमशनर हणून तुमचा सु ा कमीपणा आहे. 
अिधका-यांनी कतपत कडक असेल पाह जे. कामे क न घेतली पाह जेत. जो हेड आहे, यांनी 
कडकच असायलाच पाह जे. मी परदेशी साहेबांना कधीह  नावे ठेवली नाह त. कडक प तीनेच 
काम झाले पाह जे. अ यथा अशी प र थती होणार आहे. इथे योजना आहे, पैसा आहे. म हला 
बालक याण यातील बाल हा श द यात काह  नाह . या योजना आहेत, यात बालकांना काय 
दले जाते ते सांगा. जी अनुदाने, िश यवृ या शहरातील मुलांना शाळांतूनच काह तर  देतो. 
यात पु याम ये १० वी पास झाले या सव व ा य़ाना अनुदान देतात. येक नगरसेवकाचा 
 आहे, आम या व ा याना ९० ट के माकस पडलेतर ् परंतू शाळांमधून आ ह  यांना दोन 

पये तर  देणार होतो, ते यांना ा. ५० व ा याना तर  दहा हजार जाऊ ा. पुणे 
महापािलका .२५,०००/- देणार असेलतर आपण .१०,०००/- तर  ा. आपले बजेट 
यां यापे ा जा त आहे. परंतू या सभागृहात या- या वेळ  वषय केले गेलेत, या या वेळ  

योजना होत न हती का. कुलकण  साहेब आ यापासून या वषयाला फार फाटे फुटले आहेत. 
आ ह  बोलत होतो तेच काम चालत होते. आ ह  बोल यानंतर तुम याकडून फाईलवर सगळे 
बदल होतात. तसे क  नका. मा या मा हती माणे फरांदे ताई या म हला बालक याण 
सिमती या अ य ा हो या. यावेळ  यांनी वषय केला होता. इतर शाळांतील ९० 
ट यांपुढ ल मुलांना लॅपटॉप ावे, हा सु ा एक ठराव या. अशी कती मुले आहेत. यांना 
कौतुकाची थाप ा. सूजाण नागर क तयार कर य़ासाठ  .१०,०००/- दलेतर काय फरक 
पडणार आहे? म हला यां यासाठ  दोन कोसस कमी केलीतर  चालतील. तीनच वषयां या 
फाईल का तुम याकडे आ या आहेत. तपासून बिघतले पाह जे. आ ह  इथे ओरडून सांिगतले 
होते, िश णाची अट ठेवू नका. पण तु ह  तुम या मतांवर ठाम राह लात. जो माणूस ठेकेदार 
आहे, तो यांचे हत बघणारच आहे. िश णा या अट ची पूतता होत नसेलतर मग बाक  कोस 
कसा होणार. िश णाची अट आलीतर बाईचे नाव प हले, नव-याचे वेगळे, रेशनकाडवरचे  वेगळे 
ते तु ह  कशासाठ  केले. यामुळे िश णाची अट अस यामुळे एकाह  फाईलवर सह  झाली 
नाह . याला आपणच कारण आहोत. इथे आ ह  सांिगतले होते, कोण याह  अट  लावू नका. 
जत या अट  लावणार. याचा उपयोग होत नाह . आपले सगळे पैसे पा यात गेले आहेत. 
हणून सो पे सुटसुट त करा. म हलांचे स मीकरण कर यासाठ  कायदा कडक करा. बोगस 
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न दणी केलीतर फौजदार  गु हा दाखल होईल. कायदे कडक करा यात. िशकले पाह जेत. कोस 
झाले पाह जेत. आपले अिधकार  कोस घेतात, ते चेक करा. हे चेक करायची जबाबदार  
कोणाची, ते चेक केले गेले पाह जेत. ५ कोट  देतो. हे कुणी चेक केले पाह जे. आ ह  सांगतोय, 
सटर बनवले पाह जेत. आप याकडे सटर नाह त मग कोणा या तर  घरात, भागाम ये. कोणी 
शंका यायची. आज तु हाला मुदतवाढ दलेली आहे. पंपर  िचंचवडम ये एवढे चांगले 
वातावरण आहे. सगळे नागर क चांगले आहेत. तु ह  सु ा याच प तीने दले पाह जे. कोणती 
अनुदाने, िश यवृ या यो य प तीने द या जात नाह त. काल मी टेकाळे साहेबांशी बोलले आहे. 
कुलकण  साहेबां या खालचा माणूस नीट वागत नाह . मी हटले, मा.उ हास जगताप यांना 
ितथे ऍड शनल चाज देता आलातर ा. यांची पो ट मोठ  आहे. कारण काम करायची प त 
आहे. समोर माणूस गे यानंतर आज या सग या बायकांनी सांिगतले, कसे बोलले पाह जे. 
कोण बोलतो. मला कोण याह  माणसाचे नाव यायचे नाह . एकाचे नाव यायचे आ ण एकाचे 
झाकायचे. काह  उपयोग नाह . हाच वभाग नाह तर डा वभागातह  असेच आहे. एका एका 
वभागा या िमट ंग घेताय पीएमपीएमएलची वाट, म हला बालक याणची वाट, डाची वाट, 
उ ान वभागाची वाट. काय िश लक राह ले. आ ह  सकाळपासून कशासाठ  बसलो आहोत. 
आ ा ७ वाजलेत. आयु  साहेब, तुमचे व न, तु ह  ाँगच रहा. याप तीने काम क न 
या. अिधकार  व खालचा टाफ तसे वागत  नसेलतर या प तीने काम क न घेतले पाह जे. 

