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�स्तावना 

मी मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमतीची सिमती �मुख, सिमतीने आपल्या 
वतीने अिधकार िदल्याव�न सिमतीचा हा अकरावा अहवाल सभागृहास सादर करीत आहे. 

"नवी मंुबई महानगरपािलका, कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, सांगली 
महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू नगरपिरषद यांच्या सेवेतील मिहला 
अिधकारी/कमर्चारी यांची भरती, आरक्षण, अनशेुष व पदोन्नती तसेच नगरपिरषदेतफ�  
त्यांच्यासाठी राबिवण्यात येणाऱ्या िविवध कल्याणकारी योजना" यासंबंधी सिमतीने मािहती 
जाणून घेण्याचे ठरिवले. त्यानुसार नवी मंुबई महानगरपािलका, कल्याण-डोंिबवली 
महानगरपािलका, सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू नगरपिरषद येथे 
िदलेल्या भेटी संदभ�तील मािहती मागिवण्यात आली. �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या आधारे 

सिमतीने िदनांक २८ ऑक्टोंबर,२०१५ रोजी नवी मंुबई महानगरपािलका, िदनांक १२ जुलै, 
२०१७ रोजी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, िदनाकं १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी सांगली 
महानगरपािलका, िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी सांगली िजल्हा पिरषद, िदनांक २५ 
एि�ल,२०१७ रोजी डहाणू नगरपिरषद यांच्याकडून �ाप्त झालेली मािहती व सिमतीने िदलेल्या 
भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने सिमतीने सिचव, मिहला व बालिवकास 

िवभाग, सिचव, नगरिवकास िवभाग, सिचव, संसदीय कायर् िवभाग, सिचव, �ामिवकास 

िवभाग, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, सिचव,सामािजक न्याय  िवभाग, सिचव, सामान्य 

�शासन िवभाग, सिचव, गृह िवभाग, सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग, सिचव, सावर्जिनक 
आरोग्य िवभाग, सिचव, महसूल व वन िवभाग यांची िदनांक ७ जून, २०१७, िदनांक २० जून, 
२०१८, िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८, िदनांक ०३ जानेवारी, २०१९ व िदनांक ०८ जानेवारी, २०१९  
रोजी साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी उपलब्ध झालेल्या मािहतीचा सव�कष िवचार क�न सिमतीने 

त्यासंदभ�त आपले अिभ�ाय व िशफारशी या अहवालात समािवष्ट केल्या आहेत. 
�श्नावलीनुसार नवी मंुबई महानगरपािलका, कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, 

सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू नगरपिरषद यांचेकडून �ाप्त झालेली 
मािहती व िवभागीय सिचवांच्या साक्षीसाठी तयार केलेल्या �श्नावलीच्या अनुषंगाने �ाप्त 

झालेली मािहती, शासन िनणर्य तसेच सिमतीच्या बैठकीचे कायर्वृ� िदलेले आहे. 
सिमतीच्या िदनांक 26 फे�वुारी, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत �ा�प अहवालावर िवचार 

क�न तो संमत करण्यात आला.  

(सात) 
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महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू नगरपिरषदेच्या संबंिधत अिधकाऱ्यांनी 
सिमतीसमोर उप�स्थत राहून सिमतीला आवश्यक ती मािहती देऊन सहाय्य केल्याबाबत सिमती 
त्यांची आभारी आहे. 
 
िवधान भवन,  
मुंबई, 
िदनांक 26 फे�ुवारी.  २०१९. 

  
डॉ. भारती लव्हेकर, 

सिमती �मुख, 
मिहला व बालकांचे हक्क 

आिण कल्याण सिमती. 
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अहवाल 

"नवी मुंबई महानगरपािलका, कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, 
सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाण ूनगरपिरषद" 

मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमतीने "नवी मंुबई महानगरपािलका, 
कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू 
नगरपिरषद यासंबंधी मािहती जाणून घेण्याचे ठरिवले त्यानुसार नवी मंुबई महानगरपािलका, 
कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू 
नगरपिरषद यांच्याकडून �श्नावली संदभ�त मािहती मागिवण्यात आली. �ाप्त झालेल्या 
मािहतीच्या आधारे सिमतीने िदनांक २८ ऑक्टोंबर,२०१५ रोजी नवी मंुबई महानगरपािलका, 
िदनांक १२ जुलै,२०१७ रोजी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी सांगली महानगरपािलका, िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी सांगली िजल्हा पिरषद, िदनांक 
२५ एि�ल, २०१७ रोजी डहाणू नगरपिरषद येथे भेटी िदल्या, नवी मंुबई महानगरपािलका, 
कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हा पिरषद, डहाणू 
नगरपिरषद यांच्याकडून �ाप्त झालेली मािहती व सिमतीने िदलेल्या भेटीच्यावेळी आयुक्त, नवी 
मंुबई महानगरपािलका, आयुक्त कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका, आयुक्त, सांगली 
महानगरपािलका, मुख्य कायर्कारी अिधकारी, सांगली िजल्हा पिरषद, मुख्यािधकारी, डहाणू 
नगरपिरषद यांनी उप�स्थत राहून सिमतीस मािहती िदली. 

सिमतीने िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने सिमतीने सिचव, 
मिहला व बालिवकास िवभाग, सिचव, नगरिवकास िवभाग, सिचव, संसदीय कायर् िवभाग, 
सिचव, �ामिवकास िवभाग, सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग, सिचव,सामािजक न्याय 

िवभाग, सिचव, सामान्य �शासन िवभाग, सिचव, गृह िवभाग, सिचव, आिदवासी िवकास 
िवभाग, सिचव, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग, सिचव, महसूल व वन िवभाग यांची िदनांक ७ 
जून, २०१७, िदनांक २० जून, २०१८, िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८, िदनांक ०३ जानेवारी, २०१९ व 
िदनांक ०८ जानेवारी,२०१९ रोजी साक्ष घेतली. उक्त साक्षीत उप�स्थत झालेल्या चच�च्या 
अनुषंगाने तयार करण्यात आलेला अहवाल पुढील�माणे आहे :— 
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१. नवी मुंबई महानगरपािलका 

१.१. नवी मुंबई महानगरपािलकेतील िरक्त पदांचा अनशेुष भरण्याबाबत :- 

 

मंगळवार, िदनाकं २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी मिहलांचे हक्क आिण कल्याण सिमतीने 

िदलेल्या भेटीच्या वेळी नवी मंुबई महानगरपािलका यांच्याकडून खालील�माणे लेखी मािहती 
मागिवण्यात आली होती. 

नवी मंुबई महानगरपािलकेतील शासकीय िनमशासकीय व शासन अनुदािनत 

संस्थामधील सेवेतील भरतीसाठी मिहलांकरीता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची 
अंमलबजावणी महानगरपािलकांच्या सेवेमध्ये भरती करतांना करण्यात येते काय ? 

महानगरपािलकेतील वगर् १ ते ४ तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची मंजूर पद संख्या 
िकती आहे ? त्यापैकी सन २०१४-१५ अखेर िकती पदे भरण्यात आली आहेत ? उक्त मंजूर 

पदांपैकी वगर् १ ते ४ मधील िकती व कोणती पदे मिहलांकरीता आरिक्षत ठेवण्यात आली आहेत ? 
मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी सन २०१४-१५ 

अखेर एकूण िकती पदे िरक्त आहेत, तसेच सदरची पदे िरक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? 

महानगरपािलकेतील िविवध पदांवर मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्त्या करण्याबाबत 

महानगरपािलकेने सेवा�वेश िनयमावली तयार केली आहे काय ? मिहला उमेदवारासंाठी राखीव 

असलेली पदे भरण्यासाठी गत तीन वष�त (सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) िकती वेळा 
व कोणकोणत्या तारखांना वतर्मानप�ात कोणकोणती पदे भरण्यासाठी जािहराती देण्यात आल्या 
होत्या. मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासंाठी स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) 

ठेवण्यात आली आहे काय, असल्यास केव्हापासून ? तसेच ती अ�यावत स्व�पात आहे काय, 
नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची भरती व सेवािवषयक 

बाबी हाताळण्यासाठी महानगरपािलकेमध्ये िवशेष कक्ष स्वतं�िरत्या स्थापन करण्यात आला आहे 

काय ? असल्यास कें व्हापासून िवशेष कक्ष स्थापन केला, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
अशी सिमतीने िवचारणा केली. 

उपरोक्त �करणी नवी मुंबई महानगरपािलका यांच्याकडून खालील�माणे मािहती 
�ाप्त झाली आहे. 

महानगरपािलकेची स्थापना झाल्यापासून माहे ऑगस्ट, २०१५ अखेर पािलकेत सेवेत 
एकूण २३६५ इतके अिधकारी व कमर्चारी कायर्रत असून त्यापैकी मिहला अिधकारी व 
कमर्चारी यांची संख्या ९११ इतकी आहे.  
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शासन िनयमा�माणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वृ�प�ात आवश्यक पदांची 
जािहरात देताना मिहलांसाठी ३०% जागा राखीव असल्याचे नमूद करण्यात येते. भरती �ि�येमध्ये 

सामान्य �शासन िवभागाचे पिरप�क �मांक एसआरव्ही.१०९७/�.�.३१/९८/१६-अ िद. १६ 

माचर् १९९९, मिहला व बालकल्याण िवभागाचा शासन िनणर्य �. संिकणर्-१०९६/�.�.३०/का-२, 
िद. ०१ ऑगस्ट १९९७ व शासन िनणर्य �. ८२/२००१/मसेआ-२०००/�.�.४१५/का-२ िद. २५ 

मे २००१ शासन िनणर्यामध्ये िदलेल्या सुचने�माणे कायर्वाही करण्यात येते. (पिरिशष्ठ-क) सन 

२००८ पासून शालेय िशक्षण व ि�डा िवभाग स्पध� परीक्षा (CET) घेवून िशक्षकांची भरती केली 
जाते. मिहला आरक्षण शासन िनणर्य, मिहला व बालकल्याण िवभाग �मांक ८२/२००१ मसेआ 

२०००/�.�.४१५/का.२, िदनांक २५ मे २००१ नुसार कायर्वाही केली जाते. 
महानगरपािलकेमध्ये वगर् १ ते ४ तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांचा मंजूर पद 

संख्येचा तपिशल सोबत जोडला आहे. त्यापैकी सन २०१४-१५ अखेर (िडसेंबर-१४ पय�त) १५२९ 

पदे भरण्यात आलेली आहेत. 

( पिरिशष्ठ-अ) 

 तांि�क अतांि�क 

 मंजूरü कायर्रत मंजूरü कायर्रत 

अिधकारी ० ० ० ० 

कमर्चारी ० ० ७१५ ५६७ 

एकूण ० ० ७१५ ५६७ 

 तांि�क अतांि�क 

 मंजूर ü कायर्रत मंजूर ü कायर्रत 

अिधकारी ० ० ० ० 

कमर्चारी ० ० ० ८३ 

एकूण ० ० ० ८३ 
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 उक्त मंजूर पदांपैकी वगर् १ ते ४ मधील मिहलांकरीता आरिक्षत ठेवण्यात आलेल्या पदांचा 
तपिशल सोबत जोडला आहे. ( पिरिशष्ठ-ड) 

 
नवी मंुबई महानगरपािलका माध्यिमक िशक्षण िवभागाच्या शाळांसाठी स�:�स्थतीत 

िशक्षकांची पदे शासनाकडे मंजुरीसाठी �स्तािवत आहेत. 

मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदे भरण्यासाठी 
सामान्य �शासन िवभागाचे पिरप�क �मांक एसआरव्ही.१०९७/�.�.३१/९८/१६-अ िद. १६ 

माचर् १९९९, मिहला व बालकल्याण िवभागाचा शासन िनणर्य �. संिकणर्-१०९६/�.�.३०/का-२, 
िद. ०१ ऑगस्ट १९९७ व शासन िनणर्य �. ८२/२००१/मसेआ-२०००/�.�.४१५/का-२ िद. २५ 

मे २००१ या शासन िनणर्याचा अवलंब क�न कायर्वाही करण्यात येते. तसेच िशक्षक 

कमर्चाऱ्यांच्या तपिशलाबाबतच्या मािहतीकरीता पिरिशष्ठ-ब चे अवलोकन करावे. शालेय 

िशक्षण िवभागामाफर् त स्पध� परीक्षा (CET) घेवून िशक्षकांची पदे भरली जातात. 

मिहला व बालकल्याण िवभागाचा शासन िनणर्य �.८२/२००१/मसेआ-
२०००/�.�.४१५/का-२ िद. २५ मे, २००१ मधील अट �. ७ व ८ मध्ये भरती वष�त त्या त्या 
�वग�तील मिहला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतर� अदला बदल न 

करता त्या त्या �वग�तील पु�ष उमेदवारांमाफर् त भरण्यात यावे व मिहलांच्या आरक्षणाचा अनुशेष 

पुढे ओढण्यात येवू नये अशी तरतूद आहे. स�:�स्थतीत भरती वषर् सन २०१४-१५ मध्ये �िसध्द 

करण्यात आलेल्या जाहीरातींची भरती �ि�या काय�लयीन �णालीत आहे. ( पिरिशष्ठ-इ) 

उक्त शासन िनणर्यानुसार मिहलांचा अनुशेष पुढे ओढण्याची तरतुद नसल्याने मिहलांसाठी 
िविशष्ट असे िरक्त पद नाही. 

 
 

 तांि�क अतांि�क 

 मंजूर 
मिहलांसाठी 

आरक्षीत 
मंजूर 

मिहलांसाठी 
आरक्षीत 

अिधकारी ० ० ०  

कमर्चारी ० ० ७१५ २१५ 

एकूण ० ० ७१५ २१५ 
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 मिहलांसाठी 
राखीव पदे 

भरलेली पदे शेरा 

अिधकारी ० ० - 

कमर्चारी २१५ ४११ - 

एकूण २१५ ४११ - 
 मिहलांसाठी 

राखीव पदे 

भरलेली पदे शेरा 

अिधकारी ० ० - 

कमर्चारी ० ३४ - 

एकूण ० ३४ - 
 

िविवध पदांवर मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्त्या करण्याबाबत महानगरपािलकेने स्वतं� 

सेवा�वेश िनयमावली तयार केलेली नाही. शालेय िशक्षण िवभागामाफर् त स्पध� परीक्षा (CET) 

घेवून िशक्षकांची पदे भरली जातात. त्यामुळे सेवा�वेश िनयमावली या काय�लयाकडून तयार 

केली नाही. मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्त्या करण्याबाबत सेवा�वेश िनयमावली तयार 

करणेबाबत शासनाकडून कोणतेही िनद�श नसल्याने सदरची िनयमावली महापािलका िशक्षण 

िवभागाने अ�ाप तयार केलेली नाही. 
सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या ३ वष�त केवळ मिहलांची पदे भरण्याबाबत 

जािहरात देण्यात आलेली नाही. सन (२०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) या गत ३ वष�त 

शालेय िशक्षण िवभागामाफर् त भरती झालेली नाही. त्यामुळे मािहती िनरंक आहे.  
मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासाठी स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) 

ठेवण्यात आलेली नाही. तथािप, शासन िनयमानुसार िंबदनुामावलीची (रोस्टर) कायर्वाही 
करण्यात येते. मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासाठी स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) 

ठेवण्याबाबत शासनाचे कोणत्याही �कारचे िनद�श नाहीत. 
मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या िरक्त पदांबाबत व पदे भरल्याबाबतचा  

अहवाल सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग तसेच सिचव, सामान्य �शासन िवभाग,  
मं�ालय यांचेकडून कोणतेही आदेश �ाप्त नसल्यामुळे अशा �कारचा अहवाल पाठिवण्यात 

आलेला नाही. तसेच सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या तीन वष�त शासनामाफर् त भरती झालेली 
नाही.  
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महापािलकेतील अिधकारी/कमर्चारी यांची भरती व सेवािवषयक बाबी �ा �शासन 

िवभागामाफर् त हाताळण्यात येतात. मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची भरती व सेवािवषयक बाबी 
हाताळण्याकरीता स्वतं� कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नाही. मा� �शासन िवभागात २५% 

एवढे मिहला कमर्चारी कायर्रत आहेत. (अिधक्षक-०३, वरीष्ठ िलिपक-३, िलिपक-टंकलेखक-
०४, िशपाई-१) नवी मंुबई महानगरपािलका िशक्षण िवभागातील िशक्षक कमर्चाऱ्यांच्या भरती व 

सेवािवषयक बाबी �ा िशक्षण िवभागाच्या आस्थापनेमाफर् त हाताळण्यात येतात. मिहला 
अिधकारी व कमर्चारी यांच्यासाठी महानगरपािलकेकडून मिहला कक्ष व मिहलांकरीता त�ार 

िनवारण सिमती स्थापन करण्यात आलेली आहे. 

नवी मुंबई महानगरपािलका आयकु्त यांची साक्ष :---- 

मंगळवार, िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या वेळी आयुक्त यांची 
साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने महानगरपािलकेमध्ये संवगर्िनहाय मिहलांची िकती 
पदे िरक्त आहेत, केव्हा पासून िरक्त आहेत व ती कधी भरण्यात येणार आहेत ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी महानगरपािलकेतील तांि�क (सरळसेवा) मधील गट-अ संवग�तील 
पदे शासनाकडून �ितिनयुक्तीने भरण्यात येतात. गट-ब संवग�तील पद संख्या िनरंक आहे. गट-
क संवग�त मिहला आरक्षणांतगर्त २२ पदे िरक्त आहेत. तसेच गट-ड संवग�मध्ये मिहला 
आरक्षणांतगर्त असलेली ४ पदे िरक्त आहेत. मिहला आरक्षणांतगर्त अतांि�क (सरळसेवा व 
पदो�ती) मधील गट-ब संवग�त १ पद िरक्त आहे, गट-क संवग�त ६ पदे व गट-ड संवग�त ३ पदे 
िरक्त आहेत.  

महानगरपािलकेतील िरक्त पदे भरण्यासाठी सन २०१४ मध्ये वृ�प�ामध्ये जािहरात 
िदलेली असून लवकरात लवकर िरक्त पदे भरण्यात येतील. महानगरपािलकेचा आकृतीबंध 
मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठिवण्यात आला असून तो अंितम टप्प्यात आहे, त्यासंबंधीची नस्ती 
मुख्यमं�ी महोदयाकडे पाठिवल्याची मािहती �ाप्त झाली आहे. सदर आकृतीबंध मान्यता 
िमळाल्यानंतर १२०८ पदांना मंजूरी िमळेल व ती तातडीने भरण्याची कायर्वाही करण्यात येईल, 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेकडून िरक्त पदे भरण्याची जािहरात कोणत्या वतर्मानप�ामध्ये 
देण्यात येते ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी राज्यस्तरावरील जवळपास १० ते १२ वतर्मानप�ामध्ये 
महानगरपािलकेची िरक्त पदे भरण्याबाबतची जािहरात देण्यात येते, असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठिवण्यात आलेल्या आकृतीबंधामधील १२०० पदा 
मध्ये मिहलांचे आरक्षण आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी सिमतीस होय असे सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेकडून ऑनलाईन व वतर्मानप�ामध्ये िरक्त पदांची जािहरात 
देण्यात येते, ही बाब ठीक आहे. परंतु सदरील जािहरातीची मािहती नगरसेिवकांच्या के्ष�ामध्ये 
देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. कारण वतर्मानप�ामधील जािहरातीची त्यांना मािहती िमळत 
नाही, बरेच लोक वतर्मानप� वाचत नाहीत. महानगरपािलकेच्या िरक्त पदांची जािहरात 
काढल्यानंतर ती नगरसेवकांच्या �त्येक �भागामध्ये लावली तर बरेच स्थािनक उमेदवार अजर् 
करतील, असे सिमतीने सूिचत केले. 

सिमतीने मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदांसाठी स्वतं� नोंदवही 
ठेवण्यात आली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदांसाठी स्वतं� 
नोंदवही ठेवण्यात आली नाही, ती ठेवण्यात येईल व �ितवष� रोस्टर तपासून घेण्यात येईल, असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेमध्ये शासन िनणर्यानुसार मिहला संवग�ची ३० टक्के पदे भरणे 
आवश्यक आहे, असे महानगरपािलकेला सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेने िवशाखा सिमतीची स्थापना केली आहे काय ? तसेच 
िवशाखा सिमतीकडे िकती त�ारी �ाप्त झाल्या त्यामध्ये आरोग्य िवभागाची त�ार होती काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी होय, नवी मंुबई महानगरपािलकेमध्ये सन २०१० मध्ये िवशाखा 
सिमतीची स्थापना करण्यात आली असून �त्येक िवभागाचा एक सदस्य व एका अशासकीय 
सदस्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे व विरष्ठ मिहला अिधकारी यांना सिमतीच्या 
अध्यक्ष पदी िनयुक्त करण्यात आले आहे. सिमतीच्या बैठकीस गैरहजर राहणारे सदस्य तसेच 
सदस्यांनी िदलेला राजीनामा याबाबतचा आढावा घेऊन दरवष� एि�लमध्ये सिमती नव्याने गठीत 
करण्यात येते. 

तसेच िवशाखा सिमतीकडे सन २०१०-११ मध्ये दोन �करणे �ाप्त झाली होती व ती 
आरोग्य िवभागातील होती. पिहली त�ार पिरचािरका व डॉक्टर यांच्या संबंधीची होती, त्या 
त�ारीचे िनराकरण केले आहे. सदर त�ारीतील पिरचािरका यांचे म्हणणे होते की, डॉक्टर 
त्यांचा छळ करतात, त्यांची बदली करीत नाही, उिशरापय�त थांबवतात. 

सिमतीने लैंिगक छळाबाबत िवशाखा सिमतीस त�ार �ाप्त झाली आहे काय ? अशी 
िवचारणा केली. 
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त्यावर संचालक यांनी आतापय�त लैंिगक छळाबाबत िवशाखा सिमतीस त�ार �ाप्त 
झाली नाही, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने पिरचािरकेची त�ार आयुक्त िंकवा �शासकीय स्तरावर पाठिवली होती काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यानंी होय, आयुक्त व िवभाग �मुख यांचेकडे सदर त�ार पाठिवली 
होती. संबंिधत पिरचािरका व डॉक्टर यांचे समुपदेशन करण्यात आले आहे, असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलका आयुक्तांच्या काय�लयाच्या बाहेर िवशाखा सिमतीचा फलक 
लावला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी मिहलांच्या अन्यायासंदभ�त �त्येक िवभागामध्ये पाठपुरावा 
करण्यात येतो, पिरप�क काढण्यात येते व या माध्यमातून िवशाखा सिमतीबाबत सवर् मािहती 
देण्यात येते. महानगरपािलकेच्या वेबसाईटवर िवशाखा सिमतीचे अध्यक्ष व सवर् सभासद यांचे 
नाव व संपकर्  �मांक उपलब्ध क�न िदले आहे, असे सिमतीस सािंगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेत मिहलांसाठी स्वतं� कक्ष िनम�ण केलेला आहे काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर संचालक यांनी तळ मजल्यावर मिहलांसाठी स्वतं� कक्ष आहे. यािशवाय ईटीसी 
कें �ात देखील स्वतं� कक्ष िनम�ण करण्यात आलेला आहे. त्या िठकाणी मिहलांचे कौ�न्सलींग 
होते. इटीसी कें �ात ४ कौ�न्सलर आहेत. सिमतीमध्ये एका कौ�न्सलरची आिण कायदेिवषयक 
अभ्यास केलेल्या एका कमर्चाऱ्याची देखील िनयुक्ती केलेली आहे, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेत िलगल सेल असावयास पािहजे, असे नगरसेिवकांनी 
सांिगतले होते, याबाबत काय म्हणणे आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी िवधवा, पिरतक्त्या िंकवा ज्या मिहला अडचणीत आहेत त्यांना 
मोफत कायदे िवषयक सल्ला देण्यासाठी तळ मजल्यावर कक्ष स्थापन करावा आिण त्यासाठी 
विकलांचे एक पॅनल तयार करावे, असा �स्ताव स्थायी सिमतीच्या अध्यक्षांनी मांडला होता. तसा 
�स्ताव तयार क�न तो महासभेसमोर ठेवणार आहोत, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महासभेत तसा ठराव क�  शकता. िवधी सल्लागार असतात िंकवा 
महानगरपािलकेचे वकील असतात त्यांच्याकडून सल्ला घेऊन मिहलांना मािहती देऊ शकता. 
गरीब मिहलांना वकील िनयुक्त करणे परवडत नाही. कायदे िवषयक सल्ला देता िंकवा 
वकीलांची िनवड करण्यात येते हे मिहलांना कळले पािहजे, अशा सूचना केल्या. 
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त्यावर संचालक यांनी सेल तयार केल्यानंतर त्याबाबत वेबसाईटवर मािहती देऊ आिण 
�ेस कॉन्सफरन्स घेऊन �िस�ी क� जेणेक�न नवी मंुबई शहरातील जास्तीत जास्त मिहलांना 
याचा लाभ घेता येईल. तसेच सिमतीने सूचना केल्या�माणे यापुढे मिहला व बाल कल्याण 
िवभागातूनच खचर् क� तसेच िवशाखा सिमतीला िनधीची अडचण भासणार नाही, असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने यासाठी एखा�ा हेड अंतगर्त तरतूद करावी. िलगल सेल िनम�ण करणार आहात. 
त्यासाठी बजेटमध्ये �ो�व्हजन करावी. मिहलांवर अत्याचार होतात. परंतु मिहला पुढे येत नाहीत. 
या माध्यमातून मिहलांना मदत क� शकता, असे सिमतीने सूचना केल्या. 

िवशाखा सिमतीमध्ये ११ सदस्यांचा समावेश असून सिमतीमध्ये एकाच पु�ष सदस्याचा 
समावेश असल्याचे िदसून येते. सिमतीमध्ये ५० टक्क्यापेक्षा जास्त मिहलांचा समावेश असला 
पािहजे, अशी तरतूद आहे. सिमतीमध्ये एकाच पु�ष अिधकाऱ्याचा समावेश आहे. आयुक्तांनी 
आपल्या स्तरावर सिमतीचे पुनगर्ठन करावे आिण सिमतीमध्ये पु�ष अिधकाऱ्यांची संख्या कमी 
आहे ती वाढवावी. तसेच सिमतीमध्ये आरोग्य िवभागातील ३-४ सदस्यांचा समावेश आहे. 
वेगवेगळ्या िवभागातील अिधकाऱ्यांचा सिमतीमध्ये समावेश असला पािहजे. सिमतीची 
कायर्कक्षा कशी आहे, सिमतीमध्ये कोणाची िनयुक्ती केली पािहजे याबाबत िदनांक १९ सप्टेंबर, 
२००६ च्या शासन िनणर्यामध्ये सिवस्तर मािहती नमूद केलेली आहे. त्या�माणे आयुक्तांनी 
सिमती पुनगर्िठत करावी, अशा सूचना सिमतीने केल्या. 

सिमतीने महानगरपािलकेत मिहला व बाल कल्याण अिधकारी हे पद आहे काय, 
असल्यास त्याची कायर्कक्षा काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी महानगरपािलकेच्या आकृतीबंधात मिहला व बाल कल्याण 
अिधकाऱ्यांचे पद नाही. मिहला व बाल कल्याण िवभागाची जबाबदारी उपायुक्तांकडे 
सोपिवण्यात आलेली आहे. मिहला व बाल कल्याण अिधकारी संवग�चे स्वतं� पद नसल्यामुळे 
"नाही" असे उ�र िदलेले आहे, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हॉ�स्पटलची इमारत बांधून तयार आहे. परंतु अ�ाप हॉ�स्पटल सु� झालेले 
नाही. त्यामुळे लोकांची गैरसोय होत आहे. तेथे सािहत्य, डॉक्टसर् व इतर स्टाफ नाही, अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी बेलापूर, ने�ळ आिण ऐरोली येथील हॉ�स्पटल्समध्ये बेिसक 
स�व्हसेस सु�  करण्यात आलेल्या आहेत. एमसीएच बेलापूर येथील हॉ�स्पटल सु� आहे. तेथील 
बेडची संख्या वाढलेली आहे. बेलापूर येथील हॉ�स्पटलमध्ये ५० आिण ने�ळ व ऐरोली येथील 
हॉ�स्पटलमध्ये १०० बेड्स आहेत. हॉ�स्पटल्स सु� करण्यासाठी १५०० कमर्चाऱ्यांची 
आवश्यकता आहे. आता १२०० पदांना मंजुरी िमळालेली आहे, असे सिमतीस सांिगतले. 
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मंगळवार, िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनषंुगाने 
सिमतीला आश्वािसत केलेली मािहती :---- 

मंगळवार, िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने सिमतीला 
खालील�माणे आश्वािसत मािहती देण्यात आली. 

नवी मंुबई महानगरपािलका शाळा �मांक ४६ या शाळेमधील जुन्या इमारतीत �साधनगृह 

आहे. नवीन इमारतीमध्ये मुलींसाठी स्वतं� �साधानगृह नव्हते. ते बांधण्यात आले असून 

िद.२८/०६/२०१७ पासून त्याचा वापर सु� आहे. िशक्षण िवभागाकडून त्याबाबत अहवाल व 

फोटो �ाप्त क�न घेतलेले आहेत. 
मिहला व बालिवकास िवभागाकडील िद.२५/०५/२००९ च्या शासन िनणर्यानुसार नवी 

मंुबई महानगरपािलकेतील िविवध संवग�च्या पदभरतीसाठी िदलेल्या जािहरातींमध्ये मिहलांकरीता 
३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याची अट संवग�च्या पदभरती जािहरातीमध्ये २२७ पदांपैकी ६८ पदे 

मिहलांसाठी आरिक्षत दशर्िवण्यात आली होती. त्यानुसार सन २०१६ मध्ये िनयुक्ती आदेश 

िदलेल्या ६८ उमेदवारांपैकी, मिहला आरक्षणांतगर्त २६ उमेदवारांची िनवड करण्यात आली आहे. 
िनवडलेल्या एकूण ६८ उमेदवारांपैकी, ४६ मिहला उमेदवार आहेत. त्याच�माणे नवी मंुबई 

महानगरपािलका आस्थापनेवरील ३२७९ मंजूर पदांपैकी २३३० पदे स�:�स्थतीत भरण्यात आली 
असून त्यामध्ये ८९७ मिहला कायर्रत आहेत. 

