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िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १० 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.११.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे न हबर-२०१७ ची मा.महापािलका सभा सोमवार 
द.२०.११.२०१७ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
२) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 
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२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा. अॅड. िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४०) मा.संजय बबन नेवाळे 

४१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४२) मा.भालेकर वण महादेव 

४३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४६) मा.घोलप कमल अिनल 

४७) मा.उ म काश कदळे 
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४८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५०) मा.जावेद रमजान शेख 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भ डव े

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६५) मा.अपणा िनलेश डोके 

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६७) मा.गावडे राज  तानाजी 
६८) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६९) मा.जय ी वसंत गावडे 

७०) मा.कोमल दपक मेवानी 
७१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७२) मा.सुल णा राजू धर 

७३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
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७६) मा.कदम िनक ता अजुन 

७७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८०) मा.नढे वनोद जयवंत 

८१) मा.पाडाळे िनता वलास 

८२) मा.काळे उषा दलीप 

८३) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८७) मा अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८९) मा.बारणे माया संतोष 

९०) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९१) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९५) मा.कामठे तुषार गजानन 

९६) मा.च धे आरती सुरेश 

९७) मा.क पटे सं दप अ ण 

९८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१००) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०३) मा.कुटे िनमला संजय 
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१०४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०७) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०९) मा.लोखंडे चंदा राजू 

११०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१११) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११५) मा.राजापुरे माधवी राज  

११६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११८) मा.संतोष बबन कांबळे 

११९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२०) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२१) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२२) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२३) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु ,   मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.दुधकेर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे,  मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औदयोिगक िश ण क , मा.कुलकण - 
कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
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(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर सभागृहात उप थत नस यामुळे 
मा.उपमहापौर यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
मा.उपमहापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  

१) नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड 
सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे, तळवडे जकात नाका  ते देहू गाव कमानी पयतचा र ता 
वकिसत करणे या कामांना शासक य मा यता िमळणेकामी तसेच वायसीएम हॉ पटल येथ े
पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, नवजात अभक वभागाच ेनुतनीकरण 
करणे, डॉ टरांच े िनवास थान नुतनीकरण करणे (भाग-२) या कामास सुधा रत शास कय 
मा यता िमळणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव 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.उपमहापौर यांनी कट केले. 
     ------- 
  

मा वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ज मु का मर पुलवामा व सांबा ज ात झाले या 
दहशतवाद  ह यात श हद झालेले ३ जवान, उ र देश रायबरेली येथ े NTPC वीजिनिमती 
क पात झाले या बॉयलर फोटात २९ जणांचे िनधन तसेच रजनी जावडेकर - क य 

मनु यबळ वकास मं ी खा. काश जावडेकर यां या मातो ी, रिसकलाल मा णकचंद धार वाल- 
िस  उ ोगपती, िगर जादेवी - यात ठुमर  गाियका, ी.पांडुरंग कलाटे  - मा.नगरसेवक व 

मा.िश ण मंडळ  सभापती, पं.िच.ंमनपा., इं दराबाई अनंत देखणे - ये  संत सा ह याचे 
अ यासक रामचं  देखणे यां या मातो ी, हौसाआई आठवले -क य रा यमं ी रामदास 
आठवले यां या मातो ी, शामा- ये  हंद  िच पट अिभने ी, धन ी दपक घाणेकर - 
मनपा या लेखा वभागातील उपलेखापाल, चं भागा पच पंड -मनपा या नगरसिचव वभागातील 
वाहनचालक ी.पच पंड यां या मातो ी, चं कांत भाऊसाहेब तापक र, मंजुळाबाई खंडु पवळे, 
शांताबाई बाटे, धारराव सजराव सुपेकर, भागीनाथ पंुडिलक कपीले, गौरव द ा य कलाटे-वाकड 
येथील युवक कायकत, बजरंग लांडे, मोदभाऊ मांडेसर - दूगमहष  वर ल मा यवरांना तसेच 
शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी आ ण यानंतर आजची 
सभा मंगळवार दनांक २८/११/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वा.पयत तहकूब करणेत यावी.                       
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.उपमहापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
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मा.उपमहापौर-  आजची सभा मंगळवार द.२८/११/२०१७ द.ु३.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.         
                                  --------- 
 
 

    (शैलजा अ वनाश मोरे) 
                                               उपमहापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.     
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १० 
सभावृ ांत 

( द.२०/११/२०१७ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २८.११.२०१७                    वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/११/२०१७ (माहे नो हबर २०१७) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.२८.११.२०१७ रोजी दुपार  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.िनतीन (आ पा) ताप काळजे        महापौर  
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे              उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२९) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३०) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३१) मा.मंगला अशोक कदम 

३२) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३३) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३४) मा.संजय बबन नेवाळे 

३५) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३६) मा.भालेकर वण महादेव 

३७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

३९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४०) मा.घोलप कमल अिनल 

४१) मा.उ म काश कदळे 

४२) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४४) मा.जावेद रमजान शेख 

४५) मा.यादव मीनल वशाल 
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४६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४७) मा.राजू िमसाळ 

४८) मा.बाबर शिमला राज ू

४९) मा.अिमत राज  गावडे 

५०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५१) मा.खानोलकर ा महेश 

५२) मा.भ डवे संिगता राज  

५३) मा.मोरे र महादू भ डव े

५४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५७) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

५८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५९) मा.अपणा िनलेश डोके 

६०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६१) मा.गावडे राज  तानाजी 
६२) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६३) मा.जय ी वसंत गावडे 

६४) मा.कोमल दपक मेवानी 
६५) मा.सुल णा राजू धर 

६६) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६७) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६८) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६९) मा.कदम िनक ता अजुन 

७०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७२) मा.काळे उषा दलीप 

७३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
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७४) मा.पवार मिनषा मोद 

७५) मा.बारणे अचना तानाजी 
७६) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

७७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

७८) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

७९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८०) मा.बारणे माया संतोष 

८१) मा.िनलेश हरामण बारणे 

८२) मा.दशले रेखा राजेश 

८३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८४) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८५) मा.कामठे तुषार गजानन 

८६) मा.च धे आरती सुरेश 

८७) मा.क पटे सं दप अ ण 

८८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९१) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९२) मा.कुटे िनमला संजय 

९३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९६) मा.मंुढे उषा अंकुश 

९७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

९९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१००) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
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१०२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०४) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१०८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०९) मा.हषल म छं  ढोरे  

११०) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१११) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  

आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,  मा.लांडे–मु यलेखापाल, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.खोत, मा.राऊत - सहा.आयु , 
मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, 
औदयोिगक िश ण क , मा.इंगळे, मा.कुलकण , मा.पाट ल - कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  

सभेस उप थत होते.  

      -------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  
मा वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, अकोले ता.इंदापुर येथील िनरा-भामा अ तर करण 
कामादर यान े नचा शा ट तुटून झाले या दुघटनेम ये ८ कामगारांचे िनधन तसेच यदशन 
दासमु शी – माजी क य मंञी यांचे िनधन, पं.नारायणराव बोडस- ये  अिभनेते गायक यांचे 
िनधन, संपत ढोरे- सामा जक कायकत, अजुन पवार- सामा जक कायकत, गुळवे - सामा जक 
कायकत, नानीबाई हेञे, पारवे काका- . . २० मधील ये  नागर क संघाचे अ य , ीमती 
सुमती िचंतामणी बध-े िचंचवडगावातील ये  माता, सुदाम हुशार, ज बारभाई मुलाणी- . .५ 
मधील तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात यावी अशी सूचना 
मी मांडतो.   
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
             वषय मांक – १ 
दनांक – २८.११.२०१७                                   वभाग – मा.आयु  
 

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक   
                  .लेखा/६/का व/९५०१/२०१७ द.२५/१०/२०१७ 
             २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१२३० द.१/११/२०१७    

कायकार  अिभयंता, थाप य उ ान, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
. था/ड/का व/४४२/२०१७ द.३/८/२०१७ अ वये ज हा वा षक िनयोजनासाठ  सन २०१६-

१७ या वषाकर ता मनपास र. .३५ लाख िनधी ा  झालेला आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०१ अ वये मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभे या मंजूर ने सन 
२०१७-१८ या मूळ अंदाजप कात जमा बाजूस र. .३५ लाख व उ ान वभागाकड ल गुलाब 
पु प उ ानाजवळ मोक या जागेवर ाणी संगोपण क  उभारणे पान .३८९ अनु. .२२७ या 
कामा या तरतुद त वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- अंदाजपञकात 
समावेश नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली वकास आराखडयातील वकास कामे सन 
२०१७-१८ चे अंदाजपञकात समा व  करणेबाबत भाग . ३ च-होली, मोशी येथील वकास 
आराखडयातील खालील वकास कामे तसेच खालील न वन कामे अंदाजपञकात समावेश 
करणेस व कामास शासक य मा यता व आव यक तरतूद शहर वकास आराखडा या 
लेखािशषकातून करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र. . 

तरतूद र. . 

१ भाग . ३ येथील साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व पर सरातील र ते वकिसत 
करणे.   

७००००००० ५०००००० 

२ भाग . ३ च-होली येथील स ह नं. १३१ 
येथील आय.टू.आर. या बद यात ता यात 
आले या मनपा या जागेवर ल जलतरण 

८००००००० ५०००००० 
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तलावाचे थाप य वषयक कामे करणे 
(ट पा २)  

३ भाग . ३ च-होली येथील आर ण . 
२/८१ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व 
थाप य वषयक कामे करणे (ट पा २)    

७००००००० ५०००००० 

  

 उपरो  वकास योजनेमधील र ते व आर ण वकिसत करणेकामी, अंदाजपञक य 
तरतूद करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग .३ च-होली मोशी येथील वकास 
आराखडयातील र ते पुण वकिसत करणेकर ता खालील कामांना नावात बदल व शासक य 
मा यता वाढ व यास मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव पानांक अनु 
मांक 

मुळ शासक य 
मा यता 

आव यक 
शासक य 

मा यता र. . 

१ भाग . ३ साईमं दर, 
कोतवालवाड , च-होली 
गावठाण, वडमुखवाड  इ. 
भागात र ते वकिसत 
करणे.    

८२  ७००००००० २०००००००० 

२ भाग . ३ येथील 
स.नं.५१९ ते ४५७ 
पयतचा ३० मी. 
ड.पी.र ता वकिसत 
करणे.    

८२  १०००००००० ४५००००००० 

३ भाग . ७ च-होली 
येथील चो वसावाड , 
वडमुखवाड  १८ मी. 
र ता वकसीत करणे 
(स.नं.१४९ ते १५७)   

२७४ ८३ २००००००० २०००००००० 
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 उपरो  कामांचे समोर दश वले या र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच 
‘ग’ ेञीय कायालयाकड ल कामांसाठ  सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात खालील नमुद 
केले या कामातील वाढ व कामास व सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता 
देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक 
सन २०१७-
१८ 

मुळ 
अंदाजपञक य 
र कम . 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम . 

 पान 
. 

अ.
. 

१ थेरगाव बापूजीबुवानगर 
येथील पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे दलीप 
वगसरकर अकॅडमी या 
प हेलीयनचे उवर त काम 
करणे.     

८० १०१ १०००००००/- ५०००००००/- 

२ थेरगाव म ये डांगे चौकात 
ी.छञपती िशवाजी 

महाराज पुतळयाभोवती 
युर स करणे तसेच 

सभोवतालचा पर सर 
सुशोिभकरण करणे.   

१५६ १२ २५००००००/- ३५००००००/- 

३ भाग . २४ थेरगाव येथे 
ड .पी. आर ण . ६२८ 
येथील खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे.   

७१ २५ ३०००००००/- ४०००००००/- 

  

 तर  वर नमुद केले या सन २०१७-१८ या अथसंक पात समा व  असले या कामांचे 
रका यात दश वले या वाढ व कामास व सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता 
देणेत यावी. तसेच पंपर  येथील आर ण . ५३ हे वाहनतळ व यापार  संकुलासाठ  
आर त आहे. सदर ठकाणी महानगरपािलकेने यापर संकुल बांधेणेचे कामाचे आदेश दलेले 
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आहेत. सदर इमारतीम ये बॅडिमंटन हॉल व इतर हॉल तसेच काह  दुकाने बांधणेत येणार 
आहेत. सदर पर सरात एक बॅडिमंटन हॉल अस याने या इमारतीम ये पु हा बॅडिमंटन हॉल 
बांध याची गरज नाह . तसेच पा कग आर णासाठ  व इमारतीमधील गाळयांसाठ  आव यक 
पा कग पुरेशा माणात सोडलेली नाह . तसेच सदर इमारतीम ये मेकॅिनकल पा कग बांधायला 
व देखभालीसाठ  खिचक असलेने महानगरपािलकेला परवडणार नाह . या आर णाला लागून 
बस टिमनलसाठ  आर ण आहे. बस टिमनल आ ण वाहनतळ व यापार  संकुलासाठ  
आर त असे दो ह  भूखंडासाठ  एकिञत इमारत पा कगचा वचार क न नगररचना वभागाचा 
अिभ ाय घेऊन बांध यात यावी यामुळे महानगरपािलकेस चांग या लॅिनंगने  इमारत बांधता 
येईल. या वर ल सव बाबींचा वचार करता सदर ठकाणी बांधणेत येणा-या इमारती या 
स या या लॅिनंगम ये मोठया माणात फेरबदल होणार आहेत. तर  स थतीतील िन वदा 
-६२/११- २०१६-१७ अ वये मे. ह .एम.मातेरे इ ा.यांना दलेले काम र  कर यास मा यता 

देणेत यावी.  

 कुला येथे अशाच प दतीने चांग या लॅिनंगने बी.ओ.ट . त वावर एक यापार  संकुल 
बांधणेत आलेले आहे. याच प दतीने बी.ओ.ट . त वावर सदर आर णात इमारत न याने 
लॅिनंग क न बांध यात यावी. तसेच इमारतीचे लॅिनंग अंितम करणेपुव  दाख व यात यावे. 
तर  आर ण . ५३ येथे यापार  संकुल बांधणेचे काम र  क न न वन इमारत बी.ओ.ट . 
त वावर बांधणेबाबत बी.ओ.ट . वभागास कळ व यात यावे तसेच बी.ओ.ट . त वावर ितसाद 
न आ यास महानगरपािलकेमाफत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.महापािलका सभेचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावाची अंमलबजावणी 
तातड ने करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच  सांगवी भाग . ३२ म ये स थतीत  
खालील माणे कामे गतीपथावर आहेत. िन वदा . ३१/२-२०१६-१७, ३४/०८-२०१५-१६, 
२३/१-२०१५-१६, ६२/१५-२०१६-१७, ६२/१४-२०१६-१७, ३१/१-२०१६-१७. सदर काम करतेवेळ  
काह  ठकाणी थािनक र हवाशांकडून अडवणूक होत आहे. यामुळे ह  कामे भाग . ३२ 
म येच मा.नगरसद यां या सुचनेनुसार व स लागारां या मागदशन व आव यकतेनुसार काँ ट 
अथवा डांबर करण अथवा पे ह ंग लॉकम ये तसेच एखादा र ता उपल ध न झा यास अ यञ 
यो य या ठकाणी काँ ट अथवा डांबर करण अथवा पे ह ंग लॉकम ये करणे व अ. . ५ 
मधील कामात घडयाळ बस वणे हे काम न करता इतर ठकाणी उपल ध जागेवर काम करणे 
यानुसार आव यक या ठकाणी डांबर करण क न घेणे व जागेतील बदल कर यास मा यता 

देणेत यावी. वर ल कामाची कायवाह  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता अंमलबजावणी 
करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . २१ मधील उदयोगनगर, ेमलोक पाक, 
दळवीनगर भागात  नवीन पाईपलाईन टाकणे या कामाचा आदेश ठेकेदार मे. एच.सी.लंुकड 
यांना द.२३/१२/२०१६ रोजी देणेत आला आहे. यापुव या भाग . २१ म ये ेमलोक पाक, 
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दळवीनगर, उदयोगनगर इ. भागाचा समावेश होता. परंतु सदय: थतीत नवीन 
भागरचनेनुसार उदयोगनगर भागाचा समावेश भाग . १९ म ये आ ण ेमलोक पाक, 

दळवीनगर भागाचा समावेश भाग . १७ म ये झाला आहे. 

 स थतीत भाटनगर, िचंचवडेनगर, वा हेकरवाड , िशवनगर  व इतर काह  भागात 
पा या या सम या अस याने सदर भागात पाईपलाईन टाकणे आव यक आहे. तर  भाग . 
२१ मधील उदयोगनगर, ेमलोक पाक, दळवीनगर भागात नवीन पाईपलाईन टाकणे (िन वदा 
नो. .-५/२०-२०१६-१७) या कामातून भाटनगर, िचंचवडेनगर, वा हेकरवाड , बजलीनगर, 
िशवनगर  व इतर काह  आव यक असले या ठकाणी नवीन पाईपलाईन टाक यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची 
आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे. 

 

अनु. . कामाचे नाव पान 
./अनु.
. 

शासक य 
मा यता 

वाढ व 
शासक य 

मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 

मा यता 

१ पंपळे गुरव भाग . 
५७ येथील दापोड  पुल 
ते तुळजाभवानी मंद र 
ते सृ ी चौका पयतचा 
१८.०० मी. ं द 
र याचे अदयावत 
प दतीने नुतनीकरण 
करणे.  

५३/२६७ १०,००,००,००० १०,००,००,००० २०,००,००,००० 

                                                                  

 तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामाला वाढ व 
सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  आव यक कामे करण,े नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण करणे, डॉ टरांचे 
िनवास थान नुतनीकरण करणे (भाग-२) या कामास सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात र. . 
५,००,००,०००/- एवढ  अंदाजपञक य र कम ठेव यात आलेली होती. सदर काम करणेस व 
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कामासाठ  येणारा खच र कम पये ५,००,००,०००/- स मा.माहपािलका सभा ठराव . ४२ 
द.२०/०६/२०१७ अ वये यापुव  शासक य मा यता िमळाली आहे. 

 वाय.सी.एम.हॉ पटलसाठ  शासनाकडून वाढ व ०.५० एफ.एस.आय.मंजूर झालेला आहे. 
या अनुषंगाने वाय.सी.एम. हॉ पटलमधील पद यु र पदवी अ यास मासाठ  नेमलेले 

आ कटे ट मे. शशी भू ॲ ड असो. यांचेमाफत सदर हॉ पीटल आवारात बांधणेत येणा-या 
बहुमजली वाहनतळ, कॅ ट न, नाईट शे टर व पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक 
कामे करणे तसेच ऑपरेशन िथएटर इ. चा एकिञत आराखडा तयार क न सुधा रत नकाशे 
१.५ (F.S.I) नुसार तयार करणेत येत आहेत. यानुसार सदर ठकाणी पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  व वाहनतळ, कॅ ट न, नाईट शे टर इ.साठ  बहुमजली इमारती या कामास 
सुधार त अंदाजपञक य र कम . ५०,००,००,०००/- आव यक आहे. सदरचे काम तातड ने 
करावयाचे अस यामुळे या कामासाठ  येणारा सुधा रत अंदाजपञक य र कम खच र कम पये 
५०,००,००,०००/- साठ  सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी.  

अ. . कामाचे नाव लेखािशष  पान 
. 

अनु. . २०१७-१८ 
कामाची 
अंदाजपञक य 
र कम 

२०१७-१८ 
सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ वाय.सी.एम. हॉ पटल 
येथे पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे, 
नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण 
करणे, डॉ टरांचे 
िनवास थान 
नुतनीकरण करणे 
(भाग-२)    

वशेष 
योजना  

३६ २८३ ५,००,००,००० ५०,००,००,००० 

                   

 सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी तातड ने करणेस 
मा यता देणेत यावी. तसेच अ भाग वदयुत वभागाकड ल सन २०१७-१८ चे अंदाजपञकात 
पान . ७३ अनु मांक ७५ येथे “भ श  चौक ते मुकाई चौक कवळे BRTS कॉ रडॉर 
वर ल िशंदेव ती येथे उ डाणपुल बांधणेचे कामात अडथळे ठरणारे इएच ह  पायलॉन िश ट 
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करणे” या कामासाठ  र. . ५ कोट  अंदाजपञक य र कम ठेवणेत आली आहे.  

तावासोबतचे पञात नमुद सदर कामासाठ   MSTCL कंपनीने र. . ७ कोट चे अंदाजपञक 
सादर केले आहे यामुळे सदरचे कामाची अंदाजपञक य र कम .७ कोट  करणेस मा यता 
देणेत यावी. तसेच भाग . ३ च-होली/मोशी येथील खालील नमुद केले या कामां या मुळ 
अंदाजपञकातील जागा बदल क न काम करणेस मा यता घेणे आव यक अस याने यानुसार 
१) भाग . ७ च-होली भोसलेव ती ते पठारेमळा १८ मी.र यावर सी.ड .वक बांधणे 
(िन .४५/१३-२०१४-१५ सु. .मा.९५०००००/-) या कामाऐवजी भागातील व वध ठकाणी 
पे हंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणे २) भाग . ७ च-होली फाटा र ता ते 
चो वसावाड  वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकसीत करणे. (िन वदा . २२/९-२०१६-१७ 
सु. .मा.२३०००००/-)  ३) भाग . ६ मोशी डुडूळगाव केळगाव पुलासाठ  गट नं. २०६ ते 
गट नं. २३१, १८ मी. ड .पी.र ता तयार करणे (िन. .३७/२९-२०१६-१७  सु. .मा. 
७५०००००/-) ४) भाग . ७ च-होली ते ड .वाय.पाट ल कॉलेज पयतचा ३० मी. ं द चा 
र ता डांबर करण करणे (िन .३७/४४-२०१६-१७  सु. .मा. ८५०००००/-) या कामाऐवजी 
भागातील अ त वातील व ता यात आले या र याचे खड करण व डांबर करण करणे या 

कामा या जागा बदलामुळे कामास सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . 
६० जुनी सांगवी येथे सरदार िशतोळे उदयानात दुमजली वरंगुळा क  बांध यात आले आहे. 
याच माणे उदयानात छञपती िशवाजी महाराजां या जीवनावर आधार त युरलची कामे 

कर यात आलेली आहेत. या उदयानात इतर थाप य वषयक कामे करणेसाठ  थाप य 
(उदयान) वभागामाफत र. . ९२,५४,३७६/- ची िन वदा माग व यात आलेली होती. या 
िन वदे अंतगत र. . १५.०० ल  पयतचे काम पुण के यानंतर नविनवािचत नगरसद य 
(न वन भाग . ३२ ) यांनी यां या द.०७/१०/२०१७ रोजी या पञानुसार सदर उदयानात 
या िन वदेमधुन कामे कर याची आव यकता नसून, याच िन वदे मधुन यां या भागातील 
संत िशरोमणी उदयान, संत गोरोबा उदयान, मधुबन सोसायट  येथील उदयान व या 
उदयानासह कामे करणे अ याव यक अस याचे कळ वले आहे. यांचे समवेत य  चचा 
के यानंतर यांनी या उदयानात युर स व अ य थाप य वषयक कामे झालेली अस याने 
या उदयाना या  िन वदेतील रा हले या र कमेचा विनयोग ता वत उदयानातील मह वा या 
थाप य वषयक कामांसाठ  करता येवू शकेल. या अनुषंगाने थाप य (उदयान) 
वभागामाफत भागातील अ य उदयानांची पहाणी क न याम ये करावया या थाप य 
वषयक कामांचा आढावा घे यात आला व या अनुषंगाने या ठकाणी करावया या कामांची 
अंदाजपञके तयार कर यात आली असून यासाठ  र. . ८०,५३,७७३/- इतक  खच अपे ीत 
आहे. 
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 सदर िन वदेमधुन अ य उदयानात ता वत के या माणे कामे कर यासाठ  मा. वधी 
सिमतीने ठराव . २९ द.१५/०९/२०१७ रोजी मंजूर केलेला आहे परंतु सदर कामांचा खच हा 
५० ल  पे ा जा त अस याने यास मा यता देणेत यावी. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव 
.९४ द.१६.१०.२०१७ अ वये मंजूर  दली असून सदर ठरावाम ये खालील माणे दु ती  

करणेस मा यता देणेत यावी. १) भाग . ५७ पंपळे गुरव र या या कडेने पे ह ंग लॉ स 
बन वणे व र ता अदयावत प दतीने वकिसत करणे. २) भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील 
वनायक नगर, कवडेनगर व इतर भागात पे ह ंग लॉ स बस वणे व र ता अदयावत 
वकिसत करणे. तर  वर ल माणे ठरावाम ये दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग १ िन वदा . १०/८-२०१४-१५ या चालू 
कामामधुन बोपखेल फाटा ते दघी जकात नाका या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 
करणेचे कामा या थळ बदलास मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत यावी तसेच बोपखेल 
फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग २ िन वदा . १०/२-२०१४-१५ हे काम मे.कृ णाई 
क शन हे ठेकेदार कर त आहे. सदर कामांमधुन या र यालगत या काटे कॉलनी . १ ते 
५ व सं कार ुप येथील जोड र यांची कामे करणेबाबत मा.महापौर/मा.नगरसद यांनी 
मागणी केली आहे. यानुसार मा. वधी सिमती ठराव . ५५ द.१७/११/२०१७ अ वये 
मा यता िमळालेली आहे. सदर कामा या बचतीमधुन उपरो  नमुद के या माणे कामे 
करणेसाठ  कामामधील जागेतील थळ बदलास (Change of site) मा.महापािलका सभेची 
मा यता देणेत यावी. तसेच मा. वधी सिमती ठराव .५४ द.१७/११/२०१७ नुसार िन वदा . 
१५/३-२०१७/१८ चे कामा या बचतीमधुन दापोड -िनगड  या र यावर ल बस थां याची उवर त 
कामे करणे या थळ बदलास (Change of site)  मा यता िमळालेली आहे यास मा यता 
देणेत यावी. 

 तर  बीआरट एस वभागातील उपरो  नमूद केलेनुसार चालू असले या कामा या  
बचतीमधुन कामे करणे या थळ बदलास (Change of site)  मा यता देणेत यावी.  

मा.चं कांत नखाते -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ाणी संगोपन क  
यासाठ  ३५ लाख . आपण थाप य वभागाला वग करतो. हा अ यंत चांगला आ ण 
मह वाचा वषय सभागृहासमोर मांडलेला आहे. संजय कांबळे साहेब या ठकाणी नाह त यांना 
अनुस न हा वषय आहे. डॉ.गोरे साहेब या ठकाणी आहेत. माझी वषय डॉ.गोरे साहेबांना आहे 
क  आपण हे जे ाणी संगोपण क  न याने उभे करतो. शहरा मधील जेवढ  भटक  कुञी, 
जनावरे आहेत यां या संगोपनासाठ  हे क  आपण उभ ेकरतो. मा.आयु  साहेब, आप याला 
मा हती आहे क  पुण शहराम ये आता स या जर थयमान घातल असेलतर कु याचा वावर 
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खुप मोठया माणात आहे. कोण याह  कारचे कं ोलींग या प रसरामम ये नाह . एक फोन 
केलातर  गाड  येते कंवा नाह  येत ते पण मा हती पडत नाह . आ हांला चार-पाच दवसानंतर 
गाड  भेटते. भरपुर ठकाणी ये  नागर क असतील, शाळेचे वदयाथ  वग असतील, मह ला 
वग असतील शहरामधुन येक नगरसेवकांची कं लेट डॉ.गोरे साहेबांना आहे. परंतु 
कोण याह  कारची काळजी या ठकाणी घेतली जात नाह . आता स या मोठया माणात 
नैराशाचे वातावरण आहे.  जर माणसांचच संगोपन होणार नाह  तर आपण ा यांचे संगोपन 
करणार का हा माझा  आप या समोर आहे. मा.महापौर साहेब, शहरातील अ यंत मह वाचा 
वषय आ ण चचचा वषय ठरला गेला तो हणजे आप या ाणी सं हालयातील मगर चोर चा 
वषय. या यावर चौकशी सिमती नेम यात आली याची सु दा मा हती या सभागृहातील सव 
नगरसेवकांना याच माणे शहरातील नागर कांना िमळाली पाह जे क  या मगर च नंतर झाल 
काय. चौकशी सिमती नेमली होती याचा नेमका अहवाल काय आला. थोडे दवस 
उलट यानंतर पु हा एकदा ाणी सं हालयातून बातमी आली अजगर चोर  गे याची. न क  
या करणाच ेसु दा झाले काय. पा यात मगर आहे आ ण पा यातन मगर चे प ले असतील 
कंवा काय असेल यांचे संगोपन करणे हे आपले काम आहे. यासाठ  एवढा मोठा िनधी एवढा 
मोठा पैसा आपण वापरतो. आताच पंधरा ते वीस दवसापुव  मी सु दा एक झु पाह ले, एवढया 
चांग या कारे या ठकाणी येक ा याची काळजी घेत होते, यांचे जेवण, व छता होती. 
एवढया मोठया माणात झु उभा केला होता आ ण याची वेळ या वेळ  काळजी घेणं आ ण 
तेथे येणारे लोक मोठया माणात येत होते. १०० पये तीक ट होतं यातून िमळणारा आथ क 
िनधी हा ितथ या सरकारला जात होता आ ण मोठया माणात बाहेरची लोक सु दा झु 
पाह यासाठ  येत होती. आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये आपणह  न याने झु उभा करतो 
तळवडे या ठकाणी. परंतु या शहरामधुन  आपला झु बघायला गेले क  पह ली चचा असते ती 
या मगर चे काय झाले, या अजगराचे काय झालं. याचे आपण अजूनह  उ र दलेले नाह . 