कोण याह  शाळेतील ९० ट के पे ा जा त गुण िमळाले अशा १०वीत या मुलांना .१०,०००/- 
ला मंजूर  ा अशी वनंती करते. व ा याना पधसाठ  डा वभागात सु ा अशी डांगणे 
केली गेली पाह जेत. आपली मुले िमिलटर साठ , पोिलस भरतीसाठ , पीएसआय या प र ा 
घेत या जातात. ाऊंड चांगले पाह जेत. यांना अ यािसका िमळा या पाह जेत. मुलांसाठ  
कोसस या. पोिलस भरतीसाठ  .५,०००/- फ  आहे. आप याकडे मुलांसाठ  १० ट के र कम 
भ न हा कोस ऍड करा. अशी सु ा या संगी सूचना देते. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते 
आहे -   

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील महापािलकेतील इ.१० वी या व ा यासाठ  
९० ट के या पुढे गुण िमळवणा-या व ा याना महापािलकेमाफत र. .१०,०००/- आिथक 
सहा य देणेत येते. याच माणे शहरातील खाजगी शाळेतील ९० ट के या पुढे गुण िमळवणा-
या व ा याना र. .१०,०००/- दे यात यावे तसेच महापािलके या डांगणावर युवकांना सै य 
भरती, पोिलस भरतीसाठ  यायाम करणेसाठ  म हला बालक याण सिमतीमाफत खास 
िश ण वग चालू क न यांना डांगणावर डा वषयक सोई सु वधा उपल ध क न दे यास 

मा यता देणेत यावी.  
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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 ठराव मांक - ५२१      वषय मांक - २८ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

      संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/का व/४५८/१३ 

           द.३०/१२/१३ 

२) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५५ द.२२/०१/२०१४ 

 
      नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध मागासवग य क याणकार  
योजना राब व यात येतात याम ये काह  योजना बंद करणे, काह  योजनांम ये सुधारणा करणे 
व न वन योजना सु  करणे ता वत असून मागासवग य क याणकार  योजनेतील व वध 
क याणकार  योजनेम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते 
२ योजनांना मा यता तसेच मागासवग य क याणकार  योजना घटक योजना .१ सुधार त 
िश यवृ ी वाटप योजनेत (सुधार त) िश यवृ ी हणून इय ा ५ वी ते ७ वी म ये िशकत 
असणा-या व ा याना र. .१,५००/- ऐवजी र. .२,०००/- व इय ा ८ वी ते १० वी म ये 
िशकत असणा-या व ा यासाठ  र. .२,५००/- ऐवजी र. .३,०००/- देणेस तसेच मागासवग य 
क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .७ मागासवग य युवकांना व वध यावसाय 
िश ण देणे या योजने या नावात मागासवग य युवकांना शासनाकड ल मा यता ा  प  अ 

नुसार अहताधारक (V.T.P.) (Vocational Training Provoider) सं थांमाफत शासनमा य 
अ यास माचे शासनमा य दराने िश ण देणे या माणे पूव या योजने ऐवजी सुधारणा 
कर यास २) पूव या योजने या अट  शत म ये सुधारणा क न पुढ ल माणे अट  व शत  
िन त करणेत या यात. अ) लाभाथ  बाबत अट  शत  – मागासवग य क याणकार  योजना 
.७ मधील लाभाथ या अट  शत  मधील अ. .५ अजदारास एकूण फ  या १०% सहभाग 

शु क संबंिधत िश ण सं थेकडे जमा करावे लागेल ह  अट, अट  शत मधून वगळ यात 
यावी. ब) V.T.P.बाबत अट  शत  – १. V.T.P. सं था यांना ३ वषापे ा जा त वषाचा 
शासक य योजनेतील िश णाचा अनुभव असावा.  २. V.T.P. सं था ह  P.C.M.C. या 
ह ीतील असावी. ३. सं थेस समाजक याण वभागात मनपा, ज हाप रषद कंवा नगरप रषद 

येथील योजनेत िश णाचा अनुभव असावा. ४. सं थेची वा षक उलाढाल ह  ४० लाखापे ा जा त 

असावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या योजनेनुसार मनपा काय े ातील उ च 

िश णासाठ  परदेशी जाणा-या व ाथ नींना अनुदान र कम देणेत येत असते याच धत वर 

मागासवग य व ा याना देखील अनुदान देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मागासवग य 

क याणकार  योजनेअंतगत या मागासवग य व ा याना ९० ट केचे पुढे माकस ्असतील, परंतू ते 

नगरपािलके या शाळेत नसतील तर  यांना .२५,०००/- अनुदान देणेत यावे. तसेच वर ल 

योजनेअंतगत सव मागासवग य व ा याना फोर हलर ाय हंग कोस देणेस मा यता देणेत येत 

आहे. तसेच आ ापयत Corporation कडून िशवणाच े यांच े लासेस झालेले आहेत व यांना िशवण-

यं  िमळालेल ेनाह , अशा सव म हलांना िशवण-यं  देणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 

होणेची वाट न पहाता ठरावा माण ेकायवाह  करणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ह तील महापािलकेतील इ.१० वी या व ा यासाठ  ९० ट के या पुढे गुण िमळवणा-या 
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व ा याना महापािलकेमाफत र. .१०,०००/- आिथक सहा य देणेत येते. याच माणे शहरातील 
खाजगी शाळेतील ९० ट के या पुढे गुण िमळवणा-या व ा याना र. .१०,०००/- दे यास तसेच 
महापािलके या डांगणावर युवकांना सै य भरती, पोिलस भरतीसाठ  यायाम करणेसाठ  
म हला बालक याण सिमतीमाफत खास िश ण वग चालू क न यांना डांगणावर 

डा वषयक सोई सु वधा उपल ध क न दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २९वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
          वषय मांक - २९ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:- १) मा.जय ी गावडे मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५६ द.२२/०१/२०१४ 