 नवी मंुबई महानगरपािलका आस्थापनेवरील सवर् १७५ संवग�चे रोस्टर अ�यावत 

करण्यात आले असून कोकण िवभागीय आयुक्त कायर्लयातील मागासवगर् कक्षाकडून १३६ 

संवग�चे रोस्टर �मािणत देखील क�न घेण्यात आले आहे. 
िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी आयकु्त, नवी मुंबई महानगरपािलका यांनी 

खालील�माणे लेखी मािहती िदली :---- 
नवी मंुबई महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या 

अनुषंगाने िदनांक ०७ जून, २०१७ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या 
वेळी नवी मंुबई महानगरपािलकेने पुढील �माणे मािहती िदली. नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या 
आस्थापनेवर यापूव� ३२७९ पदे मंजूर होती. तसेच महाराष्� शासनाच्या नगरिवकास िवभागाचा 
िदनांक २१ ऑगस्ट, २०१७ रोजीचा शासन िनणर्य अन्वये ६५६ निवन पदांना मान्यता िदली 
असून एकूण ३९३५ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. स�:�स्थतीत २३०० पदे अस्थायी 
आस्थापनेवर कायर्रत असून यामध्ये एकूण मिहला कमर्चा-यांची संख्या ८७९ इतकी आहे. तसेच 

उवर्िरत िरक्त पदे भरताना मिहलांसाठी समांतर आरक्षणांतगर्त ३० टक्के पदे भरण्याची कायर्वाही 
करण्यात येईल. 
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नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या आस्थपनेवरील सवर् संवग�ची पदे िंबदनूामावली�माणे 

भरण्यात आली आहेत. सेवा �वेश िनयम अंतीम झाल्यानंतर िंबदनूामावलीतील अनुशेषाची 
िरक्त पदे भरण्यात येतील. १७५ संवग�पैकी १३६ संवग�ची िंबदनूामावली नोंदव�ा सहाय्यक 

आयुक्त, मागासवगर् कक्ष यांच्याकडून �मािणत क�न घेण्यात आल्या आहेत. उवर्िरत ३१ 

संवग�च्या िंबदनूामावल्या गट "ब" मधील आहेत. सदर िंबदनूामावल्या तपासून घेण्यासाठी 
शासनाच्या सामान्य �शासन िवभागाशी प�व्यवहार करण्यात आला होता. तथािप, त्यांनी सेवा 
िनयमांस शासनाची मान्यता �ाप्त झाल्यानंतर तपासण्यात येईल असे सांिगतले आहे. 

आरोग्य िवभागासाठी एकूण १८५७ वै�कीय पदांचा आकृतीबंध असून स�:�स्थतीत 

एकूण ९२५ वै�कीय व िनमवै�कीय अिधकारी/कमर्चारी कायर्रत आहेत. उवर्िरत वै�कीय व 

िनमवै�कीय पदे भरण्याची कायर्वाही करण्यात येणार आहे. 
स्थािनक व राज्यस्तरीय वृ�प�ात तसेच नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या संकेतस्थळावर 

जिहरात �िसध्द केली जाते. 
नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या ऐरोली व ने�ळ �ग्णालयातील सवर् बाहय�ग्ण िवभाग 

सु� करण्यात आलेले आहेत. माता बाल �ग्णालय बेलापूर येथे स्तर्ीरोग, बालरोग, आिण जनरल 
ओ.पी.डी. सेवा सु� करण्यात आलेली आहे. सावर्जिनक �ग्णालय ऐरोली व ने�ळ येथील 
स्तर्ीरोग व बालरोग आंतर�ग्ण िवभाग देखील सु� करण्यात आला आहे. सवर् �ग्णालयांना 
फ�नचर पुरवठा करण्यात आला असून वै�िकय उपकरणे खरेदीसाठी िनिवदा �ि�या अंितम 
टप्यात आहे. खालील�माणे वै�िकय अिधकारी/कमर्चारी उपलब्ध क�न देण्यात आले आहेत. 

�ग्णालयाचे नाव वै�िकय 
अिधकारी/तज्ञ 

िनमवै�िकय 
कमर्चारी वगर् 

सावर्.�ग्णालय ऐरोली १५ ६९ 

सावर्.�ग्णालय ने�ळ २८ ५३ 

माबा� बेलापूर ३ १० 

सन २0१६-१७ मध्ये उपरोक्त महानगरपािलका �ग् णालयांतील सेवेचा लाभ घेतलेल्या 
�ग्णांचा तपशील खालील�माणे आहे :---- 

िवभाग सावर्. �ग्णालय 
ऐरोली 

सावर्.�ग्णालय ने�ळ माबा� बेलापरू 

बाहय�ग्ण िवभाग १२६४९३ ९२५१५ २३१४३ 

आंतर�ग्ण िवभाग २५७५ ३२७२ -- 
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िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 

नवी मंुबई महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या 
अनुषंगाने िदनांक ०७ जून, २०१७ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या 
वेळी नवी मंुबई महानगरपािलकेतील संवगर्िनहाय िरक्त जागा भरण्यात आल्या काय ? अशी 
सिमतीने िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी नवी मंुबई महानगरपािलकेत एकूण ३२७९ पदे मंजूर 

असून त्यापैकी २३३० पदे कायर्रत आहेत. त्यापैकी ८७९ मिहला कमर्चारी आहेत. �त्येक 

भरतीच्या वेळी मिहलांसाठी ३० टक्के पदे राखीव असल्याचा उल्लेख जािहरातीमध्ये केलेला आहे.  

सिमतीने सवर् पदे िंबदनूामवली �माणे भरलेली आहेत काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी १७५ संवग�पैकी १३६ संवग�ची तपासणी पूणर् केलेली 
आहे. उवर्िरत संवग�ची िंबदनूामावली तपासणी क�न घेत आहोत. पदांच्या भरतीबाबत देण्यात 

येणाऱ्या जािहरातीमध्ये मिहलांसाठी ३० टक्के जागा राखीव असल्याचा उल्लेख केलेला आहे, 
असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने शौचालयाच्या कामाबाबतची स�:�स्थती सिमतीस सांगावी अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी शौचालयाचे कामे पुणर् क�न ते माचर् २०१७ पासून 

वापरण्यास सु�वात केलेली आहे. सिमतीने केलेल्या सूचनेसुसार तपासणी केलेली आहे. दोन 

भारतीय व एक पा�श्चमात्य शैलीचे शौचकूप, आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने बेलापूर, ऐरोली व नेरळ येथील �ग्णालयात पुरेसा कमर्चारी वगर् आहे िंकवा नाही, 
मिहलांची िकती पदे भरली आहेत याची मािहती सिमतीला �ावी, अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ने�ळ, ऐरोली येथे नवीन �ग्णालयाचे बांधकाम झाले 

असल्यामुळे त्यावेळी तेथे फ�नचर व अन्य मनुष्यबळ नव्हते. माहे जुलै, २०१६ पासून �ग्णालय 

पूणर् काय��न्वत केलेले आहे. ने�ळ आिण ऐरोली येथे सावर्जिनक �ग्णालय आिण बेलापूर येथे 

माता बाल �ग्णालय सु� केलेले आहे. तेथे पूणर् फ�नचर िदलेले आहे. आता साधनसामु�ीचे टेंडर 
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अंितम टप्प्यावर आहे. यात एक्स-रे, िसटीस्कॅन वगैरे सारख्या अत्याधुिनक साधनसामु�ी 
मागिवणार आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने उ�रामध्ये नमूद केले आहे की, �ग्णालय सु� करण्यात आले आहे. िवना सुिवधा 
�ग्णालय सु� केले आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी कमीत कमी सुिवधा देऊन �ग्  णालय सु� करण्यात 

आले आहे. साधनसामु�ी टेंडरला िवलंब झाला आहे. पण आता हे टेंडर अंितम टप्पावर आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने १०० खाटांचे �ग्णालय सु� केले आहे. त्यात स्तर्ी रोग तज्ज्ञ व बाल रोगतज्ज्ञ 

डॉक्टरांची संख्या िकती आहे हे नमूद केलेले नाही. बाळंतीणबाई येते तेव्हा डॉक्टसर् उपलब्ध 

नसतात. िसझेरीयन होते त्यावेळी �ॉब्लेम्स िनम�ण होतात अशी तेथील स्थािनक नगरसेिवकेने 

त�ार केली होती. फ�नचर असून उपयोग नाही. डॉक्टसर् असणे महत्वाचे आहे.याबाबत सिमतीस 
मािहती �ावी अशी िवचारणा केली असता, त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी बेलापूर येथे एक 

स्तर्ी रोग तज्ज्ञ मिहला आहेत. कं�ाटी पध्दतीने डॉक्टसर् नेमले होते. त्यातील बरेच डॉक्टसर् सोडून 

गेले. आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. परंतु शासनाकडून सेवा �वेश िनयमाला मंजुरी िमळाली 
नसल्यामुळे कायम स्व�पी डॉक्टरांची भरती करण्यात आलेली नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िसझेरीयन करावयाचे असेल तर एक डॉक्टर पुरेसा नाही. मग अशा वेळी हे सवर् 
कोण बघते. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ऐरोली आिण वािशम मध्ये डॉक्टसर् आहेत. फक्त 

बेलापूरमध्ये थोडी अडचण आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ठाण्यामध्ये एक घटना घडली. एक मिहला रस्त्यात बाळंत झाली. ितला 
�ग्णालयात देखील घेण्यात आले नव्हते. तसे काही घडले तर ? तेव्हा तातडीने स्तर्ी रोग तज्ज्ञ 

नेमण्यात येतील असे सांगण्यात आले होते. स्तर्ी रोग तज्ज्ञ िमळत नसतील तर ऑनररी स्तर्ी रोग 

तज्ज्ञ ठेवावेत. मिहला स्तर्ी रोग तज्ज्ञ नेमावेत. असे सिमतीने सूचना केल्या. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ऑनररी देखील डॉक्टसर् नेमले होते. ते देखील सोडून 

गेले आहेत, असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने १५०० कमर्चारी लागणार आहेत. त्यापैकी १२०० पदांना मंजूरी िमळाली आहे. 
१२०० पदांना मंजूरी िमळाली आहे तर मग डॉक्टसर् का उपलब्ध होत नाहीत ? कोणत्या पदांची 
भरती केली आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी आकृतीबंध मंजूर झाला होता. परंतु, सेवा�वेश िनयमाला 
मंजूरी िमळाली नव्हती. यासंबंधी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. यासंबंधात त्यास मंजूरी 
िमळाल्यानंतर लगेच भरती करण्यात येईल. तो पय�त तात्पुरती पदे कं�ाटी पध्दतीने भ�न घेतो. 
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ने�ळ येथे ४ स्तर्ी रोग तज्ज्ञ व ४ बाल रोग तज्ज्ञ आहेत. सेवा �वेश िनयमामुळे अडचण झालेली 
आहे. सेवा �वेश िनयम मंजूर क�न घेतो. ऐरोलीमध्ये ४ स्तर्ी रोग तज्ज्ञ करार पध्दतीने नेमलेले 

आहेत आिण एक बाल रोग तज्ज्ञ करार पध्दतीने नेमलेला आहे. फक्त बेलापूर येथे अडचण आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१७ पय�त आपण काहीच केले नाही काय ? बेलापूर येथे स्तर्ी रोग तज्ज्ञ 

आहेत काय ? िकती िदवसात स्तर्ी रोग तज्ज्ञांची नेमणूक करणार आहात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावरी िवभागीय अिधकारी यांनी बेलापूर येथे १ स्तर्ी रोग तज्ज्ञ आहेत. याचा आढावा 
घेतला आहे. काही �माणात पदे वाढवून देण्याचा देखील िनणर्य घेतला आहे. एक मिहन्याच्या 
आत कं�ाटी पध्दतीने डॉक्टसर् भरण्यात येतील. शासनाने सेवा िनयमाला मान्यता िदली तर लगेच 

कायम स्व�पी डॉक्टसर्ची भरती करण्यासंबंधातील कायर्वाही सु� करण्यात येईल. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने पदे जािहरात भरतीची कोणकोणत्या वृ�प�ात िदले जाते. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी कायम स्व�पी पदावर डॉक्टसर् येण्यास तयार आहेत. 
कं�ाट पध्दतीने डॉक्टरांची भरती करतो. शासनाने सेवा िनयमास मान्यता िदली तर कायमस्व�पी 
डॉक्टरांची पदे भरण्याची कायर्वाही करता येईल. दर सोमवारी वॉक इन इन्टरव्�ू ठेवलेले आहेत. 
परंतु कं�ाटी पध्दतीची पदे असल्यामुळे डॉक्टसर् उपलब्ध होत नाहीत. मंुबईच्या धत�वर पदे 

भरण्याचा िनणर्य तत्वत: घेतलेला आहे.  

 सिमतीने डॉक्टर मानधनात वाढ करावी .जो डॉक्टर लाखो �पये खचर् क�न पदवी घेतो . 
तो अल्प मानधनावर कसा काय येईल शासनाकडून मान्यता िमळत नसल्यामूळे पदे भरता येत 

नाही असे त्याचे म्हणणे आहे. याबाबत काय िनणर्य घेणार आहेत अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी सेवा�वेश िनयम त्यांनी सादर केलेले आहेत. ते 

मंजुरीच्या अंितम टप्प्यात आहेत. या मिहना अखेर सेवा�वेशास मान्यता िमळेल असे िदसते. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने पदे भरत नसल्यामुळे या िठकाणच्या मिहलांना खाजगीमध्ये नाईलाजाने नोकरी 
करावी लागेल. या मानिसकतेमुळे या िठकाणचे खाजगी हॉ�स्पटल्सच चांगले चालत असतील. 
त्यामुळे सरकारी �ग्णालयांचा उपयोग काय ? अशी िवचारणा केली. 

िवभागीय अिधकारी यांनी मिहन्याभरात टेंपररी डॉक्टसर् िर�ूट क�न घेतो. िर�ूटमेंट 

�लनुसार मिहन्याअखेर पमर्नंट भरतीची �ि�या सु� क�, असे सिमतीस सांिगतले.  
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अिभ�ाय व िशफारस : 
सिमतीने नवी मंुबई महानगरपािलकेला िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी िदलेल्या 

भेटीच्या अनुषंगाने आिण िदनांक ७ जुन, २०१७ रोजी  घेतलेल्या िवभागीय सिचवाच्या साक्षीच्या 
वेळी नवी मंुबई महानगरपािलकेतील शासकीय िनमशासकीय व शासन अनुदािनत संस्थामधील 

सेवेतील भरतीसाठी मिहलांकरीता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी 
महानगरपािलकांच्या सेवेमध्ये भरती करतांना करण्यात येते काय ? अशी सिमतीने िवचारणा 
केली असता, महानगरपािलकेची स्थापना झाल्यापासून आजपय�त सेवेत एकुण २३६५ इतके 
अिधकारी व कमर्चारी कायर्रत असुन त्यापैकी मािहला अिधकारी व कमर्चारी यांची संख्या ९११ 
इतकी आहे. तसेच शासन िनयमा�माणे भरती �ि�येमध्ये सामान्य �शासन िवभागाचे पिरप�क 

�मांक एसआरव्ही.१०९७/�.�.३१/९८/१६-अ, िद. १६ माचर् १९९९, मिहला व बाल कल्याण 

िवभागाचा शासन िनणर्य �. संिकणर्-१०९६/�.�.३०/का-२, िद. ०१ ऑगस्ट, १९९७ व शासन 

िनणर्य �.८२/२००१/मसेआ-२०००/�.�.४१५/का-२, िद. २५ मे २००१ शासन िनणर्यामध्ये 

िदलेल्या सुचने�माणे कायर्वाही करण्यात येते. 
उक्त शासन िनणर्यानुसार त्या त्या �वग�तील मािहला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत 

तर सदर आरक्षण इतर� अदला बदल न करता त्याच्या �वग�तील पु�ष उमेदवारामाफर् त 
भरण्यात यावे व मिहलांच्या आरक्षणाचा अनुशेष पुढे ओढवण्यात येऊ नये अशी तरतूद केलेली 
आहे. या तरतुदीमध्ये सुधारणा क�न शासनाने मिहला �वग�तील उमेदवार उपलब्ध झाल्या 
नािहत तर ते आरक्षण पुढे ओढुन मिहलांनाचा त्या पदासांठी घेण्यात यावे. महानगरपािलकेचा 
आकृतीबंध शासनाकडून मान्यता िमळून आल्या की, १२०८ पदांना मंजुरी िमळवून ती तातडीने 
भरण्याबाबतची कायर्वाही करण्यात येईल असे सिमतीस सांिगतले.  

सिमतीने साक्षीच्या वेळी ने�ळ, एरोली येथीन �ग्णालाच्या बांधकामाबाबत आिण तेथील 
िरक्त पदाबाबत तसेच साधनसामु�ी बाबत िवचारणा केली असता, िवभागीय सिचवांना अशी 
मािहती िदली की, ने�ळ, ऐरोली येथे नवीन �ग्णालयाचे बांधकाम झाले असल्यामुळे त्यावेळी 
तेथे फ�नचर व अन्य मनुष्यबळ नव्हते. माहे जुलै, २०१६ पासून �ग्णालय पूणर् काय��न्वत केलेले 

आहे. ने�ळ आिण ऐरोली येथे सावर्जिनक �ग्णालय आिण बेलापूर येथे माता बाल �ग्णालय सु� 

केलेले आहे. तेथे पूणर् फ�नचर िदलेले आहे. साधनसामु�ीचे टेंडर अंितम टप्प्यावर आहे. यात 

एक्स-रे, िसटीस्कॅन वगैरे सारख्या अत्याधुिनक साधनसामु�ी मागिवणार आहोत, असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सबब, या�करणी शासन िनणर्यातील समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी ही मिहलांच्या 
िरक्त जागा भरण्यासंदभ�त अन्यायकारक आहे. मिहलांना आरक्षणाच्याच जागा िमळत नसताना 
समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली पु�ष उमेदवारांची भरती करणे योग्य नाही. त्यामुळे 
मिहलांकिरता जे ३०% आरक्षण नोकर भरतीमध्ये आहे त्याचे उ�ीष्ट सफल होत नाही व 
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त्यामुळे शासन िनणर्यात द�ुस्ती होणे अत्यंत आवश्यक आहे असे सिमतीचे मत आहे. नवी 
मुंबई महानगरपािलकेतील मिहलांसाठी राखीव असलेल्या िरक्त पदांची तात्काळ भरती 
करण्यासाठी पनु्हा वतर्मानप�ात जािहराती देवनु मिहलासांठी िरक्त असलेली पदे मिहला 
संवग�तूनच भरण्यात यावी आिण मिहला उमेदवार नसल्यास त्या पदांवर प�ुष 
उमेदवारांची भरती करण्यात येव ुनये अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस आहे.  

 नवी मुंबई महानगरपािलकेने एरोली, ने�ळ येथे बांधण्यात आलेल्या 
�ग्णालयांमध्ये वै�कीय उपकरणे खरेदी करण्याची िनिवदा �ि�या पणुर् झाली 
असल्यास तात्काळ वै�कीय साधनसाम�ुी खरेदी क�न �ग्णालयाला उपलब्ध क�न 
देण्यात यावी.  

तसेच शासनाने नवी मुंबई महानगरपािलकेच्या िरक्त पदांच्या �स्तावाला मंजरुी 
देवनू सदरहू एकूण १२०० डॉक्टरांची िरक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी व याबाबत 
केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल ३ मिहन्यात सिमतीला सादर करण्यात यावा. अशी 
सिमती आ�हाची िशफारस करीत आहे. 
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१.२ नवी मुंबई महानगरपािलकेचे गत ३ वष�तील वषर्िनहाय अंदाजप�क : -  

 महानगरपािलकेचे गत तीन वष�तील वषर्िनहाय सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ 

मधील वा�षक अंदाजप�क िकती रकमेचे आहे ? शासन धोरणानुसार �त्येक महानगरपािलकेत 

महसुली व आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५% िनधी मिहला व बालकल्याण 

िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने महानगरपािलकेत मागील ३ वष�त सदरहू ५% 

िनधी कसा खचर् करण्यात आला आहे ? महानगरपािलकेमाफर् त मिहलांचे सबलीकरण 

करण्याकरीता तसेच आ�थक�ष्�ा मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकरीता देण्यात 

येणाऱ्या सोई-सवलती इ. योजनांबाबत मािहती देण्यात यावी ? उक्त योजनांवर सन २०१२-१३, 
२०१३-१४ व २०१४-१५ या तीन वष�त व वषर्िनहाय व योजनािनहाय एकूण िकती खचर् झाला ? 
महानगरपािलकेच्या एकूण उत्प�ाच्या िकती टक्के रक्कम मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना 
राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात येते ? मिहला उ�ोजकांसाठी, िवशेषत: आ�थक�ष्�ा मागास 

मिहला उ�ोजकांसाठी उ�ोगधंदे उभारण्याकरीता महानगरपािलकेमाफर् त िवशेष सोई सवलती 
देण्यात येतात काय ? असल्यास, त्याबाबत सिवस्तर मािहती देण्यात यावी ? महानगरपािलका 
के्ष�ात महापािलकेच्या मालकीचे मंडई/बाजार (माक� टस्) यांची संख्या िकती आहे ? त्या �त्येक 

िठकाणी एकूण िकती गाळे आहेत. गाळ्यांचे �कार कोणकोणते आहेत. (उदा. मासळी िव�ी, 
कापड दकुान इ.) ? सदर माक� ट/मंडई/बाजार इ. मधील गाळे वाटपाचे िनकष काय आहेत ? सदर 

माक� टस् मधील काही गाळे मिहलांकरीता राखून ठेवले जातात काय ? असल्यास, िकती �माणात 

आिण गाळे वाटपात मिहलांना काही सवलती देण्यात येतात काय ? त्याबाबत मािहती देण्यात 

यावी ? महानगरपािलकेच्या मालकीच्या माक� टमधील िकती व कोणकोणत्या िठकाणाचे गाळे 

मिहलांना िवतरीत करण्यात आले आहेत ? महानगरपािलकेमाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या 
मिहलांच्या कल्याणकारी योजना व सोई सवलती इ. बाबतची मािहती गरजू मिहलांपय�त 

पोहचिवण्याचे व त्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यासाठी त्यांना �ोत्साहीत 

करण्यासाठी स्वतं� अशी यं�णा महानगरपािलकेकडे आहे काय, असल्यास, तीचे स्व�प काय 

आहे, व त्या यं�णेने आतापय�त कशा �कारे कायर् केले आहे ? महानगरपािलकेमध्ये मिहलांसाठी 
असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे काय ? असल्यास त्याचे िनष्कषर् काय 

आहेत ? मिहलांच्या कल्याणाकरीता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांना देण्यात येणाऱ्या 
सोईसवलती इ.बाबत महानगरपािलकेला कें � शासनाकडून/राज्य शासनाकडून वेगळे अनुदान 

िमळते काय, असल्यास सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या तीन वष�त वषर्िनहाय 

कोणकोणत्या बाबींवर खचर् करण्यात आला आहे? याबाबत सिवस्तर मािहती देण्यात यावी ? 

मिहला बचत गट व मिहला संस्थांना महानगरपािलकेतफ�  अथर्सहाय्य देण्यात येते काय ? 

असल्यास गत ३ वष�त ( सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) िकती मिहला बचत गटांना 
�त्येकी रक्कमेचे अथर्सहाय्य करण्यात आले आहे ? महानगरपािलकेमध्ये मिहला 
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नगरसेिवकांसाठी व मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष राखून ठेवण्यात आला आहे काय ? 
अशी िवचारणा करण्यात आली. 

उपरोक्त �करणी नवी मुंबई महानगरपािलकेकडून खालील �माणे मािहती �ाप्त 
झाली आहे :- 

 (�. कोटी मध्ये ) 

 

सन २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ 

अंदाजप�कीय 

रक्कम 

२१९९.९० २६८०.४८ २०२५.२७ 

 

मागील ३ वष�त �त्यक्ष झालेला खचर् खालील�माणे आहे.  

(�. कोटी मध्ये) 

सन २०१२-१३ २०१३-१४ २०१४-१५ 

तरतूद मिहला 
बाल कल्याण 

१८.६५ १६.७८ ९.५९ 

 

�त्यक्ष खचर् १.०८ ३.३४ २.५९ 

 
महानगरपािलकेच्या समाज िवकास िवभागामाफर् त मिहलांकरीता राबिवण्यात येणाऱ्या 

कल्याणकारी योजनांची मािहती पिरिशष्ट अ वर जोडण्यात आलेली आहे. ( पिरिशष्ठ-च)  
सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या वष�तील खच�चा तपिशल पिरिशष्ट ब वर जोडण्यात 

आलेला आहे. ( पिरिशष्ठ-छ) 
शासन धोरणानुसार मिहला व बालकल्याण कायर्�मासाठी महानगरपािलकेने 

अथर्संकल्पात तरतूद केलेल्या वा�षक महसूली उत्प�ातून, बांिधल खचर् वजा जाता उवर्रीत 

रक्कमेच्या ५% रक्कम राखून ठेवण्यात येते. 
महानगरपािलकेमाफर् त मिहला उ�ोजकांसाठी, तसेच आ�थक�ष्�ा मागास मिहला 

उ�ोजकांसाठी िवशेष उप�म स�:�स्थतीत राबिवण्यात येत नाही. परंतु कें � शासन पुरस्कृत 

राष्�ीय नागरी उपिजिवका अिभयान (NULM) च्या धत�वर मिहला उ�ोजकांसाठी 
माय�ोफायनान्स �ारे �ोत्सािहत करणेकरीता पुढील आ�थक वष�पासुन योजना �स्तािवत करणेत 

येईल. 
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१) महानगरपािलका के्ष�ात महापािलकेच्या मालकीचे ४६ डेली बाजार/हॉकसर् झोन, ०५ 

माक� टस् िसडकोकडून महापािलकेस हस्तांतरीत झालेले आहेत. या सवर् बाजारामधे एकूण १७६४ 

ओटले आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मंुबई यांनी िरट यािचका �.२५९९/२००१ मध्ये िद. 
२६/०९/२००१ रोजी िदलेल्या आदेशानुसार कोटर्  किमशनर यांचे िनयं�णाखाली सन-२००२ मध्ये 

िसडकोने महानगरपािलकेकडे हस्तांतर केलेल्या फेरीवाला भुखंडावर ४*६ चौ. फुट मोजमापाची 
िपचेस दैनंिदन गरजेच्या वस्तु िव�ीकरीता परवानाधारक फेरीवाल्यांना लॉटरी पध्दतीने वाटप 

करण्यात आलेले आहेत. 
२) महापािलकेत िनहीत झालेले �ामपंचायतकािलन १३ मासळी माक� टस् आहेत. 
 यािशवाय महानगरपािलकेने खालील�माणे दकुान/गाळे, गाव-गावठाण, झोपडप�ी व 

िसडको नोडल के्ष�ात िवकिसत केलेले असून त्याबाबतचा तपिशल खालील�माणे आहे. 
िठकाण तपिशल 

भारतरत्न स्व. राजीव गांधी ि�डा संकुल से. ३ अे, बेलापूर 

दकुान/गाळे 

२८ 

भूखंड �.७१,७२ आिण ७३, से.११ सीबीडी िकऑक्स 

(kiosk) 
४६ 

भूखंड ७६१ ते ७६४, िशरवणे, ने�ळ माक� ट गाळे १३ 

भूखंड �. १६०, करावे, ने�ळ माक� ट ०९ 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजनेअंतगर्त िवकिसत 

करण्यात आलेली इमारत, �िमकनगर, कोपरखेरणे माक� ट गाळे 

०३ 

तळवली, नोसील नाका बहुउ�ेिशय इमारत, घणसोली माक� ट 

गाळे 

०३ 

सािव�ीबाई फुले मंडई, िवष्णूनगर िदघा माक� ट गाळे ०७ 

दकुान/गाळे एकूण १०९ 

महापािलका मालकीचे माक� ट/मंडई/बाजार इत्यादी मधील गाळे वाटप महाराष्� 

महापािलका अिधिनयम कलम ७९ �माणे िवहीत िनिवदा पध्दतीने देकारात जास्तीत जास्त देकार 

नमूद करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थांना वाटप करण्यात येतात. व्यवसाियक जागांच्या िवतरणामध्ये गाळे 

राखून ठेवणेबाबत तरतूद असल्यास तसे शासन िनणर्य अथवा शासन पिरप�क उपलब्ध क�न 

देणे बाबत सामान्य �शासन िवभाग, व सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग मं�ालय, मंुबई 

३२ यांना िदनांक ०४/०३/२०१३ रोजीच्या प�ान्वये िवनंती करण्यात आलेली आहे. मा�, 
अ�ापपय�त याबाबत मागर्दशर्न �ाप्त झालेले नाही. तथािप, सदर िनिवदा �ि�येमध्ये मिहलांसाठी 
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३० टक्के अ��म देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. िनिवदा �ि�येमध्ये मिहलांना ३० 

टक्के �थम �ाधान्य िदले जाते. तसेच महाराष्� महापािलका अिधिनयम कलम ७९ (ड) �माणे 

महापािलकेच्या कोणत्याही मालम�ेसाठी चालु बाजार मुल्यापेक्षा कमी दर आकारण्याची िंकवा 
सवलत देण्याची तरतूद नाही. 

िठकाण तपिशल 

भारतरत्न स्व. राजीव गांधी ि�डा संकुल 

से. ३ अे, बेलापूर दकुान/गाळे 

१० 

घणसोली येथील मासळी माक� टमध्ये गाळे ०५ 

करावे, सेक्टर -४४ येथील भूखंड �.१६० 

मध्ये एकूण 

०२ 

भूखंड �.७१,७२ आिण ७३, से.११ 

सीबीडी िकऑक्स (kiosk) 
०३ 

एकूण २० 

उपरोक्त नमूद माक� टमध्ये मिहलांना एकूण - २० गाळे िवतरीत करण्यात आलेले आहेत. 
अ�ाप पय�त महानगरपािलकेमध्ये मिहलांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये मुल्यांकण करणेत आलेले 

नाही. 

महानगरपािलकेमाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या िविवध कल्याणकारी योजना 
जनसामान्यांपय�त पोहचिवणेच्या �ष्टीने महानगरपािलकेने सन २००६ पासून समाज िवकास 

िवभागाची स्थापना केलेली आहे. सदर िवभागामाफर् त मिहला व बालकल्याण, समाज कल्याण, 
झोपडप�ी सुधार सिमती अंतगर्त िविवध �कारच्या कल्याणकारी योजना राबिवल्या जातात. 
िविवध योजनांची मािहती जनसामान्यांपय�त पोहचिवण्याकरीता िवभाग िनहाय समुहसंघटकांची 
नेमणूक करण्यात आली असून सदर समुहसंघटकांमाफर् त िवभाग के्ष�ात योजनांब�लची मािहती 
पोहचिवण्यात येते. तसेच आ�थक वष�च्या सु�वातीस िविवध कल्याणकारी योजनांची �िसध्दी 
स्थािनक वृ�प�ा�ारे केली जाते. तसेच योजनांचे मािहतीप�क छपाईक�न स्थािनक नगरसेवक, 
पदािधकारी, संस्था, मिहला मंडळे, मिहला बचत गट यांना िवतरीत करणेत येतात व समुह 
संघटकामाफर् त वेळोवेळी कायर्के्ष�ात बैठका घेण्यात येतात. यामध्ये राबिवण्यात येणाऱ्या िविवध 

योजनांचे मागर्दशर्न समाजसेवक, सहा. आयुक्त िंकवा उप आयुक्त त्याबाबत स्वत: मािहती 
देतात. तसेच स्थािनक नगरसेवक पदािधकारी यांचे माफर् त िवभागातील िविवध कायर्�म अंतगर्त 

ज्या िठकाणी मिहलांचे कायर्�म असतात त्या िठकाणी समुह संघटकामाफर् त योजनांची �िसध्दी 
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करणेत येते. या व्यितरीक्त िवभागाअंतगर्त कायर्रत असलेल्या िंलक वकर् र माफर् त देखील 

योजनांची मािहती घरोघरी पोहचिवण्यात येते. 
महानगरपािलकेमाफर् त मिहलांच्या कल्याणाकरीता राबिवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी 

योजना व सोयी सवलती याकरीता महानगरपािलकेस कें �/राज्य शासनाकडून वेगळे अनुदान 

�ाप्त होत नाही. 
मिहला व बालकल्याण अंतगर्त राबिवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांमध्ये मिहला 

बचत गट सक्षमीकरणाकरीता तसेच व्यवसाय करत असलेल्या मिहला बचत गटात अथर्सहाय्य 

देण्यात येते. सदर योजने अंतगर्त देण्यात येणाऱ्या लाभाचा तपिशल पुढील�माणे आहे. 
 

अ. �. कालावधी (वषर्) अनदुान (�.) 

१ ०२ ५०००/- 

२ ०३ १००००/- 

३ ०५ १५०००/- 

 
सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५ या वष�त उक्त योजने अंतगर्त िदलेल्या लाभाचा 

तपिशल पिरिशष्ट "क" वर जोडलेला आहे. 
महापािलकेने मिहला नगरसेिवकांसाठी वेगळा कक्ष महापािलका मुख्यालय येथे ५ व्या 

मजल्यावर देण्यात आलेला असून मिहला कमर्चाऱ्यासाठी तळ मजला येथील उपहारगृहाच्या 
बाजूला स्वतं� कक्ष देण्यात आलेला आहे. 

नवी मुंबई महानगरपािलकेच्या आयकु्त यांची साक्ष :- 

 नवी मंुबई महानगरपािलकेला मंगळवार, िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी िदलेल्या 
भेटीच्या वेळी आयुक्त यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने 

महानगरपािलकेमाफर् त मिहलांच्या आरोग्यिवषयक योजना राबिवल्या जातात काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी महानगरपािलकेमाफर् त जननी सुरक्षा योजना, 
जननी िशशू सुरक्षा योजना, कुटंुब िनयोजन शस्तर्ि�या इत्यादी योजना राबिवल्या जातात. जननी 
सुरक्षा योजने अंतगर्त �सुती झाल्यानंतर लाभाथ� मिहलेला ६००/- �पये िदले जातात. 

सिमतीने बेलापूर येथे मॅट�नटी होमची इमारत बांधून तयार आहे. परंतु, अ�ाप हॉ�स्पटल 
सु� झालेले नाही. महानगरपािलकेमाफर् त मिहलांसाठी कोणत्या योजना राबिवल्या जातात ? 
अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी जे �ग्ण हॉ�स्पटलमध्ये येतात त्यांना आरोग्य सेवा 
पुरिवली जाते. तसेच, एएनएम, सपोटर् �ुपचे लोक िफल्डवर जाऊन लोकांना योजनांची मािहती 
देतात. नवी मंुबई महानगरपािलकेमाफर् त चांगल्या �कारे आरोग्य सेवा िदली जाते. शासनाच्या 
रँिंकगमध्ये नवी मंुबई महानगरपािलका ितसऱ्या �मांकावर आहे. लोकांना योजनांची मािहती 
कशी होईल, जास्तीत जास्त लोकांना योजनांचा लाभ कसा िमळेल यासाठी �यत्न करतो. उ�र 
�देश, िबहार राज्यातून आलेल्या मिहलांची �सुती घरीच व्हावयास पािहजे, असा त्यांचा समज 
असतो. परंतु, अजुनही अध� ते एक टक्का मिहलांची �सुती घरीच होते. त्यांनी �सुतीसाठी 
�ग् णालयात यावे यासाठी फॉलोअप करीत असतो आिण त्यांच्याकडून चांगले सहकायर् िमळत 
आहे. तसेच महानगरपािलकेच्या �ग्णालयात गायनॉकॉलॉिजस्ट, पेिडयाि�क असोिसएशन 
आहे. हायरीस्क पेशन्ट असतील तर त्यांना �त्येक वेळी हॉ�स्पटलमध्ये येऊन स्तर्ी रोग 
तज्ज्ञांकडून तपासणी क�न घेणे शक्य होत नाही. त्यासाठी २१ आरोग्य कें �ात मिहन्यातून एकदा 
िशबीर आयोिजत करतो आिण हायरीस्क �ग्णांना तेथे बोलावून त्यांची स्तर्ी रोग तज्ज्ञांकडून 
तपासणी क�न घेतो.  

सिमतीने महानगरपािलकेची ३ ते ४ हॉ�स्पटल्स् बांधून तयार आहेत. परंतु, ती अ�ाप सु� 
झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी ऐरोली येथील हॉ�स्पटलमध्ये मागील १ 
मिहन्यापासून माता आिण मुलांसाठी ओपीडी सु� केलेली आहे. ने�ळ हॉ�स्पटलमधील 
ऑपरेशन िथएटरचा स्टाफ िनयुक्त होण्याची वाट बघत आहोत. तेथे दोन-चार िदवसात 
गायनॉकॉलॉिजस्ट व पेिडयाि�क िवन्डो फॅिसिलटी सु� करीत आहोत. माता व मुलांना बेिसक 
आरोग्य सेवा लवकर िमळावी यासाठी �यत्न करीत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कुटंुब िनयोजन शस्तर्ि�या कायर्�म राबिवण्यासाठी कोणते �यत्न केले जातात ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी �त्येक मिहन्याला कॅम्प आयोिजत क�न गरोदर 
माता व मुलांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. सपोटर् �ुपचे लोक आिण एएनएम यांच्याकडे 
गरोदर माता व मुलांची यादी असते. गरोदर माता व मुलांना कॅम्पमध्ये बोलािवले जाते आिण 
त्यांच्या आरोग्याची तपासणी व लसीकरण केले जाते. तसेच, शासनाच्या कोणत्या योजना 
आहेत, आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबाबत देखील मािहती िदली जाते. कुटंुब िनयोजन 
शस्तर्ि�येचे जे उि�ष्ट आहे ते पूणर् केले जाते.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कॅम्प घेतल्याचे फक्त कागदोप�ी दाखिवले जाते का खरोखर कॅम्प आयोिजत 
केले जातात काय ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी कॅम्प आयोिजत केले जातात. कॅम्प घराच्या जवळ 
असल्यामुळे जास्तीत जास्त माता व मुले तेथे बेिनिफट घेतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ात कुपोिषत मुले आहेत काय ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी ४ टीम आहेत. राष्�ीय बाल स्वास्थ्य 
कायर्�मांतगर्त ते सवर् शाळांची तपासणी करतात. काही �माणात सॅम, मॅमची मुले आहेत. ते 
कशा �कारे अप�ेड होतील यासाठी �यत्न करीत असतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मुलांना सकस आहार िदला जातो काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी अंगणवाडी माफर् त मुलांना सकस आहार िदला 
जातो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ात मुलींचा जन्म दर िकती आहे ? तसेच, 
सव्ह�यकल कॅन्सरचे �माण िदवसेंिदवस वाढत आहे. आरोग्य िवभागामाफर् त ४-६ मिहन्यांनी 
मेमो�ाफी व पेप्सीम टेस्ट करण्यासाठी कॅम्प आयोिजत केले जातात काय ? �त्येक 
नगरसेवकांच्या वॉड�त असे कॅम्प आयोिजत केले तर फस्टर् स्टेज असलेल्या कॅन्सर �ग्णांचे �ाण 
वाचवू शकतो. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी मागील वष� सेक्स रेश्यो ॲट बथर् ९३० होता. 
आता �त्येक मिहन्याला मॉिनटर करीत आहोत. मागील मिहन्यात तो ९५५ होता. स्तर्ी�ूण हत्या 
रोखण्यासाठी �यत्न करीत आहोत. तसेच, कॅन्सरच्या बाबतीत टाटा इन्स्टी�ूट बरोबर चच� 
क�न सव्ह�यकल कॅन्सरचे �ग्ण िकती आहेत याची मािहती घेत आहोत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने मेमो�ाफी व पेप्सीन टेस्ट करण्यासाठी कॅम्प घेतलेले आहेत काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी नाही असे सिमतीस सांगण्यात आले. 

त्यावर सिमतीने आरोग्य िवभागामाफर् त जनजागृती करण्यासाठी असे कॅम्प आयोिजत 
करावेत. �थम स्टाफ पासून सु�वात करावी. कारण, िवभागामध्ये कॅम्प आयोिजत केले त्यावेळी 
काही शासकीय मिहला कमर्चाऱ्यांना थडर् स्टेज कॅन्सर असल्याचे िडटेक्ट झाले. मेिडक्लेम 
पॉिलसी काढताना ईसीजी काढला जातो त्या�माणे मेमो�ाफी आिण पेप्सीम टेस्ट करणे 
बंधनकारक करावे. नवी मंुबई महानगरपािलकेचे काम चांगले आहे. आता नवी मंुबईचा स्माटर् 
िसटीमध्ये समावेश झालेला आहे. आरोग्य िवभागामाफर् त असे कॅम्प आयोिजत करावेत आिण 
जनजागृती देखील करावी. अशा �कारच्या सूचना समतीने  िदल्या. 
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सिमतीने बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ही योजना राबिवण्यासाठी कोणते �यत्न केले  
जातात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी शासनाच्या गाईडलाईन्स �माणे या योजनेसाठी 
त्यांच्या स्तरावर मॉिनटरींग करतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अनेक िठकाणी �स्टग ऑपरेशन्स केली जातात. सेक्स रेश्यो ॲट बथर् ९३० व�न 
९५५ इतका झालेला आहे. मुलींची संख्या वाढत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. सोनो�ाफी, 
रेिडऑलॉजी, गायनॉकॉलॉजी िवभागांकडे देखील लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. असे सूिचत 
केले. 

सिमतीने कॅन्सर �ग्णासाठी टाटा हॉ�स्पटलच्या धत�वर नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ात 
�ग्णालय सु� करण्याची आवश्यकता आहे. महानगरपािलकेने िरसचर् व ि�टमेंट इ�न्स्ट�ूट सु� 
करण्याची इच्छा �द�शत केल्यास सिमतीच्या माध्यमातून मदत करण्यात येईल. महानगरपािलका 
के्ष�ात अशा �कारचे �ग्णालय सु� केले तर लोकांना कमी पैशामध्ये उपचार िमळतील व त्यांचा 
खूप फायदा होईल, त्यांना उपचारासाठी मंुबईमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. अशा 
सूचना केल्या. 

सिमतीने शाळेमध्ये मुली व मिहलांसाठी टॉयलेट नाही, त्यांना रोड �ॉस क�न दसुऱ्या 
शाळेतील टॉयलेटमध्ये जावे लागते. रस्ता �ॉस करताना काही अपघातासारखी दघुर्टना घडली 
तर त्याची िजम्मेदारी महानगरपािलकेची राहील, ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शाळेच्या 
�त्येक इमारतीमध्ये टॉयलेट असणे बंधनकारक आहे. टॉयलेट संबंधी स्वच्छ भारत 
अिभयानांतगर्त कें � शासनाने सूचना िदलेल्या आहेत. नवी मंुबई के्ष�ातील हायवेवर टॉयलेट 
उभारण्याची आवश्यकता आहे. डायिबटीज् �ग्णांनी दर एक तासाला टॉयलेटला जाणे 
आवश्यक असते, त्यांच्याकिरता महानगरपािलका के्ष�ातील हायवेवर टॉयलेट उभारण्याची 
आवश्यकता आहे.अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी ई-टॉयलेट ही नवीन संकल्पना आहे. महानगरपािलकेने ठाणे-
बेलापूर आिण पाम बीच रोड येथे १५ ई-टॉयलेट मंजूर केले असून त्यापैकी ७ ई-टॉयलेट सु� 
करण्यात आले आहेत. तसेच, महानगरपािलकेच्या काय�लयासमोर देखील एक ई-टॉयलेट 
उभारण्यात आले आहे. महानगरपािलकेमाफर् त ई-टॉयलेटचे मॉिडिफकेशन क�न शी-
टॉयलेटमध्ये �पांतर करण्यात येणार असून त्यामध्ये सॅिनटरी उपलब्ध क�न देण्यात येणार आहे. 
सी.एस.आर.च्या माध्यमातून िरलायन्स कंपनीने २५ ई-टॉयलेट उपलब्ध क�न देण्याचे मान्य 
केले असून ते लवकरात लवकर महामाग�वर बसिवण्यात येतील. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हायवेवर मिहलांसाठी िकती स्वच्छता गृहांचा अंतभ�व करण्यात येणार आहे ? 
अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर उपायुक्त यानंी हायवेवर उभारावयाच्या टॉयलेटबाबत एक सव्ह� क�न १३० जागा 
िनवडल्या आहेत त्यामध्ये मिहलांसाठी २५ ई-टॉयलेट उभारण्यात येतील. हायवेची जागा ही 
िसडकोची आहे व तेथे टॉयलेट बसिवण्यासाठी त्यांची परवानगी घेण्यात येत आहे. सायन-
पनवेल हा मागर् पीपीपी तत्वावर तयार करण्यात आला असून तो खाजगी कंपनीच्या ताब्यात 
आहे, त्यामुळे ते जागा देत नाही. सदरील काम सावर्जिनक बांधकाम िवभागाने पीपीपी तत्वावर 
क�न घेतले आहे.  

सिमतीने हायवेवर मिहलांसाठी टॉयलेटचा िवषय गंभीर आहे, त्यामुळे महानगरपािलकेने 
त्याबाबत �ाधान्याने उपाय योजना कराव्यात. अशी सूचना सिमतीने केली. 

सिमतीने महानगरपािलकेने महसूली खचर् व वेतनावरील खचर् वगळून एकूण 
अंदाजप�काच्या ५ टक्के तरतूद मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या योजनाकिरता केली आहे 
काय, असल्यास िकती केली ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी महानगरपािलकेने सन २०१२-१३ मध्ये मिहला व बालकल्याण 
िवभागाच्या योजनांकिरता १८.६५ कोटी �पये तरतूद केली होती. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेने १८ कोटी �पये तरतूदी पैकी केवळ १ कोटी �पये का खचर् 
केले, सवर् िनधी का खचर् करण्यात आला नाही ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी अंदाजप�कीय रकमेच्या ५ टक्के िनधी मिहला व बालकल्याण 
िवभागासाठी राखून ठेवण्यात आला नाही. अंदाजप�कीय रक्कम २१९९ कोटी �पयापैकी 
टेन्टेिटव्ह पुरतीच रक्कम कागदोप�ी दाखिवण्यात आलेली असते कारण ॲक्च्यूअल रेव्हेन्यूमध्ये 
बरीच तफावत आहे. अंदाजप�कीय रक्कम २१९९ कोटी �पये असली तरी जवळपास १४००-
१५०० कोटी �पया दरम्यान अंदाजप�क असते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेच्या अंदाजप�कातून महसूली व वेतनावरील खचर् वगळून 
एकूण अंदाजप�कीय तरतूदीतून १८.६५ कोटी �पये मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी तरतूद 
केली, अशी मािहती आपण िदली आहे. मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या योजनावर 
महानगरपािलकेने तरतूद केलेल्या रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम देखील खचर् केली नाही, उवर्िरत 
िनधी महानगरपािलकेने कोणत्या योजनावर खचर् केला आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी मिहला व बालकल्याण योजनेवरील िनधी खचर् झाला नाही तर तो 
दसुऱ्या योजनेकिरता वळिवण्यात येतो.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांच्या कल्याणाकारी योजनेसाठी िनधी खचर् करावयास पािहजे. मिहलांसाठी 
टॉयलेट, जीम, आरोग्य िशबीर, अंगणवाडी, मिहलांना �िशक्षण देणे या योजनांवर िनधी खचर् 
करावयास पािहजे होता. सदरील योजनावर खचर् न करता मिहला व बालकल्याण िवभागाचा 
िनधी कोणत्या योजनेसाठी वळिवण्यात आला ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर आयुक्त यांनी एक कोटी �पये खचर् केलेला िनधी हा मिहला व बालकल्याण 
िवभागाच्या योजनेवर खचर् करण्यात आलेला आहे. मिहलांच्या इतर योजनावर करण्यात 
आलेला खचर् त्यामध्ये दाखिवण्यात आला नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी महापािलकेने महसुली व वेतनावरील खचर् 
वगळून एकूण २१९९ कोटी �पये अंदाजप�कीय रकमेतून १८ कोटी �पये तरतूद केली आहे. 
सदर तरतूद ही २१९९ कोटी �पयाच्या ५ टक्के आहे की त्यापेक्षा अिधक आहे ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर मुख्य लेखािधकारी यांनी महापािलकेने महसूली व वेतनावरील खचर् वगळून सन 
२०१२-१३ च्या एकूण २१९९ कोटी �पये अंदाजप�कीय रकमेतून १८ कोटी �पये तरतूद केली 
असून ती एकूणच्या ५ टक्क्या �माणे नाही. ती आवश्यकते�माणे आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१२-१३ मध्ये १.८ कोटी �पये सन २०१३-१४ मध्ये ३.३४ कोटी �पये 
आिण सन २०१४-१५ मध्ये २.५९ कोटी �पये खचर् झालेले आहेत. मिहला व बाल कल्याण 
िवभागासाठी ५ टक्के �माणे जी तरतूद करण्यात आली होती त्यापेक्षा कमी िनधी खचर् झालेला 
आहे. मग उवर्रीत िनधी कोठे खचर् करण्यात आला ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखािधकारी यांनी संबंिधत िवभागाने आ�थक वष�त िनधी खचर् केला नाही 
तर तो िनधी लॅप्स होतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ात गरीब, कष्टकरी मिहला नाहीत काय ? 
मिहला व बाल कल्याणसाठी जी तरतूद करण्यात आली होती तो िनधी का खचर् झाला नाही ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी िनराधार, िवधवा, पिरतक्त्या मिहलांच्या मुलींचे िववाहाकिरता 
अथर्सहाय्य देणे, सवर्साधारण गटातील गरजू, बेरोजगार, सुिशिक्षत मिहला व मुलींना 
व्यावसाियक �िशक्षण देणे इत्यादी योजना राबिवल्या जातात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१२-१३ मध्ये नोंदणीकृत मिहला मंडळ संस्थांना उपकरणे व सािहत्य 
िवतरण करण्यासाठी १५ लाख �पये तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी फक्त १० लाख �पये 
खचर् झालेले आहेत. १० लाख �पयांमध्ये िकती उपकरणे येतात ? एक घरघंटी घ्यावयाची म्हटले 
तर १५ ते २० हजार �पये खचर् होतात. मंुबई महानगरपािलकेत १ लाख �पये उत्प� मय�दा आहे. 
नवी मंुबई महानगरपािलकेत २ लाख ४० हजार उपये उत्प� मय�दा आहे. आपल्याला लाभाथ� 
िमळत नाहीत काय ? मग समूह संघटक काय करतात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांयनी २० समूह संघटक आहेत. सन २०१२-१३, २०१३-१४ आिण 
२०१४-१५ मध्ये मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांवर जो खचर् करण्यात आलेला आहे तो 
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तरतुदीपेक्षा अितशय कमी आहे, हे मान्य आहे. खचर् कमी होण्याचे कारण असे आहे की, 
लाभाथ्य�ना जातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. लाभाथ्य�ना बहुतेकवेळा जातीचा 
दाखला िमळत नाही. मिहला व बाल कल्याण अंतगर्त ज्या योजना राबिवल्या जातात त्यासाठी 
लाभाथ्य�कडून अजर् मागिवले जातात. त्या अज�मध्ये बऱ्याच �ुटी असतात. पिहली अट अशी 
आहे की, लाभाथ� ३ वष�पासून नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ात राहत असला पािहजे. बहुतांश 
गरीब लोकांकडे वास्तव्याचा पुरावा नसतो. गरीब लोक भाडेतत्वावर घर घेऊन वास्तव्य करीत 
असतात. जे गरीब लोक भाडेतत्वावर राहतात त्यांच्याकडे िकमान भाडेकरार असला पािहजे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने शासन िनणर्यानुसार महानगरपािलकेने महसुली व आस्थापना खचर् वगळून 
एकूण अंदाजप�काच्या ५ टक्के िनधी मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखून ठेवणे 
बंधनकारक आहे. अंदाजप�कात अशी तरतूद केली होती काय ? तत्कालीन कॅफो यांनी या 
संदभ�त कायर्वाही का केली नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी एकूण बजेटच्या ५ टक्के तरतूद करावी, असे आम्ही कॅफो 
यांच्याकडे प� िदलेले आहे. एकूण अंदाजप�काच्या ५ टक्के िनधी मिहला व बाल कल्याणसाठी 
राखून ठेवण्यात आलेला नाही आिण खचर् देखील कमी झालेला आहे. मिहला व बाल 
कल्याणसाठी ५ टक्के िनधी राखून ठेवण्यात येईल याची यापुढे दक्षता घेऊ. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने एकूण बजेटच्या ५ टक्के िनधी मिहला व बाल कल्याणसाठी िमळणार आहे, 
याची कल्पना होती. उपायुक्त म्हणून सदर िनधीतून कोणत्या योजना राबिवण्याचे ठरिवले होते ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी वष�नुवष� गरीब मिहलांना पापड, शेवया बनिवण्याचे मशीन देत 
आहोत. गरीब लोकांना त्याच त्याच मशीन देण्यापेक्षा ज्या वस्तंूची त्यांना आवश्यकता आहे त्या 
वस्तू िदल्या पािहजेत. त्यासाठी त्यांनी अजर् करावा आिण बँकेकडून त्यांचे �पोजल मंजूर क�न 
त्यांना अनुदान �ावे, असे ठरिवले होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ९३० कुटंुबांना िविवध योजनांचा लाभ देता आला असता. लाभाथ्य�कडे रेकॉडर् 
असताना त्यांना योजनांचा लाभ का िदला नाही ? मग त्यांच्यावर कारवाई का क� नये ? नवी 
मंुबई महानगरपािलका के्ष�ात बीपीएल काडर्धारक कुटंुबांची संख्या फक्त २५० इतकीच आहे 
काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी सन १९९९ च्या जनगणनेनुसार ९३० बीपीएल काडर्धारक आहेत. 
परंतु, आजिमतीस महानगरपािलकेकडे फक्त २५० ते २६० बीपीएल काडर्धारक आहेत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 
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 सिमतीने मिहला व बाल कल्याण िवभाग आिण समाज कल्याण िवभाग हे दोन्ही िवभाग 
वेगळे आहेत. समाज कल्याण िवभागामाफर् त दिलत, आिदवासी, एस.सी., एस.टी. �वग�तील 
लाभाथ्य�ना योजनांचा लाभ िदला जातो. महानगरपािलकेने शासन िनणर्यानुसार एकूण बजेटच्या 
५ टक्के िनधी मिहला व बाल कल्याणसाठी राखून ठेवावयास पािहजे. त्या �माणे तरतूद केलेली 
नाही हे मान्य केलेले आहे. मिहला व बाल कल्याण आिण समाज कल्याण िवभाग हे दोन्ही 
िवभाग वेगळे आहेत. अशी मािहती सिमतीने िदली. 

त्यावर आयुक्त यांनी समाज कल्याण िवभागाला योजना िवभाग असेही म्हणतो. एस.सी, 
एस.टी., मिहला व बाल कल्याणच्या योजना याच िवभागाच्या अंतगर्त राबिवतो. मा� समाज 
कल्याण िवभाग आिण मिहला व बाल कल्याण सिमती वेगळी आहे. मागील ितन्ही वष�त एकूण 
बजेटच्या ५ टक्के तरतूद करण्यात आलेली नाही, ही वस्तु�स्थती आहे. तसेच, जेवढी तरतूद 
करण्यात येईल ती खचर् होईल याचीही काळजी घेऊ. मिहला अिधकारी असल्यामुळे मिहलांच्या 
कल्याणकारी योजना सक्षमपणे राबिवतील. अितिरक्त आयुक्तांकडे देखील हा चाजर् िदलेला 
आहे. या सवर् योजनांचा आढावा घेण्यासाठी अितिरक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती 
िनयुक्त करतो. योजना �भावीपणे कशा राबिवता येतील याचा अभ्यास क�. असे सिमतीस 
सांिगतले.  

सिमतीने महानगरपािलकेने मिहलांना िकती गाळ्यांचे वाटप केलेले आहे ? ७५ गाळ्यांचे 
वाटप कशा �कारे करण्यात आलेले आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी महानगरपािलकेच्या मालकीचे एकूण १०९ गाळे असून 
७५ गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी मिहलांना २० गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले 
आहे. मिहलांना ३० टक्क्यापेक्षा जास्त गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. गाळे तयार आहेत. 
परंतु, �ितसाद न िमळाल्यामुळे काही गाळ्यांचे वाटप झालेले नाही, ही वस्तु�स्थती आहे. 
महानगरपािलकेने जेव�ा बचत गटांना अथर्सहाय्य िदलेले आहे त्यांना �ाधान्याने गाळे देण्याचे 
धोरण आम्ही ठरिवले आहे.  

तसेच बेलापूर येथे राजीव गांधी �ीडा संकुल आहे. �ीमती कमलाबाई माधव खैरनार 
यांना गाळा �.३ चे वाटप करण्यात आले आहे. �ीमती तृप्ती अरोरा यांना गाळा �.४ चे वाटप 
करण्यात आले आहे. �ीमती राणी िवष्णू जाधव यांना गाळा �.७ चे वाटप करण्यात आले 
आहे. 

सिमतीने योजना राबवू नये, असे माननीय सव�च्च न्यायालयाचे आदेश आहेत काय ? १३ 
कोटी �पयांपेक्षा जास्त खचर् केले, सदरील खचर् कोणाच्या आदेशाने करण्यात आला ? अशी 
िवचारणा केली. 
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त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी माननीय उच्च न्यायालयाने आदेश िदले होते त्यास 
माननीय सव�च्च न्यायालयामध्ये आव्हान िदले होते व सदर �करणी स्टे देण्यात आला होता. 
मिहला व बालकल्याण सिमती स्थापन करण्यात आली नसेल तर त्याबाबतचे सवर् अिधकार 
महासभेकडे असतात व महासभेच्या मान्यतेने सदरील खचर् करण्यात आला आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने देशात, परदेशात �िशक्षण योजनेवर २५,००० �पये खचर् केला आहे, सदर 
योजनेवर एवढा कमी खचर् का करण्यात आला, सदर �िशक्षण कोठे देण्यात आले होते काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

िवभागीय अिधकारी यांनी देशात, परदेशात �िशक्षण योजनेकिरता सन २०१२-१३ मध्ये 
एकच लाभाथ� �ाप्त असून सदर योजनेवर २५,००० �पये खचर् करण्यात आला आहे.असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 शासन िनणर्या�माणे मिहला व बालकल्याण सिमती कायर्�माच्या माध्यमातून 
महानगरपािलकेने खचर् केला नाही, असे िदसून येते.असे सिमतीचे मत आहे. 