ना शासनाच उ र गेल ना आप या अिधका-यांच उ र गेलं. ाणी संगोपन होत असताना 
यांची काळजी घेणे हे आपले काम आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, यावेळेला जो 
कार घडला या यावर जी तु ह  सिमती नेमली याचा खुलासा दयावा अशी नं  वनंती 

करतो, ध यवाद. 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभेला यावेळेला 
सुरवात झाली मा.महापौर आ हांला मा हती आहे कोण याह  उपसूचना असतील या होणार 
आहेत, या ाहय धर या जाणार आहेत परंतु यावेळेला मी हात वर केला यावेळेला मा या 
बरोबर मला वाटत नाह  या सद यांना  ऐकायच असेल नसेल मा हत नाह  परंतु कमीत कमी 
आ हांला ऐकायच असेल तर कमीत कमी तु ह  ती उपसूचना काय आहे. तु ह  घेणारच 
आहात, तु हांला काय करायच ते करा आ हांला या याशी काह  घेणे देणे नाह . जनता बघुन 
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घेईल परंतु जर आ हांला समजले नाह तर सभागृहात वचार याचा हा क तेवढाच आ हांला 
जनतेनी दलेला आहे तर तो वचार यावर तु ह  आ हांला सांगीतल पाह जे. उपसूचना 
मांडताना यांनी जनरल सांगीतले क  ह वकास कामे चाललेली असताना, अरे, पण याचे पुढे 
काय. याला तु ह  िनधी कती दला याला आकडेवार  आहे कंवा नाह . कुठलेतर  माकट 
कॅ सल तु ह  हणता. कुठली उपसूचना आहे, पंपर चे माकट कॅ सल हणता. वषय कोणता 
आ ण माकट कॅ सल हणता. काह ह  उपसूचना यायची का. सिचन िचखले यांनी बरोबर 
वषय मांडलेला आहे आ हांला या याब ल वरोध नाह . तु हांला डे हलपमट करायचे, 
कु याचे संगोपन करायच खुप चांग या प दतीने करा. लोकांचा ञास कमी होईल. आज 
नागर क शहरात झोपू शकत नाह त. यासाठ  अजून ३५ लाख लागलेतर  यावे परंतु अशा 
काह  शासक य मा यते या उपसूचना आहेत या सभागृहात कती लोकांना कळलं हे 
आ हांला मा हत नाह . पण आमची इ छा आहे तर  ते वषय तु ह  आ हांला सांगायला 
पाह जे.  तु हांला काय करायचे ते तु ह  करणार आहेत, करा, आ ह  कुठ नको हणले परंतु 
सांगणे तुमचे काम आहे. मा.महापौर साहेब, या काह  उपसूचना आहेत या यांनी वाच या 
या जनरल वाच या. याचा खुलासा हावा. आयु  साहेबांना सांगते क  आता या 
शासक य मा यता घेवून बजेटम ये यांनी वग करण कर याचे जे चाललेले आहे. आज 

आयु  साहेब, तीन मह ने होवून गेले तुम या बरोबर आ ह  िमट ंग क न. मला असं वाटत 
तुमची प चांगली झालेली असेल. तु ह  यां या बरोबर मैञीचा करार करा आमच काह ह  
हणणं नाह . चांगले होणार असेल, आप याकडन यांना काह  चांगली देवाणघेवान होणार 

असेल हे करणे शहरा या कोनातून गरजेचे आहे. आ हांला या याब लह  दुमत नाह . 
महापौर साहेब, पेनला जाऊन आले तीथलाह  यांचा दौरा छान झाला असेल पण यांनी 
अजून पञकार प रषद घेतलेली नाह . आ हांला वाच यात नाह  आली. पण तो दौराह  खुप 
संुदर झालेला असेल शहराला उपयोगी होईल असं आ ह  समजतो. परंतु यावेळेला शहराला 
उपयोगी होणार आहे हे जाह र असताना पुव ची जी बजेटची तरतूद शु य कंवा पैसे तीस लाख 
आहेत चाळ स लाख आहेत पण तु हाला जर तीथ जा तीच े पैसे भरायचे या पैशाचे तु ह  
आयु  साहेब काय करणार आहात. काह  ठकाणी तु हांला सु दा  काह  अिधकार आहेत क  
नाह त. कारण जर एवढया मोठमोठया पयाच,े करोडो पयाचे लॉट जर एमआयड सी परत 
घेणार असेल, तु ह  जर डे हलपमट चाज भरणार नसताल तीथ तु ह  काह  गो ी करणार 
नसताल या मुदती वाढवून घेतले या आहेत, ते जर देणार असतीलतर तु ह  यायलाच 
पाह जेत आ ण अशावेळेला आम या सु दा उपसूचना तु ह  वकार या पाह जेत. नाह तर 
आयु  साहेब तु हांला शोभेचे बाहूले हणून येथे बसवले असेलतर काम करायच का नाह . 
वडनला जायच का अमेर केला जायच मग ते तु ह  ठरवा. आज या टेटमटम ये तु ह  असे  
हणलात क  मी तीन वषासाठ  येथे आलेलो आहे, तीन वष नाह  सहा वष रहा. चांगल काम 
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करत असताना आ ह  सु दा आयु ांच कौतूक करणार  मंडळ  आहोत. आ हांला अजीबात असं 
हणायच नाह  परंतु माझ हण याच ता पय साहेब तु हांला चांगल मा हती आहे. तु हांला 

काय करायच सांगीतल तसं क देत. आ ह  लोकांना दाखवून देवूत याब ह  दुमत नाह . परंतु 
सभागृहात सु दा आमच हण याच काम आहे यावेळेला या शासक य मा यता घेता, आयु  
साहेब तु ह  खुच वर बसता आ ण जर डे हलपमट चाज भर याचे तु हांलाच जर अिधकार 
नसतीलतर कंवा तु हांला काह  गो ीम ये पैसे वाढवून घे याचे तर तो तु ह  पण वचार केला 
पाह जे. क  आपण आज काम करतो ते कुठ या कोनातून काम करतो. जर पाच पाच 
मह ने होणार असतील, आ ह  तु हांला नुसतेच फोन करतो आ ण तु हांला जर आ ह  सांगत 
असू साहेब, काम माग  लागलेले नाह . तु हांला रोज फोन करायच आमच काम आहे का. रोज 
आ हांला तु हांला डो यावर बसाव लागेल. पण याचा अथ असा नाह  क  नुस याच यांनी 
कुठ याह  उपसूचना दयाय या आ ण तु ह  नुसत हो हणायच आ ण या खुच वर बसून 
तु ह  काम करायचं. हे शहरा या कोनातून यो य नाह . आताचा जो वषय आहे खरतर डॉ. 
गोरे साहेबांना मी वत: सांगीतले होते क  साहेब तु ह  या दवशी येवू नका. एक मह ना 
राह लेला आहे, आनंदात घालवा रजा िश लक आहेत. येवू नका कामावर, मी प  सांगते. 
कशाला ऐकूण घे यासाठ  आलेला आहात. खुप चांगले काम केलेले असताना शेवट  शेवट  
आता ते रटायड होणार आहेत. रटायड हो या या अगोदर जर उगीचच काह तर  एखादया या 
त डन श द िनघून गेलातर. यांनी इत या वष स हस केलेली आहे. आ हांला यांना एका 
श दानेह  बोलायच नाह . यांनी खुप चांग या प दतीने स हस केलेली आहे. पंपर  
िचंचवडम ये जतक जतक यांना चांगले करता येईल िततक िततक यांनी कर याचा य  
केलेला आहे. ा याची दफनभूमी सु दा पंपर  िचंचवडम ये नाह तर आप या महारा ात यांनी 
पह यांदा केलेली आहे. परंतु स यता ह  आहे क  या आप याकडे एज सीज आहेत, हा 
आताचा जो वषय आहेना तो या एज सीसाठ चाच वषय आहे. तु हांला संगोपन क  उभा 
करायच आहे या या संदभातला आहे परंतु ते करत असताना शहरातील प र थती कती 
वाईट आहे. मी वत: पीआय साहेबांना फोन लावला. साहेब तु ह  सांगा मगर चे प ले लहान 
होती, छोट शी होती छोटया कॅर बॅक मधुन, पशवीतून जाऊ शकत होती पण एवढे मोठे 
अजगर कसे जावु शकतात. आपण नेहमी हणत असतो क  “झाकली मुठ स वा लाखाची 
ठेवायची”  पण ह  तुमची “झाकली मुठ स वा लाखाची”  आ ह  कती मह ने सांभाळायची हा 
पण  आहे. अजगर बाहेर कसे नेऊ शकतो. या यावर आजपयत कुणावर कशा कारवाया 
के या गे या नाह त. तेथील काह  लोकावर संशय आहे ती लोक स पे ड कसे झाले नाह त. 
काह च कारवाई नाह . किमट  असते. आता उंद र, उंद र, उंद र बर च गाजली उंदराची खरेद . 
सगळया गो ी आहेत परंतु आम या सार या िसनीअर लोकांनी उंदरावर बोलायच का, कशावर 
बोलायच े या यापे ा जर अजगराजी जी प र थती आहे या यावर तु ह  मोठे डसीजन 
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यायला पाह जे होते. या ठकाणी आज काह  गो ी गे यानंतर आणखीनह  काह  गो ी जाणार 

आहेत. हे काह  या ठकाणी चालू आहेना ते षडयंञ आहे आ ण तीथे या या गो ी 
चालले या आहेतना या कुठेतर  थांब या पाह जेत. मगर  यावेळेला गे या यावेळेला 
काह तर  मोठ  ऍ शन झाली असतीतर अजगर गेली नसती. आजह  कोणावरह  काह  ऍ शन 
नाह , तर  सु दा आपण जसं चाललेल आहे तसच चाललेल आहे. आयु  साहेब तु हांला मला 
काय बोलायच होतं ते तु हांला कळलेलं आहे. परंतु आ ह  खुपवेळ ग प बसू अशातला पण 
भाग नाह .  तु हांला जर काम खरच करता येत नसेलतर तु ह   तीन वष टकायचे का कती 
वष टकायच ते तु ह  ठरवा. पंपर  िचंचवड महापािलका खुप चांगली आहे अलीशान आहे, 
रहायच सगळ अलीशान आहे, अिधकार  सगळे चांगले आहेत. सगळ सगळ कड खुप खुप छान 
आहे. यामुळ तु ह  काम करायच ते कसे करायचे हे तु ह  ठरवा. आ हांला अिधका-यांना 
वाईट बोलायला आवडत नाह , आ ह  अपे ा ठेवत असतो. तु ह  आज चांगले काम करता 
परंतु कती कुणा या हया याम ये राहून काम करायच ते तु ह  ठरवल पाह जे. मा.महापौर, 
उपसूचना या दले या आहेत या बघुन या यात. एवढच मी सांगते दले या उपसूचना 
आहेत या पुण चुक या आहेत, यात या काह  उपसूचना आहेत या अजीबात नीट दले या 
नाह त. एवढच मी या संगी सांगते. आयु  साहेब शहरा या कोनातून िनणय यावेत ह च 
वनंती करते आ ण थांबते.                       
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी सिचन िचखलच 
मनापासून अिभनंदन करतो. कारण ब-याच दवसापासून हा वषय सवा या समोर होता. मी 
पञकारांना यांचे मनापासून ध यवाद मानतो क  साप आ ण मगर ह  चोर  होवून सु दा  
महापािलकेचे शासन झोपले क  काय असा  पडलेला आहे. आयु  साहेब, िमड या या 
मा यमातून अनेकवेळा शहरात अजगर/मगर चोर चे करण आप या समोर आलेलं आहेत. 
या ठकाणी आपले कमचार  असताना तीन िश ट चालले या असताना सु दा महापािलके या 

वा तू मधुन काह  गो ी चोर  होतात.  मला वाटते एका दवशी आयु ांची चोर  होती क  काय, 
आयु ांना कोणी पळून नेतो क  काय असाह  आम यासमोर  पडतो. महापािलके या 
वा तुमधुन जर व तू चोर  होत असेलतर तेथील कामगार वग न क  काय करतात, का 
आपलेच लोक यात कोणी सामील आहेत. सिमती नेमलेली होती याचे काय झाले. अनेकवेळा 
सभागृहाम ये ओरडायच. आ ह  सिमती नेमतो, आ ह  हे करतो, आ ह  ते करतो, पुढे काय. 
कधीह  शासन या वषयाला गांभीयाने घेत नाह . उदया महापािलकेम ये काह  चोर  झालीतर 
याला जबाबदार कोण आहे हे सु दा आयु  साहेब ल ात घेतले पाह जे. या वषयाम ये 
उंदराची काय मोठ  टोर  झाली ते आ हांला काह  कळालच नाह . हाफक न कंपनी एक उं दर 
३५ पै. ला देती आ ण इकडे १३५ . ला उंद र यायला लागलेला आहे. न क  उं दर इ प टेड 
आणणार क  काय. क  काल दौ-याव न आलेले आहेत तीकडून पासल होणार आहे असंह  काह  
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कळायला तयार नाह . न क  उंद र घेणार कुठून. आयु  साहेब हा ाचार रोखणे आपले 
काम आहे. आपण या शोभे या पदावर आलेला नाह त. आपण या महानगरपािलकेच,े पंपर  
िचंचवड शहराचे आपण जबाबदार नागर क आहात, जबाबदार आयु  आहात. या शहरात 
चांग या वाईट महानगरपािलके या मा यमातून घडणा-या घटना याला सव वी जबाबदार 
आपण असणार आहात. हणून आप याला वनंती आहे क  या दो ह  वषयाचे काय झाले, 
सिमती नेमली, कोणावर काय कारवाई केलेली आहे. जो या ठकाणी कामाला न हता याला 
बडतफ केलेले आहे.  या कामाशी याचा काह ह  संबंध नाह . या टाईमाला तो कामगार 
बाहेर गेला यावेळेला  चोर  झाली आहे.  चोर सोडून स यासाला फाशी दे याचे काम या 
महानगरपािलकेचे शासन करत आहे. याम ये आपण डोळे झाकता क  काय असाह  आरोप 
आहे साहेब. चोर  यांनी केली याला सजा शंभर ट के दया आ ह  कधीह  हणणार नाह  का 
सजा केली हणून. परंतु एखादा नाहक भरडला जाणार असेलतर यावर सु दा आपण 
कटा ाने नजर ठेवली पाह जे.  साहेब आज आपण बाहेरचे दौरे केलेले आहेत, काय दौरे केले 
ते आपण पण सांगाव आ ण आयु  साहेब आपण पण सांगाव. बाहेर आपण काय काय 
पाह ल, शहरात काय काय करणार आहेत या या बाबतीत डे हलपमट काय आणणार, या 
दौ-याचे काय फलीत आहे, या ठकाणी आपण काय पाह लं, आप या शहरात काय भर 
टाकणार याचा खुलासा करावा. या उपसूचना दले या आहेत या आ ह  पण थोडयाफार 
ऐक या, कोणाचा कोणाला ताळमेळ आहे का नाह  हे आ हांला मा हत नाह , काय दले ते पण 
मा हत नाह . आ ह  अनेकवेळा सांगीतल क  उपसूचना वाचत असताना या भागातील 
उपसूचना आहेत या संपुणपणे वाचा यात. वषयपञीका आम या समोर आहे वषयाबाबत 
आ ह  बोलणार नाह  परंतु उपसूचना पुण वाच यासाठ  काय अडचण आहे, तु ह  करणार 
आहेत परंतु जी काह  उपसूचना असेल ती संपुण वाच यासाठ  काय अडचण आहे. 
वाच यासाठ  पंधरा िमनीट लागतील, एक तास लागेल यासाठ  आपण बसलेलो आहोत. 
वषयाला अनुस न उपसूचना आहेत का याची शहिनशा करावी. या वषयाला या उपसूचना 
लागू होतात का याची पण आपण शहिनशा क न या उपसूचना या यात अशी आप याला 
वनंती करतो. आयु  साहेब, उंद र करण मगर, अजगर चोर  याचे काय झाले याचा खुलासा 
करावा. 
मा.िमनल यादव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  तु ह  उपसूचना 
देतात या मंजूरह  करतात. वधी सिमतीम ये आमच े ठराव दाखलह  क न घेत नाह त. 
या या ब ल तुमचे अिभनंदन, क  तुम या उपसूचना तु ह  घेतात.  एवढेच सांगायचे आहे 

क  आम या अ भागाम ये मोकाट जनावरे पकड यासाठ  एकच गाड  आहे. डॉ टरांना मा हती 
आहे मोकाट कुञी पकड यासाठ  आठ आठ दवस क ले ट क न सु दा र पॉ स नीट 
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िमळत नाह . यासंदभात गाडया कती अ हेलेबल क न देणार आहात. एवढया मोठया 
भागासाठ  एखाद  गाड  ठेवता, कसं काय होणार आहे. याचा खुलासा करावा.  

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  आज या जीबी म ये 
ाणी संगोपनाचा वषय आलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा ऐर या हा खुप मोठा 

आहे आ ण हा ऐर या मोठा अस यामुळे व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये ामीण भाग 
समा व  के यामुळे आप या ामीण भागाम ये जनावरांची सं या मोठया माणात आहे 
यामुळे अजून शेतकर  या ठकाणी शेती करतात कंवा दु ध यावसाय असेल यामुळे 

जनावरांची सं या मोठया माणात आहे. आतापयत काह  ामीण भागाम ये जनावरांचे 
दवाखाने अदयापपयत नाह त यामुळे मी मा.महापौर साहेबांना वनंती करतो क  ामीण 
भागाम ये मोठया माणात जनावर अस यामुळे या ठकाणी जनावरांचे दवाखाने हावेत ह  
न पुवक वनंती करतो. या ठकाणी समजा जनावरे जर दगावलीतर डॉ.गोरे साहेबांना फोन 
करावा लागतो.  मग गाड   दघीम ये असणार मग ते जनावर काह  अजाराने मेलतर फुगलेले 
असणार. चार तासानंतर ती गाड  या ठकाणी येणार आ ण ते जनावर उचल या जाणार.  
यामुळे या ठकाणी जनावर मे यानंतर सु दा याची हेळसांड होते. यामुळे या ठकाणी 

नवीन जनावरांचे दवाखाने चालू करावेत अशी वनंती करतो. दुसरा वषय हणजे या ठकाणी 
जनावरांचे संगोपन हावे हा वषय ामीण भागाम ये घेणे गरजेचे आहे. यामुळे ते वषय 
घेतले पाह जेत. चांगले चांगले वषय या ठकाणी सिचन िचखले असतील, मंगलाताई असतील, 
द ाकाका असतील यांनी सांगीतलेले आहेत. बरेच वषय उलगडलेले नाह त. सव उपसूचनांचा 
खुलासा होईल. जु या सवई काह  काह  अजून या सभागृहत आहेत यामुळे याच प दतीने 
सभागृह पुढे चाललेले आहे पण आम या चुका आ ह  सुधा न घेवू. भ व यकाळात देखील 
२०१९ येणार आहे ते आ हांला देखील मा हती आहे. कामे चांग या प दतीने चाललेली आहेत. 
या ठकाणी तुम या भागातील काह  काम असतीलतर तेह  सांगावीत. २०१९ म ये सीएम 

सु दा भारतीय जनता पाट चा आ ण पंपर  िचंचवडचा होवू शकतो यामुळे कामे चांग या 
प दतीने चाललेली आहेत. या शहरातील माट िसट  लवकरच आ ह  करणार आहोत याचे 
सा ीदार आपण सवानी हावे हेह  या िनमी ाने तु हांला सवाना सांगतो, ध यवाद. 
मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला एक वचारायचे 
आहे माझ अ ान असेल या वषयाब ल. मला एवढ वचारायच आहे क  असे ओघम वषय 
आणता येतात का. कामा या तरतूद म ये वाढ कर याबाबत मा यता दे यात येत आहे. हा 
मलाह   पडला आहे क  न क  वाढ कती, का हे पस ीसच तु हांला तीकडे वळवायचे 
आहेत. न क  वाढ कती करायची एक कोट  का दोन कोट  करायची, कती तु हांला ितथ  
तरतूद अपे ीत आहे. याची मा हती िमळावी. मगर  ब ल मी काह  बोलणार नाह , उंदरा 
ब ल मी काह  बोलणार नाह , अजगरा ब लह  मी काह  बोलणार नाह . परंतु पंपर  िचंचवडचा 
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जो ज हाळयाचा वषय आहे जे मोकाट जनावर मग गाई असतील, कुञी असतील जेणेक न 
राञी कामगार वगाचे जा तीत जा त ऍ सीडट होतात. जुना टे को रोड आहे तेथून जे टे कोचे 
कामगार राञीची डयूट  क न येतात, मोकाट कु यामुळे बरेचसे ऍ सीडट तेथ ेहोतात. डॉ.गोरे 
साहेबांनी अतीशय चांगले काम केलेले आहे, आ ह  फोन के यानंतर लगेचच यांनी कुञी 
पकडलेले आहेत. यांच ेदेखील संगोपन करणार आहात का. पकडतात लांब नेऊन सोडतात ते 
परत येतात. या जनावरांना या ठकाणी जागा देणार आहेत का. गाई, कुञी याचा खुलासा 
करावा. याम ये कती वाढ आहे हे सांगावे. 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. प ह यांदा वनंती 
आहे क  आपण सभागृह चालवत असताना सभाशाखे या िनयमा माणे आपण सभागृह 
चालवाव ह  पह यांदा मा णक  इ छा आहे. दुसर  गो  अशी आहे क , या उपसूचनां या 
नावाने भारतीय जनता पाट  असेल, बाक चे लोक असतील जे डंका पटवत होते क  
उपसूचनां या नावाखाली काह ह  करता, उपसूचने या नावाखाली ाचार करतात, उपसूचना या 
नावाखाली आंनाग द  कारभार करतात, उपसूचनां दारे महापािलकेचे वाटोळे केले, उपसूचनां दारे 
सव गो ींचा स यानाश केलेला आहे अशी डंका पटणार  ह  भारतीय जनता पाट . व छ 
कारभारा या नावाखाली चुक चे काम,  कारभार कसा करता येईल याचे उ म उदाहरण 
हणलतर या दले या उपसूचनां. यावेळेला सभागृहाला कोणतीह  गो  ात नाह  तो वषय 
वषयपञीकेवर नाह , पटलावर नाह . जो अजडयावर वषय आहे या वषया या अनुषंगाने 
उपसूचना दे याचा एक य  असतो परंतु ती उपसूचना संपुणत: वाचली गेली पाह जे. ती 
उपसूचना सभागहृाला समजली पाह जे. या उपसूचने मागचा हेतू काय हे कळले पाह जे, या 
कोण या भागातील उपसूचना आहेत ती याला कळली पाह जे. कोण या स मा. 
नगरसेवकां या भागातील उपसूचना आहे ती कळली पाह जे. या सगळया गो ी अवगत 
झा यानंतर तु हांला असले या तुम या बहुसं ये या मतांवर आप या ताकतीवर तो वषय 
रेटून नेता येतो हे मा या सार यांना समजत परंतु बहुसं ये या मतावर, जोरावर आपण  
कारभार करत असताना, काम करत असताना आपण काह  चुक चे करत नाह ना याचे भान 
ठेवणे तीतकच गरजेचे आहे. तु ह  उपसूचना दया तो तुमचा अिधकार आहे पण उपसूचना देत 
असताना उपसूचना ह  समजली पाह जे, उपसूचना ह  कळली पाह ज.े व छते या नावाखाली 
कारभार चालू असताना ामा णकपणे ती वाचली गेली पाह जे, ती समजली गेली पाह जे. ती 
ग धळाम ये वाचून तीच िशषक समजणार नाह , तो वषय समजणार नाह . आपण काय 
वग करण करतो ते कळत नाह . आपण काय र  करतो हे कळत नाह  अशा प दतीचा 
कारभार हणजेच अनाग द  कारभार. आ ण हे जर तु हांला बहुमता या जोरावर करायच 
असेलतर या चुक या कारभाराला आ ह  िन त यायालया म ये दाद मागणार. एखादया 
कामाची वकऑडर झाली का, एखादया कामाची िनवीदा िनघाली का, एखादया कामाचा आपण 
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ऍड हा स दलेला आहे का आ ण ते काम आपण वग करतोय का, ते काम आपण र  करतोय 
का. ह  कोणती नवीन था आपण पाडललेी आहे. जर एखादया कामाचे भुिमपुजन झालेलं 
असेल, स मा.मं यांनी भुिमपुजन केलेलं असेल या ठेकेदाराला वकऑडर दली गेली असेल 
याम ये एकोणीस, वीस दु ती असेलतर आयु  साहेब यांचा अिधकार आहे ते क  शकतात. 