 
         सांगवी मधुबन कॉलनी येथील गणपती चौक ते ग ली नं.१० कडे जाणारा मु य 
र ता म.न.पा. वकास आराखडयाम ये १२.०० मी.िनयो जत आहे. तर  सदर र यावर ल 
वाहतुक चा वचार करता व भ व यात होणारे इतर पयायी र ते यांचा वचार करता गणपती 
चौकात ग ली नं.१० कडे जाणारा १२.०० मी. र याची ं द  कमी क न ९.०० मी. पयत 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
  
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - आकुड  येथील फोस 
मोटस ते िशतलादेवी मंद राकडे जाणारा र ता महानगरपािलके या सदर र यास समांतर 
असणारा समांतर र ता हा खंडोबा चौकापयत जात अस याने व तसेच सदर र ता मंुबई पुणे 
महामागास जथे िमळतो तेथे ेड सेपरेटर अस याने या मागावर असणार  कमी वाहतूक व 
र याचा होणारा अितशय कमी वापर याचा वचार करता फोस मोटस पासून िशतलादेवी 
मंद राकडे जाणारा १२.० मी. र याची ं द  कमी क न ९.० मी. पयत करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
 
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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 ठराव मांक - ५२२     वषय मांक - २९ 

दनांक - ०५/७/२०१४         वभाग - मा.आयु  
 

  संदभ:-१) मा.जय ी गावडे मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव 

              २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५६ द.२२/०१/२०१४ 

 
 सांगवी मधुबन कॉलनी येथील गणपती चौक ते ग ली नं.१० कडे जाणारा मु य र ता 
म.न.पा. वकास आराखडयाम ये १२.०० मी.िनयो जत आहे. तर  सदर र यावर ल वाहतुक चा 
वचार करता व भ व यात होणारे इतर पयायी र ते यांचा वचार करता गणपती चौकात ग ली 
नं.१० कडे जाणारा १२.०० मी. र याची ं द  कमी क न ९.०० मी. पयत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच आकुड  येथील फोस मोटस ते िशतलादेवी मंद राकडे जाणारा र ता 
महानगरपािलके या सदर र यास समांतर असणारा समांतर र ता हा खंडोबा चौकापयत जात 
अस याने व तसेच सदर र ता मंुबई पुणे महामागास जथे िमळतो तेथे ेड सेपरेटर अस याने 
या मागावर असणार  कमी वाहतूक व र याचा होणारा अितशय कमी वापर याचा वचार 
करता फोस मोटस पासून िशतलादेवी मंद राकडे जाणारा १२.० मी. र याची ं द  कमी क न 
९.० मी. पयत करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

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

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३०वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५२३      वषय मांक - ३० 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

 संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/१०/६२९/२०१४,  

          द.१८/०१/२०१४ 

         २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५९ द.०५/०२/२०१४ 

 

   पंपर  िचंचवड शहरा या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत न याने समा व  
करावया या तरतूद ंचा िनयम .१२.१ “ए”, प रिश  “आर” म ये ४ (ए) व आर ४ (बी) 
समावेश कर याकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  करणे, नाग रकां या हरकती/सुचना माग वणे, 
यानुषंगाने सुनावणी घेणे व तदनंतर यावर िनणय घेऊन फेरबदलाचा ताव मंजूर साठ  

शासनास सादर करणेकर ता आयु ांना अिधकार देणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 



 

 
121 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड शहरा या मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावलीत न याने समा व  करावया या तरतूद ंचा िनयम . १२.१ “ए”, प रिश  “आर” 
म ये ४ (ए) व आर ४ (बी) समावेश कर यासाठ  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  करणे, नागर कां या हरकती / सुचना 
माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेणे व तदनंतर यावर िनणय घेऊन फेरबदलाचा ताव 
मंजूर साठ  शासनास सादर करणेकर ता आयु ांना अिधकार देणेस मा यता दे याचा ताव 
महापािलका सभेपुढे मांड यात आला आहे. मा.महापौर साहेब, वषयप केत उ ले खत असलेले 
प , जोड या, तावीत फेरबदल हे वषयप केचाच भाग असून ते सद यांना दे यात येणा-