सिमतीने �ाथिमक िशक्षण िवभागाकडील िव�ाथ्य�साठी िविवध योजनावर ०.८७ लाख 
�पये खचर् दाखिवण्यात आला आहे, तो िशक्षण िवभागाच्या योजनेतून केला आहे काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी सदरील खचर् मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या 
योजनेतून केला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने �ाथिमक िशक्षण िवभागातील िव�ाथ्य�साठीच्या िविवध योजनेवर १३.४१ कोटी 
�पये खचर् कशा �कारे केला आहे, त्यामध्ये कोणत्या योजनांचा समावेश आहे ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी िशक्षण िवभागाकडून कल्याणकारी योजनावर खचर् 
करण्यात आला असून सवर् योजना आयुक्त महोदयांच्या मान्यतेने समाज िवकास िवभागाकडे 
वगर् करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार िव�ाथ�नींना वॉटर बॅग, पुस्तके, शाळेतील सािहत्य 
इत्यादी योजना राबिवण्यात आल्या होत्या. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेच्या मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या योजनावर सन २०१३-
१४ मध्ये २०.२५ कोटी �पये खचर् केला आहे, त्यामध्ये सदर शासन िनणर्यातील योजनांवर खचर् 
करण्यात आला आहे काय, असल्यास कोणत्या योजनावर खचर् केला आहे ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी सदर �करणी सिवस्तर मािहती सादर करण्यात येईल. 
महानगरपािलकेने पौ�ष्टक आहार योजनेवर िनधी खचर् केला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

              
 



30 

सिमतीने मिहला व बालकल्याण िवभागाचा िनधी कोणाच्या मान्यतेने खचर् केला आहे ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी मिहला व बालकल्याण सिमती सन २०१२ ते २०१४ या 
कालावधीमध्ये स्थापन करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे सदर कालावधीमध्ये महासभेच्या 
मान्यतेने मिहला व बालकल्याण िवभागाचा िनधी खचर् करण्यात आला आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेच्या शाळेतील िशक्षणाचा दज� चांगला असला पािहजे. 
महानगरपािलकेच्या शाळांमध्ये इं�जी माध्यमाचे िशक्षण िमळाले पािहजे. तसेच मुले शाळाबा� 
राहू नयेत यासाठी कोणते �यत्न केले जातात ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी महानगरपािलकेच्या एकूण ६८ शाळा आहेत. महानगरपािलकेच्या 
शाळेतील पटसंख्या दरवष� वाढत आहे. िशक्षण िवभागाचा ७१५ िशक्षकांच्या पद मंजुरीचा 
�स्ताव आहे. सीईटी माफर् त िशक्षक पाठिवले आहेत. महानगरपािलकेच्या इय�ा ९ वी व १० 
वीच्या १७ शाळा आहेत आिण शाळांचा िनकाल ९५ टक्के आहे. महानगरपािलकेच्या शाळेत 
िशक्षण घेतलेले ४-५ िव�ाथ� व्हीजेटीआय सारख्या संस्थांमध्ये िडप्लोमा कोसर् करीत आहेत. ५-
६ शाळांचा १०० टक्के िनकाल लागतो आिण इतर शाळांचा ९७-९८ टक्के िनकाल लागतो. 
मॉडरेटसर् माफर् त इय�ा १० वी तील िव�ाथ्य�ना �िशक्षण देतो. ज्या �माणे शाळेतील पटसंख्या 
वाढत आहे त्या �माणे िशक्षकांची संख्या देखील वाढत आहे. ठाणे िजल्�ातील सरप्लस िशक्षक 
पाठिवले जातात. महानगरपािलकेने २ इं�जी माध्यमाच्या शाळा सु� केलेल्या आहेत. 
महानगरपािलकेच्या सवर् शाळा सेमी इं�जी माध्यमाच्या आहेत. तसेच, इय�ा १ ली पासून गिणत 
िवषय इं�जीमध्ये िशकिवला जातो. पूव� बालवा�ा वेगळ्या होत्या. परंतु, आम्ही बालवा�ा हा 
देखील शाळेचा भाग केलेला आहे. िकती मुले बालवाडीमध्ये जातात आिण िकती मुले शाळेत 
�वेश घेतात याचे आम्ही स्टॅटे�स्टक घेतो. �ाथिमक शाळेतील एकूण िव�ाथ� संख्या ३०,८८७ 
इतकी आहे. यापैकी १४,९४४ मुली आिण १५,९४३ मुले आहेत. शाळेत मुलींची संख्या जास्त 
आहे. तसेच, ज्यावेळी िव�ाथ� शाळा सोडल्याचा दाखला मागतात त्यावेळी तो मुलगा कोणत्या 
शाळेत �वेश घेतो हे बिघतले जाते. �ॉप आऊटचे �माण कमी आहे. िव�ाथ� अभ्यासात 
कमजोर असतील तर त्यांना शाळेच्या माध्यमातून िवशेष िशक्षण िदले जाते. तसेच मध्यंतरी 
शाळाबा� मुलांचा सव्ह� केला होता. त्यावेळी १,०९७ मुले आढळून आली होती. सेवाभावी 
संस्थांच्या माध्यमातून झोपडप�ीत शाळा सु� केलेल्या आहेत. शहरात िसग्नल जवळ मुले भीक 
मागतात. त्यांना जवळच्या शाळेत घेऊन जातो, त्यांना कपडे देतो आिण शाळेत बसवून िशक्षण 
देतो. वाशी, सायन-पनवेल रोडवरील िसग्नल जवळ भीक मागणाऱ्या िव�ाथ्य�ना िपकअप 
क�न जवळच्या शाळेत पाठिवतो.  
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सिमतीने गाळे वाटप करण्यात आलेल्या लाभाथ्य�चे रेकॉडर् बिघतले लाभाथ्य�ने उत्प�ाचा 
दाखल सादर करणे बंधनकारक आहे. फाईलमध्ये इतर लाभाथ्य�चे उत्प�ाचे दाखले आहेत. परंतु 
�ीमती तृप्ती अरोरा यांचा उत्प�ाचा दाखला नाही. ज्यांनी गाळ्यांचे वाटप केलेले आहे त्यांची 
चौकशी क�न त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. 

त्यावर आयुक्त यांनी उपायुक्त (मालम�ा) यांचे माफर् त आपण जनरल बॉडी समोर 
�स्ताव सादर करतो आिण तो मंजूर क�न घेतो.  

मंगळवार, िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनषंुगाने 
सिमतीला आश्वािसत केलेली मािहती :---- 

नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या ऐराली व ने�ळ �ग्  णालयातील सवर् बा��ग्  ण िवभाग 

सु� करण्यात आलेली आहेत. माता बाल �ग्  णालय बेलापूर येथे स्तर्ीरोग, बालरोग आिण जनरल 

ओ.पी.डी. सेवा सु� करण्यात आलेली आहे. सावर्जिनक �ग्  णालय ऐरोली व ने�ळ येथील 

स्तर्ीरोग व बालरोग आंतर�ग्ण िवभाग देखील सु� करण्यात आला आहे. सवर् �ग्णालयांना 
फ�नचर पुरवठा करण्यात आला असून वै�कीय उपकरणे खरेदीसाठी िनिवदा �िकया अंितम 

टप्प्यात आहे. खालील�माणे वै�कीय अिधकारी/कमर्चारी उपलब्ध क�न देण्यात आले आहेत. 

�ग्णालयाचे नाव वै�कीय अिधकारो/तज्ञ िनमवै�कीय कमर्चारी वगर् 

सावर्. �ग्णालय ऐरोली  १५ ६९ 

सावर्. �ग्णालय ने�ळ २८ ५३ 

माबा� बेलापूर ३ १० 

 
सन २०१६-१७ मध्ये उपरोक्त महापािलका �ग्णालयांतील सेवेचा लाभ घेतेलेल्या �ग्णांचा 

तपशील खालील�माणे आहे :---- 
िवभाग  सावर्. �ग्णालय 

ऐरोली 
सावर्.�ग्णालय 

ने�ळ 

माबा� बेलापरू 

बा��ण िवभाग  १२६४९६ ९२५१५ २३१४६ 

आंत�रग्ण िवभाग  २५७५ ३२७२ -- 

 
नवी मंुबई महानगरपािलका कायर्के्ष�ातील गरीब व अन्यायिपडीत महीलांकरीता 

पािलकेच्या बेलापूर भवन येथे मोफत कायदेिवषयक सल्ला कें � सु� करण्यात येत आहे. सदर 

कायदेिवषयक सल्ला कें �ाकरीता नवी मंुबई कायर्के्ष�ातील ४ मिहला विकलांची दररोज २ 
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तासांकिरता नेमणूक करण्याची �ि�या पूण्र् करण्यात आलेली आहे. सदर कें �ाचे �त्यक्ष काम 

जून, २०१७ अखेरीस सु� क�न,त्यास अिधकाधीक �िसध्दी देण्यात येत आहे. 
नवी मंुबई महानगरपािलका कायर्के्ष�ात कॅन्सर जनजागृती व रोगिनदान यासाठी िदनांक 

०८/०४/२०१७ रोजी नागरी आरोग्य कें �, तुभ� येथे िशिबर आयोिजत करण्यात आले होते. 
त्यामध्ये ५१ मिहलांची तपासणी केलेली आहे. तसेच अिधकािधक जनजागृती व रोगिनदान िशबीर 

घेण्याचे िनयोजन करण्यात आले आहे. 
नवी मंुबई महानगरपािलका कायर्के्ष�ातील महामागर्/मुख्य रस्त्यांलगत ३५ सावर्जिनक 

शौचालये बांधण्यांत आलेली असून, त्ययामध्ये १५ ई-टॉयलेटस् चा समावेश आहे. सदर 

शौचालयांमधील िसटस् ची संख्या २०६ आहे. तसेच सी.एस.आर.च्या माध्यमातून 

महानगरपािलका के्ष�ामध्ये िविवध िठकाणी ६ शी-टॉयलेटस् बसिवण्यात आले असून, लवकरच 

४ शी-टॉयलेटस् बसिवण्यात येत आहेत. 

नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या मिहला व बालकल्याण योजनांवर सन २०१४-२०१५ मध्ये 

�. २.५१ कोटी खचर् करण्यात आला होता. सन २०१४-२०१६ मध्ये त्यात वाढ होऊन �. ३.०० 

कोटी इतका खचर् करण्यात आला आहे. सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये एकूण ८८२१ 

मिहलांना िविवध योजनांचा लाभ देण्याचा �यत्न करण्यात येत आहे. शहरातील िवभाग काय�लये, 
रेल्वे स्टेशन, �ग्णालये, बस स्थानके अशा ५० िठकाणी मिहला व बालकल्याण योजनांचे 

मािहतीफलक लावण्यात आलेले आहेत.तसेच स्थािनक नगरसेवक, नवी मंुबई 
महानगरपािलकाचे १६ समूह संघटक यांचे�ारे गरजू मिहलांशी �त्यक्ष संपकर्  साधून, योजनांचा 
�चार व �सार केला जात आहे. 

सन २०१६-२०१७ मध्ये मिहला व बालकल्याण िवषयक खालील उप�म राबिवण्यात 

आले आहेत. 

• ३८४५ मुलींना िशष्यवृ�ी वाटप. 

• ५२१ मिहला/युवतींना व्यवसाय �िशक्षण. 

• ३५०० मुलींना मािसक पाळीिवषयक मागर्दशर्न िशबीर. 

उपरोक्त उप�मांव्यितिरक्त खालील उप�म नव्याने �स्तािवत केले आहेत. 

• गरजू/िपडीत मिहलांकरीता मोफत कायदेिवषयक सल्ला कें �. 

• मोफत कॅन्सर तपासणी िशबीराचे आयोजन. 

• मिहलांकरीता स्वसंरक्षण �िशक्षण कायर्�म. 

• मुख्यालयात िहरकणी कक्षाची स्थापना. 
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• मनपा शाळा, मुख्यालय,िवभाग काय�लये, ना�गृह व अपंग �िशक्षण कें � अशा ५८ 

 िठकाणी सॅनीटरी नॅपकीन व्हेंडीग मशीन बसिवणे. 

नवी मंुबई महानगरपािलकेतील मिहला व बालकल्याण करीता करण्यात आलेली 
अंदाजप�कीय तरतूद व खच�चा तपशील खालील�माणे आहे. 

 (�पये कोटी) 

कालावधी अंदाजप�कीय 

तरतदुीची (५%) 
रक्कम 

करण्यात 

आलेली तरतूद 

�त्यक्ष 

खचर् 

२०१२-१३ ५.७० ७.३० १.०८ 

२०१३-१४ ३.३७ १८.६५ ३.३५ 

२०१४-१५ ५.५३ ९.६० २.५९ 

२०१५-१६ १०.६६ १५.९० ३.०० 
 

नवी मंुबई महानगरपािलकेच्  या राजीव गांधी ि�डा संकुलातील गाळे भाडेप�ृयाने 

देणेकरीता वतर्मानप�ात जािहर िनिवदा सूचना �िसध्द क�न, देकार मागिवण्यात आले होते.  
सदर िनिवदा खुल्या व सवर्साधारण गटासाठी असल्याने, त्यातील अटी-शत�नुसार जास्तीत जास्त 

अनामत देणाऱ्या िनिवदाधारकास िलव्ह ॲण्ड लायसन्स तत्वावर गाळेवाटप करण्यात आले 

आहे. िनिवदा अटी-शतींमध्ये उत्प�ाचा दाखला सादर करण्याच्या अटीचा समावेश नव्हता. 
�ीमती तृप्ती अरोरा यांना स्पध�त्मक िनिवदा �ि�या�ारे, िवहीत अटी-शत�नुसार गाळ्याचे वाटप 

करण्यात आले आहे 
िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी आयकु्त, नवी मुंबई महानगरपािलका यांनी 

खालील�माणे लेखी मािहती िदली  :---- 

डॉक्टरांची सरळसेवेने भरती होईपयर्त तुतर् करार पध्दतीवर डॉक्टरांची पदे भरण्यात आली 
आहेत. करार पध्दतीवरील डॉक्टरांना िनयिमत वै�कीय अिधकारी यांच्या मािसक मुळ वेतन व 

�ेड वेतनानुसार न्युनतम �ेणीनुसार ठोक मािसक वेतन मानधन देण्यात येते. 

नवी मंुबई महापािलकेच्या राजीव गांधी स्टेडीअममधील गाळेवाटपासाठी िवहीत पध्दतीने 

वृ�प�ात जािहर िनिवदा सूचना �िसध्द क�न, व्यावसाियक गाळेवाटपासाठी िवहीत पध्दतीने 

वृ�प�ात जािहर िनिवदा अटी-शत�नुसार जास्तीत जास्त देकार नमूद करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थाना 
१० वष�करीता िलव्ह व लायसन्स तत्वावर गाळेवाटप करण्यात आले आहे. िनिवदा अटी-
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शत�नुसार गाळावाटपासाठी उत्पनाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक नसल्याने,�ीमती तृप्ती 
अरोरा यांचे�करणी गाळा वाटपाची कायर्वाही करण्यात आलेली आहे. (पिरिशष्ट-अ) 

मोफत कायदेिवषयक सल्ला कें �ाचा शुभारंभ नवी मंुबई महानगरपािलका मुख्यालय, से. 
१५ ए, बेलापूर येथील काय�लयात तळमजल्यावर िद.०८/०३/२०१६ रोजी करण्यात आला होता. 
तथािप सदरील सेवा िनशुल्क असल्यामुळे तसेच विकलांमाफर् त याकरीता िदरंगाई होत 

असल्याचे िदसून आले. त्यामुळे दळणवळणाच्या �ष्टीने व कें �ामध्ये येणाऱ्या मिहलांना 
िवनाखंडीत सेवा िमळावी तसेच मिहला विकलांना जबाबदारी िन�श्चत होणेकरीता मानधन 

तत्वावर विकलांची नेमणूक करणेकामी िद. १४/०१/२०१७ ते २४/०१/२०१७ रोजीपयर्त 

स्वारस्याची अिभव्यक्ती �िसध्द क�न मिहला विकलांकडून �स्ताव मागिवण्यात आले. अंितम 

िदनांकापयर्त एकूण ८ मिहला विकलांमाफर् त याकरीता �स्ताव �ाप्त झाले. मधून ०४ विकलांची 
नेमणूक करण्यात आली. 

सदर कें �ाकरीता आठवडयातील ३ िदवस २ तास िनशुल्क सेवा उपलब्ध क�न देणेकामी 
ॲड नयना तळेकर,ॲड िशतल उबाळे, ॲड िव�ा नाईक, ॲड सपना म्हा�े या वकीलांची 
िनयुक्ती करण्यात आली असून दर सोमवार ते शिनवार दपूारी ३ ते ५ वाजेपय�त के�ाची वेळ 

ठरिवण्यात आली आहे. त्यानुसार िद.०५/०६/२०१७ रोजी सदरील मोफत कायदेिवषयक सल्ला 
कें � पुनश्च काय��न्वत करण्यात आले असून माहे सप्टेंबर २०१७ पयर्त एकूण १५ गरजू 

मिहलांना सल्ला उपलब्ध क�न देण्यात आलेला आहे. (पिरिशष्ट-ब ) 

इंिडयन कॅन्सर सोसायटी या संस्थेमाफर् त नवी मंुबई महानगरपािलका �ाथिमक आरोग्य 

कें � व माताबाल �ग्णालय या िठकाणी कायर्रत कमर्चाऱ्यांकरीता क्षमता बांधणी िशबीराचे लाभ 

घेतलेल्या आरोग्य िवभागातील कमर्चाऱ्यामाफर् त महानगरपािलका कायर्के्ष�ात मिहलांशी कॅन्सर 

बाबतची �ाथिमक चाचणी करण्यात येईल. तदनंतर संशियत वाटणाऱ्या मिहलांची छाननी क�न 

इंिडयन कॅन्सर सोसायटी या सस्थेमाफर् त नवी मंुबई महानगरपािलकेच्या आरोग्य कें �ामध्ये सदर 

मिहलांकरीता तपासणी िशबीराचे आयोजन माहे नोव्हेंबर, २०१७ पासून करण्यात येणार आहे. 
(पिरिशष्ट-क) 

मिहला व बालकल्याण घटकावर आलेल्या खच�चा सुधारीत मािहतीचा तपशील सोबत 

जोडण्यात आला आहे. (पिरिशष्ट-ड) 
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िवभागीय सिचवांची साक्ष :- 

नवी मंुबई महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या 
अनुषंगाने िदनांक ७ जून, २०१७ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी 
सिमतीने एकंदरीत १०९ गाळे असून मिहलांना िवतरीत केलेल्या गाळयांपैकी �ीमती तृप्ती अरोरा 
यांना गाळा देतांना त्यांनी सवर् कागदप�ांची पुतर्ता केली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी हे आरक्षण सवर्साधारण होते, हे आरक्षण केवळ 

मिहलांसाठीच होते असे नाही. यामध्ये उत्प�ाची कोणतीही अट नव्हती. िललाव पध्दतीने गाळयाचे 

वाटप झालेले असून ज्यांनी सव�त जास्त िडपॉिझट भरलेले आहे त्यांना गाळे देण्यात आलेले 

आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदर गाळे बचत गटांना, पिरतक्त्यांना, अपंगांना �ावयाचे होते की, �ीमंत 

लोकांनाच हे गाळे �ावयाचे असे शासनाचे धोरण होते काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी महानगरपािलकेच्या अिधिनयमानुसार 

महानगरपािलकेच्या मालकीच्या जिमनी िंकवा त्यावरील मालम�ेचे संपूणर् अिधकार 

महानगरपािलकेला आहेत. आपल्या गाईडलाईननुसार महानगरपािलकेने कायर्वाही करणे 

अपेिक्षत असते. 

सिमतीने उत्प�ाचा दाखला, अपंगाचा दाखला िंकवा अनुसूिचत जातीचा दाखला असावा 
या �ायटेिरयानुसार गाळयांचे वाटप केले होते काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी जािहरातीमध्ये कोणत्याही �कारचे िरझव्ह�शन िदलेले 

नव्हते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ज्या अिधकाऱ्याने चुकीची जािहरात िदली त्या अिधकाऱ्यावर कारवाई 

करावयाची काय ? त्यांना गाळयांची आवश्यकता आहे त्यानंाच गाळे िमळाले नाहीत. 
अिधकाऱ्यांनी आपल्या स्वाथ�साठी ही जािहरात िदली होती काय ? तत्कालीन अिधकाऱ्यावर 

कारवाई करावयाची काय ? जािहरातींच्या संदभ�तील जीआर सिमतीला उपलब्ध क�न �ावा. 
आपण िनयमा�माणे जािहरात िदली असती तर ही पिर�स्थती िनम�ण झाली नसती. सगळयात 

मोठी चूक जािहरातीची आहे. चूक आहे की, नाही हे िसध्द केले पािहजे िंकवा यासंदभ�तील जीआर 

सिमतीला उपलब्ध क�न �ावा. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी शासनाचा बचत गटांना �ाधान्य देण्याबाबतचा माहे 

नोव्हेंबर, २००१ चा युडी-२७ चा जीआर आहे, त्यामध्ये मिहला बचत गटांना ३० टक्के �ाधान्य 
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�ायचे आहे. त्याची अंमलबजावणी सु� केली आहे. ही �ि�या २००९ मध्ये वृ�प�ात जािहरात 

देऊन केली होती.  त्याब�लचा महासभेचा ठराव आहे. महासभेची मान्यता घेण्यात आली होती.  

त्यानुसार आपण स्पध�त्मक िनिवदा मागिवल्या होत्या. हे सवर् सवर्साधारण गटासाठी होते. 
यानंतर शासनाचे पिरप�क आले,त्यानुसार ३० टक्के मिहला बचत गटांना �ाधान्य देतो. एकूण 

१४२ गाळे आहेत, त्यापैकी ४२ गाळयांसाठी खास मिहलांकरीता जािहरात �िसध्द केली आहे. 
अशी सिमतीला मािहती देण्यात आली. 

सिमतीने ही २००९ सालातील जािहरात आहे. २००९ ते २०१५ या काळात तुमचे ऑिडट 

झाले नाही का ? ऑिडट झाले असेल तर त्यात काही �ुटी दाखिवल्या नाहीत का ? त्यांनी 
ऑिडटमध्ये काय शेरे नमूद केले होते ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ऑिडट झाले तरी लोकलेखा सिमतीपुढील जे आके्षप 

असतात ते येतात, उवर्िरत आके्षपांचा िनपटारा महापािलका त्यांच्याच स्तरावर करीत असतात. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने शासनाचा जीआर २००१ चा आहे. पिहली जािहरात जीआरनुसार का काढली 
नाही ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी एकूण गाळयांपैकी ३० टक्के आरक्षण ठेवावे हे बरोबर 

आहे. परंतु ते एका जािहरातीमध्ये �ावे असे नाही. महापािलकेचे एकूण िकती गाळे आहेत त्यापैकी 
३० टक्के मिहलांसाठी ठेवायचे आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने व्य�क्तिविशष्टचा िवचार करण्यापेक्षा शासन िनणर्यानुसार बजेटच्या ५ टक्के हे 

मिहला व बाल हक्कासाठी ठेवायचे आहेत या ब�ल सांगा. नवी मंुबई महानगरपािलकेमध्ये 

बालवाडया, अंगणवाडया आहेत त्यासाठी खाऊ पुरवठा, खेळणी देणे यासाठी खचर् क� शकता. 
मिहलांना �िशक्षण देऊन त्यांच्या आरोग्यासाठी हेल्थ कॅम्प लाऊ शकता. मग बजेट मध्ये �ो�व्हजन 

असताना सुध्दा हा खचर् का केला नाही ? जर केला नाही तर हा खचर् इतर� कुठे वापरला याची 
मािहती �ा. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी सन २०१६-१७ मध्ये सूचना िदल्या�माणे ३८४५ मुलींना 
िशष्यवृ�ी िदलेली आहे. तसेच ५२१ मिहला आिण युवतीला �िशक्षण िदले आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 
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अिभ�ाय व िशफारशी  :- 

सिमतीने िदनांक २५ ऑक्टोबर, २०१५ मध्ये भेटीच्या वेळी आिण िदनांक ७ जून, २०१७ 
रोजी झालेल्या िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी महानगरपािलकेचे गत तीन वष�तील 

वषर्िनहाय सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मधील वा�षक अंदाजप�क िकती रकमेचे 

आहे. शासन धोरणानुसार �त्येक महानगरपािलकेत महसूली व आस्थापना खचर् वगळून एकूण 

अंदाजप�काच्या ५% िनधी मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या 
अनुषंगाने महानगरपािलकेत मागील ३ वष�त सदरहू ५% िनधी कसा खचर् करण्यात आला आहे, 
महानगरपािलकेमाफर् त मिहलांचे सबलीकरण करण्याकरीता तसेच आ�थक�ष्�ा मागास 

असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकरीता देण्यात येणाऱ्या सोई-सवलती इ. योजनांबाबत मािहती 
तसेच उक्त योजनांवर सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या तीन वष�त व वषर्िनहाय व 

योजनािनहाय एकूण िकती खचर् झाला,  महानगरपािलकेच्या एकूण उत्प�ाच्या िकती टक्के रक्कम 

मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात आली,  मिहला उ�ोजकांसाठी, 
िवशेषत: आ�थक�ष्�ा मागास मिहला उ�ोजकांसाठी उ�ोगधंदे उभारण्याकरीता 
महानगरपािलकेमाफर् त िवशेष सोई सवलती देण्यात येतात काय, महानगरपािलका के्ष�ात 

महापािलकेच्या मालकीचे मंडई/बाजार (माक� टस्) यांची संख्या िकती आहे, त्या �त्येक िठकाणी 
एकूण िकती गाळे आहेत. गाळ्यांचे �कार कोणकोणते आहेत. (उदा. मासळी िव�ी, कापड 

दकुान इ.) सदर माक� ट/मंडई/बाजार इ. मधील गाळे वाटपाचे िनकष काय आहेत ? सदर माक� टस् 

मधील काही गाळे मिहलांकरीता राखून ठेवले जातात काय व त्यनुसार िकती  �माणात आिण 

गाळे वाटपात मिहलांना काही सवलती देण्यात येतात काय  महानगरपािलकेच्या मालकीच्या 
माक� टमधील िकती व कोणकोणत्या िठकाणाचे गाळे मिहलांना िवतरीत करण्यात आले आहेत 

महानगरपािलकेमध्ये मिहला नगरसेिवकांसाठी व मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष राखून 

ठेवण्यात आला आहे काय इत्यादीबाबत िवचारणा करण्यात आिण त्यावेळी नवी मंुबई 
महानगरपािलकेकडून अंदाजप�कीय रक्कम आिण मिहला बालकल्याणासाठी करण्यात 
आलेली मागील ३ वष�तील तरतुद याची खालील�माणे मािहती देण्यात आली. 

नवी मंुबई महानगरपािलकेचे अंदाजप�कीय रक्कम सन २०१२-१३ मध्ये २१९९.९० 
कोटी, सन २०१३-१४ मध्ये २६८०.४८ कोटी सन २०१४-१५ मध्ये २०२५.२७ कोटी, तरतुद 
करण्यात आली होती.  

तसेच मागील ३ वष�त �त्यक्ष झालेला खचर् असा आहे की, तरतूद मिहला बाल कल्याण 
सन २०१२-१३ मध्ये १८.६५ कोटी, सन २०१३-१४ मध्ये १६.८७ कोटी, सन २०१४-१५ मध्ये 
९.५९ कोटी �पयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी �त्यक्ष खचर् हा सन २०१२-१३ मध्ये 
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१.०८ कोटी, सन २०१३-१४ मध्ये ३.३४ कोटी, सन २०१४-१५ मध्ये २.५९ कोटी �पये खचर् 
करण्यात आलेला आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने महानगरपिलका माफर् त मिहला किरता 
राबिवण्यात येणाऱ्या कल्याणाकारी योजनांवर महानगरपािलका माफर् त मिहला उमेदवारासंाठी 
तसेच आ�थक�ष्टया मागास असलेल्या मिहला उ�ोजकासंाठी स�:�स्थतीत िवशेष काही 
उप�म राबिवण्यात येत नाही. परंतू के� शासन पुरस्कृत राष्�ीय नागरी उपिजवीका 
अिभयानाच्या धरतीवर मािहला उ�ोजकांसाठी माय�ॉ फॉयन्स�वारे �ोत्सािहत करण्याकिरता 
आ�थक वष�पासुन काही योजना �स्तािवत करण्यात येत आहेत. त्याच�माणे महानगरपािलकेने 
स्व:ताच्या मालकीचे ४६ डेली बाजार/हॉकसर् झोन, ५ माकर् टस िसडकोकडून महानगरपािलकेने 
हस्तािरत झालेले आहे. या गाळयाचे वाटप िविहत िनिवदा पध्दतीने जास्तीत जास्त देकार नमुद 
करणाऱ्या व्यक्ती / संस्थाना वाटप करण्यात येतात. या व्यवसाियक जागेच्या िवतरणामध्ये गाळे 
राखून ठेवण्याबाबत तरतुद असल्यास तसेच शासन िनणर्य िकवां पिरप�क उपलब्ध क�न 
देण्याबाबत शासनाच्या सामान्य �शासन िवभाग तसेच सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग 
यांना प�ा�वारे िवनंती करण्यात आली असुन अदयापपयर्त याबाबत मागर्दशर्न �ाप्त झाले आहे. 
तथािप सदर िनिवदा �ि�यामध्ये मिहलासांठी ३० टक्के अ��म देण्याची तरतूद करण्यात 
आलेली असल्यामुळे मिहलानंा ३० टक्के �ाधान्य िदले जाते. मा� महानगरपािलकेच्या 
कोणत्याही मालम�ेसाठी चालु बाजार मुल्यापेक्षा कमी दर आकारण्याची िंकवा सवलत देण्याची 
तरतूद देण्यात आलेल्या नाही . स�:�स्थतीत मिहलांना एकुण २० गाळे िवतरीत करण्यात 
आलेले आहे. तसेच महानगरपािलकेमाफर् त िविवध कल्याणकारी योजना जनसामान्या पयर्त 
पोचिवण्याच्या �ष्टीने महानगरपािलकेच्या समाज िवकास िवभाग काम करत आहे. िविवध 
योजनांची मािहती या िवभागाच्या समुह संघटकामाफर् त मािहती पोचिवण्यात येते. या योजनाची 
�िसध्दी स्थािनक वृ�प�ा�वारे मािहती प�क स्थािनक नगरसेवक, पदािधकारी संस्था मािहला 
मंडळे, मिहला बचत गट यांच्या माध्यामातून देण्यात येते तसेच या योजनांची मािहती 
िवभागांतगर्त कायर्रत असलेला िंलक वकर् र माफर् त घरोघरी पोचिवण्यात येते. 