परंतु ते काम र  करायचे, ती तरतूद दुसर कडे वग करायची, असे करायचे असेलतर माझ 
आवाहन आहे तु हांला जो आता भ -श या या ठकाणी आता खांब उभा केलेला आहे तो 
पण रा वाद  काँ ेस प ा या बळावर केलेला आहे. तो खांब पण खाली काढा. ती िनवीदा पण 
र  करा, या ठकाणी ीज होणार आहे या ठकाणी तुम या भारतीय जनता प ा या लोकांनी 
भा य केलं होतं क  खुप मोठा ाचार झालेला आहे. उलट तुम या थायी सिमतीने याम ये 
पैसे जोडून, दुसर काम याम ये जोडून अिधकच कोटयावधी पये वाढवून तेच काम तु ह  
दलं. मग का तु ह  ते काम करता. आजपयत जे रा वाद  काँ ेस प ाने या शहरात मोठमोठे 
क प, भूिमपुजन केले याच गो ीच नाव आ ण फायदा तु ह  घेता. तु ह  कोणते नवीन 
क प केले. तु ह  इकडचे बजेट तीथ ंआ ण तीथलं बजेट इथ.ं इकडची िनवीदा र  करा 

तीकडची िनवीदा करा  उलटा कारभार करतानां. तु ह  सांगता का छाती ठोकून क  आ ह  हे 
काम केल. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क  जे जे वषय आहेत ते पुण नीट 
वाच यासाठ  सांगावे, तु हांला वाचायचे नसतीलतर आ ह  यायालयात या या वरोधात दाद 
मागणार आमचा सवाचा वरोध न दवून यावा. आमच प  हणणं आहे क  वाचले या 
उपसूचना सभागृहाला कळले या नाह त या उपसूचना पु हा वाच यासाठ  सांगा यात आ ण 
मग तुम या लोकशाह या बळावर तु ह  जो काह  तु हांला काळा कारभार करायचा आहे तो 
तु ह  करा. अ यत: आ हांला कोटाम ये गे यािशवाय पयाय नाह .  
मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथाने  
आज सभागृहाम ये वषयाला सुरवात करणा-या सिचन िचखले यांच खरच कौतूक केल पाह ज.े  
हणजे कालपयत जे जे वा य या सभागृहाम ये आ ह  बोलायचो ते आता वरोधकां या 

त डातून ऐक यासाठ  िमळते. सगळयात मह वाचे हणजे उपसूचना संपुण वाचावी, हणजे 
अचानक मोठा सुखद ध का आहे. हरकत नाह , यांना असं वाटत उपसूचना संपुण वाचावी 
लागत,े वाचावी हे रा त आहे. आपण सु दा आ ह  आम या पर ने शंभर ट के य  क  
परंतु यांनी पंचवीस वष हे सभागृह उपभोगल ं यांनी कधीह  उपसूचना आखंड वाच या नाह त 
या सभागृहात सद य आहेत यांनी सांगाव े क  उपसूचना वाचली का कंबहूना आ ह  
सभागृहाचा वेळ वाया जाऊ नये या या या या भागातील उपसूचना असतात सभागृहाचा 
पुण वेळ जाऊ नये  उपसूचना संल न असलेतर न क च आयु  साहेब यावर सह  करतील 
संल न नसेलतर या वकारणार नाह त. यां या आजपयत या ढगाने उपसूचना आहेत. 
वषय आहे जागा ता यात घे याचा आ ण यांची उपसूचना आहे र ता ता यात घे याची. असे 
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एकना अनेक वषय सभागृहात झालेले आहेत आ ण आज यां या त डून ह  अपे ा आहे. परंतु 
एक मनोमन समाधान िन त आहे क  यांना कमान आम याकडून अपे ा करावेशा वाटतात 
यामुळ खरच बहल साहेब तुमचे मनापासून कौतूक. आ ह  आम या पर ने कर याचा य  

क त. परंतु अपे ा कोणाकडून करतो जो माणुस काम कर याची कुवत ठेवतो कंवा जो अपे ा 
पुण करेल यां याकडून अपे ा ठेव याच काम आहे आ ण मला वाटतं सभागृह नेते असतील, 
मा.महापौर साहेब, तु ह  ते इ लीमट करायला हरकत नाह  असं मला वाटतं. तुमच कौतूक 
क  जे वा य आ ह  बोलून कंटाळलो, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या सभागृहाम ये 
एक वषय होता या वषयाला उपसूचना होती, याच सभागृहात घडलेलं आहे. आशाता ची 
उपसूचना वगळून बाक चा वषय मंजूर आ ण हे घडलेले आहे. यामुळे यांनी आता आ हांला 
काह  िशकऊ नये अशी ामाणीक इ छा वाटते. यामुळे कोण पारदशक कारभार करतात का, 

ाचार करतात का इतके ाचार केले, तीतके ाचार केले हो बोलण खुप सोप आहे. 
काढावेतना मु े आमचे पण. आ ह  नावािनशी, िनवीदेची र कम, माणुस हा डु लीकेट सगळया 
गो ी आ ह  नावािनशी ओपन करत होतो. यांना ते जमलेल नाह , मोघम बोलण ेफार सोप 
आहे हे झाल, ते झाल, हे केलं, ते केलं. अस हणून कोणतीह  गो  होत नसती यांनी सु दा 
पुरा यािनशी िस द करावं.  येक गो ी आ ह  आम या पर ने शंभर ट के िस द केली आ ण 
याच वेळेला आ ह  बोट उचलल. कधी मोघम ग पा मार यासाठ  सभागृहाम ये टाळया 

वाजव यासाठ  आ ण टाळया िमळव यासाठ  कधीच आ ह  बोललो नाह त. संपुण 
सभागृहाम ये आज  िचखले यांनी वषय काढला. ख-या अथाने ाणी संगोपन झाले पाह जे 
परंतु यांचे बोल याला आज वेगळे वळण देत मला काह च बोलायच नाह , मला काह च 
बोलायच नाह , तु ह  जे वा टेल ते करा, तु ह  करणारच आहात असं हणता हणता जेवढ 
मनातन बोलायच होत तेवढ बोल याचं सुख घेतलेल आहे. परंतु मगर च करण सांगत आ ण 
खरच आज खुलासा करायचा आहे येथे मग ते मगर च करण असेल कंवा वषार  सापाची 
त कर  असेल, सापांचा मृ यू असेल हे सगळे वषय  कोणा या काळात घडलेले आहेत हे 
सु दा या सभागृहात कळायला पाह जेत आ ण या यावरती काय कारवाई केली कोणाला 
स पे ड केल गेलं, कोणाची चौकशी झाली, या यावरती अंतीम िनणय काय झाला हे सु दा 
आज या सभागृहाला सांगावे. हणजे कोणी काय केल याचा लगेच पारदश  कारभार आ ह  
भारतीय जनता पाट या मा यमातून करतो हे जनतेला सु दा कळालच पाह ज.े फ  बोलायच, 
“उचचली जीभ लावली टाळाला” असं होत नाह . हे स मा. सभागृह आहे. या सभागृहाम ये 
कुठेतर  चांग या वषयाला वाचा फोडणे, चांग या वषयावर चचा करणे चुक असेलतर 
िन तपणे चुक हणून दाखवली पाह जेत आ ण ती सु दा मोठया मनाने वकारली पाह जे. 
परंतु पंचवीस वष या गो ी के या गे या या यावर काह  चौकशीचा आयोग नाह  या यावर 
कधी मा हती नाह , या यावरती शासनाची नेमणूक नाह , या यावरती कोण याह  गो ीचा 
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फुल टॉप लाव याचा यांना सवय नाह  आ ण यांनी माञ आम याकडून अपे ा करतात. 
परंतु खरंच कौतूक वाटत क  तु ह  आम याकडन अपे ा करतात या आ ह  अपे ा पुण क  
शकतो याची खाञी िन तपणे तु हांला आहे आ ण हणून माला वाटतय या ठकाणी हा वषय 
आहे. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, मगर चोर ला गेली ते कोणा या भागात आहे, 
सापांची त कर  झाली ते कोणा या भागात आहे. कमान भागाची  नगरसेवक/नगरसेवीका 
हणून ते माझ अ  कत य होतं क  याचा छडा लावला पाह जे. का लावला गेला नाह . 

पेपरला मोठमोठया बात या या काळात गाज या क  आंतररा ीय माकटम ये सापां या 
त कर ला मोठा भाव येतो आ ण वषार  सापांची त कर  केली गेली आ ण याचे पुढे काय 
झाले. असे एक नां अनेक मु े यां या काळात घेतले यांनी आ हांला सांगावे. िन तपणे 
स ले कोणी आ हांला दयावेत यांना काम कर याची मानसीकता आहे आ ण ते परंपरेनी 
आलय मग तुम याकडन अपे ा करणं साहजीकच आहे. या सभागृहाम ये आ ह  िनवडून 
आलेलो आहोत ते फ  सामा य नागर कां या  कामासाठ , यांनी आम यावर दाखवले या 
व ासासाठ . आ ण हणून या या ठकाणी आ हांला नागर कांसाठ  पारदशकता दाखवायची 
गरज वाटेल या या ठकाणी शंभर ट के आमचा भारतीय जनता पाट चा येक नगरसेवक 
आप या भागात असेल, आप या सभागृहात असेल पारदशकता दाखव या िशवाय राहणार 
नाह . ाचार केला हे बीनबुडाच ेआरोप कोणाचेह  आ ह  वकारणार नाह त हे या ठकाणी 
ठणकावून सांगते आ ण थांबते. जय ह द, जय महारा . 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हे आ या 
जनतेचे सभागृह आहे. येथील वट, वाळू, जे काह  लायवूड लावल असेल हे कोणा या 
मालक चे नाह . हे आम या कारक द म ये असं झाल, तुम या कारक द त तसं झाल. माणस 
ह  कोणीह  असू शकतात. आज असं असत उदया तसं असतं. आ ह  असं क  शकतो आ ण 
तु ह  तसं क  शकता. कोण कुणा बरोबर तुलना करावी हे वत:कड आरशात जावून बघुन 
मग ठरवाव कोणी कोणाशी तुलना करावी ती. समोरचे लोक जे नवीन आलेले आहेत ते टाळया 
वाजवतात, बडवतात बाक याचा अथ असा होत नाह  क  आपण उचलली जीभ लावली 
टाळाला. कोण बोलत, कोण नाह  बोलत, काय वाटत, काय नाह  वाटत हे बोल यापे ा 
या या वॉडाम ये काय झाले यांनी बघाव. आ हांला जी चौकशी करायची ती केली,  

आ हांला या प दतीने वचारायच या प दतीने आ ह  वचारलं. मा.महापौर साहेब, सभागृह 
लोक हतासाठ चे सभागृह आहे. आ हांला सु दा ओरडता येतं. आ हांला फ  िश या देता येत 
नाह त. सभागृहाम ये, लोक ितनीधी आहोत आ ह . तुमचे सगळे िमनीटस काढून बघा. कोण 
काय बोलले कसे बोलले, कोणी कशाला उपसूचना द या कोणी कसला गैरकारभार केला, 
आ हांला गैरकारभार करायची गरज नाह  आ ण गरज न हती. काय केले व ठलमुत  
दाखव या फ . उगीचच काह तर  बोलायच हणून बोलू नये, वत:चे घरचे सभागृह 
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अस यासारख. आ हांला सु दा सभागृह नीट चालू दयायचे आहे. दरवेळेला तु ह  काय केले 
आ ह  काय केले. 
(ग धळ) 
मा.महापौर-  मंगलाताई तु ह  वषयला ध न बोलावे. बाक च काह  काढायची गरज नाह . 
सावकाश बोला. 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तु ह  मगाशी 
सु दा हे सांगायला पाह जे होते.  मगाशी यावेळेला बोलले यावेळेला तु ह  सांगायला पाह जे 
होते. तुमचे भूषण सभागृहाम ये सांगायची काय गरज आहे. आ ह  क  शकतो, आ ह  दाखवू 
शकतो, दाखवानां. 
(ग धळ) 
मा.महापौर- तु ह  वषयाला ध न बोलावे. खुलासा करायला मी सांगतो.  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तु ह  मगाशी का 
बोलला नाह त. तु ह  आता जे बोलता ते मगाशी का नाह  बोललात. मगर  गे या या या 
आठ मह या या कारक द म ये गे या आहेत. चौकशी आ ह  केली का नाह  ते सु दा वचारा.  
आयु  साहेबांना पञ दले का नाह  ते सु दा वचारा. हणजे काय आयु  साहेबांना काळच 
फासलं पाह जे आता फ . आमचा वॉड असेलतर आयु  साहेबांना काळ फासायला पाह जे का, 
आयु  साहेबांचे ते काम आहे, शासनाचे ते काम आहे. काय झाल आहे ते बघायच कोणाचं 
काम आहे, ते पगार घेतात. 
(ग धळ) 
मा.महापौर -  या कामाची चौकशी केली जाईल.  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. समोर या 
माणसांच आ ह  पण ऐकूण घेणार नाह त. मगाशी माझ बोलून झाल होतं, या यानंतर अस 
सांगीतल आ हांला फार आनंद वाटतो, आ ह  खुलासा करणार  मंडळ  आहोत, खुलासा करानां. 
मा.महापौर -   कती वेळा तेच ते सांगता. तु ह  वषय सोडून बोलू नका तु हांला दोनवेळा 
बोल यासाठ  दलेले आहेत. तु ह  तुमचे हणणे मांडावे. वषय सोडून बोलू नका.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषयपञीकेवरचा 
आजचा वषय, वाटले नाह  उपसूचना द यानंतर वातावरण एवढे गरम होईल हणून. कुठ या 
वषयाने वातावरण गरम झाले तेह  वषय सगळयानां या सभागृहात मा हती आहे. कोणी स ा 
कशी राबवली, काय राबवली िन तपणे गे या दहा ते पंधरा वषाचे आ ह सु दा येथे 
सा ीदार आहोत. मा.महापौर साहेब, आता या ठकाणी बरेचसे नवीन नगरसेवक आहेत. नवीन 
नगरसेवीका सार का स तेचे मी या ठकाणी मनापासून अिभनंदन करेल, क  यांनी उभ राहून 
मंगलाताईना सांगीतले आ ह  नवीन जर  असलोतर  या सभागृहात आ ह  िशक यासाठ  
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आलेलो आहोत. पंचवीस वष यांनी हे सभागृह पाह लेल आहे, चालवलेलं आहे अशा 
नगरसेवकांना सांग याची वेळ येवू देवू नये मा.महापौर साहेब, आ ण अशाच कारची माणहानी 
सभागृहाम ये सलग चे ा न करता आपण आपली पायर  ओळखून वागल पाह जे. सार काताई 
तुमचे अिभनंदन. मा.महापौर साहेब, अजगर चोर ला गेलेत, मगर चोर ला गेलेत, मोर मेले. 
ाणीसं हालय मा याच भागाम ये पाह जे. जेएनएनयुआरएमचे जे काह  क प असतील ते 

मा याच भागाम ये पाह जे, माझाच वॉड माट झाला पाह जे, माझाच वॉड मॉडेल झाला 
पाह जे, मी हणजेच सव. मी हणजेच महापािलका असे यांचे ीदवा य होते यांची आज  
या कारची अवहेलना नवीन नगरसेवकांकडून होते. 

मा.महापौर-   तु ह  वषयावर बोलावे.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, मी वषयावरच 
बोलणार आहे. या ठकाणी आयु  साहेबांना दमबाजी झाली, दमबाजी झाली मा.महापौर साहेब, 
आयु ांना काळ फासायचे का, ह मत असल बीनधा त काळ फासा., ह मत असलतर काळ 
फासा, ह मत असेलतर काळ फासायच.ं आयु  दौ-यावर पह यांदा नाह  गेल.े यां या 
कायकाळात सु दा खुप आयु  दौ-याला गेलेत. दोन-दोन, तीन-तीन मह ने दौ-यावरती होते. 
नगरसेवक गेलेत, फलीपी सला गेलेत, पंधरा पंधरा दवस राह लेत आ ह  नाह  बोललोत 
मा.महापौर साहेब, आ ह  नाह  वरोध केला. आ ह  ी समजून घेतली तुमची. समजून 
घे यासाठ  माणसाचे मन मोठ लागतं. आयु ांचे दौरे काढता, नगरसेवकांचे दौरे काढता. तु ह  
दौरे नाह  केले. तु ह  पैशाचा अप यय नाह  केला. तु ह  स यान वागता. आता योगेशभाई 
हणाले क  करायचे असतीलतर सगळेच ोजे ट र  करा. तु ह  काय ोजे ट केले रा वाद ने, 

या ठकाणी जे काह  काम केलं या नारळा या करंवटया सांभाळता सांभाळता आम या 
नाक नऊ आले. एकह  जेएनएनयुआरएमचा ोजे ट पुण नाह . काय करायच आ ह  याच. 
काय करायच आ ह  याच. या ठकाणी ाणीसं हालय उं दर खरेद . माग या वेळेस साप 
कशाने मेले, तर या उंदरावरती एचए कंपनी योग करत होती ते इ फे ट ह उं दर या 
सापांना खाऊ घातले हणून साप मेले. उपाशी राह ले हणून साप मेले. काय चौकशी केली, 
काय मागणी केली, कती वेळा धरणावर बसलेत, कतीदा मोचा काढला, काह  करायच नाह . 
सभागृहात पञकार बसलेले असतात हणून तु हांला भाषण करायचीत का, पह ली कृती करावी 
मग बोलावे. कृती न करता बोलू नका. साप मेले, अजगर चोर ला गेले, मोर मेले, या ठकाणी 
अनेक गो ीची तीथ त कर  झालेली आहे. यावेळेला तु ह  काय केल.े यावेळेसतर तु ह  
स ेत होता, यावेळेसतर तु ह  काह च केलेलं नाह . आज सगळया अपे ा आम याकडून 
करता कारण क  तु हांला सु दा जाणीव आहे. जे तु ह  क  शकला नाह त ते आ ह  क  
शकतो आ ण  हणून तु ह  आम याकडे मागणी करतात, अिभनंदन तुमच तु ह  आम याकडे 
मागणी करता. परंतु मा.महापौर साहेब, जे उं दर आपण खरेद  करतो यामुळे साप मेले, डॉ. 
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गोरे साहेबांना मी वचारल साहेब, आपण अशा कारे उं दर खरेद  करता. यां या 
शासनात या अख यार तला वषय आहे. आ हांलातर मा हती न हतं उं दर खरेद  करतात का 

काय करतात. आजह  नेटवरती तु ह  सच करा जे पांढरे उंद र आपण वकत घेतो या 
उंदराची कमंत २०० . पासून पुढे आहे. गावरान उंद र खाऊ घालत नाह त यांना. या 
सापाना पचले पाह जेत यां या त डात बसले पाह जेत हणून या  उंदराची लांबी कती, ं द  
कती तो कती जाड चा असला पाह जे याचे सगळे िनयम अट  आहेत या सं थे या ते सगळे 
पाळावे लागतात व यांना पांढरे उंद र खा यासाठ  दयावे लागतात. कमीत कमी आपण आरोप 
करताना आपण कती व छ आहोत ते तर  बघा.  व ठल खमाई मुत या पैशात घोटाळा 
झाला का, आ ह  हटल का यात पैशात घोटाळा झाला. आ ह  सांगीतल एकाच माणसाने 
तीन िनवीदा भर या आहेत आ ण या िस द पण झा यात. आता राह ल उपसूचनांम ये 
घोटाळा झाला होता का यावेळेला बीआरट एसचा मीअम बदलायचा वषय होता यात 
साडेचार हजार कोट चा घोटाळा झाला होता, होत होता आ ण तो रोखून धरला हे िस द झाल 
आ ण हणूनच या ठकाणी रा यशासनाकडन आप याला ते सु दा र  क न िमळाल. कती 
उदाहरण सांगू एक नाह तर  असे प नास उदाहरण सांगू शकते. पण उणी धुनीच काढायची क  
सभागृह पुढह  चालवायच आहे, हे शहर सु दा पुढे यायच ंआहे. काम करायच का तर शंभर 
ट के काम करायच. आ ण काम करताना मी माग या जीबीत सु दा सांगीतल होत तु ह  
पंचवीस वषात पाच ट के ड पी जर केला असेलतर या एका वषात आ ह  पाच ट के ड पी 
डे हलपमट करणार आहेत मा.मु यमंञी फडणवीस साहेबांनी श द दला होता क  एकवषात 
पाच ट के ड पी डे हलपमट करणार हणून आ ण हणून आ ह  इतके वषय हाती घेतलेले 
आहेत. मा.महापौर साहेब, या वषयाला या उपसूचना आले या असतील, आ ह  
तुम याकडनच िशकतो. घराम ये मुल काय करत आईवड ल कसे वागतात ते बघुन बघुन 
िशकत असतं. आ ह  सभागृहात आलो, आ ह  बघीतल क  तु ह  उपसूचना वाचतच न हतात. 
िसट  सटरची उपसूचना तर सभावृ ांताम येच घुसडली होती. यामुळे या शहराचे स मा. नेते 
आझमभाई पानसरे हे सु दा सभागृहात होते मी यावेळेला सभावृ ांत कायम करताना 
ऑ जे शन घेतले होते क  ह  उपसूचना सभागृहात आलीच नाह , सभावृ ांताम ये कशी आली. 
एक माजी थायी सिमती चेअरमन याम ये इ हा ह होते, या ठकाणी आझमभाई 
पानसरेनी सु दा ऑ जे शन घेतल क  िसमा सावळे या हणतात ते एकदम बरोबर आहे. 
खरंच ती उपसूचना सभागृहात वाचली गेली न हती. अजून कमान आ ह  तेवढ  खालची 
पातळ  गाठलेली नाह  आ ण गाठणार सु दा नाह त एवढ  शरम िन त आम या डोळयाम ये 
आहे. नाह  करणार आ ह  चुक च तसल काह . या सगळया उपसूचना या खेळाम ये  
तुम याकडूनच िशकलो. तु ह  जे वाचत होतात आ हांलाह  वाटत होत सभागृह हे असंच 
चालत.ं तु ह  पुण वाच या अस यातर, आ हांला वाटल असत आ ण आ ह  सु दा पुण 
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वाच या अस या. तुम याकडूनच आ ह  िशकून िशकून मोठे झालो. कारण क  तु ह  सांगतात 
आ ह  इत या वष सभागृहात होतो, तीत या वष सभागृहात होतो. तुम याकडून जे िशकलो 
ताई तेच करतोतनां. आ ह  तर  काय करणार. यामुळे आज जे पोटतीडक ने बोलतात 
तेवढयाच पोटतीडक ने आ ह  बोलायचो परंतु आ ह  वषयावरती बोलायचो, नावासह त 
बोलायचो. माझी आपणा सगळयांना वनंती असेल चुक या कारभाराला शंभर ट के वरोध 
करा, नाव या. परंतु उगाच “साप साप हणून भूई धोपटू नका”. एवढ च आप याला वनंती 
करते. मा.महापौर साहेब, हा वषय मांक १ आहे हा शासनाचा वषय आहे, यांचा अंतगत 
वषय आहे यामुळे हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा अशी आप याला  वनंती करते आ ण 
थांबते, जय ह द, जय महारा .  
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या सभागृहाम ये 
आ ह  वरोधी प ाचा कधीच आवाज दाब याचा य  केलेला नाह . योगेश बहल या 
प दतीने तु ह  बोलत होते, पारदशक कारभारा या ब लच आपल मत य  करत होते, खरतर 
आपण एकदा सभागृहाम ये बोललात. पु हा तु ह  हणत असालतर या सभागृहाम ये जे जे 
नगरसेवक िनवडून आलेले आहेत या सगळयांना बोल याचा तेवढा अिधकार आहे. आज 
यां या पोटाम ये दुख याच खरतर काह  कारण नाह . सभागृहाम ये जे वषय आणलेले आहेत, 
उपसूचनां या संदभात यांच हणण असेलतर मला असं वाटतय क   या सभागृहाम ये आपण 
िसट  ा सिमशन नावाची कंपनी आपण एवढयासाठ  आणतो. कोणाला कुठला ोजे ट कुठ या 
भागाम ये गरजेचा आहे, कुठ या वषयाची तीथ या लोकांना गरज आहे असे वषय आपण 

या सभागृहा या मा यमातून आणतो. खरेतर योगेश बहल तु ह  पंचवीस वष या सभागृहाम ये 
काढलेले आहेत. मला कधी कधी आ य एका गो ीच होतं आपण या सभागृहाम ये 
लोकशाह चा गळा घोटता हणतात अशा प दतीच हणणं आहे. माझी या सभागृहाला वनंती 
आहे क  भारतीय जनता पाट ला या ठकाणी जी स ा शहरातील लोकांनी दली ती लोकां या 
भ यासाठ  दलेली आहे. चार-दोन लोकां या फायदयासाठ  स ा ह  महापािलके या मा यमातून  
दलेली नाह . गे या सहा-सात मह यात ताई बोल या, परवा हा लाबोल या मा यमातून 
तुम या ने यांनी सांगीतलं. खरं आहे क  तुमचा अनेक गे या वषा पासूनचा कचरा उचल याची 
प र थती आम यावर आली. मला मा हती आहे क  शहरामध या लोकां या अपे ा 
आम याकडून आहेत. या अपे ा पुण कर यासाठ  आ ह  काम करतो. तुम या एका 
स ट फकेटची गरज नाह . या सभागृहा या मा यमातून माझी तु हांला वनंती आहे क  पुढ या 
काळाम ये या शहराम ये चांगले काम करणे लोकांना अिभ ेत असलेले काम कर याची 
जबाबदार  या शहरातील तमाम जनतेनी आम याकडे दलेली आहे. एखादा चुक चा वषय 
असेलतर तु ह  सांगायला पाह जे. आ ह  वागत करतो. फ  वरोध करायचा, सभागृहात 
आपणच बोलायच एखादयाचा आवाज दाबायचा अशा प दतीच काम खरतर तुम या सार या 
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िसनीअर महापािलकेत असले या ने यांकडून मलातर  अपे ीत नाह . सभाशा ञाच े िनयम 
तु ह  येकवेळ  सांगता. सभाशा ञाचे िनयम भाजपला मा हत नाह त. खरतर सभाशा ञाचे 
िनयम काय असतात हे तु ह  आ हांला सांगा तर . मी सु दा एकेकाळ  या सभागृहात होतो. 
मलाह  मा हती आहे क  आपण कशा प दतीने सभागृह  चालवायच,े या सभागृहात कोणाचा 
आवाज दाबला जातो, चुक या प दतीने काम केले जातात, आ ह  चुक या प दती या 
कामातून काह तर  आथ क फायदा कर याचा य  करतो, मला असं वाटत क  आ ह  
चुक या प दतीच काम या सभागृहा या मा यमातून िन तच शंभर ट के करणार नाह त. 
पारदशक कारभाराचा डंका आ ह  पटवला पारदशक प दतीनच या सभागृहाम ये आ ह  काम 
क  आ ण या शहरातील लोकांना ख-या अथाने वकास काय असतो अशा प दतीन 
दाखव याची जबाबदार  खरतर आमची आहे. आ ह  जर कामच केले नाह तर मला असं 
वाटतय क  या शहरामधली जनता ह  याच प दतीच काम, याच प दतीच उ र, याच 
प दतीचा आिशवाद दे याच काम सु दा करणार आहे. पाच वषाचा काळ आहे आता पण 
सुरवात केलेली आहे. तुम या ने यानी कुठल उ ाटन केलय हणून ते कॅ सल करत नाह त. 
एखादया कामाची खरच या भागाम ये गरज आहे का हेह  बघ याची गरज आहे. एखादया 
भागाम ये २०० कोट  जातात आ ण उवर त भागाम ये द ाकाका येथे आहेत, यांनी सांगावे 
यां या भागातील वकासा या ने काय केले. शहराचा वकास हा समतोल झाला पाह जे 

ह च ामा णक आमची भावना आहे. एखादया भागाम ये २०० कोट  . टाकायचे आ ण 
एखादया भागाम ये २ कोट  सु दा आपण देत नाह त. कुठेतर  समान याय दे या या 

नं, शहराचा सवागीण वकास हो या या न आप याला काम कर याची गरज आहे. 
मा.महापौर साहेब, मी वनंती करतो यांना बोलायचेतर बोलू दया, बोल या िशवाय दुसर ते 
काय करणार आहेत, आ ण  बोललेतर या सभागृहाचा मान, स मान, मयादा अशा प दतीच 
ओळखून आपल भाषण केले पाह जे. या महापािलके या मा यमातून आप याला या शहराची 
सेवा करायची आहे. मला वाटत क  आपण सेवा ामा णकपणे कर यासाठ  आपण सवजण 
क टब द आहोत. हा वषय मंजूर क न पुढचा वषय यावा.  
मा.महापौर-  उपसूचना वकारली का. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
(ग धळ) 
मा.महापौर -  यापुढे सव वषय पुण वाचले जातील. या उपसूचनेसह वषय मांक १ मंजूर. 
येथून पुढे वषय पुण वाचावेत अशी सभागृहातील सव सद यांना वनंती करतो. व डॉ. गोरे 
यांनी खुलासा करावा.  
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, तु ह  दलेला श द पाळा, पुढ यावेळेस नाह , पळपुटेपणा 
क  नका. वषय पुण वाचावेत.  
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(ग धळ) 
मा.महापौर-  योगेशभाई पुढ यावेळेस सव वषय वाचले जातील अशी स  ताक द सगळया 
नगरसेवकांना दलेली आहे. तु हांला उपसूचना वाचायची असेलतर यांना दयावी. येथून पुढे 
सभागृहात पुण वषय वाचावा. 
(ग धळ)                         
मा.डॉ.गोरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िनसगकवी ब हणाबाई 
चौधर  ाणी सं हालया या ठकाणी मंजूर अराखडया यानुसार नुतनीकरणाचे काम चालू 
असताना १६ नो हबर २०१६ रोजी र ववार या दवशी सप मे याची बातमी आलेली होती याचा 
पंचनामा केलेला आहे. मगर या प याच वयवष दड होतं. ती मगर च पल एका पंज-
यामधुन कुलूप तोडून चोर ला गे याचे द.ु २.३० वा. िनदशनास आलेले आहे. महापािलके या 
टाफ दारे या ठकाणी पोलीस चौक म ये त ार न द व यात आलेली आहे. द. १६ जुलै २०१७ 

ला दोन अजगर पहाटे या वेळेस चोर ला गे याचे सकाळ  ७ वाजता राऊंडवर आले या कमचा-
या या िनदशनास आल.े या संदाभात अ थापनेवर या कमचा-यावर सिमती या िनणयानुसार  
कारवाई कर यात आली. अिधकार  वगावरती वभागीय चौकशी, वग- ३ ला र. . ५०० दंडाची 
कारवाई आ ण वग-४ या कमचा-यांची सं या पाच आहे यांना येक  २०० . आ ण 
स हस बुकम ये न द घे यात आलेली आहे. मोरा या बाबतीत तो आजारपणामुळे गेला आहे 
याचा पंचनामा वन वभागाला कळव यात आला होता. या सव गो ी एमझेडए व सीझेडए 

नवी द ली यांना वेळोवेळ  कळवाय या असतात ते आपण कळवलेलं आहे. चोर या बाबतीत 
आपण पोलीसात त ार वेळ या वेळ  दलेली आहे. बेवारस कुञी आ ण ा या या बाबतीत 
आपण शासनाच े जे िनयम आहेत या िनयमा माणे कारवाई करत असतो. ऍनीमल बड 
कं ोलचे जे स आहेत याच असाधारण राजपञ आहे यात या िनयमावली माणे आपण 
काम करणं आव यक आहे. आताचा जो वषय आहे तो ा यांचे संगोपन क ा संदभातील आहे.  
हे क  सव कार या जाती या ा यासाठ , प ासाठ  आहे. हे संगोपन क  अ याव थ, 
आजार , अपघात त असेजर ाणी, प ी र यावर सापडले कंवा रह वासी ेञात सापडलेतर 
यांच जीवन सुसाहा य हावे या कोनातून हा नावी यपुण वषय ठेवला होता तो मंजूर 

झाला यासाठ  शासनाकडून अनुदान ा  झालेले आहे. हे पाळ व ा यांसाठ  नाह . हे फ  
आजार , अपघात त आ ण अ याव थ कंवा सांसग क रोगाने आजार  आहेत यांना आपण 
मानवी रह वासी ेञात ठेवू शकत नाह त या यासाठ  या दोन ते आड च ए कर जागेत 
संगोपन क  उभार याचा ताव होता, ध यवाद. 
मा.वैशाली घोडेकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा अतीशय चांगला 
वषय आहे. आजार  जनावरासाठ  करतात. पण आयु  साहेब आज खुप मोठा  पंपर  
िचंचवडम ये  मोकाट जनावरांचा आहे. यात अजून तरतुद तु ह  वाढवा आमचा वरोध नाह . 
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कारण आज ऍ सीडट झाले या माणसाला वचारलेतर एक एक मह ना तो हॉ पटलम ये पडून 
राहतो तर हे केवळ मोकाट जनावरामुळे होतं तोह  वषय याम ये यावा एवढ  माझी वनंती 
आहे. हे ज हाळयाच े  आहेत.  
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – १०२        वषय मांक – १ 
दनांक – २८.११.२०१७        वभाग – मा.आयु                 
                                                                                       

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक   
                 .लेखा/६/का व/९५०१/२०१७ द.२५/१०/२०१७ 
            २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .१२३० द.१/११/२०१७    

कायकार  अिभयंता, थाप य उ ान, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांनी 
. था/ड/का व/४४२/२०१७ द.३/८/२०१७ अ वये ज हा वा षक िनयोजनासाठ  सन २०१६-

१७ या वषाकर ता मनपास र. .३५ लाख िनधी ा  झालेला आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम कलम १०१ अ वये मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभे या मंजूर ने सन 
२०१७-१८ या मूळ अंदाजप कात जमा बाजूस र. .३५ लाख व उ ान वभागाकड ल गुलाब 
पु प उ ानाजवळ मोक या जागेवर ाणी संगोपण क  उभारणे पान .३८९ अनु. .२२७ या 
कामा या तरतुद त वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच अंदाजपञकात समावेश 
नसलेली परंतु करणे आव यक असलेली वकास आराखडयातील वकास कामे सन २०१७-१८ चे 
अंदाजपञकात समा व  करणेबाबत भाग . ३ च-होली, मोशी येथील वकास आराखडयातील 
खालील वकास कामे तसेच खालील न वन कामे अंदाजपञकात समावेश करणेस व कामास 
शासक य मा यता व आव यक तरतूद शहर वकास आराखडा या लेखािशषकातून करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र. . 