या वषयप केसोबत जोडणे िनयमानुसार बंधनकारक असताना ते जोड यात येत 
नस याबाबत या त ार  मी द.३०.०३.२०११, १८.०६.२०१२, ०९.०७.२०१२ व १७.०६.२०१३ या 
लेखी प ा वये यापूव  केले या आहेत. परंतू शासन इतके िनगरग ट झाले आहे क  वारंवार 
ल ात आणून देऊन सु ा वषयासोबत या प के, जोड या या सद यांना द या जात नाह त. 
महापािलके या वकास िनयं ण िनयमावलीत न याने िनयम . १२.१ “ए”, प रिश  “आर” 
म ये ४ (ए) व आर ४ (बी) या तरतूद ंचा समावेश कर यासाठ  ताव सादर कर यात आला 
आहे. मा  िनयम . १२.१ “ए” या नेम या कोण या तरतुद  आहेत, प रिश  “आर” म ये 
समा व  करावया या ४ (ए) व आर ४ (बी) या तरतुद  काय आहेत, याची मा हती 
सभागृहातील सद यांना दे यात आले या नाह त. तसेच सदर ताव शहर सुधारणा सिमतीचे 
द. ०५/०२/२०१४ रोजी या ठराव .५९ अनुषंगाने ता वत आहे. मा  शहर सुधारणा 
सिमतीने वकास िनयं ण िनयमावलीत नेमके कोणते फेरबदल कर यासाठ  मंजुर  दली आहे 
याचा साधा उ लेख सु ा शहर सुधारणा सिमती या ठरावात नाह . वारंवार वनंती क न सु ा 
अधवट वषयप का का दली जाते, नगरसिचव वभाग मा हती देत नाह  क संबंिधत वभाग 
अधवट वषयप  नगरसिचवांकडे पाठवतात याची चौकशी झाली पा हजे. गावखाती कारभार 
आता बंद करावे. मा.महापौर साहेब, सदर ताव संपूण तपशील िनहाय शहर सुधारणा सिमती  
माफत दाखल कर याचे आदेश ावेत. अशा कारे अधवट व आंधणेपणाने केलेले ठराव 
सभागृहासमोर मांड यात येतात व अशा तावांना मंजुर  मािगतली जाते हे अ यंत चुक चे 
आहे. अशा बेकादेशीर तावांना सं याबळा या आधारे मंजुर  द यास मला नाईलाजाने 
यायालयात दाद मागावी लागेल.  

 

मा.राजीव जाधव (महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, मा.सभागृह, स मा.सद यांनी हा 
मु ा उप थत केला आहे, तो रा त आहे, यात दमत नाहु . सभागृहासमोर वषय मांडताना 
दोन पाने जा त लागली तर  चालतील, वषय प  असला पा हजे. सव एच.ओ.ड ंनी यांचा 
वषय यव थत मांडला आहे का नाह  याब ल मी खा ी करणार आहे. आप याकडे 
बीएसयुपी, ड यूबीएस आ ण प ाशेड मधील लम स य जे काह  लोकांची नवी घरे बांधणार 
आहोत. यासाठ  २.५ एफ.एस.आय. घेतोय. तो ऑलरेड  ड .सी. लम ये आहे. तो आप या 
ड .सी लम ये इन लूड कर याचा ताव आहे. आ ह  हे मा य करतो, स व तर ट पण 
दलेले नाह . यापुढे स व तर टपण देऊ. सभागृहाला वनंती आहे, वषयाचे मह व ल ात घेता 
हा वषय मंजूर करावा. 
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यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 
 

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

 
मा.अनुराधा गोफणे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३१वर पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
           वषय मांक - ३१ 