मिहला बाल अंतगर्त राबिवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनामंध्ये मिहला बचत गट 
सक्षमीकरण तसेच व्यवसाय करणाऱ्या मिहला बचत गटांना अथर्सहाय्य देणे याचा समावेश 
होतो. सदर योजनेंतगर्त देण्यात येणाऱ्या लाभाचा तपशील पुढील �माणे आहे. कालावधीमध्ये २ 
वष�साठी अनुदान �पये ५०००/-, ३ वष�साठी अनुदान �पये १००००/-, ५ वष�साठी अनुदान 
�पये १५०००/- सन २०१२-१३ ते २०१४-२०१५ उक्त योजना अंतगर्त िदलेल्या लाभाचा 
तपशील पिरिशष्ट �. 'क' वर जोडला आहे. महापािलकेअंतगर्त मिहन्यासाठी जननी सुरक्षा 
योजना, जननी िशशू सुरक्षा योजना, कंुटुब िनयोजन शस्तर्ाि�या, इत्यादी योजना राबिवल्या 
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जातात. जननी सुरक्षा अंतगर्त �सूती झाल्यानंतर लाभाथ� मिहलेला ६००/- � िदले जातात 
यामध्ये गरोदर माताची तपासणी, मुलाच्या आरोग्  याची तपासणी, लसीकरण याबाबत मािहती 
िदली जाते. तसेच महानगरपािलका के्ष�ातील कुपोिषत बालकाची तपासणी वेळोवेळी केली 
जाते. यात िजल्हा आरोग्य अिधकारी यांनी ४ िटम तयार केलेल्या आहेत. राष्�ीय बाल स्वास्थ 
कायर्�म अंतगर्त सवर् शाळाची तपासणी क�न काही �माणात सॅम मॅम, या मुलांची तपासणी 
क�न त्यांना योग्य �माणात सोयीसुिवधा व आहार पुरिवला जातो. यानंतर 'बेटी बचाओ बेटी 
पढाओ' ही योजना राबिवण्यात कोणते �यत्न केले जातात. अशी िवचारणा केली असता, 
िजल्हा आरेाग्य अिधकारी यांनी शासनाच्या गाईड लाईन�माणे या योजनेसाठी मॅािनटरींग केले 
जाते. अशी मािहती िदली. त्यानंतर सिमतीने शाळेमध्ये मुलांसाठी व मिहलांसाठी टॉयलेटस 
नाही. काही शाळेतील मुलींना टॉयलेट साठी दसूऱ्या शाळेमध्ये जावे लागते. ही गंभीर बाब आहे. 
तसेच टॉयलेट संबंधी स्वच्छ भारत अिभयानांतगर्त कें � शासनाच्या सुचना िदल्या असतानाही 
हायवेवर टॉयलेट उभारण्यात आलेले नाहीत. याबाबत िवचारणा केली असता, आयुक्तांनी  
ई-टॉयलेट ही नवीन संकल्पना महानगरपािलकेने ठाणे, बेलापुर आिण पाम िबच रोडवर 
राबिवली असुन १५ ई-टॉयलेट मंजूर केले असुन त्यापैकी ७ ई-टॉयलेट सु� करण्यात आले 
आहेत. महानगरपािलकेमाफर् त महानगरपािलकेच्या काय�लयासमोर १ ई-टॉयेलेटचे 
मॅाडीिफकेशन क�न ई-टॉयलेटमध्ये �पांतर करण्यात येत असून त्यामध्ये सॅनटरी नॅपकीन 
उपलब्ध क�न देण्यात येणार आहेत. तसेच मिहलांसाठी हायवेवर टॉयलेट उभारण्याबाबत एक 
सव्ह� क�न १३० जागा िनवडल्या आहेत. त्यामध्ये मिहलांसाठी २५ ई-टॉयलेट उभारण्यात 
येतील. ही जागा िसडकोची आहे व तेथे टॉयलेट बसिवण्याची परवानगी घेण्यात येणार आहे.  

सबब, या�करणी महानगरपािलका के्ष�ांतगर्त महामाग�लगत स्वच्छतागहृांची सोय 
नसल्याने मिहलांची गैरसोय होते. त्यामळेु महानगरपािलकेने कें � शासनाच्या स्वच्छ 
भारत अिभयानांतगर्त महानगरपािलकेच्या के्ष�ात महामाग�लगत मिहलांसाठी 
स्वच्छतागहेृ उभा�न त्यांची देखभाल करण्याच्या �ष्टीने लवकरात लवकर कायर्वाही 
करण्यात यावी अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस असनू केलेल्या कायर्वाहीचा 
अहवाल सिमतीला ३ मिहन्याच्या आत पाठिवण्यात यावा.  

सिमतीने महानगरपािलकेचे महसूली खचर् व वेतनावरील खचर् वगळून एकूण 
अंदाजप�काच्या ५% तरतूद मिहला व बाल कल्याण िवभागाच्या योजनाकंरीता केली आहे का 
अशी िवचारणा केली असता, आयुक्तानंी महानगरपािलकेचे मिहला व बाल कल्याण 
िवभागाच्या योजनेकरीता ५% िनधी राखुन ठेवण्यात आलेला नाही. अंदाजप�कीय रक्कमपैकी 
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अंदाजीत रक्कम कागदोप�ी दाखिवण्यात आलेली असते. कारण ॲक्च्यूअल महसूलामध्ये 
बरीच तफावत आहे. यावेळी जवळपास १४०० ते १५०० कोटी �पयादरम्यान अंदाजप�क 
असते असे सिमतीस सांिगतले. त्यावर सिमतीनी मिहलांच् या कल्याणकारी योजनासंाठी जो िनधी 
खचर् करायवयास पािहजे तो िनधी सह योजनांवर खचर् न करता कोणत्या योजनेसाठी 
वळिवण्यात आला अशी िवचारणा केली असता, आयुक्तांनी १ कोटी �पये खचर् केलेला िनधी 
हा मिहला व बाल कल्याण िवभागाच्या योजनेवर खचर् करण्याचा आलेला आहे. मिहलांच्या 
इतर योजनांवर करण्यात आलेला खचर् यामध्ये दाखिवण्यात आलेला नाही. सन २०१२-१३ मध्ये 
१.८ कोटी �पये सन २०१३-१४ मध्ये ३.३४ कोटी �पये सन २०१४-१५ मध्ये २-५९ कोटी �पये 
खचर् झाले आहेत. हा िनधी नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ातील गरीब कष्टकरी मिहलावंर खचर् 
झाला नाही त्याबाबत सिमती खेद व्यक्त करते. नवी मंुबई महानगरपािलका के्ष�ातील िनराधार 
िवधवा, पिरतक्त्या ,मिहलाच्या मुलीच्या िववाहाकिरता अथर् सहाय्य देणे, सवर्साधारण गटातील 
गरजु बेरोजगार, सुरिक्षत मिहला व मुलींना व्यवसाियक �शिक्षण देणे इत्यादी योजन राबिवल्या 
जातात व त्यावर हा िनधी खचर् कला जातो अशी मािहती सिमतीस िदली. शासन िनणर्यानुसार 
खचर् केला जातो िंकवा नाही ही बाब सिमतीसमोर आली नाही. 

याबाबत सिमती खेद व्यक्त करते. तसेच ५% िनधी मिहलांच्या कल्याणाकरीता व 
सक्षमीकरणाकरीता तसेच सबलीकरणावर शासन िनणर्यानसुार योग्य पध्दतीने िनयोजन 
क�न त्या�माणे योग्य िरतीने खचर् करावा व त्यानसुार ५ टक्के िनधी उक्त योजनांवर 
खचर् केला गेला िंकवा नाही याची तपासणी क�न संबंिधताने तो केला नसल्यास 
त्यांच्यावर जबाबदारी िन�श्चत क�न कारवाई करावी व केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल 
३ मिहन्यात सिमतीस सादर करावा अशी िशफारस करीत आहे. 

२.  कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका 

२.१ कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेकडुन खालील मािहती �ाप्त झाली आहे :-  

मंगळवार, िदनाकं १२ जुलै, २०१७ रोजी मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण 

सिमतीने िदलेल्या भेटीच्या वेळी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका यांच्याकडून खालील 
�माणे लेखी मािहती मागिवण्यात आली होती. 

शासकीय, िनमशासकीय व शासनानुदातील संस्थांमधील सेवेतील भरतीसाठी 

मिहलाकिरता ३० टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी 

महानगरपािलकांच्या सेवेमध्ये भरती करताना करण्यात येते काय ? असल्यास त्याबाबतचे 
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िनकष, भरतीची पध्दत, इत्यादी बाबत सिवस्तर मािहती देण्यात यावी. महानगरपािलकेतील वगर् १ 

ते ४ तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची मंजूर पद संख्या िकती आहे ? त्यापैकी सन 

२०१५-१६ अखेर िकती पदे भरण्यात आली आहेत ? उक्त मंजूर पदांपैकी वगर् १ ते४ मधील िकती 

व कोणती पदे मािहलांकिरता आरिक्षत ठेवण्यात आली आहेत ? मिहला उमेदवारांसाठी राखीव 

ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदे भरण्यासाठी कोणती कायर्पध्दती अवलंिवण्यात येते ? 
मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी सन २०१५-१६ 

अखेर एकूण िकती पदे भरण्यात आली आहेत व िकती व कोणकोणती पदे िरक्त आहेत, तसेच 

सदरची पदे िरक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? �त्येक भरती वष�मध्ये मिहलांसाठी आरिक्षत 

असलेली िकती पदे भरण्यात आली ? त्याची संवगर्िनहाय मािहती देण्यात यावी. तसेच िकती व 

कोणती पदे िरक्त आहेत ? सदरहू पदे िरक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? महानगरपािलकेतील 

िविवध पदावर मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्ता करण्याबाबत महानगरपािलकेने सेवा�वेश 

िनयमावली तयार केली आहे काय ? मिहला अमेदवारांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी 

गत तीन वष�त (सन २०१३-१४,२०१४-१५ व२०१५-१६) वषर्िनहाय िकती वेळा व कोणकोणत्या 

तारखांना वतर्मानप�ात कोणकोणती पदे भरण्यासाठी जािहराती देण्यात आल्या होत्या ? मिहला 
उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासाठी स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) ठेवण्यात आली आहे 

काय, असल्यास केव्हापासून ? तसेच ती अ�यावत स्व�पात आहे काय, नसल्यास त्याची कारणे 

काय आहेत ? मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची भरती व सेवािवषयक बाबी हाताळण्यासाठी 
महानगरपािलकेमध्ये िवशेष कक्ष स्वतं�िरत्या स्थापन करण्यात आला आहे काय ? िवशेष कक्ष 

स्थापन केला नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

उपरोक्त �करणी कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेकडून खालील�माणे मािहती 
�ाप्त झाली आहे :----- 

कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेची स्थापना िदनांक १ ऑक्टोबर, १९८३ रोजी झालेली 

आहे. मंजूर आस्थापना सुचीनुसार पदसंख्या, िदनांक १ जानेवारी, २०१७ रोजी महानगरपािलकेत 

सेवेत कायर्रत असलेले अिधकारी व कमर्चारी संख्या व त्यापैकी कायर्रत मिहला अिधकारी व 

कमर्चारी यांची संख्या याबाबतची आकडेवारी खालील िववरणप�ामध्ये दशर्िवण्यात आली 

असून, िदनांक १/१/२०१७ रोजी कायर्रत संवगर्िनहाय मिहला अिधकारी व कमर्चारी यांची 
सिवस्तर मािहती सोबतच्या पिरिशष्ट-१ मध्ये दशर्िवण्यात आली आहे.  
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िववरणप� 

वगर् मंजरू पद संख्या 
िद.१/१/१७  

रोजी कायर्रत 

अिधकारी/कमर्चारी 

िद.१/१/१७  
रोजी कायर्रत मिहला 
अिधकारी/कमर्चारी 

१ ३२ ७ ० 

२ १८६ ९२ २७ 

३ १५१४ ९८५ २९६ 

३ (िशक्षक व 

मुख्याध्यापक) 
४१८ २९७ १६४ 

४ ११५१ ७७४ १०० 

४ वगर् (रोस्टर 

व्यितिरक्त) 
३१८७ २९४१ ६४६ 

एकूण ६४८८ ५०९६ १२३३ 
 

महाराष्� शासनाच्या मिहला व बालिवकास िवभागाकडील शासन िनणर्य िद.२५/५/२००१ 

मधील तरतूदीनुसार मिहलांकिरता ३० टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी 
महानगरपािलकेच्या सेवेमध्ये सरळसेवेने भरती करताना करण्यात येते. 

महाराष्� शासनाच्या मिहला व बालिवकास िवभागाकडील शासन िनणर्य िद.२५/५/२००१ 

मधील तरतूदीनुसार मिहलांकिरता ३० टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी 
महानगरपािलकेच्या सेवेमध्ये सरळसेवेने भरती करताना करण्यात येते. शासन पिरप�क 

िद.२५/१०/२००५ मध्ये, वगर्-१ ते वगर्-४ यांमध्ये सेवा भरती करताना लागू करावयाची एकि�त 

मागर्दशर्क तत्त्वे िविहत करण्यात आली आहेत.कल्याण डोंिबवली शहर महानगरपािलका सेवा 
(सेवा भरती व सेवांचे वग�करण) िनयम, २०१० मध्ये, "उपरोक्त पिरप�कानुसार मागर्दशर्क 

तत्वांचा अवलंब करण्यात यावा तसेच वेळोवेळी होणारे बदलही अमलांत आणण्यात यावेत." 

असे नमुद केले आहे. त्यानूसार भरती �ि�येसंदभ�तील शासन िनणर्य िद.१९/१०/२००७ तसेच 

तदनंतर वेळोवेळी िनगर्िमत करण्यात आलेल्या शासन िनणर्यांमध्ये िविहत केलेली कायर्पध्दती 
महानगरपािलकेत अमलात आणण्यात येत आहे. यामध्ये सेवायोजन काय�लयातून उमेदवारांची 
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यादी �ाप्त क�न घेणे, त्याचबरोबर िरक्त पदांची जािहरात वतर्मानप�ातून देणे तसेच िरक्त पदांची 
मािहती नोटीसबोड�वर व महापािलकेच्या संकेतस्थळावर �िसध्द क�न ऑनलाईन अजर् 
मागिवणे, उमेदवारांची लेखी पिरक्षा घेऊन/वगर्-१ च्या उमेदवारांच्या बाबतीत मुलाखतीअंती 
गुणव�ाधारक उमेदवारांची िनवड क�न, कागदप�ांच्या छाननीअंती िनयुक्ती करणे या स्व�पाची 
कायर्पध्दती सरळसेवा भरतीकिरता आणण्यात येते.िशक्षण िवभागातील िशक्षक संवग�तील पदे 

महाराष्� राज्य परीक्षा पिरषद, पुणे यांच्याकडून उपलब्ध क�न देण्यात येतात. याबाबतची 
आकडेवारी खालील िववरणप�ामध्ये मध्ये दशर्िवण्यात आली आहे. 

िववरणप�-१ 

वगर् एकूण मंजूर पदे तां�ीक अतां�ीक 

१ ३२ १९ १३ 

२ १८६ १५५ ३१ 

३ १५१४ ७५२ ७६२ 

३ (िशक्षक व 

मुख्याध्यापक) 
४१८ ४१८ ० 

४ ११५१ १२४ १०२७ 

वगर् ४ (रोस्टर 

व्यितिरक्त 

कामगार/सफाई 

कामगार इ.) 

३१८७ ० ३१८७ 

एकूण ६४८८ १४६८ ५०२० 

याबाबतची आकडेवारी खालील िववरणप�ामध्ये दशर्िवण्यात आली असून संवगर्िनहाय 

सिवस्तर मािहती िद.३१/१२/२०१६ अखेरच्या (िद.१/१/२०१७ रोजी कायर्रत िववरणप�ामध्ये) 

नमूद आहे.  
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िववरणप� -२ 

िद.३१/१२/२०१६ अखेर मंजरू पदे, भरलेली पदे व िरक्त पदे याचा तपिशल 

वगर् 
एकूण 

मंजरू पदे 

सरळसेवा पदोन्नती 

मंजरू 
पदे 

भरलेली 
पदे 

िरक्त 
पदे 

मंजरू 
पदे 

 

भरलेली 
पदे 

िरक्त 
पदे 

१ ३२ १७ १ १६ १५ ६ ९ 

२ १८६ १५१ ५९ ९२ ३५ ३३ २ 

३ १५१४ ९८५ ६५४ ३३१ ५२९ ३३१ १८९ 

३ (िशक्षक व 
मुख्याध्यापक)* 

४१८ ३९०* २७७ ११५ २८ २० ८ 

४ ११५१ ९९१ ६७१ ३२० १६० १०३ ५७ 

४ (रोस्टर 
व्यितिरक्त 

रोस्टर 
व्यितिरक्त 

कामगार/सफाई 
कामगार.ई.) 

३१८७ ३१८७ २९४१ २४६ ० ० ० 

एकूण ६४८८ ५७२३* ४६०३ ११२० ७६७ ४९३ २७४ 
  

(*) वगर् ३ (िशक्षक व मुख्याध्यापक) या संवग�त २७७ + ११५ – ३९३ पदे होतात. परंतु 
२ गुजराती िशक्षक अितिरक्त असल्याने ३९० पदे दशर्िवण्यात आली आहेत. 

याबाबतची आकडेवारी खालील िववरणप�ामध्ये दशर्िवण्यात आली असून संवगर्िनहाय 

मिहला आरक्षणाची मािहती िद.३१/१२/२०१६ अखेरच्या समांतर आरक्षण िववरणप�ामध्ये नमूद 

आहे. 
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समांतर आरक्षण िववरणप� 

(मिहला (३०%) 
 

वगर् एकूण मंजूर पदे सरळ सेवा पदे 
मिहलांसाठी राखीव 

पदे 

१ ३२ १७ १ 

२ १८६ १५१ ४३ 

३ १५१४ ९८५ २७६ 

३ (िशक्षक 

मुख्याध्यापक) 
४१८ ३९० ११६ 

४ ११५१ ९९१ २३६ 

४ (रोस्टर 

व्यितिरक्त 

कामगार/सफाई 

कामगार इ.) 

३१८७ ३१८७ २७४ 

एकूण ६४८८ ५७२१ ९४६ 

कल्याण-डोंिबवली शहर महानगरपािलकेत शासन मंजूर सेवा (सेवा भरती व सेवांचे 

वग�करण) िनयम, २०१० मध्ये िवशद केलेल्या तत्वानुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी िनगर्िमत 

केलेल्या शासन िनणर्यामध्ये िविहत केल्या�माणे भरती�ि�या अवलंिबण्यात येते.  

 महानगरपािलकेतील पदभरती संदभ�त जािहरात देतांना मिहला उमेदवारांसाठी 
िनयमानुसार ३० टक्के पदे राखीव ठेवली असल्याबाबत कटाक्षाने उल्लेख करण्यात येतो. 

याबाबतची आकडेवारी खालील िववरणप�ामध्ये दशर्िवण्यात आली असून संवगर्िनहाय 

मिहला आरक्षणाची मािहती िद.३१/१२/२०१६ अखेरच्या समांतर आरक्षण िववरणप�ामध्ये नमूद 

आहे. 

कायर्रत संवगर्िनहाय आरिक्षत पदांवरील मिहला अिधकारी व कमर्चारी यांची सिवस्तर 

मािहती सोबतच्या पिरिशष्ट-२ मध्ये दशर्िवण्यात आली आहे. त्याच�माणे पदे िरक्त राहण्याची 
कारणे सोबतच्या पिरिशष्ट-३ मध्ये दशर्िवण्यात आली आहेत. 
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वगर् 
मिहलांसाठी राखीव 

पदे 
कायर्रत पदे िरक्त पदे 

१ १ ० १ 

२ ४३ १३ ३० 

३ २७६ ८७ १८९ 

३ (िशक्षक व 

मुख्याध्यापक) 
११६ ९० २६ 

४ २३६ ४५ १९१ 

४ (रोस्टर 

व्यितिरक्त 

कामगार/सफाई 

कामगार इ.) 

२७४ ६६ २०८ 

एकूण ९४६ ३०१ ६४५ 
 

वषर्िनहाय भरण्यात आलेल्या पदांची सिवस्तर मािहती अ.�.१० च्या मािहतीमध्ये नमूद 

असून गेल्या ३ वष�त मिहला आरक्षणानुसार भरण्यात आलेल्या पदांची आकडेवारी 
खालील�माणे आहे.   

 

वगर् भरण्यात आलेली पदसंख्या 

 २०१३-२०१४ २०१४-२०१५ २०१५-२०१६ 

१ ० ० ० 

२ ० ० ११ (४ उमेदवार हजर 
झाले नाहीत) 

३ ० ३ ० 

३ िशक्षक ० ० ० 

४ ० ० ० 

एकूण ० ३ ११ 
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सन २०१३-१४ िनरंक 

सन २०१४-१५ 

अ.�. संवगर् भरण्यात आलेली पदे 

१. स्टाफ नसर् १ 

२. सहाय्यक पिरचारीका �सिवका 
(ए.एन.एम.) 

२ 

 
सन २०१५-१६ 

अ.�. संवगर् भरण्यात आलेली पदे 

१. वै�कीय अिधकारी ११ 

 

मिहलांसाठी राखीव संवगर्िनहाय पदांची मािहती व सदर पदे िरक्त राहण्याची कारणे 

सोबतच्या पिरिशष्ट-३ मध्ये (जोडप�ात) दशर्िवण्यात आली आहेत. 

मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्त्या करण्याबाबत स्वतं� सेवा�वेश िनयमावली तयार करण्यात 

आलेली नाही. तथािप, महानगरपािलकेने सवर्साधारण भरतीसाठी सेवा �वेश िनयम तयार केले 

असून ते शासनमान्य सवर्साधारण भरतीसाठी सेवा �वेश िनयम तयार केले असून ते शासनमान्य 

आहेत. सदर सेवा�वेश िनयम िद. १६/१२/२०१० च्या महाराष्� शासन राजप�ात �िसध्द झालेले 

आहेत. 

सन २०१३-१४,२०१४-१५ व २०१५-१६ या वष�त शासन मंजूर पदांमधील सरळसेवेची 

िरक्त असलेली पदे भरणेकामी वतर्मानप�ात जािहराती देण्यात आलेल्या होत्या. त्यामध्ये 

मिहलांसाठी राखीव असलेल्या पदांचा उल्लेख करण्यात आलेला असून, त्याबाबतची मािहती 

खालील�माणे आहे.  
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अ. 
�. 

पदनाम एकूण 
पद 

संख्या 

मिहलांसाठी 
राखीव पदे 

जािहरात 

िदनांक 

वतर्मानप� 

१ वै�कीय आरोग्य अिधकारी  

१ 
- १/३/२०१४ दै.लोकमत 

दै.पुण्यनगर 
दै.जनमत. 

 �कल्प व्यवस्थापन तथ 

आरसीएच. ऑिफसर 

१ - 
 

  

 वै�कीय अिधकारी ३ -   

 मे�न (अिधकारी) १ -   

 क्ष-िकरण तं�ज्ञ १ -   

 स्टाफ नसर् ९ ३   

 सहा.पिर.�सिवका 
(एएनएम.) 

१० २   

 सां�ख्यकी अिधकारी तथा 
लेखापाल (आर.सी.एच) 

१ 
 

-   

 सावर्. आरोग्य पिरचारीका 
(पीएचएन) 

५ १   

२ िसस्टीम मॅनेजर १  

- 
२५-६-
२०१५ 

दै. लोकमत 
दै.पुण्यनगरी 
दै.जनमत 
दै. �ेस 
जनरल 

 मुख्य अ�ग्नशमन अिधकारी १ -   

 उपसिचव १ -   

 िसस्टभ्म ॲनािलस्ट १ -   

 स्थानक 
अिधकारी (अ�ग्नशमन) 

२ 
 

- 
 

  

 उप स्थनक 

अिधकारी (अ�ग्नशमन) 
१ - 

 

  

 �ायव्हर-कम-ऑपरेटर 

(अ�ग्नशमन) 
९ -   

 फायरमन ४६ १४   
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३ वै�कीय अिधकारी 
(िविवध िवशेषज्ञ 

पदे/अपघात कक्ष वै�कीय 

९० २७ १९/११/२०
१५ 

दै.महाराष्� 
टाईम्स, 
दै.ि� �ेस 

 अिधकारी/ सामान्य 

वै�कीय अिधकारी) 

   जनर्ल, 
दै. 
बहुजनरत्न 

लोकनायक 
दै. जनमत 

 
सन २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६ या वष� मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या 

पदांवर िनयुक्त मिहला अिधकारी / कमर्चारी याची मािहती �श्न �.७ च्या उ�रात नमुद आहे. 

अ.  

�. 
पदनाम एकूण पद 

संख्या 
मिहला 

राखीव पदे 

जािहरात िदनांक जिहरातीनु
सार 

भरण्यात 

आलेली 
राखीव पदे 

१ स्टाफ नसर् ९ ३ १/३/२०१४ १ 

२ सहा.पिर.�सिवका 
(एएनएम.) 

१० २ १/३/२०१४ २ 

३ वै�कीय 

अिधकारी (िविवध 

िवशेषज्ञ पदे / 
अपघात कक्ष 

वै�कीय 

अिधकारी / 
सामान्य वै�कीय 

अिधकारी) 

९० २७ १९/११/२०१५ ११ (एकूण 

११ मिहला 
उमेदवारां
ची िनवड 

करण्यात 

आली 
होती, 
त्यामध्ये ४ 

मिहला 
उमेदवार 

हजार 

झालेल्या 
नाहीत.) 
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मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासाठी समांतर आरक्षणाअंतगर्त 

स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) ठेवण्यात आलेली नाही. 

तथािप, सामािजक आरक्षणाअंतगर्त वगर्-१ व २ च्या िंबदनूामावली नोंदव�ा मं�ालय 

पातळीवर तपासणीसाठी सादर करण्यात आल्या असून वगर् ३ व ४ च्या िंबदनूामावली नोंदव�ांची 
तपासणी सहा.आयुक्त, मागासवगर् कक्ष, िवभागीय आयुक्त काय�लय, कोकण भवन, यांचेकडून 

करण्यात आलेली आहे. 

महानगरपािलकेच्या तत्कालीन िशक्षण मंडळामाफर् त िशक्षण व मुख्याध्यापक या संवग�च्या 
िंबदनूामावली नोंदव�ा सहायक आयुक्त, मागासवगर् कक्ष कोकणभवन यांचेकडून जानेवारी, 
२०१४ मध्ये तपासून घेण्यात आलेल्या आहेत 

मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या िरक्त पदांबाबत व पदे भरल्याबाबत अहवाल 

सिचव, मिहला व बाल िवकास िवभाग / सामान्य �शासन िवभाग (१६-ब) / निव-२८ काय�सन, 
नगर िवकास िवभाग, मं�ालय यांना िद.५/७/२०१७ च्या प�ान्वये पाठिवण्यात आलेला आहे. 

कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेमध्ये मिहला अिधकारी / कमर्चारी यांची भरती व 

सेवािवषयक बाबी हाताळण्यासाठी महानगरपािलकेमध्ये िवशेष कक्ष स्वतं�िरत्या स्थापन 

करण्यात आलेला नाही. 

कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेच्या आयकु्त यांची साक्ष :---- 

 कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेला िदनांक १२ जुलै, २०१७ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 
वेळी आयुक्त यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने महानगरपािलकेची स्थापना 
झाल्यापासून आजिमतीस महानगरपािलकेत सेवेत असलेले कमर्चारी व अिधकारी िकती आहेत 
व त्यापैकी मिहला अिधकारी व कमर्चारी यांची संख्या िकती आहे ? तसेच कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलकेने पृष्ठ �मांक १४ वरील िववरणप�ात मािहती िदलेली आहे. सदर 
िववरणप�ात वगर्-१ मध्ये ३२ मंजूर पद संख्या आहे, िदनांक १ जानेवारी, २०१७ रोजी कायर्रत 
असणाऱ्या अिधकारी व कमर्चाऱ्यांची संख्या ७ आहे. परंतु, यामध्ये १ जानेवारी, २०१७ पय�त 
कायर्रत मिहला व अिधकारी यांची संख्या शून्य दाखिवली आहे. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेत एकूण १७ संवगर् आहेत. 
कायर्कारी अिभयंता संवग�त एकूण ११ पदे मंजूर आहेत. सरळसेवेने त्यामधील ५ पदे येतात 
आिण ३० टक्के आरक्षणानुसार मिहलांसाठी एक पद येते. इतर संवग�त एकाकी पदे 
असल्यामुळे िंकवा ३ पेक्षा कमी पदे असल्याने मिहलांसाठी पद आरिक्षत नाही. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने वै�कीय अिधकाऱ्याची ३० टक्के आरक्षणानुसार िरक्त पदे शून्य दाखिवली 
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आहे तसेच वै�कीय अिधकाऱ्याची मंजूर पदे िकती आहेत ? याबाबत सिमतीला मािहती �ावी. 
अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी वै�कीय अिधकाऱ्याचे एकच पद मंजूर आहे. हे पद िवभाग 
�मुखासाठी असते. 

 सिमतीने एकूण २७ पदे मंजूर दाखिवलेली आहे. कल्याण-डोंिबवली 
महानगरपािलकेच्या ह�ीत िकती हॉ�स्पटल आहेत ? त्या िठकाणी िकती पदे आहेत ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेच्या 
ह�ीत एकूण दोन हॉ�स्पटल्स आहेत आिण त्यामध्ये एकूण १३२ पदे आहेत. ही सवर् पदे भरलेली 
नाहीत. 

 सिमतीने वै�कीय अिधकाऱ्याची ११५ पदे मंजूर आहेत. सरळसेवेने येणारी ११५ पदे 
आहेत. ५४ पदे भरण्यात आलेली आहेत आिण कायर्रत असणाऱ्या कॉलममध्ये “शून्य” 
दाखिवले आहे. �कल्प�स्तांची ८ पदे येतात. िरक्त पदे केव्हापासूनची आहेत ? अशी िवचारणा 
केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी सदरहू तक्ता कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेने १९९९ मध्ये 
मंजूर क�न घेतला होता. सध्याचा स्टेटस�माणे चाटर्मध्ये मािहती िदलेली आहे. कल्याण 
डोंिबवली महानगरपािलकेमध्ये िरक्त पदे जास्त आहेत, हे मान्य करतो. 