तरतूद र. . 

१ भाग . ३ येथील साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व पर सरातील र ते वकिसत 
करणे.   

७००००००० ५०००००० 

२ भाग . ३ च-होली येथील स ह नं. १३१ 
येथील आय.टू.आर. या बद यात ता यात 
आले या मनपा या जागेवर ल जलतरण 
तलावाचे थाप य वषयक कामे करणे 

८००००००० ५०००००० 
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(ट पा २)  

३ भाग . ३ च-होली येथील आर ण . 
२/८१ खेळाचे मैदान वकिसत करणे व 
थाप य वषयक कामे करणे (ट पा २)    

७००००००० ५०००००० 

  

 उपरो  वकास योजनेमधील र ते व आर ण वकिसत करणेकामी, अंदाजपञक य 
तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग .३ च-होली मोशी येथील वकास 
आराखडयातील र ते पुण वकिसत करणेकर ता खालील कामांना नावात बदल व शासक य 
मा यता वाढ व यास मा यता देणेत येत आहे. 

         

अ. . कामाचे नाव पानांक अनु
मांक 

मुळ शासक य 
मा यता 

आव यक 
शासक य 

मा यता र. . 

१ भाग . ३ साईमं दर, 
कोतवालवाड , च-होली 
गावठाण, वडमुखवाड  इ. 
भागात र ते वकिसत 
करणे.    

८२  ७००००००० २०००००००० 

२ भाग . ३ येथील 
स.नं.५१९ ते ४५७ 
पयतचा ३० मी. 
ड.पी.र ता वकिसत 
करणे.    

८२  १०००००००० ४५००००००० 

३ भाग . ७ च-होली 
येथील चो वसावाड , 
वडमुखवाड  १८ मी. 
र ता वकसीत करणे 
(स.नं.१४९ ते १५७)   

२७४ ८३ २००००००० २०००००००० 
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 उपरो  कामांचे समोर दश वले या र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच ‘ग’ ेञीय कायालयाकड ल कामांसाठ  सन २०१७-१८ या अंदाजपञकात खालील नमुद 
केले या कामातील वाढ व कामास व सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक 
सन २०१७-
१८ 

मुळ 
अंदाजपञक य 
र कम . 

सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम . 

 पान 
. 

अ.
. 

१ थेरगाव बापूजीबुवानगर 
येथील पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे दलीप 
वगसरकर अकॅडमी या 
प हेलीयनचे उवर त काम 
करणे.     

८० १०१ १०००००००/- ५०००००००/- 

२ थेरगाव म ये डांगे चौकात 
ी.छञपती िशवाजी 

महाराज पुतळयाभोवती 
युर स करणे तसेच 

सभोवतालचा पर सर 
सुशोिभकरण करणे.   

१५६ १२ २५००००००/- ३५००००००/- 

३ भाग . २४ थेरगाव येथे 
ड .पी. आर ण . ६२८ 
येथील खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे.   

७१ २५ ३०००००००/- ४०००००००/- 

  

 तर  वर नमुद केले या सन २०१७-१८ या अथसंक पात समा व  असले या कामांचे 
रका यात दश वले या वाढ व कामास व सुधार त अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  येथील आर ण . ५३ हे वाहनतळ व यापार  संकुलासाठ  
आर त आहे. सदर ठकाणी महानगरपािलकेने यापर संकुल बांधेणेचे कामाचे आदेश दलेले 
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आहेत. सदर इमारतीम ये बॅडिमंटन हॉल व इतर हॉल तसेच काह  दुकाने बांधणेत येणार 
आहेत. सदर पर सरात एक बॅडिमंटन हॉल अस याने या इमारतीम ये पु हा बॅडिमंटन हॉल 
बांध याची गरज नाह . तसेच पा कग आर णासाठ  व इमारतीमधील गाळयांसाठ  आव यक 
पा कग पुरेशा माणात सोडलेली नाह . तसेच सदर इमारतीम ये मेकॅिनकल पा कग बांधायला 
व देखभालीसाठ  खिचक असलेने महानगरपािलकेला परवडणार नाह . या आर णाला लागून 
बस टिमनलसाठ  आर ण आहे. बस टिमनल आ ण वाहनतळ व यापार  संकुलासाठ  
आर त असे दो ह  भूखंडासाठ  एकिञत इमारत पा कगचा वचार क न नगररचना वभागाचा 
अिभ ाय घेऊन बांध यात यावी यामुळे महानगरपािलकेस चांग या लॅिनंगने  इमारत बांधता 
येईल. या वर ल सव बाबींचा वचार करता सदर ठकाणी बांधणेत येणा-या इमारती या 
स या या लॅिनंगम ये मोठया माणात फेरबदल होणार आहेत. तर  स थतीतील िन वदा 
-६२/११- २०१६-१७ अ वये मे. ह .एम.मातेरे इ ा.यांना दलेले काम र  कर यास मा यता 

देणेत येत आहे.  

 कुला येथे अशाच प दतीने चांग या लॅिनंगने बी.ओ.ट . त वावर एक यापार  संकुल 
बांधणेत आलेले आहे. याच प दतीने बी.ओ.ट . त वावर सदर आर णात इमारत न याने 
लॅिनंग क न बांध यात यावी. तसेच इमारतीचे लॅिनंग अंितम करणेपुव  दाख व यात यावे. 
तर  आर ण . ५३ येथे यापार  संकुल बांधणेचे काम र  क न न वन इमारत बी.ओ.ट . 
त वावर बांधणेबाबत बी.ओ.ट . वभागास कळ व यात यावे तसेच बी.ओ.ट . त वावर ितसाद 
न आ यास महानगरपािलकेमाफत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.महापािलका सभेचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावाची अंमलबजावणी 
तातड ने करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच  सांगवी भाग . ३२ म ये स थतीत 
खालील माणे कामे गतीपथावर आहेत. िन वदा . ३१/२-२०१६-१७, ३४/०८-२०१५-१६, 
२३/१-२०१५-१६, ६२/१५-२०१६-१७, ६२/१४-२०१६-१७, ३१/१-२०१६-१७. सदर काम करतेवेळ  
काह  ठकाणी थािनक र हवाशांकडून अडवणूक होत आहे. यामुळे ह  कामे भाग . ३२ 
म येच मा.नगरसद यां या सुचनेनुसार व स लागारां या मागदशन व आव यकतेनुसार काँ ट 
अथवा डांबर करण अथवा पे ह ंग लॉकम ये तसेच एखादा र ता उपल ध न झा यास अ यञ 
यो य या ठकाणी काँ ट अथवा डांबर करण अथवा पे ह ंग लॉकम ये करणे व अ. . ५ 
मधील कामात घडयाळ बस वणे हे काम न करता इतर ठकाणी उपल ध जागेवर काम करणे 
यानुसार आव यक या ठकाणी डांबर करण क न घेणे व जागेतील बदल कर यास मा यता 

देणेत येत आहे. वर ल कामाची कायवाह  सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . २१ मधील उदयोगनगर, 
ेमलोक पाक, दळवीनगर भागात  नवीन पाईपलाईन टाकणे या कामाचा आदेश ठेकेदार मे. 

एच.सी.लंुकड यांना द.२३/१२/२०१६ रोजी देणेत आला आहे. यापुव या भाग . २१ म ये 
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ेमलोक पाक, दळवीनगर, उदयोगनगर इ. भागाचा समावेश होता. परंतु सदय: थतीत नवीन 
भागरचनेनुसार उदयोगनगर भागाचा समावेश भाग . १९ म ये आ ण ेमलोक पाक, 

दळवीनगर भागाचा समावेश भाग . १७ म ये झाला आहे. 

 स थतीत भाटनगर, िचंचवडेनगर, वा हेकरवाड , िशवनगर  व इतर काह  भागात 
पा या या सम या अस याने सदर भागात पाईपलाईन टाकणे आव यक आहे. तर  भाग . 
२१ मधील उदयोगनगर, ेमलोक पाक, दळवीनगर भागात नवीन पाईपलाईन टाकणे (िन वदा 
नो. .-५/२०-२०१६-१७) या कामातून भाटनगर, िचंचवडेनगर, वा हेकरवाड , बजलीनगर, 
िशवनगर  व इतर काह  आव यक असले या ठकाणी नवीन पाईपलाईन टाक यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषात खालील नमुद केले या कामांची 
आव यकता असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणे गरजेचे आहे. 

 

अनु. . कामाचे नाव पान 
./अनु.
. 

शासक य 
मा यता 

वाढ व 
शासक य 

मा यता 

एकूण 
आव यक 
शासक य 

मा यता 

१ पंपळे गुरव भाग . 
५७ येथील दापोड  पुल 
ते तुळजाभवानी मंद र 
ते सृ ी चौका पयतचा 
१८.०० मी. ं द 
र याचे अदयावत 
प दतीने नुतनीकरण 
करणे.  

५३/२६७ १०,००,००,००० 

 

१०,००,००,००० २०,००,००,००० 

                                                                  

 तर  वर नमुद केले माणे सन २०१७-१८ या मुळ अथसंक पात सदर कामाला वाढ व 
सुधार त शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच वाय.सी.एम. हॉ पटल येथे पद यु र 
पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, नवजात अभक वभागाचे नुतनीकरण  करणे, 
डॉ टरांचे िनवास थान नुतनीकरण करणे (भाग-२) या कामास सन २०१७-१८ या 
अंदाजपञकात र. . ५,००,००,०००/- एवढ  अंदाजपञक य र कम ठेव यात आलेली होती. सदर 
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काम करणेस व कामासाठ  येणारा खच र कम पये ५,००,००,०००/- स मा.माहपािलका सभा 
ठराव . ४२ द.२०/०६/२०१७ अ वये यापुव  शासक य मा यता िमळाली आहे. 

 वाय.सी.एम.हॉ पटलसाठ  शासनाकडून वाढ व ०.५० एफ.एस.आय.मंजूर झालेला आहे. 
या अनुषंगाने वाय.सी.एम. हॉ पटलमधील पद यु र पदवी अ यास मासाठ  नेमलेले 

आ कटे ट मे. शशी भू ॲ ड असो. यांचेमाफत सदर हॉ पीटल आवारात बांधणेत येणा-या 
बहुमजली वाहनतळ, कॅ ट न, नाईट शे टर व पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक 
कामे करणे तसेच ऑपरेशन िथएटर इ. चा एकिञत आराखडा तयार क न सुधा रत नकाशे 
१.५ (F.S.I) नुसार तयार करणेत येत आहेत. यानुसार सदर ठकाणी पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  व वाहनतळ, कॅ ट न, नाईट शे टर इ.साठ  बहुमजली इमारती या कामास 
सुधार त अंदाजपञक य र कम . ५०,००,००,०००/- आव यक आहे. सदरचे काम तातड ने 
करावयाचे अस यामुळे या कामासाठ  येणारा सुधा रत अंदाजपञक य र कम खच र कम पये 
५०,००,००,०००/- साठ  सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष  पान 
. 

अनु. . २०१७-१८ 
कामाची 
अंदाजपञक य 
र कम 

२०१७-१८ 
सुधार त 
अंदाजपञक य 
र कम 

१ वाय.सी.एम. हॉ पटल 
येथे पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे, 
नवजात अभक 
वभागाचे नुतनीकरण 
करणे, डॉ टरांचे 
िनवास थान 
नुतनीकरण करणे 
(भाग-२)    

वशेष 
योजना  

३६ २८३ ५,००,००,००० ५०,००,००,००० 

                   

 सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावाची अंमलबजावणी तातड ने करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच अ भाग वदयुत वभागाकड ल सन २०१७-१८ चे 
अंदाजपञकात पान . ७३ अनु मांक ७५ येथे “भ श  चौक ते मुकाई चौक कवळे 
BRTS कॉ रडॉर वर ल िशंदेव ती येथे उ डाणपुल बांधणेचे कामात अडथळे ठरणारे इएच ह  
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पायलॉन िश ट करणे” या कामासाठ  र. . ५ कोट  अंदाजपञक य र कम ठेवणेत आली आहे.  

तावासोबतचे पञात नमुद सदर कामासाठ   MSTCL कंपनीने र. . ७ कोट चे अंदाजपञक 
सादर केले आहे यामुळे सदरचे कामाची अंदाजपञक य र कम .७ कोट  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच भाग . ३ च-होली/मोशी येथील खालील नमुद केले या कामां या 
मुळ अंदाजपञकातील जागा बदल क न काम करणेस मा यता घेणे आव यक अस याने 
यानुसार १) भाग . ७ च-होली भोसलेव ती ते पठारेमळा १८ मी.र यावर सी.ड .वक 

बांधणे (िन .४५/१३-२०१४-१५ सु. .मा.९५०००००/-) या कामाऐवजी भागातील व वध 
ठकाणी पे हंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणे २) भाग . ७ च-होली फाटा र ता 
ते चो वसावाड  वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकसीत करणे. (िन वदा . २२/९-२०१६-१७ 
सु. .मा.२३०००००/-)  ३) भाग . ६ मोशी डुडूळगाव केळगाव पुलासाठ  गट नं. २०६ ते 
गट नं. २३१, १८ मी. ड .पी.र ता तयार करणे (िन. .३७/२९-२०१६-१७ सु. .मा. ७५०००००/-
) ४) भाग . ७ च-होली ते ड .वाय.पाट ल कॉलेज पयतचा ३० मी. ं द चा र ता डांबर करण 
करणे (िन .३७/४४-२०१६-१७ सु. .मा. ८५०००००/-) या कामाऐवजी भागातील 
अ त वातील व ता यात आले या र याचे खड करण व डांबर करण करणे या कामा या जागा 
बदलामुळे कामास सुधा रत शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ६० जुनी 
सांगवी येथे सरदार िशतोळे उदयानात दुमजली वरंगुळा क  बांध यात आले आहे. याच माणे 
उदयानात छञपती िशवाजी महाराजां या जीवनावर आधार त युरलची कामे कर यात आलेली 
आहेत. या उदयानात इतर थाप य वषयक कामे करणेसाठ  थाप य (उदयान) 
वभागामाफत र. . ९२,५४,३७६/- ची िन वदा माग व यात आलेली होती. या िन वदे अंतगत 
र. . १५.०० ल  पयतचे काम पुण के यानंतर नविनवािचत नगरसद य (न वन भाग . 
३२) यांनी यां या द.०७/१०/२०१७ रोजी या पञानुसार सदर उदयानात या िन वदेमधुन कामे 
कर याची आव यकता नसून, याच िन वदे मधुन यां या भागातील संत िशरोमणी उदयान, 
संत गोरोबा उदयान, मधुबन सोसायट  येथील उदयान व या उदयानासह कामे करणे 
अ याव यक अस याचे कळ वले आहे. यांचे समवेत य  चचा के यानंतर यांनी या 
उदयानात युर स व अ य थाप य वषयक कामे झालेली अस याने या उदयाना या  
िन वदेतील रा हले या र कमेचा विनयोग ता वत उदयानातील मह वा या थाप य वषयक 
कामांसाठ  करता येवू शकेल. या अनुषंगाने थाप य (उदयान) वभागामाफत भागातील 
अ य उदयानांची पहाणी क न याम ये करावया या थाप य वषयक कामांचा आढावा 
घे यात आला व या अनुषंगाने या ठकाणी करावया या कामांची अंदाजपञके तयार कर यात 
आली असून यासाठ  र. . ८०,५३,७७३/- इतक  खच अपे ीत आहे. 

 सदर िन वदेमधुन अ य उदयानात ता वत के या माणे कामे कर यासाठ  मा. वधी 
सिमतीने ठराव . २९ द.१५/०९/२०१७ रोजी मंजूर केलेला आहे परंतु सदर कामांचा खच हा 
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५० ल  पे ा जा त अस याने यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा 
ठराव .९४ द.१६.१०.२०१७ अ वये मंजूर  दली असून सदर ठरावाम ये खालील माणे दु ती  
करणेस मा यता देणेत येत आहे. १) भाग . ५७ पंपळे गुरव र या या कडेने पे ह ंग 
लॉ स बस वणे व र ता अदयावत प दतीने वकिसत करणे. २) भाग . ५७ पंपळे गुरव 
येथील वनायक नगर, कवडेनगर व इतर भागात पे ह ंग लॉ स बस वणे व र ता अदयावत 
वकिसत करणे. तर  वर ल माणे ठरावाम ये दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग १ िन वदा . १०/८-२०१४-१५ या चालू 
कामामधुन बोपखेल फाटा ते दघी जकात नाका या र याचे ं द करण व मजबुतीकरण 
करणेचे कामा या थळ बदलास मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत येत आहे तसेच 
बोपखेल फाटा ते आळंद  र ता वकसीत करणे भाग २ िन वदा . १०/२-२०१४-१५ हे काम 
मे.कृ णाई क शन हे ठेकेदार कर त आहे. सदर कामांमधुन या र यालगत या काटे 
कॉलनी . १ ते ५ व सं कार ुप येथील जोड र यांची कामे करणेबाबत 
मा.महापौर/मा.नगरसद यांनी मागणी केली आहे. यानुसार मा. वधी सिमती ठराव . ५५ 
द.१७/११/२०१७ अ वये मा यता िमळालेली आहे. सदर कामा या बचतीमधुन उपरो  नमुद 
के या माणे कामे करणेसाठ  कामामधील जागेतील थळ बदलास (Change of site) 
मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत येत आहे तसेच मा. वधी सिमती ठराव .५४ 
द.१७/११/२०१७ नुसार िन वदा . १५/३-२०१७/१८ चे कामा या बचतीमधुन दापोड -िनगड  
या र यावर ल बस थां याची उवर त कामे करणे या थळ बदलास (Change of site)  
मा यता िमळालेली आहे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 तर  बीआरट एस वभागातील उपरो  नमूद केलेनुसार चालू असले या कामा या  
बचतीमधुन कामे करणे या थळ बदलास (Change of site)  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.शारदा सोनवणे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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         वषय मांक – २ 

दनांक – २८.११.२०१७       वभाग- मा.आयु  

              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प    

                        . शासन/१/का व/६१४/२०१७,  द.२३/०८/२०१७ 
                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
      ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
   
 

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, 

द.२८/०४/२०१५ अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व 

मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार 
कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन मा यतेकामी सादर कर यात आले या 
. शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ तावा या अनुषंगाने 

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

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

तावास मा यता देणे यो य ठरणार नाह . 

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

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती 
सभा आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर 
केलेला ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

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

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

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

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

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

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

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक 
अहता व सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - 
एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत 
िशफारस केलेली आहे. यानुसार पदो नती सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची 
मा यता व शासन मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय 
यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे.   शासन 



47 
 
िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध झा या या दनांका रोजी 
( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता 
पदो नतीकर ता आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर 
सेवािनवृ  झा यानंतर द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक 
अहता धारण केलेले एकमेव वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल 
रॉय हे ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य 
वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता वचार करणे आव यक होते. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका सभा ह  िनयु  
ािधकार  अस याने सदरची बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत 

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

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.नामदेव ढाके  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.उषा मंुढे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 

 यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – १०३         वषय मांक – २ 

दनांक – २८/११/२०१७        वभाग- मा.आयु  

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

                               द.२३/०८/२०१७ 
              २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
         ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
 
            वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.   
 अनुकूल- ८१       ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------  
मा.माधवी राजापुरे -मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.    
     
ठराव मांक – १०४         वषय मांक – ३ 

दनांक – २८/११/२०१७        वभाग- मा.आयु  

         संदभ –  १) मा.अित.आयु  यांचे प  .औ सं/०१/का व/५४६/२०१७,  

                    द.१९/०९/२०१७  

                २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३९ द.६/११/२०१७ 
 

       महानगरपािलके या आय.ट .आय.मोरवाड /कासारवाड  येथे क  शासना या Craftsman 

Training Scheme (CTS) अंतगत िश ण दे यात येते. सदर क म अंतगत अ खल भारतीय 
कौश य पधा पर ा घे यात येते. िश णाथ नी कौश य पधम ये भाग घेऊन यां या 
कौश य गुणांना ो सा हत करणे याच माणे मनपा तथा आय.ट .आय.ला नावलौक क 
िमळवून देणे याकर ता ो साहनपर पा रतो षक योजना राब वणे यो य व संयु क ठरते. 
रा यशासनामाफत िनदेशक/गटिनदेशक कौश य पधा पर ा घे यात येतात. सदर पधम ये 
देखील िनदेशक/गटिनदेशक यांनी भाग घेऊन यां या कौश य मतेस वृ द ंगत करणे व 
ो सा हत करणेकामी  पार तो षक योजना सु  करणे तसेच िश णाथ ना िनयिमत 
िश णासह यांचे े ातील अ यावत वशेष िश ण देणे व यांचे ानात कौश य वृ  
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होणे या कर ता धोरण मसुदा ठर व यात आला असून संमत करणे आव यक आहे. तर  तावा 
सोबतचे “प रिश  ’अ’” अ वये िन त कर यात आले या धोरणास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सीमा चौगुले  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.                            

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तीन नंबर 
वषयाचे जे पर पञक आहे या याम ये  काय दलेलं आहे क  पंपर  िचंचवड ह तील उमेदवार 
यांचे वाष क शु क, पंपर  िचंचवड ह बाहेर ल उमेदवारांचे वाष क शु क आ ण महारा  रा या 

बाहेर या उमेदवारांचे वाष क शु क दलेले आहे. पंपर  िचंचवडचा आयट आयम ये आता ऑन 
लाईन प दतीने अज वकारावे लागतात. परंतु या याम ये एकसं याक  असली पाह जे. 
जा तीत जा त पंपर  िचंचवड याना ाधा य दयावे. असा तु ह  या याम ये भेदभाव कसा 
करणार. कुठलाह  असलातर  तो शेवट  वदयाथ च आहे. या याम ये तफावत खुप केलेली 
आहे. आपली मुल सु दा बाहेर या रा याम ये िशक यासाठ  जातात. इतक  तफावत असेलतर 
ती यो य ठरणार नाह . शेवट  तो वदयाथ  या कोनातून बघीतले पाह जे. आप या 
आयट आय म ये तो िशकलातर उदया तो कुठे कंपनीत लाग यानंतर तो पंपर  िचंचवडम येच 
राहणार आहे. मग इतक  तफावत १५००/- व २०,०००/- अशी तफावत आहे ह  मोठ  तफावत 
आहे.  हे कायदया माणे बसू शकते का. या याम ये कायदा स लागाराचा स ला घेतलेला आहे 
का, अशी तफावत करता येईल का. वायसीएम म ये तशीच प र थती होती. पंपर  
िचंचवड या नागर कांना ऍडमीशन िमळत नाह . परंतु हे ऍडमीशन िमळत नाह  याचा अथ 
बाहेरचे पेशंट घेत नाह  असा होत नाह . कायदयाम ये असे दलेले आहे का. का परत 
दु तीसाठ  येणार आहे. हणजे १२० पट पे ाह  जा त रेट आपण यांना लावतो.  हे 
आप याला कायदयाने करता येते का याचा खुलासा झाला पाह जे. पुढचा वषय सु दा 
आयट आयचाच आहे. पुव  पायगुडे सर होते यावेळेला सलग आयट आयला पह ला नंबर 
िमळायचा. या यानंतर मला वाटत नाह  या याम ये कुठला नंबर आला आहे. 
आयट आयम ये चांग या प दतीने चालले असे नाह . आ ह  मागे सु दा हणलो होतोत क  
नंबर घसरला कसा,  नंबर का येत नाह . ह  चचा पुव  सु दा झालेली आहे. परंतु या याम ये 
सु दा पाट ल साहेबांनी ल  घातले पाह जे  क  आपला नंबर का येत नाह . आयु  साहेब 
खुलासा करावा. १५००/- चे २० हजार इतक  आपण तफावत क  शकतो का.  कारण बरेचसे 
लोक महारा ाम ये आहेत महारा ाम ये नाह त, या माणे करता येणार आहे का नाह तर या 
अ प रपञकाचा काह ह  उपयोग नाह  असं मला वाटतं. खुलासा करावा. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथाने 
वषय मांक ३ चालू आहे व चचा ४ नंबरवर झाली का मग. हणज ेमलाह  कळाल माझी 
पण कुवत कुठ आहे ती मी कोणाशी बोलल पाह जे, कसं बोलल पाह जे. वषय नंबर ३ मंजूर 
करावा. कारण आजपयत वदया याना िश णास पाठ व यानंतर मग ते ज हा तर य असेल, 
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वभागीय तर य असेल या ठकाणी पाठव यासाठ  वदया याना आपण दहा हजार, पंधरा हजार 
आ ण पाच हजार असे पये दे याचा वषय आहे. या वषयला मंजूर  का दली पाह जे तर 
यावेळेस आ ह  आप या आयट आयकडून मा हती घेतली यावेळेला ल ात आल क  

आजपयत  २०१४ ला आपला एकह  वदयाथ  वभागीयला गेला नाह , २०१५ ला तीन 
वदयाथ  गेले व २०१६ ला चार वदयाथ  गेले अशा कारे यावेळेला आप या 
महानगरपािलके या आयट आयम ये साधारणत: ४०० ते ४५०  वदयाथ  िश ण घेतात आ ण 
आयट आय पास झा यानंतर बे ट टूडंट ऑफ द आयट आय अशा कारचा हा मानांक त 
असणार  ह  पधा आहे. याला एक िनयम असतो क  येक ेड मधले थम तीन मांकाचे 
वदयाथ  आपण पाठवायचे. जर दहा ेड असतीलतर तीस तर  वदयाथ  गेले पाह जेत. अशा 
तीस, चाळ स, प नास वदया याची याद  आपण आरओ ऑफ सला पाठवतो परंतु 
आप याकडच े मोचके तीन ते चार वदयाथ  जातात यामागचे कारण काय याची मा हती 
घे यास यावेळेस आ ह  सुरवात केली ते हा ल ात आल क  या ठकाणी  वदया याला 
तीन-तीन, चार-चार दवस तेथे रहावे लागते कारण ती लेखी पर ा, त ड  पर ा, ॅ ट कल 
या गो ीला फेस करावा लागतो. ते करत असताना कारण आयट आयत जाणारे शहरातील 
वदयाथ  गर ब कंवा आथ क या कमकुवत असणारे वदयाथ  असतात. अशावेळेला 
वदया याना आमदानी नसताना अशा कारचा खच करणे परवडत नाह  यांची कुवत नसते.  
परंतु या कुवतीला अनुस न यांना तीथ संधी िमळत नाह  आ ण हणून आपण हा ३ नं.चा  
वषय मंजूर करावा आ ण वषयाला ध न बोलायला या सभागृहात िशकाव अशी वनंती करते, 
ध यवाद.  