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

    द.१९/१०/२०१३ 

          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 
 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये कासारवाड  येथ े मनपामाफत मैलापाणी 
शु करणासाठ  ट पा . १,२ व ३ अस ेएकुण तीन Sewage Treatment Plant  आहेत. सदर 
लॅ टम ये स थती सवसाधारण ७४ ते ८० एम.एल.ड . मैलापा यावर या केली जाते. 
स थतीत यायु  पा याचा पुनवापर काह  माणात मनपाच ेउ ानासाठ  करणेत येतो व 
उव रत पाणी नद पा ाम ये सोडणेत येते. CME येथ ेकासारवाड  STP पासून पं पंग ारे पाणी 
पुर वणे या कामाच े अंदाजप क तयार केले असून सदर कामाची एकुण अंदाजप क य र कम 
२,४७,४८,२११/- इतक  येत असलेबाबत, यांना यापूव  कळ वलेले आहे. यानंतर यांनी 
दनांक २५/०७/२०१३ रोजीच ेप ानुसार सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम मनपाकडे 
डपॉझीट हणून जमा करणेची, तसेच या र कमेतून काम पूण झालेनंतर देखभाल, 
द तीकामीु  ित म हना आव यक ती र कम देणेची संमती दश वलेली आहे. तसेच सदरचे 
काम यांनी वर त पूण क न देणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु सदर कामासाठ  CME 
यांचेकडून सन २०१३-१४ च े अंदाजप कानंतर ( हणजे २५ जुल ै २०१३ रोजी) प  िमळाले 
असून या वभागामाफत सदर कामाच े खचासाठ ची तरतुद या वषा या मनपा या 
अंदाजप काम ये करणेत आलेली नाह . परंतू सदर कामासाठ  आव यक असणार  र कम 
CME कडून मनपाकडे जमा होणार असलेने या र कमेतून सदर काम मनपामाफत क न 
घेणेस येणारे अंदाजे सुमारे र. .२,४८,००,०००/- च े र कमेस शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या वषयाम ये कासारवाड  या ठकाणी 
महापािलकेकडून एक टमट ला ट बनवला होता. यात पाणी शु  क न नद त सोडतात. 
याचा पुनवापर हावा या गो ीशी मी सहमत आहे. चांगली गो  आहे. यातील काह  पाणी 
प यासाठ  वापरतात. बाक  पाणी नद त सोडतात. सीएमईकडे हे पाणी वळव याचा वषय 
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आहे. आप याला काह  खच येत नाह . खरेतर यांची लाईन आपण करणार नाह . ते, पा याचे 
पैसे सु ा काह  माणात देणार आहेत. ह  चांगली गो  आहे. परंतू या सं थेसाठ  हा वषय 
आणला आहे, यां या ह तून बोपखेल इथे जाणा-या र याचे डांबर करण गेले ३ वषात हे 
लोक करत नाह त. मी वारंवार यां याकडे पाठपुरावा करतोय. ते करायला तयार नाह त. 
याउलट यां या ह तील इतर सव र यांचे डांबर करण,सुशोिभकरण यव थत होते आहे. 
जाणूनबुजून इथे असे केले जाते आहे. हा दजाभाव यां याकडून ु केला जातो आहे ह  
व तु थती आहे. आयु  साहेब, आपण सु ा मागील म ह यात आला होता. मी या- या 
वेळ  गेलो, ते सरळ दम  देतात. तुमचा जायचा यायचा र ता बंद क . दर ३ वषानी नवीन 
अिधकार  येतो. यांना काह  माह त नाह . आपण यां या ह तून जातो. आज आप यावर 
अशी वेळ का आली. १९४१ साली सीएमईने ३६०० एकर भूसंपादन केले. याच माणे पुणे-
नािशक र ता पूव  दापोड  ते भोसर  असा र ता सीएमई या आतून होता. १९६० साली हा 
र ता बायपास केला. आजचा नािशक फाटा ते भोसर  या र याचे रतसर भूसंपादन झाले 
आहे. हा र ता या र याला येऊन कने ट होत होता. हा र ता संपादन झालेला नाह . हा 
र ता सीएमईने अित मण क न तोडला आहे. आ ण हे आ ह  सु  केले आहे. याबाबतीत 
वभागीय आयु  यां यासमोर हणणे मांड यानंतर यां या हे ल ात आले. यांनी कले टर 
यांना जागेची थळ पाहणी कर यास सांिगतल.े आज १० म हने झाले. मी आप या 
महापािलकेतील सग या अिधका-यंना ना सांिगतले. मी एकटा पाठपुरावा करतोय. कोणी ल  
देत नाह . या गावातील १५,००० लोक अडकले आहेत. यां यासाठ  आपण काह  करायला 
तयार नाह . आपले नागर कांसाठ  काह  कत य आहे का नाह . सीएमईकडून दोन पैसे 
िमळतात हणून करतोय. पा याचे पैसे िमळणार हे मा य आहे. पाणी दले नाह तर आिथक 
नुकसान होईल. हे मा य आहे. यातील एक वषय पाह लातर दसर कडेु  आपण . ५ कोट  
देतोय. हे नुकसान नाह  का. याला जबाबदार कोण? शासन याला जबाबदार आहे. यापूव च 
टमट क न पाणी सोडले असते तर पैसे ायला लागले नसते. हे नुकसान तु हाला दसत 