 सिमतीने िरक्त पदे भरण्यासाठी कोणती कायर्वाही केलेली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर उपायुक्त यांनी िरक्त पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी जाहीराती िदलेल्या आहेत. 

मेडीकल ऑिफसरची पदे भरली जातात. कालांतराने मेडीकल ऑिफसर हे चांगल्या िठकाणी 
पोस्टींग घेऊन जात असल्यामुळे पदे िरक्त होत असतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने हॉ�स्पटलमधील गोरगरीबांना आरोग्य सेवा कशी िमळणार ? 
 त्यावर आयुक्त यांनी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेतील आस्थापना खचर् ३५ 

टक्क्यांच्या आत करावयाचा आहे. परंतु, हा खचर् ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त केलेला आहे. म्हणजे 
जवळ जवळ ५ टक्के जास्त खचर् झालेला आहे. यासंदभ�त शासनासोबत प�व्यवहार केलेला 
आहे. अनेक वेळा कं�ाटी तत्वावर वै�कीय अिधकाऱ्यांची िनयुक्ती केली जाते. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने आस्थापना खचर् ५ टक्क्यांनी अिधक वाढलेला आहे, अशी मािहती 
आपल्याला ४ मिहन्यापूव� कळली होती काय ? शासनाचा िनणर्य येईपय�त हा जास्तीचा खचर् 
कशातून करता ? अशी िवचारणा केली. 
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 त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेत २७ गावे 
नुकतीच समािवष्ट झालेली आहेत. त्यामुळे तेथील कमर्चारी वगर् हा कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलकेत समािवष्ट झालेला आहे. त्यामुळे हा खचर् कम्पलसरी वाढलेला आहे. 
मेडीकल ऑिफसरची पदे NOHM मधून भरण्यासाठी वेळोवेळी जाहीरात िदली जाते. मेडीकल 
ऑिफसरची पदे भरली जातात. कालांतराने मेडीकल ऑिफसर हे चांगल्या िठकाणी पोस्टींग 
घेऊन गेल्यामुळे येथील पदे िरक्त होत असतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने आरोग्य िवभागात िरक्त पदे िकती आहेत ? कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलकेची जी �ग्णालये आहेत, त्या िठकाणी गरीब �ग्णांना योग्य ते उपचार िमळत 
नाही, असे वारंवार िनदशर्नास आलेले आहे. अशी पिर�स्थती असेल तर गरीब �ग्णांवर उपचार 
कसे करणार असा �श्न िनम�ण होत आहे. ६१ पदे िरक्त आहेत. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी ६१ पदे ही मेडीकल ऑिफसरची िरक्त 
आहेत. ही सवर् स्पेशॅिलस्ट पदे आहेत. ही पदे िमळत नाहीत. यासंदभ�त वारंवार जाहीरात िदलेली 
आहे. मेडीकल ऑिफसरची पदे NOHM मधून भरण्यासाठी वेळोवेळी जाहीरात िदली जाते. 
मेडीकल ऑिफसरची पदे भरली जातात. कालांतराने मेडीकल ऑिफसर हे चांगल्या िठकाणी 
पोस्टींग घेऊन गेल्यामुळे येथील पदे िरक्त होत असतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मग हॉ�स्पटलचे काम कसे करणार ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी िरक्त पदे भरण्यासाठी कल्याण 

डोंिबवली महानगरपािलका आिण NOHM मधून जाहीरात िदलेल्या आहेत. DMER ने तीन 
वेळा जाहीराती िदलेल्या आहेत. त्यांनी स्पेशल जाहीरात कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेसाठी 
काढली होती. त्यावेळी देखील आवश्यक ती पदे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. 

 सिमतीने जाहीरात िदल्यानंतर वै�कीय अिधकारी िंकवा वै�कीय सुिवधा देणारे 
अिधकारी उपलब्ध होत नसल्याने यासंदभ�त शासनाबरोबर पाठपुरावा केलेला आहे काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी वै�कीय अिधकाऱ्यांची िरक्त पदे 
भरण्यासाठी कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेने वेळोवेळी शासनाबरोबर पाठपुरावा केलेला 
आहे. ८३ पदे खास क�न कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेसाठी मंजूर करण्यात आली होती. 
त्यानंतर त्याची संख्या ११५ वर गेलेली आहे. ८३ पदे ही जून, २०१५ मध्ये मंजूर झाली होती. 
त्यापूव� ११ कं�ाटी तत्वावर डॉक्टर कायर्रत होते. यानंतर तीन वेळा खास िर�ुटमेंट केली होती. 
त्यावेळी यासंदभ�त ऑनलाईन पध्दतीने जाहीरात िदली होती. परंतु, त्यास आवश्यक तेवढा 
�ितसाद िमळालेला नव्हता. वै�कीय अिधकाऱ्यांची िरक्त पदे भरण्यासाठी कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलका आिण NUHM माफर् त जाहीरात िदली जाणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने कोणकोणत्या वतर्मानप�ात जाहीराती िदलेल्या आहेत ? अशी िवचारणा केली 
असता, त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी लोकमत, लोकस�ा आिण महाराष्� 
टाईम्स वतर्मानप�ातून जाहीरात िदली जाते. लेटेस्ट जाहीरात १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी जाहीरात 
िदलेली होती. कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेच्या ह�ीत शासनाची हॉ�स्पटल्स नाहीत. १२० 
खाटांचे �ग्णालय आहे. जवळपास ५०० ते ६०० एवढी ओपीडी असते. स�जकल डॉक्टरांची 
संख्या कमी आहे. 

सिमतीने मिहला नगरसेिवकांकडून सांगण्यात आले होते की, आवश्यक ती औषधे 
�ग्णालयात उपलब्ध नसतात, याबाबत आपले काय म्हणणे आहे. गायनॉिलजस्ट नाहीत काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी तसे नाही. आवश्यक ती औषधे 
उपलब्ध आहेत. गायनॉिलजस्ट नाहीत. यासंदभ�त �ग्णांना सुिवधा उपलब्ध क�न देण्यासाठी 
पॅनॉल केलेले आहे. 

 सिमतीने डॉक्टसर् लोकांना िकती पगार िमळतो ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी जवळपास ७० हजार �पयांपय�त पगार 

िमळतो. ज्यांचे हॉ�स्पटल आहे त्यांना पॅनलवर घेतलेले आहे. ते ऑपरेटींग करीत असतात. 
 सिमतीने दोन हॉ�स्पटल्सची मािहती थोडक्यात �ावी. कल्याण येथे ��क्मनी हॉ�स्पटल 

असून शास्तर्ी नगर डोंिबवली येथे एक हॉ�स्पटल आहे. कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेची 
१५ लाख लोकसंख्या असून त्यासाठी फक्त दोन हॉ�स्पटल्स आहेत. असे असतानाही 
हॉ�स्पटल्समध्ये पुरेसे डॉक्टसर् उपलब्ध नाहीत. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त काप�रेशनच्या हॉ�स्पटल्समध्ये डॉक्टरांना ७० ते ८० हजार �पये पगार 
िमळतो त्यामुळे येथे येण्यास कोणीही तयार नसतात. आता काप�रेशनने चांगल्या डॉक्टरांना 
िनवडून त् याचें पॅनेल तयार केलेले असून त्यांच्या सव्ह�सेस काप�रेशनच्या हॉ�स्पटल्ससाठी 
घेतल्या जात आहेत. इन्�ॉस्�क्चर, �म्स, ऑपरेशन िथएटर त्यांना उपलब्ध क�न देऊ, असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने हॉ�स्पटलमध्ये जर गायनॅक डॉक्टर नसतील तर मिहलांना कशी सेवा देणार 
आहात ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर अितिरक्त आयुक्त यांनी बीएएमएस झालेले लेडी मेिडकल अिधकारी भरलेले 
आहेत. मंुबईमध्ये टीिंचग स्टाफ खूप आहे. डॉक्टसर् भरण्यासाठी पुन्हा जाहीरात देऊ. 

 सिमतीने हॉ�स्पटल्समध्ये साधनसामु�ी आहे का ? हॉ�स्पटलमध्ये औषधे िमळत नाहीत 
अशी काही नगरसेिवकांनी सिमतीकडे त�ार केली आहे, हे खरे आहे का ? अशी िवचारणा 
केली. 
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 त्यावर दोन हॉ�स्पटल्समध्ये दोन मेिडकल स्टोअसर् आहेत. एक्सपायरी रिजस्टर वेगळे 
ठेवलेले आहे. हाईअर ॲण्टीबॉयोिटक्स उपलब्ध आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहला उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासाठी स्वतं� नोंदवही 
(रोस्टर) ठेवण्यात आली आहे काय, असल्यास केव्हापासून ? तसेच ती अ�यावत स्व�पात 
आहे काय, नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? नोंदवही जानेवारी २०१४ मध्ये तपासून 
घेण्यात आली आहे. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी मिहलांसाठी िमळणारे आरक्षणासाठी स्वतं� नोंदवही ठेवण्यात 
आलेली आहे. मागासवगर् कक्ष कोकण भवन यांच्याकडून तपासणी क�न मिहलांची पदे भरली 
जातात. दर तीन वष�नी रोस्टरची तपासणी करावी असे िनद�श आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने तुमच्या एकूण िकती शाळा आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी यांनी एकूण ६५ शाळा आहेत. 
सिमतीने मुख्याध्यापकांची ३९० पदे मंजूर असून त्यापेकी २७७ पदे भरलेली आहेत ११५ 

पदे िरक्त आहेत, शासनाकडे भरतीसाठी कधी मागणी केलेली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर उप अिभयंता यांनी मुख्याध्यापकांच्या ३९० मंजूर पदांमध्ये २७७ पदे कायर्रत 

आहेत आिण ११५ पदे िरक्त दाखिवली आहेत. िशक्षक भरतीचे अिधकार स्थािनक स्वराज्य 
संस्थांना नाही त्यासाठी शासनाकडे भरतीची मागणी करावी लागते. यावष� जुलै मिहन्यात 
बी.एङ िशक्षकांची परीक्षा घेणार आहोत. 

 सिमतीने मुख्याध्यापकांची ११५ पदे िरक्त असल्यामुळे शालेय िशक्षण िवभागाच्या 
सिचवांची साक्ष घेण्यात आली.  

त्यावर उपायुक्त यांनी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेत िदनांक १ जानेवारी, २०१७ 
रोजी कायर्रत असणाऱ्या कमर्चाऱ्यांची संख्या ५०९६ आिण मिहलांची संख्या १२३३ इतकी आहे 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला नगरसेिवका आिण कायर्रत असणाऱ्या मिहलांसाठी वेगळा कक्ष आहे 
काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी मिहला नगरसेिवका आिण कायर्रत असणाऱ्या अिधकारी, 
कमर्चारी मिहलांसाठी वेगळा कक्ष उपलब्ध क�न देण्याची आवश्यकता आहे. सदरहू 
इमारतीच्या प्लॅनचा अभ्यास केल्याअंती मिहला नगरसेिवका आिण कायर्रत असणाऱ्या 
अिधकारी, कमर्चारी मिहलांसाठी वेगळा कक्ष लवकरात लवकर उपलब्ध क�न 
 देणार आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अिधकारी िंकवा कमर्चारी मिहला भिगनींना हे संयु�क्तक आहे काय ? 
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डोंिबवली पिरसरात राहणाऱ्या मिहला कमर्चाऱ्यांना तेथील व्यायामशाळेचा उपयोग होऊ 
शकतो. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी सदरहू इमारतीच्या प्लॅनचा अभ्यास केल्याअंती व्यायमशाळा कोठे 
उभारावयाची हे िन�श्चत केले जाणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

बधुवार, िदनांक १२ जलुै, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनषंुगाने सिमतीला 
आश्वािसत केलेली मािहती :---- 

बुधवार, िदनांक १२ जुलै, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने सिमतीला 
खालील�माणे आश्वािसत मािहती देण्यात आली. 

NUHM अंतगर्त पूणर्वेळ वै�कीय आिधकारी ८ पदे आिण अधर्वेळ वै�कीय अिधकारी 
१५ पदे भरणेसाठी िद.२/२/२०१८ रोजी जाहीरात देण्यात आली. जाहीरातीनुसार िद.२१/२/१८ 

राजी थेट मुलाखती घेण्यात आलेल्या असून, मुलाखतीअंती खालीलपुमाणे पदभरती करण्यात 

आली आहे. 

पदनाम भरलेली पदसंख्या 

पूणर्वेळ वै�कीय अिधकारी ७ 

अधर्वेळ वै�कीय अिधकारी ५ 
 

�योगशाळा चाचणी तं�ज्ञ ८ 

स्टाफ नसर् १० 

औषधिनम�ता १ 

सहा. पिरचािरका �सिवका- ४५ 

 

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अस्थायी वै�कीय अिधकारी यांना कडोंमपा सेवेत 

सामावून घेण्याबाबतचा अंितम िनणर्य झाल्यानंतर उवर्िरत िरक्त पदे व िशल्लक अनुशेष यांचा 
आढावा घेवुन पद भरती बाबत कायर्वाही करण्यात येईल. 

�भारी �शासन आिधकारी, िशक्षण िवभाग यांनी िदनांक २३ मे, २०१८ राजीच्या प�ान्वये 

महानगरपािलका अखत्यारीत असलेल्या ६५ शाळा यांना अंतगर्त त�ार सिमती स्थापन क�न 

पुढील योग्य ती कायर्वाही करण्याबाबत आदेिशत केले आहे. सवर् शाळामध्ये त�ार सिमती 
स्थापन क�न सिमतीची मािहती मुलींना देण्यात आली आहे. 
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जागे अभावी महापािलका मुख्यालयात मिहलांसाठी स्वतं� कक्ष स्थापन करण्यात आलेला 
नाही. याबाबत पय�यी जागेचा शोध घेवुन स्वतं� कक्ष उपलब्ध क�न देण्यात येईल. 

िदनांक ३ िडसेंबर, २०१६ च्या पिरप�कान्वये आयुक्तांच्या भेटीसाठी मिहन्याचा पिहला, 
ितसरा व पाचव्या शिनवारी दपुारी ३ ते ४ या काय�लयीन वेळेत मिहला नगरसेिवकांसाठी भेटीची 
वेळ िन�श्चत केली आहे. सदर पिरप�काची अंमलबजावणी करण्यात येते. 

िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी आयकु्त, कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलका यांनी खालील �माणे लेखी मािहती िदली :----- 

१) िव� िवभागकडील शासन िनणर्य िद.२ जून, २०१५ आिण िद.२५ मे, २०१७ अन्वये 

स�:�स्थतीत सरळसेवा भरतीवर शासनाकडून िनबर्ध लागू आहेत. 
२) सामान्य �शासन िवभागकडील िद.१९ िडसेंबर,२०१७ च्या प�ान्वये पदो�तीच्या 

कोटयातील खुल्या �वग�तील िरक्त पदे िनव्वळ तात्पुत्या स्व�पात मा. सव�च्च न्यायालयाच्या 
िनणर्याच्या अिधन राहून भरण्याबाबत िनद�श आहेत. 

३) िवघुत, घनकचरा व्यवस्थापन या िवभागातील कामे खाजगीकरणा�ारे करण्यात येत 

आहेत. 
उपरोक्त कारणांमुळे पदे िरक्त आहेत. तथािप, िव� िवभागाकडील शासन िनणर्य िद.१६ मे, 

२०१८ अन्वये सावर्जिनक आरोग्य िवभागातील पद भरतीबाबत मान्यता देण्यात आलेली असून 

स��स्थतीत आरोग्य िवभागातील पदभरतीबाबत माहीती अ.�.२ मध्ये नमूद आहे. 
कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेतील वगर्-१ ते वगर्-४ मंजूर पदे, त्यापैकी भरलेली पदे व 

िरक्त पदे यांचा तपिशल खालील�माणे आहे.(िद.३१/३/२०१८ अखेर) 
वगर् मंजरू पद संख्या कायर्रत पदे िरक्त पदे 

१ ३२ १० २२ 

२ १८६ ८८ ९८ 

३ १५१४ ९४१ ५७३ 

३ (िशक्षक व मुख्याध्यापक) ३४१ २८७ ५४ 

४ ११५१ ७२५ ४२६ 

४ (रोस्टर व्यितिरक्त 

कामगार/सफाई कामगार इ.) 
३१८७ २८८२ ३०५ 

एकूण ६४११ ४९३३ १४७८ 
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मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते वगर् ४ मधील कायर्रत व िरक्त 

पदे 
वगर् सरळसेवेची पदे मिहलांसाठी 

राखीव पदे 

कायर्रत पदे 

१ १७ १ ० 

२ १५१ ४३ १३ 

३ ९८५ २७६ ८७ 

३ (िशक्षक व मुख्याध्यापक) ३९० ११६ ९० 

४ ९९१ २३६ ४५ 

४ (रोस्टर व्यितिरक्त 

कामगार/सफाई कामगार इ.) 
३१८७ २७४ ६६ 

एकूण ५७२१ ९४६ ३०१ 

जून, २०१५ मध्ये एकूण ६२ पदांची जािहरात देण्यात आली होती. सदर पदांसाठी लेखी 
पिरक्षा घेण्यात आलेली आहे. महापािलका आस्थापना खचर् ३५ पेक्षा अिधक आहे. िव� िवभाग 

शासन िनणर्य िद. २/६/२०१५ अनुस�न सदर जािहरातीमधील पदांची भरती �ि�या अंितम 

करण्यात आलेली नाही. 

उपरोक्त भरती �ि�या अंितम करणे कामी नगर िवभागाची मान्यता/मागर्दशर्न 

िमळणेसाठी शासन नगर िवकास िवभागाकडे प� जा.�.कडोंमपा/सा�.मुका/ �.�.४९८/ 
३२९९, िद.२४/१०/२०१६,िद.२२/१२/२०१६, िदनांक ७/१०/२०१७ आिण िदनांक २१/४/२०१८ 

अन्वये प�व्यवहार करण्यात आलेला आहे. यासंदभ�त शासन मान्यता / मागर्दशर्न �ाप्त 

झाल्यानंतर उमेदवाराची िनवडयादी अंितम क�न भरती �ि�या पूणर् करण्याची कायर्वाही 
करण्यात येईल. 

कल्याण डोंिबवली महानगरपािलका आस्थापनेवर वेळोवेळी खालील�माणे शासन 

िनणर्यान्वये वैधकीय अिधकाऱ्यांची एकूण ११५ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 

 अ. �. शासन िनणर्य िदनांक पदसंख्या 

१)  िद. १३/९/१९९१   २७ 

२)  िद. १८/३/२००८   ५ 

३)  िद. ४/६/२०१५   ८३ 

                 एकूण …  ११५ 
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उपरोक्त �माणे मंजूर पदांमधील असलेली ९० वै�कीय अिधकारी िवशेषज्ञ पदे भरणेकामी 
िद.१९/११/२०१५ रोजी वतर्मानप�ात जािहरात �िसध्द क�न पा� उमेवारांकडून अजर् मागिवण्यात 

आले होते. पा� उमेदवारांच्या मुलाखतीचा िदनांक, िनवड पदे उमेदवार, हजर उमेदवार इत्यादी 
तपिशल पुढील�माणे :---- 

अ. 
�. 

पद पद-
संख्या 

मुलाखत 

िदनांक 

मुलाख-
तीस 

बोलिव-
लेले 

संख्या 

मुलाख-
तीस हजर 

उमेदार 

संख्या 

िनवड/
िनयुक्ती 
उमेद-
वार 

संख्या 

िनयुक्ती 
आदेश 

िदनांक 

हजर 

उमेद-
वार 

संख्या 
 

१ िवशेषज्ञ 

वैधकीय 

अिधकारी 

५० १६/२/१
६ 

५३ ३९ २२ २६/४/
१६ 

१३ 

२ अपघात 

कक्ष 

वैधकीय 

अिधकारी 

११ २०/७/१
६ 

१७ १४ ११ १८/१०/
१६ 

४ 

३ सामान्य 

वैधकीय 

अिधकारी 

२९ २०/०७/
१६ 

४८ २७ २३ १८/१०/
१६ 

१५ 

 एकूण ९० - ११८ ८० ५६ - ३२ 

NUHM अंतगर्त पूणर्वेळ वैधकीय अिधकारी ८ पदे आिण अधर्वेळ वैधकीय अिधकारी 
१५ पदे आिण आरोग्य िवभागातील इतर आवश्यक पदे भरणेसाठी िद. २/२/२०१८ रोजी जािहरात 

देण्यात आली. जािहरातीनुसार िद. २१/१२/२०१८ रोजी थेट मुलाखती घेण्यात आलेल्या असुन, 
मुलाखतीअंती वैघकीय अिधकारी व आरोग्य िवभागातील इतर पदे पुढील�माणे पदभरती 
करण्यात आली आहे. 

पदनाम भरलेली पदसंख्या 
पूणर्वेळ वैधकीय अिधकारी ७ 
अधर्वेळ वैधकीय अिधकारी ५ 
�योगशाळा चाचणी तं�ज्ञ ८ 

स्टाफ नसर् १० 
औषधिनम�ता १ 

सहा. पिरचािरका �सिवका ४५ 
एकूण ७६ 
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१) स�:�स्थतीत कडोंमपा आस्थापना सूचीवरील "वैधकीय अिधकारी" ११५ मंजूर 

पदांमधील ४८ पदे भरलेली असून, ६७ पदे िरक्त आहेत. 
२) संचालक (वैधकीय), संचालनालय, वैधकीय िशक्षण आिण संशोधन, मंुबई यांचे 

काय�लयाकडून िशफारस करण्यात येणाऱ्यां उमेदवारांना ३६४ िदवस बंधपि�त कालावधीसाठी 
वैधकीय अिधकारी म्हणून िनयुक्ती देण्यात येते. त्यानुसार स��स्थतीत ७ उमेदवार बंधपि�त 

वैधकीय अिधकारी म्हणून कायर्रत आहेत. 
३) अस्थायी स्व�पात कं�ाटी पध्दतीने दरमहा एकि�त मानधनावर २० वैधकीय अिधकारी 

कायर्रत आहेत. 
४) याव्यितिरक्त महापािलका के्ष�ातील तज्ञ वै�कीय मानधनावर २० वै�कीय 

अिधकाऱ्यांच्या सेवा ऑन कॉल बेिसस तत्वावर उपलब्ध क�न घेण्यात येतात.  
५) उपरोक्त नमूद केल्यानुसार स्थायी-४८, बंध-७, कं�ाटी पध्दतीने अस्थायी स्व�पात 

िनयुक्त-२० आिण NUHM अंतगर्त पूणर्वेळ / अधर्वेळ - १२ यापमाणे एकूण ८७ वै�कीय 

अिधकारी यांच्या सेवा कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेमध्ये स��स्थतीत उपलब्ध होत आहेत. 
महाराष्� शासन, सामान्य िवभाग, शासन पिरप�क �.�ािनमं १२१८/�.क. २७/१३-अ, िद. 

१४ माचर्, २०१८ अन्वये राज्यातील सवर् स्थािनक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्याशी संबंिधत पदभरती 
�ि�या "महापिरक्षा पोटर्ल" �ारे राबिवण्यात शासन िनद�श आहेत. त्यानुसार िरक्त असलेली 
"वै�कीय आिधकारी" पदे भरणेकामी कायर्वाही �स्तािवत करण्यात आलेली आहे. 
िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 

कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या 
अनुषंगाने िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या 
वेळी सिमतीने कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेमध्ये कोणत्या कारणामुळे पदे मोठया 
�माणावर िरक्त ठेवण्यात आली आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी शासनाच्या िव� िवभागाच्या आदेशा�माणे आस्थापना 
खचर् हा महसूली उत्प�ाच्या ३५ टक्क्यांच्या आत असेल तर ती पदे भरण्यास परवानगी आहे. 
त्यानंतरही काही पदे भरण्याच्या मंजूरीसाठी जाहीराती िदल्या आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सदरहू �स्ताव पाठवला आहे काय आिण त्यामध्ये काय िलिहले आहे ? अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी �स्ताव नाहीतर सन २०१५ च्या शासन िनणर्या�माणे 
त्याच दरम्यान काही जाहीराती देऊन भरती केली होती. ती ७८ पदे आहेत आिण यासाठी 
शासनाने मान्यता �ावी, अशी परवानगी मािगतली आहे. ती पदे शासनाकडे अंितम मंजुरीच्या 
स्टेजवर आहे. मोठया �माणात डॉक्टरची पदे िरक्त आहेत. त्यासाठी वै�कीय अिधकाऱ्यांची 
पदे भरण्यासाठी परवानगी िमळालेली आहे. शासनाच्या महाराष्� पोटर्ल माफर् तच ही सवर् पदे 
भरण्यासाठी ॲ�ुव्हल झालेले आहे. 
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 सिमतीने पदे भरण्यासाठी परवानगी िमळाली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी होय, वै�कीय अिधकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी 

परवानगी िमळाली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
 सिमतीने वै�कीय अिधकाऱ्यांच्या पदासाठी परवानगी िमळते तर बाकीच्या पदासाठी का 

परवानगी िमळत नाही ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी महापािलकेच्या उत्प�ाच्या ३५ टक्के एवढा आस्थापना 

खचर् असतो. त्यापुढे जर आस्थापना खचर् वाढत असेल तर ती पदे भरती करण्यासाठी शासनाची 
मान्यता लागते िंकवा अट िशिथल करण्यासाठी शासनाकडे यावे लागते. नाही, कारण वै�कीय 
अिधकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी मान्यता िदलेली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने कधी मान्यता िदली आहे ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी िव� िवभागाकडे शासन िनणर्य सन २०१८ अन्वये 

सावर्जिनक आरोग्य िवभागातील पद भरतीबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाने आता 
कोणतीही भरती करायची असेल तर महाराष्� शासनाचे एक पोटर्ल केले आहे. त्यांच्यामाफर् तच 
भरावयाची असल्यामुळे त्यांच्याकडे अ�ोच झालो आहोत. जेव्हा जेव्हा भरती करतो तेव्हा तेव्हा 
त्याला फार कमी �ितसाद िमळतो आिण िनवड झालेले उमेदवार आल्यानंतर नोकरी सोडून 
जाण्याचे �माण भरपूर असते. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने असे का घडते ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी कारण त्यांना इतर िठकाणी याच्यापेक्षा चांगला 

�ॉस्पेक्ट िमळत असेल. त्यांच्या खासगी काही �ॅक्टीस असू शकतात. 
 सिमतीने त्यामुळे मानधन कमी देतो काय ? अशी िवचारणा केली. 
 िवभागीय अिधकारी यांनी कमी देत नाही. शासनाच्या िनयमा�माणे सवर्� पे स्केल 

सारखेच आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
अिभ�ाय व िशफारशी :---- 

सिमतीने कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेला िदनांक १२ जुलै, २०१७ रोजी िदलेल्या 
भेटीच्या अनुषंगाने आिण िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी घेतलेल्या सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी 
शासकीय, िनमशासकीय व शासनानुदातील संस्थांमधील सेवेतील भरतीसाठी मिहलाकिरता 
३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी महानगरपािलकाचं्या सेवेमध्ये भरती 
करताना करण्यात येते काय ? असल्यास त्याबाबतचे िनकष, भरतीची पध्दत, 
महानगरपािलकेतील वगर् १ ते ४ तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची मंजूर पद संख्या 
नुसार त्यापैकी सन २०१५-१६ अखेर िकती पदे का भरण्यात आली नािहत ? मिहला 
उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी एकूण िकती पदे भरण्यात 

आली आहेत व िकती व कोणकोणती पदे िरक्त आहेत, तसेच सदरची पदे िरक्त राहण्याची कारणे 
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काय आहेत ? �त्येक भरती वष�मध्ये मिहलांसाठी आरिक्षत असलेली िकती पदे भरण्यात  

आली ? तसेच िकती व कोणती पदे िरक्त आहेत, सदरहू पदे िरक्त राहण्याची कारणे काय  
आहेत ? महानगरपािलकेतील िविवध पदावर मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्ता करण्याबाबत 

महानगरपािलकेने सेवा�वेश िनयमावली तयार केली आहे काय ? मिहला अमेदवारांसाठी राखीव 

असलेली पदे भरण्यासाठी गत तीन वष�त (सन २०१३-१४,२०१४-१५ व२०१५-१६) वषर्िनहाय 

िकती वेळा व कोणकोणत्या तारखांना वतर्मानप�ात कोणकोणती पदे भरण्यासाठी जािहराती 
देण्यात आल्या होत्या ? अशी िवचारणा केली असता, महानगरपािलकेचे आयुक्त यांनी अशी 
मािहती िदली की, महानगरपािलकेची स्थापना झाल्यापासून आजपय�त सेवेत एकूण ६४८८ 
इतके अिधकारी व कमर्चारी कायर्रत असून त्यापैकी मिहला अिधकारी यांची संख्या १२३३ 
इतकी आहे. तसेच शासन िनणर्या�माणे भरती �ि�यामध्ये सरळसेवेने भरती करताना करण्यात 

येते. कल्याण-डोंिबवली शहर महानगरपािलका सेवा (सेवा भरती व सेवांचे वग�करण) िनयम, 
२०१० मध्ये, त्यानूसार भरती �ि�येसंदभ�तील शासन िनणर्य िद.१९/१०/२००७ तसेच तदनंतर 

वेळोवेळी िनगर्िमत करण्यात आलेल्या शासन िनणर्यांमध्ये िविहत केलेली कायर्पध्दती 
महानगरपािलकेत अमलात आणण्यात येत आहे. िदनांक १ जानेवारी, २०१७ रोजी कायर्रत 
असणाऱ्या अिधकारी व कमर्चाऱ्यांची संख्या ७ आहे. परंतु, यामध्ये १ जानेवारी, २०१७ पय�त 
कायर्रत मिहला व अिधकारी यांची संख्या शून्य दाखिवली आहे, अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेत एकूण १७ संवगर् आहेत. 
कायर्कारी अिभयंता संवग�त एकूण ११ पदे मंजूर आहेत. सरळसेवेने त्यामधील ५ पदे येतात 
आिण ३० टक्के आरक्षणानुसार मिहलांसाठी एक पद येते. इतर संवग�त एकाकी पदे 
असल्यामुळे िंकवा ३ पेक्षा कमी पदे असल्याने मिहलांसाठी पद आरिक्षत नाही. असे सिमतीस 
सांिगतले. सिमतीने वै�िकय अिधकाऱ्यांची ११५ पदे मंजूर आहेत. सरळसेवेत येणारी ११५ पदे 
आहेत. ५४ पदे भरण्यात आलेली असून ती कायर्रत आहेत. यात �कल्प�स्तांची ८ पदे येतात. 
कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेमध्ये िरक्त पदांची संख्या जास्त असनू ती अ�ापय�त 
का भरण्यात आली नाहीत याबाबत शासनासोबत वेळोवेळी पाठपरुावा का करण्यात 
आला नाही याबाबत कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेला कोणतीच उ�रे देता आली 
नाहीत याबाबत सिमती ती� नाराजी व्यक्त करते आिण िरक्त पदे तात्काळ 
भरण्याबाबत शासनाने कारवाई क�न त्वरीत मंजरूी देवनू मिहन्यांकिरता सदर िरक्त 
पदे लवकरात लवकर भरण्याबाबत कारवाई करावी. अशी सिमती आ�हाची िशफारस 
करीत आहे. 