  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. वनल हेञे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक – १०५           वषय मांक – ४ 

दनांक – २८/११/२०१७        वभाग- मा.आयु  

                संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                          .औ सं/०१/का व/६३९/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                     २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४० द.६/११/२०१७ 
 

       महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व औ ोिगक िश ण 

सं था (मुलींची) कासारवाड  सं था NCVT, DGT. Ministry of Skill Development & 
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Entrepreneurship Govt. of India, New Delhi  यांची संल नता (Affiliation) ा  असून महारा  
शासनाची मा यता आहे.  महारा  शासन उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय . संक ण 
३३१५/  १७/ यिश ३, मं ालय, मंुबई ३२ दनांक १४ मे २०१५ अ वये रा यातील शासक य 
व खाजगी औ ोिगक िश ण सं थासाठ  ऑग ट २०१५ या स ापासून होणा-या वेशासाठ  
वेश िनयमावली व िश ण शु क िनयमावलीस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. 

सदर शासन िनणयां या अनुषंगाने महापािलके या औ ोिगक िश ण सं था कर ता “ वेश 

या व िश ण शु क धोरण २०१५ िन त कर यात येऊन यास मा.महापािलका सभा 
ठराव .८४९ दनांक २०/०४/२०१६ अ वये मा यता घे यात आली व वेश स  २०१६ पासून 

लागू कर यात आले होते. यानुसार वा षक एक त िश ण शु क औ. .सं था मोरवाड  
कर ता र. .२०,०००/- व औ. .सं था (मुलींची) कासारवाड  कर ता र. .१०,०००/- आकार यात 
येत आहे.  मा. थायी सिमती सद य तसेच स मा.नगरसद यांनी फ  वाढ कमी करणेची केलेली 
मागणी तसेच महानगरपािलके या क याणकार  योजनेतंगत येथील नागर क/ युवा पढ ला 
अिधकतम सेवा सु वधा उपल ध ्    क न दे या या ीकोनातून सुधार त वेश या व िश ण 
शु क िनयमावली धोरण २०१७ मसुदा तावा सोबतचे प   अ  माणे िन त कर यात 
आलेला असून यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सार का स ते -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथाने 
हा वषय अ यंत मह वाचा आहे. २०१६ ला वषय झालेला आहे क  आपण वदया याची फ 
वाढवली होती दहा आ ण वीस हजार पये अशा कारे वदया या या फ म ये अचानकपणे वाढ 
कर यात आली. यावेळेस याच महापािलका सभेने वषय मंजूर केलेला होता परंतु मला 
आजह  तो ण आठवतो मी तु हांला अवजुन सांगेल क  या वषयाला पञ अ जोडलेले 
न हते. अनावधनाने आमचहे  यावेळेला दुल  झाले असं हणावे लागेल. कबूलह  कराव 
लागेल सभागृहासमोर क  आ ह  या वषयावर चचाच केली नाह . खरतर ड लोमा सारखा 
वषय असेल कंवा ड ीचा वषय असेल हणजे एका वषाच ेिश ण असेलतर २० हजार दोन 
वषाचे िश ण असेलतर ४० हजार आप या आयट आयलाच भरावे लागतात. तेवढयाच 
पैशाम ये यात आजून दहा-वीस हजार . टाकलेतर ड लोमा सारख िश ण वदया याना 
बाहेर माकटला अ हेलेबल होतं. अशावेळेला वदया याना एवढ  मोठ  फ देणं यो य आहे का 
असा वषय या ठकाणी िनमाण झाला आ ण हणून मला वाटते थायी सिमती असेल 
माग यावेळेस वषय मंजूर झाला होता आ ण काह  पालक मा या घराशेजार च मह ला 
आयट आय आहे. मा या भागाचा वषय नाह .  शहरातून मुल यायचे आ ण सांगायच ेबाई  
कशाला एवढ  फ वाढवली आहे. आ ह  धुनं भांड  करतो एवढ  फ भरता येत नाह  मा या 
वॉडात मह ला आयटआय अस यामुळे मुली सु दा वीस वीस हजार पये असे दोन वषाकर ता 
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वीस हजार पये आ ण एक वषाचे दहा हजार पये देवून िशकवणं कतपत श य आहे या 
पालकांना अशी काह  यांची अव था हायची ते हापासून मला वाटतय पाट ल सरांना 
अनेकवेळा पञ यवहार केले क  आपण फ संदभात काय क  शकतो. यावेळेला मा हती 
घेतली पुणे महापािलकेला सु दा हा आदेश लागू होतो परंतु यांनी माञ यावेळेस तो वषय 
मंजूर केला नाह . यांनी सांगीतले क  आमचा आयटआय आम या शहरातील मुलांना 
िशकव यासाठ  आहे. आ ण मग पु हा याचा पाठपुरावा करायला सुरवात केली आ ण पाट ल 
साहेबांना सांगीतल तो वषय कसा िनयमात बसून कोण याह  कारचे याला फाटे न फुट या 
गेले पाह जेत. वदया याना कमी पैशात चांग या कारचे िश ण कसे िमळेल अशा कारचा 
वचार करावा असं ठरवल आ ण या प दतीने आज हा वषय सभागृहासमोर आलेला आहे. हा 
आप या शहरातील वदया या या अ यंत ज हाळयाचा वषय आहे मुलीसंाठ  २० हजार 
.दयायच े दोन वषासाठ  हे एखादया सामा य घरातील बाईला, धुनभांड  करणा-या बाईला 

श य नसतं. मुलांसाठ  ४० हजार . फ भ न याला आयट आयच िश ण देणं तेह  श य 
नाह  यामुळे नागर कां या, वदया या या हतासाठ  यांचा सवागीन  वकास झाला पाह जे. 
यांना बेसीक नौक-या तर  िमळा या पाह जे या कोनातू शहराने तो सु  केलेला एक 

अ यंत चांगला उप म होता. असा महापािलकेचा कुठेह  आयट आय नाह  परंतु आप या 
शहरात आहे आ ण आप या शहराच लौक क आहे. परंतु ते असताना सु दा आपण 
यां याकडन फ घेतलीतर िन तपण ेकाह  जागा, मागच रेकॉड या याम ये काह  जागा 
र  असले या दसून येतात. हणून मा.महापौर साहेब आपण हा वषय मंजूर करवा अशी  
मी वनंती करते.  

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयट आय या वषयाला 
अनुस न माझी वनंती आहे क  आप या शहराम ये आयट आय या अंतगत एमएस-
सीआयट च ेकोसस चालतात. या याम ये आपण ड ट पी, टॅली असे काह  सुरवात केली आहे. 
याम ये मह ला ओपन जर  असेल, आठवी पे ा जा त िशकलेली जी कोणी युवती असेल  
कंवा म हला असतील यांना आपण हे कोसस एकदम अ प दरात देतो, ड ट पी, टॅली, 
एमएस-सीआयट . पण यासाठ  सटर फार कमी आहेत आप या शहराम ये. तर  ते सटस कसे 
वाढवता येतील आ ण येक तीन मह याला याची महापािलकेतफ ऍड हायला पाह जे.   
या याम ये ऍडमीशन होतात तर ब-याचशा भागात मा हती नसते क  या वषयाचे लासेस 
कधी आहेत या गो ी मा हतीच नसतात हणून माझी आप याला वनंती आहे क  या 
वषयाम ये आपण ल  घालावे.  शहरात जा तीत जा त सटर कसे वाढवता येतील हे बघावे.  
मा या भागात एक सटर मी ीकर परदशी आयु  साहेब होते यावेळेला एक छोटस सटर 
आणल.ं दर दोन तीन मह याला मी ऍड करतो, मा या वैय क खचातून क  लासेस सु  
होणार आहेत याचे छोटे छोटे फलक लावतो क  जेणेक न म हलांना आ ण युवतीनां कळत 
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क  आता लासेस सु  होणार आहेत. तसा ािधकरणाम ये  लास आहे. चार पाच ठकाणी 
अजून शहरात आहेत परंतु लांब येणे-जाणे यांना जमत नाह .  वदयाथ ला काय पाह जे  क  
तो पाई कंवा सायकलने जावु शकतो अशा ठकाणी लास असेलतर तर तो एकदम        
यव थतपणे जावू शकतो परंतु आकुड ला लास आ ण िचंचवड टेशनला माणूस असेल कंवा 
आनंदनगरचा माणुस असेल आ ण  याला यायच असेलतर याला बसभाड दयाव लागत. तर  
या यावरती आप याला काय चांगल करता येईल हे करावे. 

मा.महापौर-   खुलासा करावा.  

मा.पाट ल ( ाचाय-मोरवाड  आयट आय) - महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय 
मांक ४ म ये प रिश  अ दलेले आहे. २०१६ म ये मा.महापािलका सभे या ठरावानुसार २० 

हजार फ  आकार यात येत होती. सदरची फ २०१५ या शासन िनणयानुसार खाजगी 
आयट आय या फ चे जे धोरण होतं यानुसार लागू केलेली हाती आ ण यानुसार फ  मंजूर 
कर यात आलेली होती. या वषयावर मा. थायी सिमती सभागृहात स मा.सद यांनी मागणी 
केली क  फ  कमी करावी. आ ण येणारा जो वदयाथ  आहे याच क याणकार  योजनेअंतगत 
यानुसार शासक य आयट आय म ये या माणे फ  आहे  १२००/- .पयत फ  असते 
यानुसार फ  आकारावी हणून सदरचे धोरण ता वत कर यात येत आहे. याम ये पंपर  

िचंचवड ह तील उमेदवार यांना १५००/- . फ  वाष क, पंपर  िचंचवड मनपा ह  बाहेर ल 
उमेदवार यांना ५०००/- फ  यावी आ ण महारा ा या बाहेर या उमेदवारास २०,०००/- असे 
आहे.  मुलींचा आयट आय कासारवाड  येथे १५००/- ह तील आ ण ह  बाहेरसाठ  ३०००/- 
केलेले आहे या माणे फ  वाढ तावीत आहे.   

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  आप याकडे 
ऍडमीशन कमी होत हो या मग कती ट के ऍडमीशन. मा या मा हती माणे २००६-०७ म ये 
एका दवसात कासारवाड चा मुलीं या आयट आयला मा. दलीप वळसे पाट ल यांनी परमीशन 
दली आ ण तो मुलींचा आयट आय आपण उभा कर याम ये यश वी झालो आहोत. साधारण  
एका ेडसाठ  १५० वदयाथ  भरतो. मा या मा हती माणे टोटल आपण १५० वदयाथ   भरतो 
१५० ची आपण मा यता घेतलेली आहे. मग आपण एवढ रा या रा याम ये फरक कर यापे ा 
वदया याना तु बाहेरचा तु इथला तु तीकडचा, यातले वदयाथ  येणार आहेत कती आ ण 
आप याला कती फ  िमळणार तशी. सरसकट १५००/- . फ  करावी अशी आमची मागणी 
आहे. फार मोठा फरक पडेल असं मला वाटत नाह  यामुळे सरसकट १५००/- . फ  करावी 
अशी मी उपसूचना देते.  
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मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  व. .४ म ये पञ 
अ म ये नमूद केले या वदयाथ  िश ण शु क सवासाठ  र. . १५००/- ठेवणेस मा यता 
देणेत यावी. 

मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते.  

मा.पाट ल ( ाचाय-मोरवाड  आयटआय) - महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एमएस-
सीआयट  वषयी सांगतो. नागरव ती वभागाकड ल मह ला व बालक याण, मागासवग य 
आ ण अपंग क याणकार  योजनेअंतगत सदर योजना राब व यात येते. तीच िनयंञण स या 
आयट आय मोरवाड कडे आहे. स या आप याकडे पाच एमएस-सीआयट  सटर आहेत यात 
वाढ करावी अस तावीत या यापुव च कर यात आलेल आहे आ ण याची ोसेस सु  आहे. 
कती सु  करावे हा धोरणाचा वषय आहे. ते सु दा धोरण आ ह  मा.आयु ांसमोर मांडतो 
आहोत. एमएस-सीआयट ची जी मंजूर ची या असते ती एमकेसीएल यांची परवानगी यावी 
लागत.े जोपयत ते परवानगी देत नाह  तोपयत आपण ते सु  करत नाह त. दरवष  ते 
परवानगी देत नाह त. यांनी आता ट केलेलं आहे. एक कंवा दोन मह याम ये यांची 
ऑनलाईन ोसेस सु  होते या एक ते दोन मह याम येच परवानगी यावी लागते. साधारण 
या कालावधीम ये सव फॅिसलीट सह त जर आपण ते सटर उभे क  शकलो नाह तर ते 

परमीशन देऊ शकत नाह त. जर आपण पुण धोरण ठरवून पुण फॅिसलीट  केलीतर आ ण 
कती सु  करावे असे जर माननीयांनी सांगीतलेतर िन त कारवाई कर यात येईल.                                          

मा.जावेद शेख -  महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आप याला परवानगी 
िमळत नाह  असे आपण सांगता. यव थत धोरण तयार क न आप याकडे कुठे कुठे जागा 
अ हेलेबल क  शकतात, कुठे कुठे आपण फिनचर क  शकतो असा दोन मह यात अहवाल 
तयार केलातर कमीत कमी पुढ या वष  तर   ह  योजना सवासाठ  आणता येईल.  पुढ या 
बजेटम ये तु ह  या गो ी क  शकता. एमकेसीएलला जर तु ह  तुमचे क टमर 
यव थतपणे दलेतर तुम या वभागा माफत सांगीतलेतर या या तारखेला ऍडमीशन सु  
होणार आहेत इत या इत या तारखेपयत ऍडमीशन राहणार आहेत, ऑनलाईन असेल कंवा 
ओ हरली असेल, फॉम भरणे असेल. पेपरला तु ह  बातमी देता क  म हलांसाठ  िशवणयंञ 
िमळणार, अमुक िमळणार, तमुक िमळणार मग या गो ीची पण पेपरला ेसनोट दयायला 
पाह जे, ते वेळोवेळ  दयावे. दोन मह यात अ यास करावा कती ठकाणी चालू क  शकता.  
याचा अहवाल मा.आयु  साहेबांना, मा.महापौर साहेबांना दयावा. तु ह  दहा जागा द यातर 

िन तपणे पाच तर  जागा येतील. आज यांची सरकार आहे, टेट ग हमटम ये सु दा यांचीच 
सरकार आहे एमकेसीएल या व र ांशी बोलयच असेलतर यांचे नेते बोलतील. आमदार साहेब 
बोलतील. काह  क न आप याला वाढ क न िमळू शकतात यात काह  अडचण नाह .  दोन 
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तीन वषापासून तु ह  काह  दाखवायलाच तयार नाह त. इ टरनेटचे कने शनची काय कंड शन 
आहे हे सांगावे.  या यासाठ  मुलांना   ए ॉ लास करावा लागतो. अनेकवेळा तुमचे पोटल 
खाली पडलेले असतात. यव थतपणे इ टरनेट सु वधा दली पाह जे. तु ह  ल  दले पाह जे. 
तुम या अंडरम ये येततर तु ह  याम ये ल  दल पाह जे. या या लासला आपण इ टरनेट 
कने शन देतो. कोण या कंपनीचे दयावे हे बघीतले पाह ज,े ते वेळोवेळ  बंद पडल नाह  पाह जे. 
बंद पडलतर तीन तीन दवस चार चार दवस यांचा माणुस येत नाह . मा या येथील माणुस 
पाठवून मा या येथून आऊटपुट घेवून  याला दयाव लागत. माझा इंटरनेटचा यावसाय आहे 
हणून मी थोड फार मदत करतो. सगळयांना नाह  क  शकत.  

मा.सिचन िचखले - महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता जो वषय  
मोरवाड  आयट आयचा जावेद शेख यांनी सांगीतला. एमएस-सीआयट  कोसस या संदभात सटर 
वाढ वले पाह जेत. यावेळेला जावेदभाईनी पह ले सटर चालू केले यावेळेला या सटरला 
ािधकरणातून, वा हेकरवाड तून, माझा से टर २२ चा जो प रसर आहे िनगड मधुन, 

साईनाथनगरमधुन हणा या सव प रसरामधुन सव वदयाथ  या ठकाणी िशक यासाठ  जात 
होते आपण जा तीत जा त एमएस-सीआयट चे जे कोसस आहेत कंवा एमएस-सीआयट या 
या जागा आहेत या वाढवा यात अशी वनंती करतो, ध यवाद.  

मा.िनलेश बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय मांक ४ या 
अनुषंगाने वषय आहे आता जावेद भाईने जो वषय सांगीतला. या भागाम ये आ हांला 
इ टरनेट भेटत नाह . िसट  जनीअरनां मी सांगू इ छतो क  रलाय स इ ा कचरच 
पंपर  िचंचवडम ये सगळ कडे काम चालू आहे. क  सरकारचा एक िनयम आहे. २ कोअर 
पंपर  िचंचवड महापािलकेतील सव ठकाणी उपल ध क न दयायचा असा िनयम आहे. याचा 
वापर का क न घेत नाह त याचा खुलासा िसट  जनीअरनी करावा.  महापािलके या शाळा 
आहेत यांना इ टरनेट  क न देवू शकतो, दोन कोअर ते देवू शकतो. यां या  
िनयमावलीम ये हे महारा  शासनाने िनयम लावून दलेले आहेत याचा खुलासा करावा. का 
आपण ते दोन कोअर वापरत नाह त याचा खुलासा करावा. 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या ठकाणी खरेतर 
थायी सिमतीम ये एमकेसीएलचे कती सटर असावे याब ल आमची खुप चचा झाली आ ण 

चचा करत असताना आ ह  पाट ल साहेबांना सांगीतले होते क  याचा आ हांला यव थत 
आराखडा दयावा. व ती पातळ वर जाऊन या ठकाणी आप याला  काम करता येईल यासाठ  
आराखडा तयार कर यासाठ  सांगीतला होता आज आपण सांगीतल क  तो तयार आहे. खरंतर 
स ेचा फायदा कती होतो ते सांगते. यावेळेला जावेद भाई या वॉडा म ये हे सगळे एमएस-
सीआयट चे कोसस चालू होत आ ण मला असं वाटायचे क  जावेदभाई हणजे ेटच. ते कसे 
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क  शकतात आ ण आप याला का जमु शकत नाह . मग तीकडनच समजल क  ते 
एमकेसीएलच होतं. ते आज मला कळलं ते माझ दुदव आहे क  मी एवढया छोटया छोटया 
गो ीम ये ल  देत न हते. पण चांगल काम करतात, चांगलं काम केलं खुप गोरगर ब 
वदया याना यांनी िश ण दले. या दवशी आम याकडे असा वषय आला, पाट ल 
साहेबांना मुलीं या आयट आय म ये फ  कमी केली पाह जे वदया याना फ  कमी केली पाह जे 
कंबहूना ती  घेतलीच गेली नाह  पाह जे असे सांगीतले. या या योजना आहेत या आप या 
शहर ह त या नागर कांसाठ  आहेत. जे आपले टॅ सपेअर आहेत यां यासाठ या या योजना 
आहेत. बाहेर भागातून कुठला वदयाथ  आला असेल, पुणे महापािलकातील असु देत, मंुबई 
महापािलकामधला असु देत सगळ  कडे ह  पुरता वषय असतो हणुन मा.महापौर साहेब, 
आता जो वषय आहे तो आप या ह पुरती या वदयाथ , वदयाथ नीनां लागू क न वषय 
पास केला पाह जे. याचबरोबर पाट ल साहेब आपण एमकेसीएलचे कती ठकाणी सटर चालू 
क  शकतो याच ेसु दा सगळया नगरसेवकांना पञ पाठवा यांना सु दा वचारा क  यां याकडे 
महानगरपािलकेची अशी एखाद  वा तू आहे का क   या ठकाणी आपण एमकेसीएलचे कोससे 
आपण चालू क  शकू. बरोबर आहे क , वदया याना जा याये याचा खच आहे तो झेपवत 
नाह  आ ण मग वदयाथ  संगणक सा र होवु शकणार नाह त अशी कुठलीह  खंत आप या 
मनाम ये राहू  नये हणून आपण  वॉड तर य अशा कारचे िनयोजन क  शकतो का याकडे 
सु दा आपल ल  वेधते. आ ण वषय जसा आहे तसा पास करावा अशी आपणास वनंती 
करते, ध यवाद. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, वषय सरसकट करणार नसालतर आमचा वरोध 
यावा. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध न दवून यावा.  

मा.अपणा डोके - मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध न दवून यावा. 

मा. वनल हेञे -  मा.महापौर सहेब, व. . ४ ची उपसूचना वकारलेली नाह . 

मा.महापौर-  यांचा वरोध आहे यांचा वरोध न दवून व. . ४ मंजूर करणेत येत आहे.   

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल - ७८        ितकूल- ०३ 

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

        --------        
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मा.िभमाताई फुगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

         वषय मांक – ५ 

दनांक – २८/११/२०१७      वभाग- मा.आयु  

                 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                           . शा/२/का व/७९६/२०१७, द.०१/११/२०१७ 

                      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४५ द.६/११/२०१७     

बालकांचा मोफत व स चा िश णाचा अिधकार अिधिनयम २००९  हा रा यात 
०१/०४/२०१० पासून अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमामुळे मंुबई शहर ाथिमक 
िश ण अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक 
िश ण अिधिनयम १९५२ आ ण म य देश ाथिमक िश ण अिधिनयम १९५६, िनरिसत 
कर याकर ता व त संबंिधत कंवा तदुनषांिगक बाबींकर ता तरतूद कर यासाठ  महारा  
शासनाचे अिधिनयम द. २६/०६/२०१४ अ वये िनगिमत केलेले असून सदर या 
अिधिनयमास मंुबई शहर ाथिमक िश ण अिधिनयम, महारा  ाथिमक िश ण 
अिधिनयम, है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) 
अिधिनयम २०१३ असे संबोध यात आले असून सदर अिधिनयम द.०१/०७/२०१३ पासून 
अंमलात आला आहे. सदर अिधिनयमातील कलम ३ (२) (क) नुसार “िनरिसत 
अिधिनयमां वये व याखाली केले या िनयमां वये घ टत केलेली शाळा मंडळे, थािनक 
सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या कंवा मंडळे यांचा संबंधीत पदावधी समा  
झा यानंतर वस जत होतील आ ण सद य आपली पदे र  करतील अशी शाळा मंडळे 
थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या कंवा मंडळे ह  थािनक 
ािधकरणा या अधी ण, िनदेश व िनयं णाखाली काम करतील. ” हणजेच स य थतीत 
या िश ण मंडळाचा कालावधी पूण झालेला आहे, ती मंडळे वस जत होतील व सद य 

आपली पदे र  करतील. या मंडळाचा पदावधी समा  झालेला नाह , ती मंडळे 
पदावधी समा  होईपयत कायरत राहतील तथा प अशी मंडळे थािनक ािधकरणा या 
अधी ण,िनदश आ ण िनयं णाखाली काम करतील अशी प  तरतूद आहे. उपरो  
अिधिनयम िनरिसत झा यामुळे यापुव  िश ण मंडळांना दान कर यात आलेले सव 
अिधकार आपोआप संपु ात आलेले आहेत. यामुळे  या अिधिनयमातील कलम ३(२) 
(ख) पुढ ल माणे आहे. “संबंिधत थािनक ािधकरणास, अशा ािधकरणा या 
आव यकते माणे व याला लागू असले या काय ा या तरतूद नुसार, शाळा, मंडळे, 
थािनक सिम या कंवा इतर कोण याह  सिम या कंवा मंडळे घ टत करता येतील” 
हणजेच थािनक ािधकरणाला यांना लागू असले या काय ानुसार आव यकते माणे 
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सिम या थापन करता येतील अशी तरतूद आहे. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ३० (१) अ वये “महानगरपािलकेस, वेळोवेळ  आप या पािलका 
सद यांमधून ( म हला व बालक याण सिमतीसह) वशेष सिम यांची नेमणूक करता 
येईल. अशा सिम यांनी महानगरपािलका  यांना वेळोवेळ  जे अनुदेश देईल ते पाळले 
पा हजेत” अशी तरतूद आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सभाकामकाज 
िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय सिमती कामकाज व मा.महापौर, 
मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे) िनयम ६७ अ वये महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम ३० अ नुसार आव यकता भासेल या माणे महानगरपािलकेस 
खाली नमूद केले या वशेष सिम यांपैक  एक कंवा जा त वशेष सिम या नेमता 
येतील. 
अ) थाप य सिमती – सावजिनक बांधकाम सिमती 

    ब) वै क य सहा य आ ण आरो य सिमती. 
    क) वधी सिमती – कायदा, महसूल आ ण सवसाधारण योजन सिमती. 
    ड) शहर सुधारणा – सुधार सिमती. 
    इ) मा यिमक, पुव ाथिमक शाळा आ ण तां क सिमती. 
    फ) गिल छ व ती सुधार, गृहिनमाण आ ण समाजक याण सिमती 
 
          तसेच सभाकामकाज िनयमावलीतील िनयम ७० नुसार – “ येक वशेष 

सिमतीवर ०९ (नऊ) महानगरपािलका सद य असतील ” अशी तरतूद आहे. “बालकांचा 
मोफत व स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९” या कलम -९ माणे येक 
थािनक ािधकरणाने (Local Authority)  यांचे भौगोिलक े ाम ये असणा-या सव 

शाळांबाबत (सव   यव थापन, सव मा यम / सव प र ा मंडळे, खाजगी अनुदािनत, 
खाजगी वना अनुदािनत इ याद ) खालील जबाबदार  पार पाडणे आव यक राह ल. 

 
१. (क) येक ६ ते १४ वष वयोगटातील बालकास मोफत व स चे ाथिमक िश ण 

         पुर वणे. 
२. (ख) कलम ६ म ये विन द  के या माणे न जक या शाळे या उपल धतेची 

         सुिन ती करणे. 
३. (ग) वंिचत व दुबल घटकातील बालकांस कोण याह  कारणाव न ाथिमक िश ण  

         घे यापासून ते पुण कर यापासून यास ितबंध केला जाणार नाह . याची  
         सुिन ती करणे. 

४.  (घ) या या अिधकार े ात राहणा-या चौदा वष वयापयत या बालकांचा अिभलेख  
        व हत कर यात येईल अशा रतीने ठेवणे. 
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५.  (ड) या या अिधकार े ात राहणा-या येक बालका या शाळा वेशाची,  
        उप थतीची आ ण ाथिमक िश ण पूण कर याची खातरजमा क न याचे  
        संिनयं ण करणे. 

६.  (च) शाळेची इमारत, अ यापन कमचार  वग आ ण अ यापन साधन साम ी तसेच 
        पायाभुत सु वधा पुर वणे. 

७.  (छ) कलम ४ म ये विन द  केलेली वशेष िश ण सु वधा पुर वणे आ ण 
        थलांतर त कुटंुबातील बालकांचा वेश सुिन त करणे. 

८.  (ज) अनुसूचीम ये विन द  केलेली मानके व िनकष यांना अनु प असणा-या उ म 
        दजा या ाथिमक िश णाची सुिन ती करण.े 

९.  (झ) ाथिमक िश णासाठ  अ यास म व वा याय ( पा य म) वेळेवर व हत 
        कर याची खातरजमा करणे 

१०.  ( )  िश कांसाठ  िश ण  सु वधा पुर वणे. 
११.  (थ)  या या अिधकार े ातील शाळां या कामकाजाचे संिनयं ण करणे. 
 १२.       थलांत रत कुटंुबातील मुलांना शाळांम ये वेश देणे. 
१३.       शै णक  दनदिशका ठर वणे. 