नाह . तु ह  हणात म ह याला १२ लाख िमळणार. हे महापािलकेचे नुकसान होते आहे. मी 
हणतो, अजून सहा म हने हा वषय तहकूब ठेवा. .४०,०००/- ित दवस या माणे मी 
ायला तयार आहे. महापौर साहेब, परंतू हा वषय तहकूब ठेवावा, जोपयत बोपखेलचा वषय 

माग  लागत नाह . आयु  साहेब मी आप याला वनंती करतो, आपण वतः यात ल  घाला, 
तोपयत हा वषय तहकूब ठेवावा.  
 
मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
 ठराव मांक - ५२४       वषय मांक - ३१ 

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .पअक/१०/का व/८५४/२०१३  

    द.१९/१०/२०१३ 
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          २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४० द.१८/०१/२०१४ 

 
वषय मांक ३१चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.  

 

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 
 

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

 
मा.अनुराधा गोफणे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३२वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५२५      वषय मांक - ३२ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.आयु  
 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जिन/का व/१०/७१/२०१३,  

          द.१८/११/२०१३ 

       २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४४१, द.१८/०१/२०१४ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांचे सांडपा यामुळे          
मुळा-मुठा व िभमा नद चे पाणी द षत झा यामुळे बािधत गावांम ये आरु .ओ. यं णा 
बस वणेबाबत मा. वधानसभा अ य  यांचे अ य तेखाली द.९/७/२०१३ रोजी वधानभवन 
येथे झाले या बैठक त यांनी बािधत गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणेक रता येणारा खच 
एकूण र. .१०.१३ कोट  दो ह  महानगरपािलकेने समसमान सोसावा असे सुिचत केले. यानुसार 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने एकूण र कमे या ५०% र कम र. . ५.०६५ कोट  पुणे 
ज हा प रषद यांना द. ३१/७/२०१३ चे धनादेशा वये अदा करणेत आली आहे. तदनंतर 
द.४/९/२०१३ रोजी मा. वभागीय आयु , पुणे यांचे अ य तेखाली व संबंिधत अिधकार  व 
लोक ितिनधी यांचे उप थतीत बैठक आयो जत कर यात आली होती. सदर बैठक म ये वर ल 
दले या र कमेम ये फ  ८२ गावांसाठ  आर.ओ. यं णा बस वणे श य होत आहे. या 
यित र  जादा ३४ गावांम ये आर.ओ. सयं  बस वणे आव यक अस याचे िनदशनास आले 
आहे. या गावांक रता एकूण ३.७७ कोट  इत या अिधक िनधीची आव यकता अस याने दो ह  
महानगपािलकेने सदरचा िनधी सम माणात पुणे ज हा प रषदेकडे वग करणेबाबत ठरले आहे. 
यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह याची र कम .१८८.५० ल  पुणे ज हा 