मेिडकल ऑफीसर्ची एकूण ८३ पदे कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेसाठी मंजूर 
करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची संख्या ११५ वर गेली आहे. ८३ पदे ही जून, २०१५ मध्ये 
मंजूर झाली होती. यांनतर ३ वेळा भरती केली होती. त्यावेळी ऑनलाईन पध्दतीने जािहरात 
िदली, परंतु योग्य तेवढा �ितसाद िमळाला नाही. वै�िकय अिधकाऱ्यांची िरक्त पदे भरण्यासाठी 
कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका यांनी राष्�ीय शहरी स्वास्थ िमशन माफर् त जािहरात िदली 
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जाणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. सिमतीने साक्षीच्या वेळी मािहतीच्या अनुषंगाने कल्याण 
डोंिबवली महानगरपािलका �ग्णालयाच्या िरक्त पदांबाबत तसेच साधनसामु�ी व दोन्ही 
�ग्णालयामध्ये िकती डॉक्टर कायर्रत आहेत व गॉयनाक डॉक्टर नसतील तर मिहलांना सेवा 
कशी देणार अशी िवचारणा केली असता, त्यावर आयुक्त यांनी बीएएमएस झालेले व लेडी 
मेिडकल डॉक्टरांची भरती केली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. या बाबत सिमती समाधान 
व्यक्त करते. 

कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेध्ये ६५ शाळा असनू मखु्याध्यापकांची ३९० 
पदे मंजरू असनू त्यापैकी २७७ पदे भरलेली आहेत. त्यापैकी ११५ पदे िरक्त आहेत. 
मखु्याध्यापकांची पदे िरक्त असल्यामळेु िव�ाथ�नींच्या शैक्षिणक गणुव�ेवर पिरणाम 
होव ूशकतो. शाळेवर योग्य िनयं�ण ठेवण्यासाठी मखु्याध्यापकांची िरक्त पदे लवकरात 
लवकर भरण्यात यावी अशी सिमती िशफारस करीत असनू शासनाने केलेल्या 
कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला २ मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 

२.२ कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेचे गत ३ वष�तील वषर्िनहाय अंदाजप�क :---- 

 कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेचे गत तीन वष�तील वषर्िनहाय सन २०१३-१४, 

२०१४-१५ व २०१५-१६ मधील वा�षक अंदाजप�क िकती रक्कमेचे आहे ? शासन धोरणानुसार 

�त्येक महानगरपािलकेत महसूली व आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५ टक्के 

िनधी मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने आपल्या 

महानगपािलकेत मागील ३ वष�त सदरहू ५ टक्के िनधी कसा खचर् करण्यात आला आहे ? 

महानगरपािलकेमाफर् त मिहलांचे सबलीकरण करण्याकिरता तसेच आ�थक�ष्टया मागास 

असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकिरता देण्यात येणाऱ्या सोई-सवलती इ. योजनांबाबत मािहती 

देण्यात यावी. उक्त योजनांवर सन २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६ या ३ वष�त व वषर्िनहाय 

व योजनािनहाय एकूण िकती खचर् झाला ? महानगरपािलकेच्या एकूण उत्प�ाच्या िकती टक्के 

रक्कम मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात येते ? मिहला 

उ�ोजकांसाठी िवशेषत: आ�थक�ष्�ा मागास मिहला उ�ोजकांसाठी उ�ोगधंदे उभारण्याकिरता 

महानगरपािलकेमाफर् त िवशेष सोई सवलती देण्यात येतात काय ? असल्यास, त्याबाबत सिवस्तर 

मािहती देण्यात यावी. सदर माक� ट / मंडई / बाजार इ. मधील गाळे वाटपाचे िनकष काय आहेत ? 

सदर माक� टस मधील काही गाळे मिहलांकिरता राखून ठेवले जातात काय ? असल्यास, िकती 

�माणात आिण गाळे वाटपात मिहलांना काही सवलती देण्यात येतात काय ? त्याबाबत मािहती 
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देण्यात यावी. महानगरपािलकेमाफ� त राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या कल्याणकारी योजना व 

सोई सवलती इ. बाबतची मािहती गरजू मिहलांपय�त पोहचिवण्याचे व त्यांनी या योजनांच्या 

जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यासाठी त्यांना �ोत्सािहत करण्यासाठी स्वतं� अशी यं�णा 

महानगरपािलकेकडे आहे काय ? महानगरपािलकेमध्ये मिहला नगरसेिवकांसाठी व मिहला 

कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष राखून ठेवण्यात आला आहे काय ? महानगरपािलकेत मिहला व 

बाल कल्याण अिधकारी हे पद आहे काय ? असल्यास त्याची कायर्कक्षा काय आहे ? मिहला 

आरोग्याबाबत महानगरपािलकेमाफर् त कोणत्या कल्याणकारी योजना राबिवण्यात येतात याबाबत 

सिवस्तर मािहती �ावी. अशी िवचारणा केली. 

 
उपरोक्त �करणी कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेकडून खालील�माणे मािहती �ाप्त 
झाली :---- 

अ) महानगरपािलकेचे गत तीन वष�तील वषर्िनहाय अंदाज खालील�माणे आहे. 
(�. कोटीत) 

सन मळू अंदाज सधुारीत अंदाज 
 जमा खचर् जमा खचर् 

२०१३-१४ १५०८.७९ १५०८.६८ ११६३.९६ १०६१.०९ 
२०१४-१५ १५९८.८० १५९८.६९ ११३१.५९ १००७.५८ 
२०१५-१६ १५३५.७८ १५३५.६३ ११३५.९१ १०५४.३२ 

 

ब) शासन धोरणानुसार आस्थापना खचर् व मिहला व बालकल्याण िवभागाकिरता राखून 

ठेवण्यात आलेला िनधी खालील�माणे आहे.  
(�. कोटीत) 

सन महसलुी व 
आस्थापना खचर् 

वजा जाता िनव्वळ 
उत्पन्न 

मिहला व बालकल्याण िवभागाकरीता 
राखनू ठेवण्यात आलेला िनधी 

मळू सधुारीत 

२०१३-१४ १००.९३ ९.४० ६.९२ 
२०१४-१५ २१४.९४ ७.१५ ५.७२ 
२०१५-१६ १८८.०४ ९.५० ६.०० 
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या योजने अंतगर्त मिहलांचे सबलीकरण करणे आिण आ�थक�ष्टया मागास असलेल्या 
मिहलांना सक्षम करण्याकिरता जुन, २०१६ मध्ये ३७२ मिहलांना िशलाई मिशनचे वाटप करणेत 

आले आहे. २) गेल्या ३ वष� पासून एमएससीआयटी चे �िशक्षण ३५० मिहलांना आिण डीटीपीचे 

�िशक्षण १५० मिहलांना देण्यात आलेले आहे. ३) यािशवाय िशवणक्लास, ब्युटीपालर्रचे देखील 

�िशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
उक्त योजनांवर महानगरपािलकेमाफर् त खालील�माणे खचर् करण्यात आलेला आहे. 

सन खचर् (�पये लाखात) 
२०१३-१४ ३७.९९ 
२०१४-१५ १२५.६७ 
२०१५-१६ ४२.४५ 

 

शासन िनणर्यानुसार बांधील खचर् वजा जाता िनव्वळ उत्प�ाच्या ५% रक्कम मिहला व 

बालकल्याण िवभागाकिरता राखून ठेवली जाते. 
(अ) मिहला उ�ोजकांसाठी िवशेषत: आ�थक�ष्�ा मागास मिहला उ�ोजकांसाठी 

उ�ोगधंदे उभारण्याकिरता िवशेष सोई सवलती िनयमानुसार अनुजे्ञय नाहीत. 
(ब) (१) महानगरपािलका के्ष�ात महानगरपािलकेच्या मालकीचे मंडई/ बाजार (माक� टस) 

यांची संख्या एकूण १३ आहे. त्यापैकी ७ मंडया/माक� टस मालम�ा िवभागाच्या अखत्यािरत असून 

४ माक� ट व परवाना िवभागाच्या अिधपत्याखाली कायर्रत आहेत. सदर मंडई/बाजारांमध्ये फुल 

िव�ी/भाजी िव�ी/मासळी िव�ीचा व्यवसाय केला जातो. �त्येक माक� टचे नांव व त्यांमधील 

ओटे/ गाळे याबाबतचा तपिशल पुढील�माणे आहे.  
मालम�ा िवभागाच्या अखत्यािरतील मंडया/माक� ट यांची मािहती. 

अ. �. मंडया/माक� टचे नाव एकूण ओटे/गाळे 

१)  संत सावतामाळी भाजी मंडई, कल्याण २०१ 

२)  कल्याण कृषी उत्प� बाजार सिमती, फुल/भाजी मंडई. ५६४ 

३)  अिहल्याबाई चौक भाजी मंडई ३५ 

४)  िटळक चौक भाजी मंडई १६ 

५)  महात्मा फुले मटन /िफश माक� ट, कल्याण प. ३८ 

६)  छ�पती िशवाजी मंडई, डोंिबवली ४२ 

७)  उस�करवाडी पिहला मजला भाजी मंडई डोंिबवली १ 
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बाजार व परवानािवभागाअंतगर्त कायर्रत मंडई / बाजार (माक� टस) यांची मािहती 

अ. �. मंडया/माक� टचे नाव एकूण ओटे/गाळे 

१)  मटण मासळी माक� ट, म.फुले चौक, छाया टॉकीज जवळ, 
कल्याण प. 

४६  (६ बंद) 

२)  मटण मासळी माक� ट, िवष्णुनगर पोलीस स्टेशन समोर, 
डोंिबवली प. 

८६ 

३)  नवीन, मंडई, उस�करवाडी, डोंिबवली पू ११४ 

४)  कांतास्मृती इमारतीमधील मच्छी व भाजीमाकेटमधील ओटे एकूण ५० पैकी 
२० ओटे िवतिरत 

मालम�ा िवभाग 
सदर माक� ट / मंडई /बाजार इ. मधील गाळे वाटपाकिरता अजर्दार महानगरपािलका 

के्ष�ातील रिहवासी असण्याबाबतचा िनकष ठेवण्यात आलेला आहे. 

बाजार व परवाना िवभाग :---- 
बाजार व परवाना िवभागाअंतगर्त गाळे वाटपाबाबत कोणतेही िविशष्ट िनकष नाहीत. 

मालम�ा िवभागाकडील काही गाळे शासनाच्या धोरणानुसार मिहलांकिरता राखून ठेवले जातात. 
गाळे वाटपात मिहलांकिरता सवलती देण्यात येतात. परंतु बाजार व परवाना िवभागाकडील 

माक� टस मधील गाळे मिहलांकिरता राखून ठेवण्यात येत नाहीत अथवा सवलती देण्याबाबतही त्या 
िवभागास कोणतेही अिधकार नाहीत.  

१) मालम�ा िवभाग :---- 

अ. 
�. 

माक� ट नाव मिहलांना िवतरीत 

केललेे 

१)   संत सावतामाळी भाजी मंडई, कल्याण  ६३ 

२)  कल्याण कृषी उत्प� बाजार सिमती, फुल / भाजी मंडई ९६ 

३)  अिहल्याबाई चौक भाजी मंडई १२ 

४)  िटळक चौक भाजी मंडई ११ 

५)  महात्मा फुले मटन/िफश माक� ट, कल्याण (प.) १ 

६)  छ�पती िशवाजी मंडई, डोंिबवली ९ 

७)  उस�करवाडी पिहला मजला भाजी मंडई डोंिबवली १ 
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२) माक� ट व परवाना िवभाग  :---- 

अ. 
�. 

माक� ट नाव मिहलांना िवतरीत 

केललेे 
१)  मटण मासळी माक� ट, म.फुले चौक, छाया टॉकीज जवळ, 

कल्याण प. 
३१ 

२)  मटण मासळी माक� ट, िवष्णुनगर पोलीस स्टेशन समोर, 
डोंिबवली प. 

३३ 

३)  नवीन मंडई, ऊस�करवाडी, डोंिबवली पु. ३६ 
४)  कांतास्मृती इमारतीमधील मच्छी व भाजीमाक� टमधील ओटे १४ 

 

महानगरपािलकेच्या कल्याणकारी योजनांची मािहती गरीब व गरजू मिहलांपय�त पोहचिवणे 

व त्यांना �ोत्साहीत करणेकरीता महापािलकेमध्ये मिहला व बालकल्याण िवभाग कायर्रत आहे. 
त्याच�माणे महानगरपािलका सदस्यांची मािहती वतर्मान प�ात जािहरात देऊन, मोक्याच्या 
िठकाणी फलक लावून त्याच�माणे महानगरपािलका संकेतस्थळावर योजनांची मािहती �िसध्द 

क�न िविवध योजनांची मािहती मिहलांपय�त पोहचिवली जाते. 
महानगरपािलकेमध्ये मिहलांसाठी असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करण्यात आलेले नाही. 

मिहलांच्या कल्याण करीता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोईसवलती 
इ.बाबत महापािलकेला कें � व राज्य शासनाकडून वेगळे असे अनुदान अ�ाप िमळालेले नाही. 
त्यामुळे सन २०१३-१४, २०१४-१५, व २०१५-१६ या तीन वष�ची मािहती िनरंक आहे.  

मिहला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू िव�ी करीता महापािलका के्ष�ात िदनदयाळ 

अंत्योदय योजना, राष्�ीय नागरी उपिजिवका अिभयाना अंतगर्त नागरी उपिजिवका कें � (CLC) 

स्थापन करणे बाबत शासन आदेश आहेत. नागरी उपिजिवका कें � (CLC) कें � महापािलका 
के्ष�ात अ�ात पय�त सु� झालेले नाही. 

महानगरपािलकेत मिहला नगरसेिवकांसाठी व मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष राखून 

ठेवण्यात आलेला नाही. 
महानगरपािलकेच्या शासनमान्य आस्थानासूचीवर 'मिहला व बाल कल्याण अिधकारी' हे 

पद मंजूर नाही, तथािप मिहला व बालकल्याण िवभागाअंतगर्त ज्या िविवध योजना राबिवण्यात 

येतात त्यावर िनयं�ण ठेवण्यासाठी उप आयुक्त (मिहला व बालकल्याण) हे वगर्-१ चे अिधकारी 
कायर्रत आहेत. 

कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेच्या वै�कीय आरोग्य िवभागामाफर् त मिहला 
आरोगयाबाबत खालील कल्याणकारी योजना राबिवण्यात येतात. 
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१) जननी िशशु सुरक्षा कायर्�म (JSSK)  

२) जननी सुरक्षा योजना (JSY) 

३) फॅिमली प्लॅिंनग कायर्�म (FP) 
महानगरपािलकेच्या अखत्यािरत �ाथिमक (–) ६५ व माध्यिमक (–) २ शाळा आहेत. 

�ाथिमक शाळांमध्ये एकूण २७० िशक्षक कायर्रत असून माध्यिमक शाळांमध्ये एकूण ७ िशक्षक 

कायर्रत आहेत. िशक्षण मंडळ िद. १ जानेवारी २०१६ रोजी महानगरपािलकेत समािवष्ट झाले 

असून िशक्षण िवभाग हा एक िवभाग म्हणून अ�स्तत्वात आला आहे. 
िशक्षण िवभागातील िशक्षक संवग�तील पदे महाराष्� राज्य परीक्षा पिरषद, पुणे यांच्याकडून 

मागणीनुसार उपलब्ध क�न देण्यात येतात. ३० टक्के आरक्षणानुसार यामध्ये मिहला भरती 
करण्यात येते. 
कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेच्या आयकु्त यांची साक्ष :---- 

कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेला, मंगळवार, िदनांक १२ जुलै, २०१७ रोजी िदलेल्या 
भेटीच्या वेळी आयुक्त यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने मिहला 
नगरसेिवकांनी सभेमध्ये बोलू िदले जात नाही, अशी त�ार केलेली आहे. िशपाईपेक्षा देखील 
िनकृष्ट दज�ची वागणूक िदली जात असल्याची सवर्पक्षीय मिहला नगरसेिवकांनी त�ार केलेली 
आहे. ही अितशय गंभीर बाब आहे. बजेटचा िनधी कोठे जातो ? विरष्ठ नगरसेवकांना ४ ते ५ 
टमर् झालेली आहेत असे नगरसेवक िंरग-िस�स्टमने टेंडर मॅनेज करतात ही बाब खरी आहे  
काय ? सदर महानगरपािलकेत अिधकारी आिण नगरसेवकांची गोल्डन गँग कायर्रत आहे, 
अशी देखील त�ार केलेली आहे. ज्या कमर्चाऱ्यांना साफसफाई करण्याचा ठेका िदलेला आहे, 
असे कमर्चारी मिहला नगरसेिवकांना दम देतात. सफाई होत नाही, िकती कमर्चारी कायर्रत आहे 
अशी िवचारणा मिहला नगरसेिवकांनी केली असता त्यांना उडवाउडवीची उ�रे िदली जातात. 
आयुक्त भेटीसाठी वेळ देत नाही, अशी देखील त�ार केलेली आहे. मिहला नगरसेिवकांना 
�िशक्षण िदले जात नाही. िनधी िकती िमळतो, कामकाज कसे करावे, याबाबतचे कोणतेही 
�िशक्षण िदलेले नाही. बजेटमधून मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी ५ टक्के िनधी िदला 
जातो. परंतु, जर त्यामधून मिहलांच्या कल्याणासाठी एकही योजना राबिवली जात नसेल तर ही 
अितशय गंभीर बाब म्हणावी लागणार आहे. मिहला नगरसेिवकांनी मतदारसंघात एकही िवकास 
कामे होत नाहीत, असे सिमतीला िलहून िदलेले आहे. ही बाब खरी आहे काय ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी साफसफाईबाबतचा आढावा घेतलेला आहे. यामध्ये अनेक �श्न 
आहेत. तत्कालीन आयुक्तांनी मिहला नगरसेिवकांसाठी शिनवारी भेटण्यासाठीची वेळ िन�श्चत 
केलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. 
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 सिमतीने मिहला व बाल कल्याण िवभागामाफर् त कोणत्या योजना राबिवला जातात 
िंकवा कोणती कामे केलेली आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी मिहला नगरसेिवकांना यावष� SNDT माफर् त �िशक्षण 
देण्याबाबतची कायर्वही करीत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने कायर्वाही करीत आहोत असे म्हटले जात आहे. दोन वष�पूव�पासून �िशक्षण 
का िदले नाही, �श्न आहे. आपल्यािवरोधात सिमतीने कारवाई का क� नये ? घटनेने मिहलांना 
५० टक्के आरक्षण िदले आहे. नविनव�िचत मिहला नगरसेिवकांना �शासनाच्या 
कामकाजाबाबतचे �िशक्षण का िदले नाही ? लोकल गव्हर्मेंट, यशदामाफर् त �िशक्षण का िदले 
नाही ? मिहला नगरसेिवकांचा आवाज दाबला जात असून, ही अितशय गंभीर घटना आहे. 
महानगरपािलकेत केव्हापासून कायर्रत आहात ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी सदरहू महानगरपािलकेत कायर्रत होऊन ११ मिहन्याचंा 
कालावधी झालेला आहे. यापूव� रायगड येथील नगरपिरषदेत मुख्यािधकारी म्हणून कायर्रत 
होतो. �िशक्षण घेतले नाही हे कबूल करीत आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने नविनव�िचत मिहला नगरसेिवकांना �शासनाच्या कामकाजाबाबतचे �िशक्षण 
का िदले नाही ? मिहला व बाल कल्याणमधून कोणकोणती कामे घेतली जातात, याबाबतची 
मािहती नाही. मिहला व बाल कल्याण सिमतीचे काम पहात असून सभापतींसमवेत आतापय�त 
िकती वेळा बैठका घेतलेल्या आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 सिमतीने सहाय्यक आयुक्त यांनी यावष� सिमती स्थापन केलेली आहे. यावष�त 
आतापय�त ४-५ बैठका झालेल्या आहेत. ३९ बाबींसंदभ�त मिहला व बाल कल्याण सिमती खचर् 
करण्यासाठी कायर्वाही करीत आहोत, असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने पुढे सिमतीला सन २०१६-२०१७ मधील महसुली खचर्, आस्थापना खच�बाबत 
मािहती �ावी, तसेच बजेट िकती होते याबाबतची देखील मािहती �ावी ? महसुली खचर् आिण 
आस्थापना खचर् वगळून िकती खचर् झालेला आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी सन २०१६-२०१७ च्या बजेटमध्ये २०७८ कोटी कजर् 
�पये होते. २०८९ कोटी �पये खचर् करण्यात आले आहेत. सन २०१६-२०१७ मधील �त्यक्ष 
उत्प� आिण मागील सवर् खचर् वगळून १९८ कोटी �पये होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने १९८ कोटी �पयांपैकी मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी ५ टक्केनुसार 
िकती राखीव िनधी येतो ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी ५ टक्केनुसार 
१० कोटी �पयांचा राखीव िनधी येतो. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने १० कोटी �पये मिहला व बाल कल्याणामधील कोणत्या योजनांवर आिण कसा 
खचर् केला, उवर्रीत िशल्लक िनधी िकती आहे, याबाबतची मािहती सिमतीला �ावी ? अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी सन २०१६-२०१७ मधील एकूण खचर् महसुलीमध्ये 
१२२.२९ लक्ष �पये, भांडवलीमध्ये ५२.१९ लक्ष �पये आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी िनधी िकती आहे ? अशी िवचारणा 
केली. 

 त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी १०.८० कोटी 
�पये ठेवलेला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने १०.८० कोटी �पयांमध्ये मिहला व बाल कल्याणामधील कोणत्या योजनांवर कसा 
खचर् केला, उवर्रीत िशल्लक िनधी िकती आहे, याबाबतची मािहती सिमतीला �ावी ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी सन २०१६-२०१७ मध्ये जागितक मिहला िदन साजरा 
केलेला आहे. मिहलांसाठी हळदी कंुकु आिण समाज �बोधनाचे कायर्�म घेण्यात आले होते. 
सदस्यांसाठी राजस्थानचा दौरा आयोिजत केलेला होता. 

 सिमतीने महानगरपािलका के्ष�ातील गरीब व गरजू मिहलांना िशलाईचे वाटप हे मिहला 
नगरसेिवकांच्या वॉड�त केलेले आहे की, सवर्च नगरसेवकांच्या वॉड�त केलेले आहे ? िशलाई 
मिशनचे वाटप वॉड�तील नगरसेवकांना िवश्वासात घेऊन केलेले आहे काय ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी यासंदभ�त सवर् नगरसेवकांकडून मािहती मागिवली होती. 
त्याच्या आधारे सव�ना िशलाईचे �िशक्षण िदले होते. �िक्षशण पूणर् झालेल्या जवळ जवळ १७१ 
लाभाथ� मिहलांना िशलाई मिशनचे वाटप केले होते. यासंदभ�त सवर् नगरसेवकांकडून मािहती 
मागिवली होती आिण त्यानंतर पुढील कायर्वाही केली होती. बालवाडीमधील बालकांना 
आवश्यक त्या सािहत्याचे (दप्तर, पाटी, गणवेश, कंपास, वॉटर बॅग ) वाटप केलेले आहे. 

सिमतीने हे सवर् सािहत्य िशक्षण िवभागाच्या माध्यमातून िदले जाते ? मिहला व बाल 
कल्याण िवभागातून िशक्षणासाठी खचर् कसा केला जातो ? बालवाडी मधील बालकांना खाऊचे 
वाटप केले असेल तर ते मान्य केले जाईल. शासन िनणर्यानुसार १७ ते १८ हेड आहेत. त्यानुसार 
िनधी खचर् करणे अिभ�ेत आहे. या िठकाणी िशक्षणासाठी खचर् केलेला असून, तो चुकीचा 
आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी एकूण ६४ शाळा आहेत. िशक्षण िवभागाच्या बजेट 
हेडमधून शालेय सािहत्याचे वाटप केले जाते. िजल्हास्तरीय कब�ी स्पध� आयोिजत केली होती.  
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सिमतीने िजल्हास्तरीय कब�ी स्पध� आयोिजत करण्यासाठी �ीडा िवभागाचा िनधी का 
वापरला जात नाही ? जनतेच्या िहताच्या �ष्टीकोनातून मिहलांसाठी योजना राबिवणे आवश्यक 
आहे. िजल्हा �ीडा अिधकाऱ्यांकडून िजल्हास्तरीय कब�ी स्पध� आयोिजत करण्यासाठी िनधी 
महानगरपािलका िमळतो. हा िनधी का वापरला नाही ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावरी सहाय्यक आयुक्त यांनी महानगरपािलका के्ष�ातील मिहलांसाठी तपासणी िशिबर 
आयोिजत केले होते. पंरतु, त्यासाठी म्हणावा तसा �ितसाद िमळालेला नव्हता. दवाखाना आिण 
नागरी आरोग्य कें �ासाठी मिहला व बाल कल्याण िवभागामाफर् त इलेक्�ॉिनक उपकरणे उपलब्ध 
क�न िदली आहेत. दवाखाना आिण नागरी आरोग्य कें �ासाठी मिहला व बाल कल्याण 
िवभागामाफर् त वॉटर प्युिरफाय, ि�ज िदले आहेत. 

सिमतीने शासनाच्या िदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१० च्या जी.आर. मध्ये १५ िनकष िदलेले 
आहेत. मिहलांच्या कल्याणासाठी ५ टक्के राखीव िनधी ठेवण्याची तरतूद आहे. हा िनधी खचर् 
करण्यासाठी १५ िनकष िदलेले आहेत. या�माणे सदरचा िनधी खचर् केला पािहजे. मिहला 
बालकल्याणाच्या िनधीबाबत मिहला नगरसेवकांना काहीही माहीत नाही. सिमतीने मिहला 
नगरसेिवकांना सांिगतले की, तुम्हाला मागर्दशर्न करण्याचे काम अिधकाऱ्यांचे आहे. एखा�ा 
नगरसेिवकेने आपणहून एखादे काम सांिगतले असेल तर ते शासनाच्या जी.आर. मध्ये बसते की 
नाही हे पाहण्याची जबाबदारी अिधकाऱ्यांवर असते. ही किमटी मिहलांच्या उत्थानासाठी स्थापन 
झालेली आहे. मिहलांसाठी ज्या योजना राबिवल्या जातात, त्या व्यव�स्थत राबिवल्या जातात की 
नाही, हे पाहण्याचे काम या सिमतीचे आहे, परंतु हा िनधी अन्य िवभागामध्ये वापरणार असाल 
तर ते चुकीचे आहे. अशा सूचना सिमतीने महानगरपािलकेला केल्या. 

 सिमतीने मिहला व बालकल्याणासाठी िनधी का वापरला नाही ? सिमतीने मिहला व 
बालकल्याणाच्या १५ योजना कोणत्या आहेत, हे तुम्हाला माहीत आहे काय ? अशी िवचारणा 
केली. 

त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी मिहलांना व्यावसाियक व तांि�क �िशक्षण देणे 
आवश्यक आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला व बालकल्याणासाठी १०.८० कोटी �पयांची तरतूद करण्यात आली 
होती. यापैकी िकती रक्कम खचर् केली ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी १.७४ कोटी �पये खचर् केले आहेत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने ९ कोटी �पये कोठे वापरले ? १० कोटी ८० लाख �पयांपैकी १ कोटी ७० लाख 
�पये खचर् केले आहेत. उवर्िरत िनधी कोठे वगर् केला ? मिहलांच्या कल्याणासाठी िनधी वापरला 
जात नाही येथील बऱ्याच मिहला नगरसेिवकांनी त�ारी केल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे अिधकारी 
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गांभीय�ने घेत नाहीत. महसुली खचर्, मूळ िनधी आिण सुधािरत िनधी यामध्ये काय फरक आहे ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी सु�वातीला बजेट तयार केले आिण सुधािरत क�न ते 
फायनल केले. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने सन २०१३-२०१४ मध्ये ३७.०० लाख �पये खचर् केला आहे. तरतूद मा� कोटी 
�पयांमध्ये आहे. सन २०१४-२०१५ मध्ये महसुली व आस्थापना खचर् वजा जाता मूळ तरतूद ७ 
कोटी १५ लाख �पये करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर सुधािरत तरतूद ५.७२ कोटी �पये 
करण्यात आली. खचर् मा� १२५ .६७ लाख �पये करण्यात आला. 