 
       उपरो  नमूद जबाबदा-यां सोबत शालेय िश ण व डा वभाग,महारा  शासन 

यांचेकड ल शासन िनणय मांक :आरट ई २०१३/ . .२०/ ािश-१ दनांक ३१ डसबर, 
२०१३  व “बालकांचा मोफत व स या िश णाचा ह क अिधिनयम, २००९”, थािनक 
ािधकरणाची कत ये संदभातील शालेय िश ण व डा वभाग, महारा  शासन 

यांचेकड ल शासन िनणय मांक : आरट ई-१११४/ . .११९/एम एम- १ दनांक २० 
ऑग ट, २०१४ म ये नमूद केलेली कत ये/जबाबदार  व काय थािनक ािधकरण यांनी 
पार पाडणे आव यक आहे. मंुबई शहर  ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण, 
है ाबाद स चे ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम 
२०१३, मधील कलम ३(२)(ग) चे तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण 
मंडळ वभागाचे अख या रत असले या सव  ाथिमक शाळां या  इमारती, सव थावर व 
जंगम मालम ा, व वध बँकेतील खाती िश ण मंडळ कायालयाने महापािलकेकडे वग 
करणेबाबतचा आदेश . शा/२/का व/२७१/२०१७ द.१४/०६/२०१७ िनगत केलेला आहे. 
सबब, मंुबई शहर ाथिमक िश ण, महारा  ाथिमक िश ण अिधिनयम, है ाबाद स चे 
ाथिमक िश ण व म य देश ाथिमक िश ण (िनरसन) अिधिनयम, २०१३, चे कलम 

३(२) (ख), महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील िनयम ३०(१), पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सभा कामकाज िनयमावलीतील (मा.महापािलका सभा, व वध वषय 
सिमती कामकाज व मा.महापौर, मा.उपमहापौर इ. िनवडणूक ंचे िनयम) िनयम ६७  
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अ वये सिमती िनमाण करणे तसेच वर ल माणेचे थािनक िधकरणाचे कामकाज 
िश ण सिमतीकडे देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा. िनमला गायकवाड – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडते. 
मा. सीमा चौगूले   – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
   
ठराव मांक – १०६                                      वषय मांक – ५ 

दनांक – २८/११/२०१७      वभाग- मा.आयु  

                 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                           . शा/२/का व/७९६/२०१७, द.०१/११/२०१७ 

                      २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .४५ द.६/११/२०१७     

              वषय मांक ०५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   
 
       अनुकूल - ८१           ितकूल – ० 

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

मा.आ नी जाधव -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

   
                                                      वषय मांक – ६ 

दनांक – २८/११/२०१७      वभाग- मा.आयु  

               संदभ – १) मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 
 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४६ द.६/११/२०१७ 
    

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शासनाचे िनदशानुसार िश ण सिमती थापन 
कर याक रता मा.महापािलका सभेपुढे वतं पणे वषयप  सादर केले आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० (१) अ वये महानगरपािलकेस वेळोवेळ  आप या 
पािलका सद यांमधून वशेष सिम यांची नेमणूक करता येईल अशी तरतूद आहे. िश ण 
सिमतीची कायक ा इतर वशेष सिम यांपे ा वेगळ  असून व ा याचे िश णा संबधीत 
अस याने िश ण े ातील / सामा जक े ातील काह  त ांना िश ण सिमतीम ये 
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सद य व द यास िश ण सिमतीचे कामकाज दजदार हो यास मदत होणार आहे. तर  
स या महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० नुसार   िश ण सिमती   थापन 
कर यास आ ण शासन मा यतेने िश ण सिमतीम ये भाग सिम यांचे धत वर पािलका 
सद यांिशवाय महापािलका ह तील िश ण े ात/सामा जक े ात कायरत असणा-या 
आ ण मंुबई सावजिनक व त सं था अिधिनयम १९५० खाली न दणीकृत समाजािध त 
अशासक य संघटनेचा पदािधकार  हणून कमान ३ वषाचा अनुभव असलेले ४ पे ा 
अिधक नसतील इत या सं येतील इतर सद यांची िश ण सिमतीवर रा य शासन व हत 
कर ल या माणे नेमणूक करणेकामी रा य शासनाची मा यता घेणेकामी िशफारस 
कर याक रता मा यता देणेत येत आहे.   

मा.सुवणा बुड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडते. 
मा.माधवी राजापुरे -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देते. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

ठराव मांक – १०७                                      वषय मांक – ६ 

दनांक – २८/११/२०१७      वभाग- मा.आयु  

               संदभ – १) मा.अ नी जाधव, मा. वाती काटे यांचा ताव – 
 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .४६ द.६/११/२०१७ 

 
 

                  वषय मांक ०६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
     

          अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 

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

                                                       वषय मांक – ७ 

दनांक – २८/११/२०१७       वभाग- मा.आयु  

            संदभ -  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                       जा. .ना वयो/०४/का व/७२७/२०१७ द.१३/१०/२०१७     
 
 पंपर  िचचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
राब व यात येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत अपंग य ंसाठ  व वध कार या 
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क याणकार  योजना राब व यात येतात. शासन िनणय . सं ण-२०१५ . .११८/न व-२० 
द.२८ ऑ ट बर २०१५ अ वये अपंग य ंसाठ  राखीव ठेव यात आलेला ३ % िनधी नागर  
भागातील अपंगांसाठ  खच करणे बाबत या मागदशक सुचना दले या आहेत. याम ये 
अपंगांसाठ  पे शन योजना सु  करणे या योजनेचा देखील उ लेख आहे. तसेच सदरची योजना 
सु  कर या संदभात अपंगांसाठ  सामा जक काय करणा-या वयंसेवी सं थांकडुन वारंवार 
मागणी कर यात येत आहे. यासंदभात अपंगासाठ  काय करणा-या वयंसेवी सं थां या 
पदािधका-यासमवेत द.२१/७/२०१७ रोजी आयु  क ात मा.अित र  आयु  यांचे 
अ य तेखाली अपंगां या व वध माग यां संदभात बैठक घे यात आली या बैठक त 
मा.अित र  आयु  यांनी सुिचत केले क  पुण,े नागपुर आ ण ठाणे महानगरपािलकेत 
अपंगासाठ  पे शन योजना राब व यात येते का याबाबतची मा हती घेउन या धत वर अपंग 
पे शन योजना सु  करणे बाबतचा ताव ठेव यात यावा यानुसार पुणे, नागपुर आ ण ठाणे 
महानगरपािलकांना द.२५/७/२०१७ अ वये पञ पाठवुन तसेच इ मेल पाठवुन या संदभातील 
मा हतीची वचारणा कर यात आली. यानुसार पुणे, ठाणे आ ण नागपूर महानगरपािलकेची 
मा हती ा  झाली आहे. या सव योजनांची मा हती एकञीत क न या धत वर पञ ‘अ’ 
नुसार अपंग पे शन योजनेचा धोरण मसुदा तयार केला आहे. 
 सबब सदरची योजना पञ ‘अ’ नुसार राब वणेकामी मा यता देणेत येत आहे.    

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पह यांदा माझी 
वनंती अशी आहे क  वषय चांगला आहे परंतु पे शन श द हा सुसंगत होतो का. हा वषय 
ठेवत असताना शासनाची नेमक  काय धारणा आहे या वषयचा खुलासा करावा. याम ये 
काह  गो ी अशा पण आहेत क , याम ये वय काय असले पाह जे. यांचा बेिनफ िशयर  
ायटेर या काय आहे, असे कती लोक आप याकडे आहेत, कती सं या होणार आहे याचा 

अंदाज घेतलेला आहे का. एकूण र कम कती होणार आहे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब, एखादयाची चांगली सुब ा आहे तर  यांनी अज केलातर यांना पैसे देणार का. 
फायना शअल ायरेटर या बघीतला जाणार कंवा नाह , उ प ना या िसमा आहेत का, 
उ प नाचा दाखला याम ये आहे का. कती नंबर अपे ीत आहेत याचा अ यास केला का. या 
वषयाला शंभर ट के वरोध नाह , वषय चांगला आहे. परंतु याचा महापािलकेवर कती बोजा 
होणार आहे, या वषयाचा गैराफायदा कोणी घेणार नाह नां याची आपण जाण घेतलेली आहे  
असं वाटत. नेमका महापािलकेवर बोजा कती पडणार आहे, बेिन फशीयर  कोण असणार आहे 
आ ण याचा ायटेर या काय असणार आहे याची सव मा हती दलीतर आ हांला स व तर 
बोलता येईल.                                      
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मा.आ ीकर (सहा.आयु ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
शहराम ये जे एकूण र ज ड १८०४ अंपग बांधव आहेत.  यांना तीमहा १५००/- या दराने 
एकूण पे शन दे यासाठ ची योजना सभागृहापुढे सादर केलेली आहे. एकूण १८०४ अपंग 
बांधवाना वाष क पे शन १५००/- . माणे दयायचे असेलतर एकूण ३ कोट  २४ लाख र कम 
लागणार आहे आ ण यासाठ चा पुरेसा िनधी या वषा या अंदाजपञकाम ये उपल ध आहे. 
याम ये ायटेर या असा आहे क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह म ये जी तीन वषापे ा 
जा त कालावधीत अपंग बांधव वा त यास आहेत व यांचे वय १८ वषावर ल आहे आ ण ४० 
ट के कंवा यापे ा जा त अपंग व आहे अशा य ना दरमहा र. . १५००/- या दराने 
पे शन अदा करणेसाठ चा हा ताव आहे. याम ये मुख अट -शत  अशा आहेत क   तीन 
वष यांचे वा त य असले पाह जे याचा पुरावा यांनी देणे आव यक आहे. यांच वय १८ वष 
पुण अस याचाह  पुराव देणे आव यक आहे. ४० ट के अथवा यापे ा जा त अपंग व आहे 
या अनुषंगाने शासक य णालयाकड ल माणपञ यांनी देणं आव यक आहे. याम ये 
शासक य कंवा िनमशासक य सेवेत कंवा  सेवेतून िनवृ  झाले या सेवकांना पे शन िमळत 
असेलतर अशा अपंगाना ह  योजना लागू राहणार नाह  कंवा याला  लाभ िमळणार नाह . 
तसेच क शासन कंवा  रा यशासनाकडून अथसहा य िमळत असेलतर ते अथसहा य वगळून 
उवर त लाभ यांना देय राह ल. या योजनेचा लाभ घेणा-या येक लाभा यानी अजासोबत 
आधारकाड जोडणे आव यक आहे अशा कार या  अट -शत  आपण याम ये दले या आहेत.  

मा.योगेश बहल - मा.महापौर सहोब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी तु हांला ायटेर या 
वचारलातर तु ह  सांगीतले तीनवष येथे राहणारा पाह जे, आयकाड पाह जे परंतु 
फायनान शयल ायरेटर याम ये या याम ये तु ह  टाकलेल नाह . मग कोणी पण अ लाय 
क  शकतो. हणजे एखादयाची सुब ा आहे तर  तो क  शकतो. दुसरे हणजे ४० ट केच का 
याला काह  गाईडलाई स आहे का. योजना चांगली आहे, आप याला दयायचीच आहे. मग ३० 

ट केवा यांना का देता येत नाह . आपले एवढे मोठे बजेट आहे आ ण तीनच कोट  .खच 
होतात तर १० ट के अजून कमी केले व ३० ट के पयत देता आलेतर थोडेसे पैसे वाढतील.    
तुमचा स ह झाला का हे सांगावे. तु ह  हे मोघम सांग यापुव  तुमचा हा स ह झाला का हे 
कॉ फ ड टली सांगा. आथ क सुब ा हणजे बाक या केसम ये जसे तु ह  उ प नाचा दाखला 
मागता तसे काह  या याम ये आपण टाकलेल नाह .  

मा.आ ीकर (सहा.आयु ) -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. याम ये 
आप याकडे एकूण १८०४ न दणीकृत अपंग आहेत ती सं या आप याकडे फ स आहे. या या 
अनुषंगानेच आपण हा ताव ठेवलेला आहे. दुसरे हणजे आथ क याला ायटेर या ठेवलेला 
नाह . या या मागच धोरण अस आहे क  अपंगा या या काह  योजना आपण राबवतो, 
याम ये सवसाधारणपणे अंपग हाच एक आपण ायटेर या धरतो. पीड यूड  ऍ ट २०१६ जो 
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आहे पुव चा १९९५ चा आहे आता २०१६ चा ऍ ट आहे या ऍ टअंतगत अपंगाची जी काह  
या या आहे याम ये ४० ट के कंवा यापे ा जा त अपंग व असेलतर यांनाच अपंग  
समजल जात या अनुषंगाने आपण ह  योजना सभागृहापुढे सादर केलेली आहे.  

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. योजना खुप चांगली  
आहे. उलट मी तर असे हणेल क  १५००/- पे ा जा त र कम दली गेली पाह जे. नेहमी 
असं होत क  उ प नाची अट आहे का तो तर मु ा आहेच आहे. १८ वष पुणची जी अट 
घातलेली आहे. कारण १८ वष वयाची अट घालू नये असे वाटते. कारण जी मुलं शाळा 
िशकतात यांना पैशाची फार गरज असते. १५००/- . यां या कोनातून फार मह वाचे 
आहेत. आप याकडे अपंगा या योजना आहेत सायकल िमळण असेल, िश यवृ ी िमळण असेल     
हे सु दा मुलांना िमळायच आहे तर वयाची अट तु ह  टाकू नका क  जेणेक न आपण 
जा तीत जा त लाभा याना लाभ देवू शकतो. शाळेतील मुलांना जा तीत जा त यामुळे 
फायदा होवू शकतो. महापािलका ह तील ४० ट के कंवा यापे ा जा त अपंग व असले या 
य स असे िलह लेले आहे. ४० ट के जे िलह लेलं आहे आज पंपर  िचंचवड शहरात मा या 
मा हती माणे आप याला ६० ते ७५ ट के इत या अपंग वाना टप-या चालव यासाठ   देत 
होतो यावेळेला या लोकांना ऐक यास येत नाह  अशा खुप लोकांकडे स ट फकेट आहेत 
याम ये तो मु ा सु दा लेअर झाला पाह जे. ४० ट के हणलेतर ऐकायला न येणारे ४० 

ट केम ये खुप मंडळ  भेटतील. या याम ये १८ वष वयाची अट नसावी क  जेणेक न शालेय 
जे वदयाथ  आहेत यांना मह याला पैसे िमळतील. जसे मतीमंद वदया याना दर मह याला 
पैसे देतो या मुलांचे औषध असतील, या मुलांसाठ  असणारा बाक चा खच आहे तसच अपंग 
मुल सु दा खुप हुशार असतात. यां याम ये सु दा खुप ऑदर ऍ ट ह ट ज असतात. आपण 
हणतोत क  या झाडाला चांगले फळ येतात याला लोक दगड मारतात तसं आहे. या 

मुलांसाठ  खच कर यासाठ  पालक मागे पुढे बघतात. उपे ीत घटक हणून या समाजाकडे या 
लोकांकडे बघीतल जातं यामुळे या यातील वयाची अट काढून टाका. जर समजल अपंग व 
आल याच स ट फकेट िमळाल मतीमंद व सहा मह यानंतर, सात मह यानंतर जस बाळ 
मोठ होत जात तस लगेच कळतं याच प दतीन अपंग वाच सु दा आहे असं जर काह  
कळालतर कंवा पुढे जाऊन याला कुठे अपंग व आलेतर या िश णा या कोनातून    
या याम ये पैसे वाढवलेतर  चालतील अशी माझी मनोमन इ छा आहे. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर अतीशय 
चांगला वषय आज आप या सभागृहासमोर आलेला आहे. माग यावष  हा थायी सिमतीम ये 
आला.  शहरातील जेवढे अपंग बांधव असतील, वॉडातील सव अपंग बांधव असतील यांनी 
सु दा आनंद य  केला. १५००/- . हणलेतर यां यासाठ  खुप मोठ  गो  आहे. १५००/- 
पयाम ये भरपूर काह  गो ी होतील. आता मंगलाताईनी सु दा सांगीतल क  वयाची अट 
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या याम ये नसावी. कारण भरपूर असे वदयाथ  आ ण पालक आहेत क  यांना आता स या 

रोजगार उपल ध होत नाह  पण तो आपंग वदयाथ  आजह  शाळेम ये कंवा ाय हेट 
शाळेम ये िशकतो,  िश ण घेत असताना याला कुठेतर  आथ क मदत िमळालीतर याला 
िश णासाठ  ह  मदत होवु शकते. या शहरात असे असं य अपंग बांधव आहेत क   यांना 
मदतीची मोठया माणात अपे ा आहेत. आताच स मा.नगरसेवकांनी सु दा सांगीतल क  
या याम ये सु दा अजून काह  र कम वाढ वता येत असेलतर न क च आपण वचार करावा. 
आयु  साहेब, सवात मह वाची गो  अशी आहे क , तु ह  जर का अंधाचा सु दा या शहरातील 
रेशो पाह लातर  या पंपर  िचंचवड शहरात जेवढ  लोकसं या असेल या लोकसं ये या ०.० %  
एवढ  अंधाची सं या आहे हणजे खुप अ प स येत अंध बांधव या शहरात आहेत. यावेळेस 
हा ताव आला याच वेळेस अंध संघटनेचे जे अ य  आहेत कंवा यांचा जो िमञ प रवार 
आहे तो येवून आ हांला भेटला आ ण यांनी आ हांला सांगीतले यां या बरोबर आमचा सु दा 
वचार हावा आ ण अशा सु दा या शहरात अंध य  आहेत क  यांचे पुण कुटंूब अंध आहे. 
कसातर  या जीवनाचा गाढा ते पुढे पुढे ढकलत असतात. या पंपर  िचंचवड शहरामधील सवात 
जा त जर गोरगर ब वग असेलतर मा या भागाम ये आहे आ ण या याम ये से.२२ या 
प रसराम ये सवात जा त अंधाची सं या आहे. आ ह  पाहतो या या वेळेस आ ह  
भागाम ये फरत असताना भरपुर अंध जोडया आहेत क  यांना खा यासाठ  सु दा पैसे 

नाह त. माझी आप या सव ने यांना वनंती असेल, मा.प नेते असतील, मा.िसमाताई 
असतील, मा.मंगलाताई कदम असतील याच माणे वरोधीप नेते असतील मी आप याला 
न  वनंती करतो खरच हा चांगला ताव होत असताना या अपंग बांधवा या वतीने मी 
आप याला मनपुवक हाद क शुभे छा देतो आ ण यां या वतीने मी तुमच ेआभार मानतो 
आ ण याच माण ेतु ह  अंधाचा सु दा वचार करावा अशी वनंती करतो, ध यवाद.                              

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभागृहा या पुढे हा 
अपंगाचा वषय आलेला आहे. यासाठ  १५००/- ह   कमी र कम आहे  आ ण वयाची अट 
कमीत कमी  पाच वष करावी.  मी यावेळेला कॉलेजम ये िश ण घेत होतो,  मा टर इन 
ए युकेशनम ये मी िश ण घेत होतो अपंग क याणकार  वानवड  या ठकाणी माझे एक वषाच 
संशोधन झालेल आहे. यामुळे मा या अतीशय जवळून गेलेला हा वषय आहे.      
या ठकाणी कमीत कमी शेकडो मुल िनवासी हणून या ठकाणी राहत असतात, अपंग 

असतील, अंध असतील कंवा हॅ ड कॅप असतील यांना शहरातून भारतीय जनता पाट या 
वतीने ह  एक संजीवनी कंवा कलाटणी देणारा वषय राह ल. मी मा.महापौर असतील, स ा ढ 
प नेते असतील, िसमाताई असतील तसचे वरोधी प ाचे सव यांनी या वषयाच वागत 
केलेले आहे या सवाचे मी वागत करतो आ ण वयाची अट ह  कमीत कमी पाच वषापासून 
करावी आ ण र कमह  वाढवावी अशी मी वनंती करतो, ध यवाद.  
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय चांगला आहे. 
आ ेकर साहेबांनी सांगीतले १९९५ आ ण २०१६ चा िनयम आहे. ४० ट केला बायंड ंग राहून 
आप याला वषय करायचा आहे. मा.महापौर साहेब, एखादा भारतीय जर अमेर केम ये 
नौकर ला गेला, नवरा बायको ितथे नौकर ला जर  असले याचा हजा घेवून जाव लागत. 
परंतु तीकड जर मुलाचा ज म झालातर याला माञ ीन काड िमळतं. तसेच जर दुदवाने या 
ीमंत नगर म ये एखादया या घराम ये अपंग असेल तो ४० ट के पयत असेल, कुठ याह  

आई-वड लांवर हे वाईट दवस येवू नयेत कंवा वया या १८ या वषापयत कदािचत याचा 
ऍ सीडट होवुन अपंग व येवू शकते ४० ट केपयत.  

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- “ज मत: अंध व अपंग 
असले या य पासुन सदरची योजना लागू करणकेामी मा यता देणेत यावी.”  

मा.वैशाली घोडेकर -   मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषयाचे वागत आहे. 
जो अपंग असतो तो पाच वषानंतर दहा वषाचा होतो, बारा वषाचा होतो कंवा सतरा वषाचा 
होतो. एखादा अपंग ीमंता या घरात असेलतर यांच िन तच रेशनकाड हाईट असणार. 
आपण काय करतो आप या जेवढया मह ला बालक याणकार या योजना राबवतो या याम ये 
पह ली आपली अट अशी असती क  केशर  रेशनकाड आहे का. हे अपंगासाठ  कंपलसर  तु ह  
ते रेशनींग काड केशर  ठेवू नका ह  माझी वनंती राह ल. कारण या यामुळे फ  एखादया  
कारणामुळे तो अपाञ होऊ शकतो. काह  अपंगाची अव था बगवली जात नाह  अशी असते. 
सिचन िचखले यां या वॉडात खुप अंध, अपंग लोक आहेत. मा याह  संपकात कशानाकशा या 
तर  िनमी ाने येतात. अंध, अपंग लोकांचा वचार हावा अशी वनंती करतो.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर या 
सभागृहा या मा यमातून आ ह  चांगले काम कर यासाठ  य  करतो. योगेशभाई हे खरय 
तु ह  वागत केले, मंगलाताईनी, जावेद शेख यांनी, सिचन िचखले यांनी वागत केले.  याचा 
अथ आ ह  या सभागृहाम ये चांगलच काम कर याचा य  करतो. अपंगा या संदभातील 
वषय आहे, मला असे वाटते क  महारा  रा याम ये अपंगासंदभात चांग या प दतीच धोरण 
घेवून िन तच यांनी या देशाम ये अं योदयाची क पना मांडली पं. दनदयाळ उपा यायां या 
मा यमातून. मला असं वाटतय क  पं. दनदयाळ उपा यायां या वचारसरणीचं सरकार या 
महापािलकेम ये आ यामुळे, माग या काह  दवसापासुन आ ह  हा वषय करत होतो आ ण 
या वषया या मा यमातून स मा.सद याचे हणणं िन तच ऐकूण घेतलं. 
    द ा काका तु ह  २०१४-१५ म ये हे १६ कोट च बजेट आहे. ५ कोट  . खच झालेले 
आहेत. २०१५-१६ ला ७ कोट  . खच झालेले आहेत आ ण २०१६-१७ ला ६ कोट  . खच 
झालेले आहेत. हणजे अपंगा यासाठ  आपल धोरण चांग या प दतीच असल पाह ज.े या 
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शहरामधील अपंगाना कुठतर  आपण आधार दे याच काम केलं पाह जे. या या पायावर उभा 
कर याच काम आपण केल पाह जे. दुदवानं एवढया दवसभरा या काळाम ये नाह  जमलं, 
ठक आहे उिशर झाला.  कधीतर  अंधा या संदभामधल, अपंगा या संदभामधल पु य आम या 
पदरात पडायच असेल यामुळे हा वषय २०००/- .चा आपण करायचा आ ण या योजनेला 
डॉ.पं डत दनदयाळ उपा याय यां या नावान अपंग क याणकार  पे शन योजना चालू करावी 
अशा प दतीची वनंती मा.महापौर, सभागृहात करतो आ ण यासंदभात उपसूचना आहे ती पुण 
वाचून दाखवतो हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा अशी वनंती करतो.    . 
               
 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड महापािलका ह त कमान ३ वष 
वा त य अस याचा पुरावा सादर करणा-या वय वष ०५ कंवा यापे ा अिधक वय असले या 
आ ण ४० % अथवा यापे ा अिधक अपंग व असले या य स तसेच  अंध य स दरमहा 
र. . १५००/- ऐवजी र. . २०००/- पे शन (अथसहा य) अदा करणेस तसेच डॉ.पं डत 
दनदयाळ उपा याय अपंग क याणकार  पे शन (अथसहा य) योजना या नावाने सदरची 
योजना सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे.        

मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  

मा.महापौर-   उपसूचना वकारली का.  

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – १०८                                  वषय मांक – ७ 

दनांक – २८/११/२०१७        वभाग- मा.आयु  

            संदभ -  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                      जा. .ना वयो/०४/का व/७२७/२०१७ द.१३/१०/२०१७     

                       
 पंपर  िचचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 

राब व यात येणा-या अपंग क याणकार  योजनेअंतगत अपंग य ंसाठ  व वध कार या 
क याणकार  योजना राब व यात येतात. शासन िनणय . सं ण-२०१५ . .११८/न व-२० 
द.२८ ऑ ट बर २०१५ अ वये अपंग य ंसाठ  राखीव ठेव यात आलेला ३ % िनधी नागर  
भागातील अपंगांसाठ  खच करणे बाबत या मागदशक सुचना दले या आहेत. याम ये 
अपंगांसाठ  पे शन योजना सु  करणे या योजनेचा देखील उ लेख आहे. तसेच सदरची योजना 
सु  कर या संदभात अपंगांसाठ  सामा जक काय करणा-या वयंसेवी सं थांकडुन वारंवार 
मागणी कर यात येत आहे. यासंदभात अपंगासाठ  काय करणा-या वयंसेवी सं थां या 
पदािधका-यासमवेत द.२१/७/२०१७ रोजी आयु  क ात मा.अित र  आयु  यांचे 
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अ य तेखाली अपंगां या व वध माग यां संदभात बैठक घे यात आली या बैठक त 
मा.अित र  आयु  यांनी सुिचत केले क  पुण,े नागपुर आ ण ठाणे महानगरपािलकेत 
अपंगासाठ  पे शन योजना राब व यात येते का याबाबतची मा हती घेउन या धत वर अपंग 
पे शन योजना सु  करणे बाबतचा ताव ठेव यात यावा यानुसार पुणे, नागपुर आ ण ठाणे 
महानगरपािलकांना द.२५/७/२०१७ अ वये पञ पाठवुन तसेच इ मेल पाठवुन या संदभातील 
मा हतीची वचारणा कर यात आली. यानुसार पुणे, ठाणे आ ण नागपूर महानगरपािलकेची 
मा हती ा  झाली आहे. या सव योजनांची मा हती एकञीत क न या धत वर पञ ‘अ’ 
नुसार अपंग पे शन योजनेचा धोरण मसुदा तयार केला आहे. 
 सबब सदरची योजना पञ ‘अ’ नुसार राब वणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
ज मत: अंध व अपंग असले या य पासुन सदरची योजना लागू करणकेामी तसेच पंपर  
िचंचवड महापािलका ह त कमान ३ वष वा त य अस याचा पुरावा सादर करणा-या वय वष 
०५ कंवा यापे ा अिधक वय असले या आ ण ४० % अथवा यापे ा अिधक  अपंग व 
असले या य स तसेच  अंध य स दरमहा र. . १५००/- ऐवजी र. . २०००/- पे शन  
(अथसहा य)  अदा करणेस तसेच डॉ.पं डत दनदयाळ उपा याय अपंग क याणकार  पे शन 
(अथसहा य) योजना या नावाने सदरची योजना सु  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.सुवणा बुड - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
  
ठराव मांक – १०९                                   वषय मांक – ८ 

दनांक – २८/११/२०१७         वभाग- मा.आयु  

             संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                      जा. . डा/कॅश/का व/१३४/२०१७ द.६/११/२०१७    
 
 मा.मु यमं यांचे अपर सिचव, महारा  रा य यांचे दनांक ०४/०८/२०१७ रोजी आवक 
झालेले पञ व महारा  शासन िनणय मांक बैठक २०१७/ . .८५/ युसे-२ दनांक 
१५/०७/२०१७ या कायालयास ा  झालेला असून सदर शासन िनणया वये “असोिसएशन 
ऑफ टेिनस लेअस (ATP )” ह  जगातील िस द ोफेशनल टेिनस संघटना असुन या 
संघटनेमाफत जगाम ये एकुण २८ ठकाणी नामांक त टेिनसपटंु या पधा आयोजीत के या 
जातात. भारताम ये या पधचे आयोजन चे नई (तािमळनाडू) येथे गे या २० वषापासुन 
कर यात येत आहे. या पधचे “चे नई ओपन टेिनस पधा” हणून उ लेख केला जात होता. 
ती पधा टेिनस या या ँड लॅम पधा घे यात येतात या दजा या आहेत. या पधाम ये 
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जगातील सु िस द टेिनसपटू सहभागी होतात व यामुळे जागितक दजाची रोख ब ीसे व 
गुणांकन दान कर यात येते. या पध या िनिम ाने जागितक मवार त अ मावर असलेले 
सव ी बोर स बेकर, पे क राफटर, रॅफेल नदाल, काल स मोया, टेिनलीस वॉवर का व 
भारतातील ी. िलयांडर पेस, महेश भुपती, रोहन बोप ना, सोमदेव बमन, राजकुमार 
रामनाथन, साकेत मायनी या खेळाडंुनी पधत भाग घेतला होता. यामुळे हा खेळ या 
रा यात लोक य होवून या रा यात अंतररा ीय दजाचे खेळाडू तयार झाले व यांनी डे ह स 
कप पधकर ता भारताचे ितिनधी व केले आहे. फे ूवार  २०१७ म ये डे ह स कप पधचे 
आयोजन िशवछञपती डा संकूल बालेवाड , पुणे येथे शालेय िश ण व डा वभागा या 
सहकायाने कर यात आले होते. (ATP 250) पधा आता चे नई म ये भर वणेत येणार 
नस याने “महारा  लॉन टेिनस असोिसएशन” यांनी ह  जागतीक पधा िशवछञपती डा 
संकुल बालेवाड , पुणे येथे घे यात यावी असे सुच वले आहे. पुणे येथे अंतररा ीय दजा या सव 

डा सु वधा अस यामुळे या पधा जर घे यात आ या तर महारा ाचे नाव भारतात तसेच 
लॉन टेिनस व ात कायम व पी घेतले जाईल व महारा ातील खेळाडंूना याचा फायदा होईल 
तसेच रा यात खेळाचा सार मोठया माणावर होईल. या बाबी वचारात घेऊन महारा  लॉन 
टेिनस असोिसएशन यांचेमाफत आयोजन क न ATP व ड टुर 250 िसर ज अंतगत “ महारा  
ओपन “ टेिनस पधा या पधचे आयोजन िशवछञपती डा संकुल, बालेवाड , पुणे येथे 
आयो जत कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. 
 सदर पध या आयोजनासाठ  ब ीसांची र कम MMRDA यांनी दयावी व उव रत 
िनधीची उभारणी करणेसाठ  मुख शासक य/िनमशासक य सं थां दारे िन धी उभारावा असे 
नमुद केलेले असून याम ये अ य शासक य सं थांबरोबरच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
नाव आहे. या पधा थमत: ५ वषाकर ता आयो जत कर याचे िनयोजन कर यात आलेले 
आहे. 
 सदर शासन िनणयाचे अनुषंगाने मा.मु यमं यांचे अपर मु य सिचव, महारा  यांनी 
सदर पधकर ता ितवष  अंदाजे र. . १६ कोट  इतका खच अपे त असून यापैक  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेमाफत पुढ ल ५ वषाकर ता ितवष  र. . १ कोट  इतके अनुदान 
दे याबाबत कळ वले असुन वषयाचे अनुषंगाने महारा  ओपन टेिनस पधकर ता ितवष  १ 
कोट  या माणे पुढ ल ५ वषाकर ता अनुदान देणेकामी शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
मा.आ नी जाधव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.    

मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा वषय समजावून 
सांगावा. न क  वषय काय आहे, कोणाचा वषय आहे, शहरातील पैसे कुठे चालले आहेत. 
मा.लोणकर ( .सहा.आयु ) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. चे नई ओपन 
टेनीस पधा हणून तामीळनाडूम ये टेिनस पधा होत होती ती चे नईम ये मागील २० 
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वषापासून चालू होती. ती पधा चे नईम ये बंद झाली आहे ती महारा  ओपन या नावान 
महारा ाम ये घे याचा महारा  शासनाने िनणय घेतला क  ह  पधा महारा ाम ये आयो जत 
कर यात यावी. महारा ाम ये आप या बालेवाड  येथे सव सु वधा उपल ध अस याने बालेवाड  
येथे यापुव  डे ह सकप पधा यश वीपणे पार पड यामुळे बालेवाड चा शासन िनणय ा  
झालेला आहे. या पधसाठ  येणा-या एकुण खचा पैक  काह  खच वेगवेगळया शासन, 
सं थाकडून उपल ध क न यावयाचा आहे. या याम ये एमएमआरड ए, पीएमसी, पीसीएमसी, 
िसडको, एमआयड सी अशा सगळया सं थाकडून र कम उभा न ह  पधा पार पाडावयाची 
आहे. याम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून एक कोट  . या पधसाठ  अनुदान एक 
वषासाठ  अशी पाच वषासाठ ची ह  पधा घेतली जाणार आहे. एक कोट  येक वष  या माणे 
पाच वषासाठ  ५ कोट  दे याचा वषय आहे. महापािलका सभेसमोर शासक य मा यतेसाठ  
सादर केलेला आहे.                                

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  या एट पी सं थेचे 
आप या पंपर  िचंचवडसाठ  काय योगदान आहे, मा या माह ती माणे काह च नाह . पाच वष 
दयायच हणता हणजे पाच वषात पाच कोट चा बोजा या महापािलके या करदा यांचा पैसा 
तु ह  खच करणार आहात. मग ह  महारा  टेिनस ओपन पधा ह  दरवष  बालेवाड म येच 
होणार आहे का. या याम ये आप या पंपर  िचंचवडकराना कती ाधा य िमळणार आहे. 
या याम ये पंपर  िचंचवडच ेजे पधक आहेत जे हे टेिनस खेळतात, मा या अ यासा माणे 

खुप कमी  वदयाथ  हे ओपन टेिनस आप या येथे खेळतात आ ण हा खेळ जो आहे तो फ  
ीमंताला परवडणारा आहे. यामुळे आप या महापािलके या शाळेतील वदयाथ  असतील, 

सामा य घरातील वदयाथ  असतील ते हा ओपन टेिनसचा खेळ खेळत नाह त. पाच कोट चा 
बोजा आपण का हणून पेलवायचा आ ण का हणून यायचा. जर शासनाने मंजूर  दलीतर 
मग शासन फंड ंग का करत नाह . महापािलकेवर बोजा का टाकतय. जकात बंद होवून उ प न 
वाढले असह  काह  नाह . एवढा बोजा टाकताना मा.महापौर साहेबानी, मा.आयु  साहेबानी 
याबाबतीत शासनाशी चचा का केली नाह . क  आ ह  हा पाच कोट चा बोजा का यायचा 
आ ण कशासाठ  यायचा. एट पी सं था या ठकाणी चालू होती ती का बंद पडलेली आहे 
याचाह  मला खुलासा दयावा. हे पाच वष देणार का आ ण शासन या यासाठ  का पैसे देणार 
नाह .                                

 
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर महापािलकेचा 
या वषयी काह  संबंध  कंवा ह  सं था चे नईची आहे. रा यशासनाने आप याला मा यता 
दलेली असलीतर  यांचा डा वभाग आहे यांनी अनुदान दयावे. पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचा या वषयाशी आपला काह  संबंध नाह .  या पधा बालेवाड म ये होणार तेथील 
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इितहास आप या सगळयांना मा हती आहे. बालेवाड  हे टेड यम पु या या ह म ये आहे व 
यांना ववीध सु वधा आप या महापािलके या आहेत.  शहराला पाणी नसताना आपण यांना 

२४ तास पाणी देतो. हे सगळे असताना आपण पैसे दयायचे आ ण नाव होणार पु याच.ं ओपन 
टेिनस खेळणारे कती खेळाडू आप या शहराम ये आहेत. रा ीय कंवा देशपातळ वर खेळणा-या 

डाप टूची नाव या ठकाणी दलेली आहेत. पंपर  िचंचवड शहरा या करदा यांचा पैसा  आपण 
नाहक या गो ीसाठ   का दयावा.  आयु  साहेब याचा आपण यव थत खुलासा केलातर बरे 
होईल. हा वषय आपण  कशासाठ  आणला. आप यावर का लादला जातय. हे कोणी आणले, 
च नईम ये बंद पड याचे कारण काय. एट पी सं था कोणाची आहे, याचे अ य  कोण आहेत 
हे आप याला कळल पाह जे. चे नईम ये बंद पड यामुळे आप या येथे आणुन याला पोस याचे 
कारण काय, का आपण याना वाष क एक कोट  दयायचे. वषय का आणला याचे स व तर 
सांगावे, वषय आ ह  पण वाचला आहे. पैसे का दयायचे याचा खुलासा करावा. आप या 
महानगरपािलके या करदा यांना कंवा आप या महानगरपािलके या टेिनस खेळाडूना याचा 
काह ह  उपयोग होणार नाह . पुणे महानगरपािलके या ह तला हा वषय आहे. या गेम 
होणार या या ठकाणी होणार आहेत. आप या पंपर  िचंचवड महापािलकेचे काय नाव होणार. 
जस पीएमपीएमएलला आपण पोसतो तसाच हा कार दसतो. या वषयाला आमचा वरोध 
आहे.                                                            
मा.सं दप क पटे  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एट पी ह  
असोिसएशन ऑफ टेिनस लेअस ह  जागतीक ोफेशनल टेिनस संघटना आहे. या 
संघटनेमाफत संपूण जगभराम ये २८ ठकाणी नामांक त टेिनस पटू या संवगातून पधच 
आयोजन केल जात.  भारताम ये गे या वीस वषापासून चे नई ओपन टेिनस या पधचे 
आयोजन कर यात येत आहे. तामीळनाडूम ये हा खेळ अतीशय लोक य झाला आ ण 
प रणाम व प या रा याम ये अनेक आंतररा ीय दजाचे खेळाडू तयार झाले. आता ह  सपधा  
चे नईम ये न होता आप या छञपती डा संकुलाम ये घे याचे महारा  टेिनस असोिसएशनने 
सुचवलेले आहे. खरतर ह  एक आप यासाठ  सुवणसंधी आहे. या पधा या आयोजनामुळे 
आप या प रसरातील खेळाडूना याचा लाभ होणार आहे. व अनेक उदय मुख खेळाडू या 
पध या िनमी ान आप या शहरात तयार होतील, मा.महापौर साहेब, शहरातील खेळाडूना 
ो साहन िमळून चांगले खेळाडू तयार हो यासाठ  सदर पधसाठ  तीवष  एक कोट  या माणे 

पुढ ल पाच वष अनुदान दे यासाठ  शासक य मा यता िमळावी अशी मी या ठकाणी अ ह   
मागणी करतो.  

मा. जावेद शेख -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर मला एवढेच 
सांगावयाचे आहे क  आयपीएल असेल कंवा इतर खेळ असतात, मोठमोठे पॉ सर आहेत 
जागतीक पातळ वरची जर ह  टम असेल, मोठमोठया ठकाणी जर खेळून आले असेलतर मग 
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इथ ेआप या महापािलकेची काय गरज आहे. यांना भरपुर पॉ सर आहेत. यांनी पे सीकड 
जाव, यांनी कोकाकोला कड जाव कुठह  जाव यांनी. आपली महापािलका काय जाह रात 
देणार आहे. ठक आहे आपले हणणे असेल वदयाथ  तयार होतील, असे होती पण एकतर          
हा खेळ ीमंताचा आहे. मग हे काह  बाहेरचे पॉ सर घेणार नाह त का. ट शट एका 
कंपनीचा घालणार, बुट एका कंपनीचा घालणार. यां या टमला फ म टार वकत घेतात. 
यांना भरपुर पॉ सर आहेत. बाहेरचे आयपीएल भरतात यांना भरपुर पॉ सर भेटतात.  
आम याकडे छोटेछोटे टुरनामट भरतात तर दुकानदार वगैरे असतात यां याकडन ते करतात. 
आप या महापािलकेचा कराचा पैसा, प लकचा पैसा कशाला दयायचा. आप याला ऍड करायची  
नाह . एवढ  जर िस द सं था ती असेलतर तीला पॉ सरची कमी नाह  पाह जे. यांनी 
आप या दारावरती आलचे नाह  पाह जे. हा सगळा पैसा प लकचा आहे. हे ाय हेट 
कंपनीकडून पैसे घेणार वेगळे आ ण आप याकडूनह  वेगळे पैसे घेणार. माझा या वषयाला 
वरोध आहे.  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  वा त वक पाहता मी 
वत: खेळाडू असून खेळाला वरोध करणे यो य वाटत नाह . परंतु पंपर  िचंचवड ह  

औदयोगीक नगर  आहे, क क-यांची नगर  आहे, ह  कामगारांची नगर  आहे, २५ ट के 
झोपडप ट वासीय या शहराम ये राहतात बाक  सव कामगार या ठकाणी राहतात. वा त वक 
पाहता हा टेनीस खेळ जो आहे तो हाईट कॉलरवा यांचा, ीमंताचा खेळ आहे. या खेळाला 
चंड पैसे लागातत यामुळे पंपर  िचंचवड महापािलकेतील करदा याचे पैसे वाया जाऊ नयेत. 

एका बाजूला शा तीकराने दमलेली ह  मंडळ  या कजाचा बाक चा बोजा हे पाहता पाच कोट 
. महापािलकेनी उधळू नये अशी आपली धारणा आहे आमचा या वषयाला वरोध आहे. जर 
वषय मंजूर करणार असालतर यावर मतदान घेणेत याव. 
मा.आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. एट पी ह  सं था कुठलीह  कमिशअल बॉड  
नसुन ह  या प दतीने केटम ये आयसीसी आहे याच प दतीने अ य खेळासाठ  
ऑलॉ पीक असोिसएशन आहे याच प दतीची टेिनससाठ ची एट पी ह  असोिसएशन ऑफ 
टेिनस ोफेसन स नावाची सं था आहे. जगभराम ये एट पी टुरनामट या प दतीने होतात. 
वेगवेगळया ठकाणी एट पी थाऊज ट, एट पी फा हई ह ेड आ ण एट पी टू फ ट  अशा            
तीन रज या पधा जगभराम ये आयो जत के या जातात. या प दतीने आता आपण 
बॅडमटनम ये सुपर िसर ज वेगवेगळया देशात या होतांना आपण पाहतो. तशीच या यातली 
एक इंड यन ओपन बॅडमटनची िस द पधा आहे ती द लीत भरवली जाते याच धरतीवर 
एट पीच देखील ववीध कार या खुप मुख पधा ठरावीक ठकाणी े ट गेस पधा हणून 
घेत या जातात. एट पी टू फ ट   ह  भारताला िमळणे हे थमत: भारतासाठ  गौरवा पद 
आहे. ती इतक  वष चे नईम ये होती. चे नईम ये काह  कारणान  अशा कुठ या मोठया 
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पधा याय या असतीलतर िन तपणे राजक य आ ण शासक य पाठबळ लागत असतं.  

चे नई ओपनच काह  कारणानी राजक य, शासक य पाठबळ कमी झाल यामुळ ह  पधा 
ओपन होती भारताम ये कुठेतर  अ य शहर ते घेवू शकत होतं आ ण  अशावेळेला महारा  
ओपन नावाने पधा पु याम ये बालेवाड म ये आण यासाठ  आप या रा यशासनाला यश 
िमळालेले आहे आ ण यामुळे ह  पुणे आ ण पंपर  िचंचवड या दो ह  शहरासाठ  िन तपणे 
अिभमानाची गो  आहे. एक जगात या मह वा या पधाच कॅलडरम ये आप या महारा  
ओपन हणून याची इ  होणं आ ण या इत या माना या पधा क  देशाम ये रँक कचे टॉप 
२८ लेअस आप या येथे पाहायला िमळण ह  एक िन तपणे इकड या खेळाडूसाठ  परवणी 
राहणार आहे. दुसर  बाब हणजे या यासाठ  खुप मोठया माणात िनधीची आवशकता आहे 
कारण जगातले सगळयात मोठे लेअस येथे आणायाचे असतीलतर यासाठ  खच देखील 
जा त आहे. आयोजनाचा खच जा त आहे. या पधसाठ  जीतका काह  खच होणार आहे 
या याम ये शासनाचा सहभाग िन तपणे आहे. आपण हणा या माणे िन तपणे पॉ सर 

देखील मोठया माणात या याम ये िमळणार आहेत. यावष या पधसाठ  ती पॉ सरर        
टाटा या कंपनीकडन आप याला पॉनसरशीप िमळालेली आहे आ ण टाटा ओपन अशा नावानी 
याच देखील महारा  ओपन या सोबतच याच नामकरण होणार आहे. अशा कारे अनेक 
पॉ सरर शोध याचा आपला य  सु  आहे पण जी बेसीक गो  आहे यासाठ  आप याला  
कमान खच जेवढा लागतो तेवढा ववीध सं था क  यां याम ये या पध या अ त वात 
अस याने ई पॅ ट होणार आहे यां याकडन देखील, शासनाकडन वनंती कर यात आलेली 
आहे क   पुणे महानगरपािलका असेल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका असेल जथ ेह  मुळत: 
पधा होणार आहे यांचे देखील या यात आपल थोडफार योगदान असाव अशी अपे ा 
या यातन य  करणेत आलेली आहे. या योगदानाम ये जे काह  खेळाडू येथे येतात यां या 
पॉ सरशीप या मा यमातून अनेक शो, ई हे टस होत असतात आ ण या ेञातील िन तपणे 
पंपर  िचंचवड असेल कंवा पुणे असेल येथ े टेिनस या वाढ साठ  यांच योगदान आप याला 
राहणार आहे. ववीध खेळाडू येथे येथील यांचे छोटेछोटे ई ह टस आप याला येथे आयो जत 
करता येतील या या मा यमातून आप या इकड या टेिनस अकॅडेमी पंपर  िचंचवड शहराम ये       
कंवा पुण े शहराम ये लागू आहेत. ितथ यां याकडन मागदशन मो ट हेशनसाठ  कँप 
आयोजीत करता येणार आहेत. अशा व पाची ह  संरचना आहे. आप याकडन या संपुण 
पध या आयोजनासाठ   १ कोट  पाच वष आप याकडे ह  पधा राहणार अस याने दर पाच 

वष आप याकडन दयावेत असे वनंतीवजा पञ शासनाकडून आप याला ा  झालेने हा वषय  
सभागृहा या मंजूर साठ  ठेव यात आलेला आहे यावरती उिचत िनणय हावा ह  वनंती.            

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर मा.आयु  
साहेबां या प ीकरणा या नंतर योगेश बहल कोणाचा वरोध आहे अशी प र थती नाह .  
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आ ह  काह च ठरवत नाह त. आयु  साहेब जनरल बॉड ला असतात एखादया वषयाचे 
प ीकरण यां याकडून जर हाव असेलतर ते दे यासाठ  आयु  साहेब आप या बरोबर 

असतात. आयु  साहेबांनी सांगीत या माणे या शहरा या जवळ आपण हणतो बालेवाड  परंतु 
हे बालेवाड  हणजेच पंपर  िचंचवड शहर आहे. या शहरात खेळाला ो साहन दे याची संधी 
आप याला या िनमी ाने िमळणार आहे. आप या १ कोट  मुळे या पधा होणार का नाह  
होणार हा  नाह . या संदभाम ये  एमआयड सी, िसडको पैसे देणार आहेत. ओएनजीएल, 
कोल, पीसीएमसी, पीएमसी, एमएमआरड , पीएमआरड  आहे. शासनाशी अिभ ेत असले या या 
सगळया सं था या शहराम ये येवून आपण या िनमी ानं एट पी या मा यमातून आप याला 
या पधच आयोजन कर यासाठ  िमळणार आहे. आप या शहराच नाव आंतररा ीय पातळ वर 
पोहच याची या िनमी ान एक ह  संधी आहे. टेनीस या संदभाम ये सगळया खेळाडूची जर 
याद  बघीतली तर मला असं वाटतय क  महारा ातला एखादा खेळाडू आप याला शोधून िमळू 
शकतो. तु ह  या शहरात लॉनटेनीस अनेक केले. खरतर हा रा यशासनाकडून वषय आलेला 
आहे. रा यशासन भारतीय जनता पाट चे आहे हणून रा वाद  काँ ेसने वरोध करायचा हे 
चुक चे आहे. हणजे या शहराम ये आंतररा ीय दजाचे खेळाडू येवून या खेळाडू या 
मा यमातून आप या शहराचे नाव जगा या पाठ वर जर पोहचत असेलतर, देशभराम ये जर 
पोहचत असेलतर काय हरकत आहे. सयाजी हॉटेलम ये अनेक खेळाडू राह ले याचा महसूल 
पंपर  िचंचवड शहराला िमळणार आहे. या िनमी ान अजून आप या शहराच नाव झाल. हे 
करदा यांचे पैसे आहेत असे आता सांगीतले परंतु या शहरासाठ  आ ह  एक पया खच क न 
या शहरासाठ  दहा पये िमळवतो. यामुळे हा पैसा आपण कुठतर  देतो. एखाद  चांगली गो  
करायची आहे. हा वषय एवढा चांगला आहे, आप या शहराचे नाव मोठे होणार आहे. या 
पधला सगळयांनी पाठ ंबा दयावा अशी वनंती करतो आ ण हा वषय मंजूर करावा. रा वाद  

काँ ेसचे मतदान यावे हणणे असेलतर यांचा वरोध घेवून वषय मंजूर करावा. 
मा.महापौर-  या वषयावर मतदान यावे. 
मा.नगरसिचव – थमत: वषय मांक ८ ला पाठ ंबा असणा-यां स मा.सद यांनी कृपया हात 
वर करावे त ंतर वषय मांक ८ ला वरोध असणा-यां स मा.सद यांनी कृपया हात वर 
करावे.      

                    ( मतदानाची न द घेणेत आली )                                        
मा.महापौर-  या तावा या बाजूने –४५ मते व तावा या वरोधाम ये – १८ मते पडलेली 
आहेत.  

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 अनुकूल- ४५         ितकूल-१८ 

 अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
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                                      ------- 
 
मा.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक – ११०               वषय मांक – ९ 

दनांक – २८/११/२०१७              वभाग- मा.आयु      

   
              संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                       जा. . वभाअक/३/का व/३०१/२०१७ द.८/११/२०१७ 

क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )”  राब वणेत येत आहे.  

  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालयनाह  

यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंणदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. .८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती शौचालय 
बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१०/२०१७ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे  
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                                     पञ “अ” 

 

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

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 

महानगरपािलकेच ेनाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 
कुटंुबांची सं या ११६४५  

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

१०७१०  

मंजूर अजाची एकूण सं या ८१६१  

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५०२७ 

एकुण बांधकाम पुण- 
७६०० 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - २५७३ 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 

सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

म हला–१९२ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–१६९ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हलाह ा ६०२६ लाभाथ  

GOI+GOM=३६१.५६ 

                  लाख 

   GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB =१२०.५२ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण          ४८२.०८  लाख  
िनगत करणेत 

आलेला 

दुसरा ह ा 
४८८१ लाभाथ  

GOI+GOM=२९२.८६ 

                लाख 

   GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =९७.६२ लाख ULB =२०००/- ह सा 

 एकुण ३९०.४८ लाख  
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मा.सं दप क पटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.                                

मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. प ने यांना आठवण 
क न देतो गे या २० तारखे या िमट ंगला आपले असे ठरले होते क  अनिधकृत आ ण 
शा तीकरा या बाबतीत जो शहरात वषय आलेला आहे या या बाबतीत वशेष सभा यायची 
होती. मला वाटत स ा ढ प नेते वसरले क  काय. मा.महापौर साहेब आपण यांना आठवण 
क न दयावी क  वशेष सभा कधी घेणार आहात. जसा तु ह  अनिधकृत बांधकामाचा, 
शा तीकराचा वषय ड लेअर केला. शहराम ये सव नागर क भयभीत आहेत. येक 
नगरसेवकांना याचा ञास होतो क  हा वषय न क  काय आहे आ ण कसा आणलेला आहे. 
कती लोक अज घेवून गेले अनिधकृत अिधकृत कर यासाठ . तर  प ने यांना आठवण क न 
देतो आपण बोलला होतात याला दोन मह ने आठ दवस उलटून गेलेले आहेत या यावर 
वशेष सभा कधी घेणार हे ड लेअर करावे.  

मा.महापौर-  आपण सूचना मांडली याचा न क च आ ह  वचार क .  

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. अतीशय चांगले 
वषय येतात याब ल माझा वरोध नाह . परंतु मी आयु  साहेबांना वचारेल क  या 
मोकळया जागा आहेत या याम ये जे टे ट टाकून बाहे न येणार  लोक बसतात यां यासाठ  
आपण काय करतो. यांना हालवल पाह जे. कारण ते सावजिनक शौचालय वापरत नाह त. या 
वषयाला नाह  पण आम या वॉडाम ये हा खुप मोठा  आहे. एच.ए.मैदानाम ये जी लोक 
आहेत या लोकांमुळे आज तीथला प रसर पुणपणे अ व छ झालेला आहे. या यासाठ  
शासन काह ह  कारवाई करत नाह . काह ह  काम करत नाह . मला याचा खुलास पाह जे.  

(ग धळ)  

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ती लोक वत: 
शौचालय बांधू शकत नाह त, सावजिनक ती वाप  शकत नाह त. समोर जे दुकानदार आहेत, 
शॉपवाले आहेत या ठकाणी राञीच जावुन सगळा अ व छ कार घडतो याला शासन 
काह ह  काम करत नाह , याच उ र मला पाह जे.  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माग यावेळेस 
नेह नगरम ये जे शौचालय तोडले होते या या संदभात आप याला पोलीस क लेन दाखल 
करावी हणून वेगवेळया संघटनेनी पञ दले आपण याच काय केल याचा आज खुलासा 
करायचा आहे. 
(ग धळ)   

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला बोलायला संधी 
दलेली आहे. जर गु हा दाखल झालेला नसेलतर ताबडतोब उदया गु हा दाखल झाला पाह जे. 
एक कडे जाऊन शौचालय तोडायचे आ ण दुसर कडे येथे बोभाटा करायचा. तेथे जावुन ने यांचे 
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पाय धरायचे आ ण येथे सभागृहात बोलायच. ह  कुठली प दत आहे. साहेब आपण जर गु हा 
दाखल केला नाह तर तुम यावर आ हांला ऍ शन यावी लागेल.  

(ग धळ) 
मा.महापौर-  दोघीनीह  खाली बसावे, दोघी याह  शंकेचे िनरसन होईल आपण दोघीनह  खाली 
बसावे. घोडेकरताई तु हांला बोलायला दलेल होत आपण खाली बसावे. िसमाता च बोलण 
झा यानंतर तु हांला बोलायला देतो. 
(ग धळ) 
मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एच.ए. या जागेम ये 
जे टे ट आहेत याचा आ हांला ञास होतो. ितथे अ व छता पसरते. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा जो शौचालयाचा 
वषय सभागृहापुढे आलेला आहे मी वकासा मक सहकाय न क च करेल परंतु एक कडे 
महानगरपािलकेचे शौचालय नगरसे वकेनी तोडायचे आ ण दुसर कडे कांगावा करता हे यो य 
नाह . यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाह जे.  

मा.महापौर-  तु ह  दोघीनीह  खाली बसाव.े 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु ांना या यावरती 
खुलासा क  दयात आ ण गु हा दाखल झाला नसेलतर गु हा दाखल झाला पाह जे.  

(ग धळ) 
मा.महापौर-  तु ह  दोघीनीह  खाली बसाव.े 
(ग धळ) 
मा.महापौर-  वषय मांक ९ मंजूर करणेत येत आहे. पुढचा वषय यावा. 
 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.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.    

ठराव मांक – १११             वषय मांक – १० 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.नगरसिचव      

                                  वधी सिमती   
 

        अ) द. ०६/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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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.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.    

ठराव मांक – ११२             वषय मांक – ११ 
दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.नगरसिचव      

मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

अ) द.०३/१०/२०१७ व ०४/१०/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

ब) द.१७/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 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.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.    

ठराव मांक – ११३             वषय मांक – १२ 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.नगरसिचव   

 
         मा.शहर सुधारणा सिमती   
 

       अ) द.१२/०९/२०१७, द.२६/०९/२०१७ व द.०५/१०/२०१७ चा सभावृ ांत  
          कायम करणते येत आहे. 
       ब) द.०५/१०/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
       क) द.१०/१०/२०१७, द.१२/१०/२०१७ व द.३१/१०/२०१७ चा सभावृ ांत  
           कायम करणेत येत आहे. 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 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 म कदळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.    

ठराव मांक – ११४             वषय मांक – १३ 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.नगरसिचव   

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

      अ)  द.२२/०९/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
     ब)  द.१३/१०/२०१७ व ३०/१०/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
  
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 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.िनमला कुटे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.    

               वषय मांक – १४ 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.आयु  

                संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .  