प रषदेकडे वग करणेबाबत वभागीय आयु  यांनी द.३०/१०/२०१३ चे प ा वये कळ वले आहे. 
बैठक त झाले या िनणयानुसार बािधत जादा ३४ गावांसाठ  आर.ओ. सयं  बस वणेकामी 
म.न.पा.चे ह याची ५०% र. .१८८.५० ल  पुणे ज हा प रषद यांना देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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मा.शिमम पठाम - मा.महापौर साहेब, या वषयानुसार आप या शेजार  जी गावे आहेत, 
ामीण भाग आहे ितथे खरोखर द षत पाणी जातेु . हे मा य आहे. पण ते का जाते. इतके 

सुवेज टमट ला ट आपण नद जवळ उभे केले आहेत. अिधका-यांकडून मला मा हती 
िमळाली क , सुवेज टमट ला टमधून ८० ट के पाणी या करतो. मग २० ट के कुठे 
अडकतात. काह  िलकेजेस आहेत कंवा कारखा यातून रसायन िमि त पाणी जाते यामुळे 
आहे का याची मा हती घेतली. ५ कोट  ायचे काह  नाह . ज हाप रषद ह  मशीनर  बसवणार 
का. बसवले का नाह , याचा पाठपुरावा केला का नाह . यापूव  कती दले होते? आ ा ५ 
कोट ंचा आपला वाटा आहे.  
 

मा.राजीव जाधव (महापािलका आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. 
सद य, यापूव  आपण .५ कोट  दलेले आहेत. आ ा .३ कोट  दले. यापैक  .१ कोट  ८८ 
लाख ायचे आहेत.  
 

मा.शिमम पठाम - मा.महापौर साहेब,एवढे २० ट के जे द षत ू पाणी नद त सोडतो, ते पूण 
या क न सोडले पाह जे. या ीने ल  ावे. इकडे आळंद कर ओरडतात. सगळे ओरडत 

आहेत. पूण टमट क न सोडलेतर यातून आपला पैसा वाचेल. यात आपले सुवेज ला ट 
उभे राहतील. मोठ-मो या कम आहेत, यांना एसट पी कं प सर  केले आहे. तु हाला थोडे 
काम करावे लागणार आहे. ते काम पूण करावे. नद म ये सुवेज टमट केलेले पूणपणे शु  
पाणीच सोडावे, अशी वनंती करते.   
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -         
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 
 

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

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५२६       वषय मांक - ३३ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 

  अ)  दनांक २३/१२/२०१३ व  ०३/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

  ब) दनांक ०३/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत य़ेत आहे. 

 
मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 



 

 
126 

अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 
 

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

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५२७      वषय मांक - ३४ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.नगरसिचव 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
अ)  दनांक ०८/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 
मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 
 

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

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३५वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५२८      वषय मांक - ३५ 

दनांक - ०५/७/२०१४          वभाग - मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

अ) दनांक १८/१२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
ब) दनांक ०१/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
क) दनांक १५/०१/१४ व २२/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
--------- 
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मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
 ठराव मांक - ५२९      वषय मांक - ३६ 

दनांक - ०५/७/२०१४     वभाग - मा.नगरसिचव 

मा. डा सिमती 
 

अ) दनांक १८/१२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

 
अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

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

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

                                 
 
                                                   
(मो हनीताई वलास लांडे) 

       महापौर 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/८४२/१४ 
दनांक – १७/१०/२०१४ 

 
      नगरसिचव 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  – ४११ ०१८. 

 

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

       कायवाह साठ  रवाना.   
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