                          नर व/का व/१५/ पंपर /२१७/२०१७ द.०२/०८/२०१७   

        २) मा.क भाग सिमतीकड ल ठ. .७ दनांक ४/१०/२०१७ 

        ३) मा. ेञीय अिधकार  क ेञीय कायालय यांचेकड ल  

                          जा. .क /ेका व/१५/२०१७ दनांक ३/११/२०१७   
  
 मा.फ भाग सिमती ठराव मांक ८ द.०८/०७/२०१६ अ वये, “ भाग मांक २८ 
मासुळकर कॉलनी येथील भाग अ याधुिनक सोईने वकसीत होत असून नाग रकां या सोई या 

ीने व मु य र यांवर होणा-या गाडयां या वाहतुक स पयायी उपल धता होणे अ यंत 
गरजेचे आहे. भाग . २८ टे को िसमािभंती लगतचा र ता (W से टर) ते मोरवाड  
आय.ट .आय.र ता (स ह नं. १३९/१४०) येथील अमृते र टची जागा) महानगरपािलका 
अिधिनयम २००५ मधील कलम २०५ नुसार नाग रकां या सोयीसाठ  पयायी र ता हणून 
घोषीत करणे”. या माणे ठराव मंजुर करणेत आलेला होता. यास अनुस न उपरो  संदभ . 
२ चे मंजूर तावा वये मा.आयु  यांनी वषयां कत करणी कायकार  अिभयंता ( थाप य 
वभाग) फ ेञीय कायालय व अमृते र ट यांचे सहमतीने केलेला पयायी र ता महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ नुसार घोषीत करणे करणी नाग रकां या 
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हरकती/सूचना माग व यासाठ  दनांक  १७ डसबर २०१६ या दै.आज का आनंद, दै. भात व 
दै.पु यनगर  या वृ पञाम ये जाह र कटण दे यात आलेले होते. 
 सदर या वृ पञातील जा हरातीस अनुस न एक हरकत/ सूचना उपसंचालक नगररचना 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  पुणे १८ यांचे कायालयाम ये ा  झालेली होती. यास 
अनुस न संबंिधत हरकतदारास दनांक ०१/०६/२०१७ व द.२२/०६/२०१७ रोजी सुनावणीस 
बोलावूनह  हरकतदार सुनावणीस अनुप थत रा ह याने हरकतदाराची हरकत तावात नमूद 
संदभ ३ अ वये फेटाळ यात आलेली आहे. तर  वषयां कत पंपर  वाघेरे स ह नं. १३९ व १४० 
म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम २०५ नुसार नाग रकां या सोईसाठ  र ता 
घो षत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.आरती च धे - मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा. ेञीय अिधकार  
क ेञीय कायालय यांनी वषय मांक १४ मागे घेणेकामी केले या वनंतीनुसार सदरचा 
वषय यांना मागे घेणेस परवानगी देणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 
मा.शारदा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब सुचनेस अनुमोदन देते.  

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ११५        वषय मांक – १४ 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.आयु  

 
                संदभ – १) मा.आयु  यांचेकड ल जा. .  

                          नर व/का व/१५/ पंपर /२१७/२०१७ द.०२/०८/२०१७   

        २) मा.क भाग सिमतीकड ल ठ. .७ दनांक ४/१०/२०१७ 

        ३) मा. ेञीय अिधकार  क ेञीय कायालय यांचेकड ल  

                          जा. .क /ेका व/१५/२०१७ दनांक ३/११/२०१७   

 
  मा. ेञीय अिधकार  क ेञीय कायालय यांनी वषय मांक १४ मागे घेणेकामी 
केले या वनंतीनुसार सदरचा वषय यांना मागे घेणेस परवानगी देणेत येत आहे.     

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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



82 
 
मा. वलास म डगेर -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
                                                       वषय मांक – १५ 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.आयु  

 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक   

                      : था/बीआरट एस/८२४/२०१७ द.२०।११।२०१७ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील क  शासना या JNNURM योजनेअंतगत 
शहरातील वकिसत एकूण वकिसत बीआरट  र यांपैक  बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर .३ नािशक 
फाटा ते वाकड र यांवर ल सुदशननगर चौक येथे स थतीत िस नल यव था आहे. सदर 
चौक िस नल  व वाहतूक सुरळ त करणेसाठ  ेड सेपरेटर (समतल वलगक)  बांधणे 
आव यक आहे. सदर ेड सेपरेटरमुळे (समतल वलगक)  चौकातील बीआरट एस लेनवर 
िस नल वरह त थेट वाहतूक होणे श य असून वासी वाहतूक वेळेत बचत होऊन  दुषण 
कमी होणेस मदत होणार आहे. तथा प मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात सदर कामाचे 
नाव व तरतुद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजप क य खचास न याने शासक य मा यता 
घेणे आव यक आहे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देहू आळंद  बी.आर.ट .एस.र ता वकिसत 
कर यात येत असून तळवडे जकात नाका ते देहू कमानी पयत या र याचे नजीक या काळात 
भूसंपादन ज हािधकार  कायालय, पुणे यांचेमाफत होणार आहे असे द.३ नो हेबंर, २०१७ या 
बैठक त मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सुिचत केले आहे. यानुसार जागेचे भूसंपादन झा यास 
र ता वकिसत करणेकामी यं णा उपल ध असणे आव यक आहे. याबाबत अंदाजप कात 
तजवीज करणे आव यक आहे. 

वायसीएम हॉ पटल येथ े पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, 
नवजात अभक वभागाच ेनुतनीकरण करणे, डॉ टरांचे िनवास थान नुतनी करण करणे. (भाग-
२) या कामास सन २०१६-१७ या अंदाजप कात र. . ५,००,००,०००/- एवढ   अंदाजप क य 
र कम ठेव यात आलेली होती. वषयां कत काम करणे सव कामासाठ  येणारा खच र कम 
पये ५,००,००,००० /- स. मा.महापािलका सभा ठराव . ४२ द.२०/०६/२०१७ अ वये 

यापुव   शासक य मा यता िमळाली आहे. 
तर  नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड 

सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे या कामास मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील 
वशेष योजना या लेखािशषाखाली समा व  क न या कामाचे र. . २०,००,००,०००/- चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 



83 
 

तसेच तळवडे जकात नाका  ते देहू गाव कमानी पयतचा र ता वकिसत करण े
आव यक अस यामुळे सदर काम मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील वशेष योजना या 
लेखािशषा खाली समा व  क न व कामाचे  र. . ३०,००,००,०००/- चे खचास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच वाय.सी.एम. हॉ पीटलसाठ  शासनाकडून वाढ व ०.५० एफ.एस. आय. मंजूर 
झालेला आहे. याअनुषंगाने  वाय.सी.एम. हॉ पीटलमधील पद यु रपदवी अ यास मासाठ   
नेमलेले आ कटे ट म.ेशशी भु अँड असो. यांचेमाफत सदर हॉ पीटल आवारात बांधणेत येणा-
या बहुमजली वाहनतळ, कँ ट न, नाईट शे टर व पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक 
कामे करणे तसेच ऑपरेशन िथएटर इ चा एक त आराखडा तयार क न सुधा रत नकाशे १.५ 
(FSI. . ) नुसार तयार करणेत येत आहेत. यानुसार सदर ठकाणी पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  व  वाहनतळ, कँ ट न, नाईट शे टर इ. साठ  बहुमजली इमारती या कामास 
सुधार त अंदाजप क य र कम . ५०,००,००,०००/- आव यक आहे. सदरचे काम तातड ने 
करावयाचे अस यामुळे याकामासाठ  येणारा सुधा रत अंदाजप क य र कम खच र कम पये 
५०,००,००,००० /- साठ  मा. महापािलका सभेची सुधा रत शास कय मा यता देणेत येत आहे. 
 

तर  खालील कामांना शासक य मा यता दे यात येत आहे. 
 

 
 
अ
..  

 
 

कामाचेनांव 

 
लेखािशष 

 
पान

. 

 
अनु
. 

२०१७-१८ 
कामाची 

अंदाजप क
य र कम 

२०१७-१८ 
सुधार त 

/ ता वत 
अंदाजप कय 

र कम 
१. नािशक फाटा ते वाकड 

बीआरट  कॉर डॉर  .३ 
वर सुदशननगर चौक  

येथे ेड सेपरेटर  
(समतल वतलग) बांधणे  

वशेष 
योजना - - - २०००००००० 

२. तळवडे जकात नाका  ते 
देहू गाव कमानी पयतचा 
र ता वकिसत करणे 

वशेष 
योजना - - - ३०००००००० 

३. वाय सी एम हॉ पटल 
येथे पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे, 

 
 
 

वशेष 

३६ २८३ ५०००००००  ५०००००००० 
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       वषयां कत वर ल तीन कामांसाठ  शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
मा.बाबू नायर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ‘अ’ ेञीय कायालयातील थाप य वभागामाफत व वध वकास कामे 
कर यात येतात. पं.िचं.मनपा वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत करणेबाबत 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाचे धोरण आहे. तर  स थतीत पं.िचं.मनपा प रसरात 
िन:समथ (अपंग) य क रता कुठलेह  कारचे क याणकार  क  अ त वात नाह . यामुळे 
िन:समथ (अपंग) लोकांसाठ  क याणकार  क  बांधणेचे मनपाचे मानस आहे. 

 िन:समथ (अपंग) क याणकार  क  बांधणेबाबत सहा यक आयु  नागरव ती 
वकास योजना यांचे माफत सुचना झा या आहेत. तर  सदर ल कामाचा वशेष योजनेअंतगत 
समावेश अंदाजपञकात क न सदर कामास शासक य मा यता र. . १०,००,००,०००/- इतक  
करणेस तसेच पंपर  येथील स.नं.३१/१ ते ५,३२/१ ब/२ ते ६ मधील जागेम ये िन:समथ 
(अपंग) साठ  क याणकार  क  बांधणे या न वन कामाचा सन २०१७-१८ या 
अंदाजपञकाम ये वशेष योजने अंतगत समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.चं कांत नखाते – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  उपसूचना वकारली आहे का. 
मा. वलास म डगेर  -  उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ११६                                       वषय मांक – १५ 

दनांक – २८/११/२०१७            वभाग- मा.आयु  

 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक   

                      : था/बीआरट एस/८२४/२०१७ द.२०।११।२०१७ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील क  शासना या JNNURM योजनेअंतगत 
शहरातील वकिसत एकूण वकिसत बीआरट  र यांपैक  बी.आर.ट .एस. कॉर डॉर .३ नािशक 
फाटा ते वाकड र यांवर ल सुदशननगर चौक येथे स थतीत िस नल यव था आहे. सदर 

नवजात अभक वभागाचे 
नुतनीकरण करणे, 
डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करण.े (भाग-
२) 

योजना 
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चौक िस नल  व वाहतूक सुरळ त करणेसाठ  ेड सेपरेटर (समतल वलगक)  बांधणे 
आव यक आहे. सदर ेड सेपरेटरमुळे (समतल वलगक)  चौकातील बीआरट एस लेनवर 
िस नल वरह त थेट वाहतूक होणे श य असून वासी वाहतूक वेळेत बचत होऊन  दुषण 
कमी होणेस मदत होणार आहे. तथा प मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कात सदर कामाचे 
नाव व तरतुद नस यामुळे सदर कामास व अंदाजप क  खचास न याने शासक य मा यता 
घेणे आव यक आहे.  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत देहू आळंद  बी.आर.ट .एस.र ता वकिसत 
कर यात येत असून तळवडे जकात नाका ते देहू कमानी पयत या र याचे नजीक या काळात 
भूसंपादन ज हािधकार  कायालय, पुणे यांचेमाफत होणार आहे असे द.३ नो हेबंर, २०१७ या 
बैठक त मा. ज हािधकार , पुणे यांनी सुिचत केले आहे. यानुसार जागेचे भूसंपादन झा यास 
र ता वकिसत करणेकामी यं णा उपल ध असणे आव यक आहे. याबाबत अंदाजप कात 
तजवीज करणे आव यक आहे. 

वायसीएम हॉ पटल येथ े पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक कामे करणे, 
नवजात अभक वभागाच ेनुतनीकरण करणे, डॉ टरांचे िनवास थान नुतनी करण करणे. (भाग-
२) या कामास सन २०१६-१७ या अंदाजप कात र. . ५,००,००,०००/- एवढ   अंदाजप क य 
र कम ठेव यात आलेली होती. वषयां कत काम करणे सव कामासाठ  येणारा खच र कम 
पये ५,००,००,००० /- स. मा.महापािलका सभा ठराव . ४२ द.२०/०६/२०१७ अ वये 

यापुव   शासक य मा यता िमळाली आहे. 
तर  नािशक फाटा ते वाकड बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशननगर चौक येथे ेड 

सेपरेटर (समतल वलगक) बांधणे या कामास मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील 
वशेष योजना या लेखािशषाखाली समा व  क न या कामाचे र. . २०,००,००,०००/- चे खचास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच तळवडे जकात नाका  ते देहू गाव कमानी पयतचा र ता वकिसत करण े
आव यक अस यामुळे सदर काम मनपाचे सन २०१७-१८ चे अंदाजप कातील वशेष योजना या 
लेखािशषा खाली समा व  क न व कामाचे  र. . ३०,००,००,०००/- चे खचास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच वाय.सी.एम. हॉ पीटलसाठ  शासनाकडून वाढ व ०.५० एफ.एस. आय. मंजूर 
झालेला आहे. याअनुषंगाने  वाय.सी.एम. हॉ पीटलमधील पद यु रपदवी अ यास मासाठ   
नेमलेले आ कटे ट म.ेशशी भु अँड असो. यांचेमाफत सदर हॉ पीटल आवारात बांधणेत येणा-
या बहुमजली वाहनतळ, कँ ट न, नाईट शे टर व पद यु र पदवी अ यास मासाठ  आव यक 
कामे करणे तसेच ऑपरेशन िथएटर इ चा एक त आराखडा तयार क न सुधा रत नकाशे १.५ 
(FSI. . ) नुसार तयार करणेत येत आहेत. यानुसार सदर ठकाणी पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  व  वाहनतळ, कँ ट न, नाईट शे टर इ. साठ  बहुमजली इमारती या कामास 
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सुधार त अंदाजप क य र कम . ५०,००,००,०००/- आव यक आहे. सदरचे काम तातड ने 
करावयाचे अस यामुळे याकामासाठ  येणारा सुधा रत अंदाजप क य र कम खच र कम पये 
५०,००,००,००० /- साठ  मा. महापािलका सभेची सुधा रत शास कय मा यता देणेत येत आहे. 

तर  खालील कामांना शासक य मा यता दे यात येत आहे. 

 
     वषयां कत वर ल तीन कामांसाठ  शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ‘अ’ ेञीय कायालयातील थाप य वभागामाफत व वध 
वकास कामे कर यात येतात. पं.िचं.मनपा वकास आराखडयातील र ते व आर णे वकसीत 
करणेबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाचे धोरण आहे. तर  स थतीत पं.िचं.मनपा 
प रसरात िन:समथ (अपंग) य क रता कुठलेह  कारचे क याणकार  क  अ त वात नाह . 
यामुळे िन:समथ (अपंग) लोकांसाठ  क याणकार  क  बांधणेचे मनपाचे मानस आहे. 

 िन:समथ (अपंग) क याणकार  क  बांधणेबाबत सहा यक आयु  नागरव ती 
वकास योजना यांचे माफत सुचना झा या आहेत. तर  सदर ल कामाचा वशेष योजनेअंतगत 

 
 
अ
..  

 
 

कामाचेनांव 

 
लेखािशष 

 
पान . 

 
अनु
. 

२०१७-१८ 
कामाची 

अंदाजप क
य र कम 

२०१७-१८ 
सुधार त 

/ ता वत 
अंदाजप क
य र कम 

१. नािशक फाटा ते वाकड 
बीआरट  कॉर डॉर  .३ 
वर सुदशननगर चौक  

येथे ेड सेपरेटर  
(समतल वतलग) बांधणे  

वशेष 
योजना - - - २०००००००० 

२. तळवडे जकात नाका  ते 
देहू गाव कमानी पयतचा 
र ता वकिसत करणे 

वशेष 
योजना - - - ३०००००००० 

३. वाय सी एम हॉ पटल 
येथे पद यु र पदवी 
अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे, 
नवजात अभक वभागाचे 
नुतनीकरण करणे, 
डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करण.े (भाग-
२) 

 
 
 

वशेष 
योजना ३६ २८३ ५००००००० ५०००००००० 
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समावेश अंदाजपञकात क न सदर कामास शासक य मा यता र. . १०,००,००,०००/- इतक  
करणेस तसेच पंपर  येथील स.नं.३१/१ ते ५,३२/१ ब/२ ते ६ मधील जागेम ये िन:समथ 
(अपंग) साठ  क याणकार  क  बांधणे या न वन कामाचा सन २०१७-१८ या 
अंदाजपञकाम ये वशेष योजने अंतगत समावेश 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.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.    
                                                                 
                                   
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/९/का व/५९४/२०१८ 
दनांक - ५/१/२०१८       
 

                                               
                                       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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                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  – १८ 

औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड /कासारवाड  वभाग 

प रिश  ‘अ’ ( मा.महापािलका सभा ठराव .१०४ द.२८/११/२०१७  चे लगत) 
 

          अ खल भारतीय कौश य पधम ये ा व य ा  केलेले िश णाथ , रा य तर य कौश य पधम ये 

थम मांकाने यश संपादन करणारे िनदेशक/गटिनदेशक यांना ो साहन/ पा रतो षक र कम देणे बाबत व 

िश णाथ ना वशेष िश ण देणेबाबतचे धोरण ... 

अ) महानगरपािलके या आय.ट .आय. मोरवाड  व आय.ट .आय.(मुलींची) कासारवाड  या  सं थामं ये 
Craftsman Training Scheme (CTS) अंतगत िश ण दले जाते. अ खल भारतीय यवसाय स  
प र ेम ये संबंिधत यवसायामधून सं थेतून थम आले या िश णा याची अ खल भारतीय कौश य 
पधा पर ा D.G.T., Govt. of India, नवी द ली यां या माफत घेतली जाते.या पधम ये कौश य 
ा  िश णा याना ो सा हत करणे आव यक असून ो साहनपर पा रतो षक र कम योजना खालील 
प  ‘अ’ माणे राह ल. 

                                      प  "अ" 

 

उपरो  अ. . १ ते ३ पैक  सवािधक असणार  र कम अिधक अ. . ४ पैक  प र े या िनकालानुसार 
संबंधीत र कम/पा रतो षक िश णा यास देय रा हल. 

अ. . कौश य पधा 
प र ा िनकष 

पा रतो षक 
र कम 

शेरा 

१. वभागीय 
पधा पर ा 

सव वषयांना उप थत 
िश णाथ  वभागीय तरावर ल 

िनकाल 

५,०००/- 
अिधकतम 

तर 
श तीप ासह 

२. वभागीय 
पधा पर ा 

रा य पधा पर ेक रता पा   

उमेदवार 
१०,०००/- 

३. रा य तर य 
पधापर ा 

रा यात उ ीण होऊन रा ीय 
पधा पर ेक रता पा  

५०,०००/- 

४. रा ीय पधा 
 पर ा 

उप थत(Qualified/Unqualified) १०,०००/- श तीप ासह थम मांक(Best Trainee) १,००,०००/- 

 

ब) D.V.E.T, महारा  रा य, मुंबई यां या माफत गटिनदेशक/िनदेशक यांची कौश य पधा 
आयो जत केली जाते. या पधामधील यश संपादन करणा-या गटिनदेशक/िनदेशक यांना 
खालील माण े ो साहनपर र कम  प  ‘ब’  माणे देय रा हल. 
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प  "ब" 

उपरो  माणे प  ‘अ’ व प  ‘ब’ म ये नमुद केले माण े आय.ट .आय.मोरवाड  व 
आय.ट .आय.(मुलींची) कासारवाड येथील िश णाथ , िनदेशक व गटिनदेशक यांना लागू रा हल. 

प  "क" 

३)    शासक य/िनमशासक य सं था, उदयोग आ थापना, शासक य/खाजगी आय.ट .आय., NGO’s,    

    तां क िश णा संबंिधत इतर सं था इ याद  यांचेकड ल व वध शॉट टम कोसस, सॉ ट क स  

    कोसस इ याद  व वध आव यक कोसस, े िनंग ो ाम िन वदा / कोटेशन न काढता थेट  

    िश णाथ ना  उपल ध क न    ावेत. 
४)   िश ण शु क/कोस फ  बाबत ९०% ह सा सं था (मनपा) माफत व १०% ह सा िश णाथ   

    माफत दे यात येऊन एक ीत र कम मनपा माफत सं थेतील उपल ध लेखािशषातून अदा  
    कर यात यावी. 
५)   व वध तां क/सामा जक े ातील त  यांना सेमीनार/काय म कर ता आमं त कर यात येऊन  

        शासन  िनणया या धत वर मानधन दे यात यावे. 
६)    तां क िश ण Training Institutes, शासक य/िनमशासक य सं था वभाग, उदयोग आ थापना,  
        NGO’s, तां क िश णा संबंिधत इतर सं था/संघटना, ं चाई इ. यांना सं थेतील मुलभूत सोयी  
        सु वधा उपल ध क न सामंज य करार अ वये (MoU) भाडे आकारणी क न ेिनंग अँ ट हट ज  

         सु  करा यात व सं थेस महसूल ा ीबाबत कायवाह  करावी. 
७)   Skill Development बाबत शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले धोरण, याच माणे संबंिधत  

    े ातील कायरत सं था/आ थापना यांचे कड ल Skill Developmentprograms, training activities,  

    soft skill courses, other refreshment courses इ. मनपा ITI माफतराब व याचे अिधकार मा.  
    अित र  आयु   यांना दान कर यात येत असून यांनी याबाबत संपूण कायवाह  करावी. 
 
           सदरचे धोरण ( प  ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ साठ ) सन २०१६-१७ पासून लागू राह ल. 
 
                                                             सह /- 

अित र  आयु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर  – ४११ ०१८. 
 

 

अ. . कौश य पधा 
प र ा िनकष पा रतो षक र कम शेरा 

१) रा य तर य पधा 
पर ा 

थम मांक बेसीक + ेड पे + महागाई भ ा 
िमळून होणार  र कम 

माहे माच 
म ह याचे 
वेतन 

    “मनपा आय.ट .आय. िश णाथ ना कौश य वकास आधार त वशेष िश ण देणेबाबत” 

  १)    सं थेतील यवसाय व अ यास मानुसार अ ावत िश ण देणे. 
  २)    शासना या मागदशक “Duel System of Training” अथवा इतर णाली अ वये व वध 

                  औ ोिगक आ थापना, इंड ज, कंपनी इ याद  समवेत सामंज य करार (MOU) करावेत. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व 

औ ोिगक िश ण सं था (मुलींची) कासारवाड  

“ वेश या िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७” 

प रिश  अ (मा.महापािलका सभा ठराव मांक १०५ दनांक २८/११/२०१७  चे लगत)  
 

१)     महारा  शासन उ च व तं िश ण वभाग शासन िनणय मांक : संक ण 
३३१५/ . .१७/  

 यिश ३, मं ालय मंुबई ३२ दनांक १४ मे २०१५ अ वये महानगरपािलके या आयट आय 
येथील वेश या व इतर अनुषांिगक कायवाह  करावी. 

२)     उपरो  शासन िनणयातील प रिश  अ वये आय.ट .आय. मधील सव यवसाय 
(Trades)क रता एक त वा षक िश ण शु क ित िश णाथ  खालील माणे आकार यात 
यावे. 

अ. . सं था 
पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 

उमेदवार 

पंपर  िचंचवड 
मनपा 

ह बाहेर ल 
उमेदवार 

महारा  
रा याबाहेर ल 
उमेदवार(OMS) 

I वा षक िश ण शु क 

१) औ. .सं था मोरवाड  १,५००/- ५,०००/- २०,०००/- 

२) औ. .सं था (मुलींची) 
कासारवाड  

१,५००/- ३,०००/- १०,०००/- 

अ. . तपिशल 

पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील 

उमेदवार 

पंपर  िचंचवड 
मनपा 

ह बाहेर ल 
उमेदवार 

महारा  
रा याबाहेर ल 

उमेदवार (OMS) 

II वेशा या वेळ  जमा करावयाची अनामत र कम 

१) िश ण अनामत र कम ५००/- ५००/- ५००/- 
२) ंथालय अनामत र कम १००/- १००/- १००/- 

 एकुण ६००/- ६००/- ६००/- 

िश ण शु क वा षक / सहामाह  / ितमाह  एक त घेणेत येईल. िश ण शु काबाबत 
शासन िनणयातील प रिश  अ वये इतर अनुषांिगक कायवाह  कर यात यावी. येक ६ 
म ह यानंतर िश ण शु क न भर यास ितमाह . १००/- माणे दंड आकार यात यावा.  
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अनामत र कम िश ण पूण केलेनंतर तसेच सव सा ह य, टुल कटस, पु तके इ याद  परत 
केलेनंतर व काह ह  नासधूस न केलेस तारणधन परतावा कर यात यावा. 

३)     शु क मंजूर कर याची या पुढ ल सुधारणेपयत सु  ठेवावी व वेळोवेळ  आढावा 
यावा. 

४)     महानगरपािलके या दो ह  औ ोिगक िश ण सं थामधील सव वेिशत जागा 
(Seats)क य वेश या (CAP round) ारे १०० ट के भर यात या यात. 

५)     शासन िनणयातील मागदशक वेश या िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली 
अ वये मा.अित र  आयु ांना वेळोवेळ  वेश या व िश ण शु क आकारणेबाबत 
धोरणाम ये बदल / सुधारणा कर याचे अिधकार दान कर यात येत असून यानुसार यापुढे 
धोरण िन त कर यात यावे. 

          महानगरपािलके या औ ोिगक िश ण सं था मोरवाड  व औ ोिगक िश ण सं था 
(मुलींची) कासारवाड  कर ता ता वत माणे “महापािलका आय.ट .आय. वेश या 
िनयमावली व िश ण शु क िनयमावली धोरण २०१७” शै णक वेश स  सन २०१७ पासून 
लागू कर यास मा यता असावी. तसेच स  २०१६ म ये वेिशत िश णाथ  यांना सदरचे 
फचे सुधा रत धोरण ितस-या व चौ या शै णक स ाकर ता लागु राह ल.  

 

   सह /- 
            आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अपंग क याणकार  योजना 

पञ  अ  
(मा.महापािलका सभा ठराव मांक १०८ दनांक २८/११/२०१७  व. . ७ चे लगत)     

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
घटक योजनेचे नाव –  महापािलका े ातील अपंग य ंना पे शन देणेबाबत. 
योजनेचे व प     -  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील वा त यास कमान ०३ वषाचा 

पुरावा असले या १८ वषावर ल ४०% अथवा यापे ा जा त अपंग व 
असले या य स दरमहा पे शन अदा करणे. 

लाभाचे व प      -  दरमहा र. .१५००/- 
 

मुख अट  व शत    
 

१) अजदार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील वा त याचा पुरावा आव यक, याक रता 
पुरा यासाठ  रेशनकाड, मतदार ओळखप , फोटोपास, घरप ट पावती, लाईटबील, टेिलफोन 
बील, इ.पैक  एक पुरावा सादर करणे आव यक राह ल. 

२) अजदाराचे वय कमान १८ वष पुण असलेबाबत वयाचा पुरावा हणून ज म दाखला/ससून 
जनरल हॉ पटल मधील वयाचा दाखला / शाळा सोड याचा दाखला / मतदार याद तील 
नाव अथवा मतदार ओळखप  यापैक  एक पुरावा आव यक. 

३) महापािलका ह तील ४०% अथवा यापे ा जा त अपंग व असले या य स या योजनेचा 
लाभ िमळ व याक रता अज करता येईल. याक रता अपंग वाबाबतचे शासक य 

णालयातील माणप  सादर करणे आव यक राह ल. 
४) शासक य व िनमशासक य सेवेत असणा-या कंवा सेवेतून िनवृ  झाले या सेवकांना पे शन 

िमळत अस यास अशा य ला सदर योजनेचा लाभ िमळणार नाह . 
५) क  शासन व रा य शासना या सामा जक अथसहा य योजनेतून अथसहा य िमळत 

अस यास अशी र कम वजा क न उव रत रकमेचा लाभ देय राह ल. 
६) सदर योजनेअंतगत लाभ घेणा-या लाभा याने वत:चे आधारकाड अजासोबत जोडणे 

आव यक आहे. 
७) सदर योजनेअंतगत लाभ घेणा-या अजदाराने हयात असलेबाबतचा दाखला याचे खाते 

असले या बँकेम ये व नागरव ती  वभागात दरवष  १ ते ३१ जानेवार  पयत सादर करणे 
बंधनकारक राह ल. 

८) सदर योजनेचा लाभ देणे अथवा न देणे याबाबतचा संपूण अिधकार मा.आयु  अथवा 
मा.अित. आयु  यांना राह ल. 

 
 

सह /- 
आयु  

                                                    पंपर   िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८. 