 त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी सन २०१४-१५ मध्ये २४४.६६ लाख �पये खचर् केलेले 
आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१६-२०१७ मध्ये फक्त १ कोटी ७४ लाख �पये खचर् केलेले आहेत. 
बाकीचे पैसे कोठे वगर् केले ? ही सवर् पिर�स्थती पाहता मिहलांच्या कल्याणाथर् पैसे वापरले 
नाहीत असे िदसून येते. ५ टक्के िनधी मिहलांसाठी का वापरला नाही ? मिहला बचत गटांना 
�िशक्षण का िदले नाही, तसेच मिहला बचत गटांनी तयार केलेल्या मालाची िव�ी 
करण्याकिरता त्यांच्यासाठी कुठल्याही सोई सवलती िदलेल्या नाहीत. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी मिहला भवनाच्या द�ुस्तीचे काम चालू आहे. 
 सिमतीने गेल्या चार वष�त मिहला भवनामध्ये एखादाही कायर्�म का हाती घेतला  

नाही ? आपण गेल्या चार वष�मध्ये का द�ुस्ती केली नाही? मिहला भवनाची वास्तू बरोबर 
नव्हती, ती गळत होती तर गेल्या चार वष�त त्या वास्तूचे िरपेिंरग का केले नाही ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी गेल्या िडसेंबर मध्ये मिहला व बालकल्याण िवभागाने ते 
ताब्यात घेतले आहे. ती जागा चार वष�पूव� घेतली आहे, परंतु संबंिधत अिधकारी आिण दोघांनी 
सहा मिहन्यापूव� ही वास्तू ताब्यात घेतली. सदरची जागा वापरात काढली. त्या िवकासकाने त्या 
जागेवरील तळ मजला मिहला भवनासाठी िदलेला आहे. त्या जागेवर डी.पी. आरक्षण होते. तो 
आपल्यासाठी बांधून घेतला. वरच्या मजल्यावर त्याने सोसायटी तयार केलेली आहे. ७५०० 
चौ.फूट जागा आहे. त्यापैकी ४५०० चौ.फुट जागा मिहला व बालकल्याणासाठी आिण ३००० 
चौ.फूट जागा इतर कामासाठी ठेवलेली आहे. तेथील आसपासच्या लोकांनी काचा फोडल्या. 
कलिंरग क�न ती जागा वापरणार आहोत. ३००० चौ.फूटाची जागा िनवडणुकीच्या वेळेला 
िशफ्ट करणार आहोत. 

सिमतीने ४००० चौ.फूट जागा मिहला भवनासाठी आहे आिण ३००० चौ.फूट जागा इतर 
कामासाठी राखून ठेवली आहे. त्या जागेवर डे केर युिनट तयार करावे, अशी सिमतीची सूचना आहे. 
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 त्यावर �भारी व कर िनध�रण व संकलक यांनी मिहला व बालकल्याण िवभागाचे हे 
उ�र आहे. या िठकाणी स्पेशल योजना उ�ोजकांसाठी मालम�ा िवभाग करत नाही. 
त्यांच्याकडून उ�ोजकांसाठी रक्षा बंधन, गणपतीच्या काळात तसेच िदवाळीच्या काळात फराळ 
करणे, यासाठी जागा उपलब्ध क�न देणे, या बाबी त्यांच्याकडून केल्या जातात. उ�ोजक 
मिहलांसाठी कसलीही कायर्वाही केली जात नाही. अंदाजप�क तयार करताना चच�अंती �भाग 
सिमतीस्तरावर इफेक्टीव्हली कामे होत नसल्यामुळे �भाग सिमतीसाठी वेगळा िनधी ठेवलेला 
नाही. 

 सिमतीने शासनाने �भाग सिमत्या कशासाठी गिठत केलेल्या आहेत ? कल्याण-
डोंिबवली महानगरपािलकेत मक्तेदारी चालती काय ? यापूव� चच� का केली नाही ? एका 
�भागामध्ये सदस्य िकती आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी यासंदभ�त माननीय आयुक्तांसमवेत चच� करणार 
आहोत. कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलकेने �भाग सिमत्यांसाठी िनधी आरिक्षत क�न 
ठेवलेला आहे. परंतु, तो कमी आहे. �भाग सिमतीसाठी १० लक्ष �पयांचा िनधी आहे. �त्येक 
नगरसेकवकांसाठी १५ लक्ष �पयांचा वेगळा िनधी ठेवलेला असतो. �त्येक �भागाला वेगवेगळा 
२० लाख �पयांचा िनधी असतो. एकूण १२७ नगरसेवक आहेत. एका �भागामध्ये एकच 
नगरसेवक असतो. 

सिमतीने �भाग सिमतीमधील १० नगरसेवकांना िकती िनधी िमळतो आिण �त्येक 
सदस्याला �भाग िनधी िकती िमळतो ? अनौपचािरक बैठकीत मिहला नगरसेिवकांकडून 
सांिगतले होते की, �भाग सिमतीचा २० लाख �पयांचा िनधी िमळालेला नाही. जर त्यांना २० 
लाख �पयांचा िनधी िदलेला असेल तर त्यामध्ये कोणकोणती कामे घेतलेली आहेत ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी एका �भागामध्ये एका नगरसेवकाला ३५ लक्ष �पयांचा 
िनधी िमळतो. िसटी इंिजिनअर, हाय�ॉिलक इंिजिनअर यांच्याकडून सवर् कामे केली जातात. 

 सिमतीने ही कामे बजेटरी असणार आहेत. बजेटचा फंड कोठे गेला ? जर हाय�ॉिलक 
इंिजिनयरने कामे केलेली आहे. जल अिभयंत्याचा िनधी असतो. यांची कामे नगरसेवक िनधीत 
िंकवा �भागात दाखिवली जातात काय ? नगरसेिवकेला �भाग सिमतीचा २० लक्ष �पयांचा 
िनधी असेल आिण नगरसेवक िनधी १५ लक्ष �पये असे िमळून ३५ लक्ष �पयांचा िनधी िमळतो. 
हे ३५ लक्ष �पये सोडून गाडर्न िवभागासाठी, SWD साठी, पाणी पुरवठा िवभागासाठी वेगळा 
िनधी आहे. स्वच्छ भारत अिभयानांतगर्त कें � आिण राज्य शासनाकडून महानगरपािलकेला 
िनधी िमळतो. असे असताना देखील एकाही मिहला नगरसेिवकेच्या वॉड�त शौचालयाची कामे 
झालेले नाहीत. मग हा िनधी कोठे गेला असा माझा �श्न आहे. अशी िवचारणा केली. 
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 त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी �त्येकाचे हेड वेगळे आहेत. नगरसेिवकांना एकूण 
३५ लक्ष �पयांचा िनधी िमळतो. मागील दोन वष�त कोणकोणती कामे केली त्याबाबतची यादी 
सिमतीला सादर करण्यात येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

 त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी स्वच्छ भारत अिभयानासंदभ�तील शौचालयाचा 
िवषय आहे. सभेची मान्यता घेऊन पुढील कायर्वाही केली जाते. ८ ते १० कोटी �पयांची कामे 
केलेली आहेत. ही कामे जल अिभयंत्यांनी �त्येक नगरसेवकांकडून लेटर घेऊन केलेली आहेत. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने विरष्ठ नगरसेवकांच्या वॉड�त कामे झालेली आहेत आिण जे नविनव�िचत 
नगरसेवक िंकवा नगरसेिवका आहेत, त्यांच्या वॉड�त िवकास कामेच झालेली नाहीत, ही 
वस्तु�स्थती आहे. महानगरपािलकेत िकती सहायक आयुक्त आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त, कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका यांनी हेड क्वॉटर्रमध्ये ४ सहायक 
आयुक्त आहेत. िनधीच्या बाबतीत दजुाभाव केला जाणार नाही. मिहला नगरसेवकांसाठी जेवढा 
िनधी असतो तेवढाच राखून ठेवला जातो. असे सिमतीस सांिगतले. 

बधुवार, िदनांक १२ जलुै, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनषंुगाने सिमतीला 
आश्वािसत केलेली मािहती :---- 

बुधवार, िदनांक १२ जुलै, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने सिमतीला 
खालील�माणे आश्वािसत मािहती देण्यात आली. 

 महापािलकेतील ४४ मिहला पािलका सदस्यांना स्थािनक स्वराज्य संस्थेमध्ये मिहला 
�ितिनधींचे नेतृत्व या अभ्यास�माचे �िशक्षण देण्यात आले आहे. 

मिहला व बालकल्याण िवभागा अंतगर्त तसेच याव्यितिरक्त मिहला पािलका सदस्यांना 
त्यांच्या स्वेच्छा िनधी माफर् त कामे क�न त्यांच्या स्वेच्छा िनधी माफर् त कामे क�न िदली जातात. 
यावष�च्या सन २०१८-१९ च्या अंदाजप�कात �त्येक पािलका सदस्यांना त्यांनी सुचिवलेल्या 
कामांकिरता �.१ कोटी �ीभागा अंतगर्त तरतूद उपलब्ध क�न देण्यांत आली आहे. त्या िनधी 
मधून सदरची कामे करणेत येतील. 

�भागांमध्ये दर मिहन्यात �भाग सिमतीची बैठक आयोिजत करण्यात येते. या बैठकी मध्ये 

िवषय पि�केच्या अनुषंगाने मिहला पािलका सदस्यांच्या समस्यांचे िनराकरण करण्यात येते. 
िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी आयकु्त, कल्याण डोंिबवली 

महानगरपािलका यांनी खालील �माणे मािहती िदली :---- 
सन २०१६-१७ मध्ये ५% नुसार जेंडर बजेट अंतगर्त मिहला व बालकल्याणासाठी 

६००.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीमधून एकूण २६६.३७ लक्ष खचर् 
झालेला आहे.  त्यातील योजना पुढी�माणे आहेत :----- 
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अ. �. योजनेचे नांव खचर् (�पये लक्षमध्ये) 
1)  डीटीपी �िशक्षण ९,३०,०००/- 
२) एमएससीआयटी �िशक्षण १८,५६,२५०/- 
३) मिहला संदस्यांकिरता एनएनडीटी िशक्षण १,९८,०००/- 
४) जागितक मिहला िदन कायर्�म ४,३६,५००/- 
५) मुलांसाठी िच�कला स्पध� १,९२,०००/- 
६) बालना� स्पध� ९,३७,०००/- 
७) िशलाई मिशन वाटप ३२,१७,८००/- 
८) �ग्णालयात उपकरणे बसिवण ११,७०,९३०/- 
९) समाज �बोधनात्मक कायर्�म ५,९१,०५०/- 
१०) स्तर्ी �ुण हत्या जनजागृती २,००,०००/- 
११) बालसंस्कार �िशक्षण  १,४१,९००/- 
१२) राजस्थान अभ्यास दौरा ४,८७,५००/- 
१३) आरोग्य वधर्न िशिबर १,१३,०५०/- 
१४) िव�ाथ� गुणगौरव सोहळा ५,२२,१२५/- 
१५) व्य�क्तमत्व िवकास िशिबर ८,४४,५००/- 
१६) कायदेिवषयक िशिबर ५,२३,०००/- 
१७) िजल्हास्तरीय मिहला कब�ी स्पध� १५,७९,९७५/- 
१८) बालवा�ा द�ुस्ती व रंगरंगोटी ४०,८६,७०९/- 
१९) �साधनगृहे बांधणे ३९,२०,०००/- 
२०) बालवाडी िव�ाथ्य�ना शालेय सािहत्य पुरिवणे ४६,८९,०५० 

 एकूण खचर् २,६६,३७,११४/- 

महानगरपािलकेने उषा कंपनीची िशलाई मशीन्स घेऊन ३७३ पैकी ७२ लाभाथ्य�ना वाटप 

करण्यात आल्या आहेत.  
कल्याण डोंिबवली महापािलकेच्या २ �ग्णालय व १३ नागरी आरोग्य कें �ात गरोदर माता, 

�सुती झालेल्या मिहला व त्यांची नवजात बालके हे िनयिमत तपासणीसाठी येत असतात. 
�ग्णालयीन िकट (औषधे, लसीकरण) ठेवण्यासाठी ७ रेि�जरेटर, शुध्द पाणी िपण्यासाठी १५ 

वॉटर प्युिरफायर व �ेिंसग सािहत्याकरता हॉिरझेंन्टल स्टल�यझर २ मिशन असे एकूण 

�.११,७०,९३०/- चे सािहत्य मिहला व बालकल्याण िनधीमधून खरेदी करण्यात आलेली आहे. 
सदरचे सािहत्य �ग्णालयात उपलब्ध क�न देण्याकिरता तत्कालीन मिहला व बाल कल्याण 
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सिमतीने ठराव �. १ िद.२/४/२०१६ अन्वये मंजुरी िदल्यानुसार करण्यात आलेला आहे. सबब 

उपरोक्त खच�मध्ये कोणतीही अिनयिमतता झालेली नाही. 
सन २०१७-१८ मध्ये ५ % नुसार जेंडर बजेट अंतगर्त मिहला व बालकल्याणसाठी 

५३३.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीमधून एकूण १४९.४२ लक्ष खचर् 
झाला असून �स्तािवत खचर् १६१.०० लक्ष इतका आहे. त्यातील योजना पुढील�माणे आहेत.  

अ. �. योजनेचे नांव खचर् (�पये लक्षमध्ये) 

१)  जागितक मिहला िदन कायर्�म ५,१०,०००/- 

२)  मुलांसाठी िच�कला स्पध� १,९१,९६२/- 

३)  बालना� स्पध� ९,८५,३००/- 

४)  बालवाडी द�ुस्ती व रंगरंगोटी ३०,००,०००/- 

५)  मिहलांसाठी ओपन िजम ९,००,०००/- 

६)  बैगलोर म्हैसूर व उटी मनपा अभ्यास दौरा २०,००,०००/- 

७)  िव�ाथ� गुणगौरव सोहळा ५,३१,१२५/- 

८)  िव�ाथ� व्य�क्तमत्व िवकास िशबीर ३,२७,६१०/- 

९)  कायदेिवषयक िशिबर ५,५७,५१५/- 

१०)  �साधनगृहे बांधणे २०,००,०००/- 

११)  मिहलांना हस्तकला व पाककला �िशक्षण ३,४०,०००/- 

१२)  मिहलांसाठी पारंपािरक व गीतगायन स्पध� ७,२५,०००/- 

१३)  िव�ाथ� उन्हाळी �िशक्षण िशबीर ९,९७,०००/- 

१४)  बालवाडी िशिक्षका �िशक्षण िशबीर व लोणावळा 
मनशक्ती कें � येथे १ िदवसाचे िशबीर 

३,३१,०००/- 

१५)  मिहला बालकांसाठी वाचनालय १५,४६,२६०/- 

 एकूण खचर् १,४९,४२,७७२/- 
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सन २०१७-१८ मधील �स्तािवत कामे 

अ. �. बाब अपेिक्षत खचर् (�पये 

लक्षमध्ये) 

१) नवजात िशशु / बालकांना िकट संच पुरिवणे ४५,००,०००/- 

२) पल्वलायझर मिशन खरेदी ८०,००,०००/- 

३) मिहला बचत गट मेळावा आयोिजत करणे ३६,००,०००/- 
  एकूण खचर् १,६१,००,०००/- 

िविवध कामांकिरता �िस� केलेल्या िनिवदा, त्यास न िमळणारा अपेिक्षत �ितसाद व 

त्यामुळे होणारा कालापव्य इ. कारणांमुळे िविहत वेळेत काम पूणर् करता येत नाही. यािशवाय 

िवधानपिरषदेची स्थािनक स्वराज्य संस्था िनवडणूक अचारसंिहता लागू होती त्यामुळे िनिवदा 
�ि�या पार पाडता आली नाही. 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :----- 
 कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या 

मािहतीच्या अनुषंगाने िदनांक मंगळवार, िदनांक ०५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी िवभागीय सिचवांची 
साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने महापािलकेमध्ये मिहला व बालकल्याण 
िवभागासाठी ५ टक्के िनधी खचर् करण्याच्या तरतुदीनुसार सन २०१६-१७ या िव�ीय वष�त 
कोणकोणत्या योजनांवर खचर् केला आहे, त्याची मािहती �ावी. अशी िवचारणा केली. 

 िवभागीय अिधकारी यांनी सन २०१६-१७ या िव�ीय वष�त ५ टक्के िनधी खचर् 
करण्याच्या तरतुदीनुसार ६ कोटी िनधीची तरतूद होती आिण त्यापैकी २.६६ कोटी �पये इतका 
िनधी खचर् झाला आहे. त्यामध्ये डीटीपी �िशक्षण यासारख्या योजना घेतल्या आहेत. एमएस-
सीआयटीचे �िशक्षण, मिहला सदस्यांकिरता एसएनडीटी िव�ापीठातील �िशक्षण आहे. 
जागितक मिहला िदनाचा कायर्�म, िशलाई मशीन्स वाटपाचा कायर्�म, �ग्णालयात उपकरणे 
बसिवणे, समाज �बोधनात्मक कायर्�म, स्तर्ी �ूण हत्त्या जन जागृती, बाल ना�स्पध�, 
मिहलांसाठी िच�कला स्पध�, बाल संस्कार �िशक्षण यासाठी राजस्थानचा अभ्यास दौरा, 
िव�ाथ� गुणगौरव सोहळा, व्य�क्तमत्त्व िवकास िशबीर झाले आहे, कायदे िवषयक िशबीर, 
िजल्हा स्तरीय मिहला कब�ी स्पध�, बालवा�ा द�ुस्ती व रंगरंगोटी, �साधन गृह बांधणे, 
बालवाडी िव�ाथ्य�ना शालेय सािहत्य पुरिवणे अशा वेगवेगळ्या योजनेखाली �पये 
२,६६,३७,११४/- इतका खचर् सन २०१६-१७ या िव�ीय वष�त केलेला आहे. सन २०१७-१८ या 
िव�ीय वष�त �पये ५ कोटी ३३ लाख या तरतुदींपैकी �पये १ कोटी ४९ लाख इतका िनधी खचर् 
झाला आहे आिण १ कोटी ६१ लाख �पये हा िनधी वेगवेगळ्या कामांवर खचर् होण्याची �ि�या 
सु� आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
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 सिमतीने सन २०१६-१७ या िव�ीय वष�त आपण एमएस-सीआयटीचे �िशक्षण िकती 
िव�ाथ्य�ना िदले आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी यामध्ये एकूण १८ लाख ५६ हजार �पये खचर् झाला 
आहे. त्यातून ४०० लाभाथ्य�ना लाभ झाला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने िशलाई मशीन्स कोणत्या कंपनीचे व िकती लाभाथ्य�ना वाटप केले आहे ? 
अशी िवचारणा केली. 

 िवभागीय अिधकारी यांनी सन २०१६-१७ या िव�ीय वष�त उषा कंपनीचे िशलाई मन्शीस 
खरेदी क�न ३७३ पैकी ३७२ लाभाथ्य�ना वाटप करण्यात आले आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने महापािलकेने �त्येक महापािलकेमध्ये आस्थापना खचर् आिण महसुली खचर् 
वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५ टक्के मिहला व बालकल्याणासाठी राखून ठेवला िनधी वॉटर 
प्युरीफायरसाठी राखून ठेवला असता तो ि�जसाठी का खचर् करण्यात आला ते सांगावे. अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी मुळात १२० बेड्सचे दोन �ग्णालये आिण १३ नागरी 
आरोग्य कें �े आहेत. त्या नागरी आरोग्य कें �ात िंकवा �ग्णालयात येणाऱ्या गरोदर माता, �सृत 
झालेल्या मिहला िंकवा त्यांचे नवजात बालके तपासणीसाठी येत असतात. त्यामुळे त्या त्या 
�ग्णालयातील मुलांसाठी ७ रेि�जरेटसर् घेतले आहेत. मिहलांना शुध्द पाणी िपण्यासाठी वॉटर 
प्युिरफायर खरेदी केले आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने हे सािहत्य कोठे खरेदी केले, मिहलांसाठीचे ते �ग्णालय होते िंकवा कसे ? 
अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी हे सािहत्य �मुख �ग्णालये व नागरी आरोग्य 
कें �ासाठी घेतले आहे. मा� ती �ग्णालये फक्त मिहलांसाठीची नाहीत तर मिहलांसाठी सु�ा 
त्याचा वापर होतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने ते बरोबर सांगता. परंतु नॉम्सर्�माणे मिहला आिण बालकांसाठी जो खचर् 
करायचा असतो तो त्या नॉम्स�माणे झालेला नाही. तो फक्त मिहला व बालकांसाठीच व्हायला 
पािहजे. हा खचर् मिहला व बालकांसाठीच केला पािहजे. हा खचर् जनरल खच�मध्ये केलेला 
आहे. त्यामुळे यापुढे तसे होऊ देऊ नका. अशा �कारच्या सूचना केल्या. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी होय भिवष्यात तो ५ टक्के राखीव िनधी फक्त मिहला व 
बालकांसाठीच खचर् क�.  
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अिभ�ाय व िशफारशी :----- 

सिमतीने कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेला भेट देवून शासन धोरणानुसार �त्येक 

महानगरपािलकेत महसुलीत व आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाज प�काच्या ५% िनधी 
मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने मागील ३ वष�त सदरहू 

५% िनधी कसा खचर् करण्यात आला िंकवा कसे ? याबाबत मािहती घेतली असता, सिमतीला 
सन २०१३-१४ मध्ये एकूण �पये ११६३.९६ कोटीपैकी �पये १०६१.०९ कोटी �त्यक्ष खचर् 
करण्यात आला. सन २०१४-१५ मध्ये एकूण ११२१.५९ कोटीपैकी �पये १००७.५८कोटी �त्यक्ष 

खचर् करण्यात आला. सन २०१५-१५ मध्ये एकूण ११३५.९१ कोटीपैकी �पये १०५४.३२ कोटी 
�त्यक्ष खचर् करण्यात आलेला आहे. 

तसेच शासन धोरणानुसार आस्थापना खचर् मिहला व बालकल्याण िवभागाकरीता राखून 

ठेवण्यात आलेला िनधी सन २०१३-१४ मध्ये महसुली व आस्थापना खचर् वजा जाता िनव्वळ 

उत्प� १००.९३ असून मिहला व बालकल्याण िवभागाकरीता राखून ठेवण्यात आलेला िनधी हा 
९.४० असून सुधारीत ६.९२ आहे. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये महसुली व आस्थापना खचर् वजा 
जाता िनव्वळ उत्प� २१४.९४ असून मिहला व बालकल्याण िवभागाकरीता राखून ठेवण्यात 

आलेला िनधी हा ०७.१५ असून सुधारीत ५.७२ आहे. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये महसुली व  

आस्थापना खचर् वजा जाता िनव्वळ उत्प� १८८.०४ असून मिहला व बालकल्याण 

िवभागाकरीता राखून ठेवण्यात आलेला िनधी हा ९.५० असून सुधारीत ६.०० असा आहे. असे 

सिमतीस सांिगतले. 
मिहलांच्या कल्याणाकरीता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांना देण्यात येणाऱ्या 

सोईसवलती इ. बाबत महापािलकेला कें � व राज्य शासनाकडून वेगळे असे अनुदान �ाप्त 

झालेले नाही त्यामुळे सन २०१३-१४, २०१४-१५ तसेच २०१५-१६ या तीन वष�ची मािहती  
िनरंक आहे. 

बजेटमधून मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी ५% िनधी िदला जातो परंतू जर त्यामधून 

मिहलांच्या कल्याणासाठी एकही योजना राबिवली जात नाही िंकवा मिहलांकरीता कोणती कामे 

केली जातात असे सिमतीने िवचारणा केली असता, त्यावर सहायक आयुक्त यांनी मिहला 
नगरसेिवकेसाठी यावष� SNDT माफर् त �िशक्षण देण्याबाबतची कायर्वाही करीत आहोत. 
शासनाच्या िदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१० च्या शासन िनणर्यामध्ये १५ िनकष िदलेले आहेत. 
मिहलांच्या कल्याणासाठी ५% राखीव िनधी ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सदरचा िनधी खचर् 
केला पािहजे. मिहला व बालकल्याणासाठी िनधी का वापरला नाही अशी सिमतीने िवचारणा 
केली असता, त्यावर सहायक आयुक्त यांनी मिहलांना व्यावसाियक व तांि�क �िशक्षण देणे 

आवश्यक आहे. असे सिमतीस सांिगतले. महानगरपािलकेने शासन िनणर्यानुसार मिहलांसाठी 
असलेलेला ५% िनधी हा मिहलांच्या कल्याणासाठी वापरला गेला नाही. याबाबत सिमती ती� 

नाराजी व्यक्त करीत आहे.  
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महानगरपािलकेने गेल्या ४ वष�त मिहला भवनामध्ये एकही कायर्�म घेतला नाही. तसेच 

मिहला भवनाची गळती होवूनही त्याची द�ुस्ती का केली नाही अशी सिमतीने िवचारणा केली 
असता, त्यावर सहाय्यक आयुक्त यांनी गेल्या िडसेंबर मध्ये मिहला व बालकल्याण िवभागाने ते 
ताब्यात घेतले आहे. ती जागा चार वष�पूव� घेतली आहे, परंतु संबंिधत अिधकारी आिण दोघांनी 
सहा मिहन्यापूव� ही वास्तू ताब्यात घेतली. सदरची जागा वापरात काढली. त्या िवकासकाने त्या 
जागेवरील तळ मजला मिहला भवनासाठी िदलेला आहे. त्या जागेवर डी.पी. आरक्षण होते. तो 
आपल्यासाठी बांधून घेतला. वरच्या मजल्यावर त्याने सोसायटी तयार केलेली आहे. ७५०० 
चौ.फूट जागा आहे. त्यापैकी ४५०० चौ.फुट जागा मिहला व बालकल्याणासाठी आिण ३००० 
चौ.फूट जागा इतर कामासाठी ठेवलेली आहे. कलिंरग क�न ती जागा वापरणार आहोत. ३००० 
चौ.फूटाची जागा िनवडणुकीच्या वेळेला िशफ्ट करणार आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

त्यावर सिमतीने ४००० चौ.फूट जागा मिहला भवनासाठी आहे आिण ३००० चौ.फूट 
जागा इतर कामासाठी राखून ठेवली आहे. त्या ३००० चौ.फूट जागेवर डे-केअर युिनट तयार 
करावे, अशी सिमतीने महानगरपािलकेला सूचना केली. 

तथािप, सदरचा खचर् हा शासन िनणर्यामध्ये नमूद केल्या�माणे केलेला नसून अन्य 
योजनांवर केला असल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले आहे. कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलकेने शासन िनणर्यानुसार सदरहू ५ % िनधी खचर् िदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१० च्या 
शासन िनणर्यानुसार केलेला िदसून येत नाही. याचाच अथर् मिहलांसाठी राबिवण्यात येणाऱ्या 
योजनांची देखील �भावीपणे अंमलबजावणी कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेकडून करण्यात 
आलेली नाही. व सदरचा खचर् उक्त शासन िनणर्यानुसार केलेला नसल्याने इतर योजनांवर 
केलेला आहे. तो िनयमाच्या कके्षत राहून केला आहे असे सिमतीला िदसून येत नाही. त्यामुळे 
ज्या उ�ेशाने िदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१० रोजीचा शासन िनगर्िमत करण्यात आला त्या मुळ 
उ�ेशाचे कल्याण-डोिबवली महानगरपािलकेकडून पालन होताना िदसत नाही. 

सबब, या�करणी कल्याण डोंिबवली महानगरपािलकेकडून मिहलांच्या 
कल्याणकारी योजनांसाठी राखनू ठेवण्यात आलेल्या ५% िनधीच्या शासनाच्या 
िनणर्याचे पालन झाले नसल्यामळेु याबाबतची चौकशी क�न जे संबंिधत अिधकारी 
या�करणी दोषी असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यािव�ध्द िनयमानसुार कायर्वाही करण्यात 
यावी. तसेच यापढेु कल्याण डोिबवली महानगरपािलकेने कोणत्याही पिर�स्थतीत शासन 
िनणर्याचे उल्लघंन न करता मिहलांच्या योजनेवरच ५% टक्क्यानसुार खचर् करावा.  

तसेच महानगरपािलकेने जी ४००० चौ.फूट जागा मिहला भवनासाठी आहे. 
आिण उवर्रीत ३००० चौ.फूट जागा इतर कामासाठी राखनू ठेवली आहे. त्या जागेवर डे-
केअर यिुनट तयार करण्यात यावे यासाठी शासनाने यात लक्ष घालावे. अशी सिमतीची 
िशफारस आहे. याबाबत शासनाने केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला २ मिहन्यात 
कळिवण्यात यावा. 
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३. सांगली महानगरपािलका 
३.१ सांगली महानगरपािलकेतील िरक्त पदांचा अनशेुष भरण्याबाबत :----- 

गु�वार, िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण 
सिमतीने िदलेल्या भेटीच्या वेळी सांगली महानगरपािलका यांचेकडून खालील�माणे लेखी 
मािहती मागिवण्यात आली होती. 

सिमतीने महानगरपािलकेतील शासकीय िनमशासकीय व शासन अनुदािनत 
संस्थांमधील सेवेतील भरतीसाठी मिहलांकिरता ३० टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या 
धोरणाची अंमलबजावणी महानगरपािलकेच्या सेवेमध्ये भरती करताना करण्यात येते 
काय, असल्यास त्याबाबतचे िनकष भरतीची प�त इ.बाबत सिवस्तर मािहती देण्यात 
यावी. महानगरपािलकेतील वगर् १ ते ४ तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची 
मंजूर पदसंख्या िकती, त्यापैकी सन २०१४-२०१५ अखेर िकती पदे भरण्यात आली 
आहेत ? उक्त मंजूर पदांपेकी वगर् १ ते ४ मधील िकती व कोणते पदे मिहलांकिरता 
आरिक्षत ठेवणेत आली आहेत ? मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ 
ते ४ मधील पदे भरण्यासाठी कोणती कायर्प�ती अवलंबण्यात येते ? मिहला 
उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी सन २०१४-१५ 
अखेर एकूण िकती पदे भरण्यात आली आहेत व िकती व कोणकोणती पदे िरक्त 
आहेत, तसेच सदरची पदे िरक्त होणेची कारणेची काय आहेत ? मिहला उमेदवारांसाठी 
राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी गत ३ वष�त (१२-१३, १३-१४, १४-१५) वषर् िनहाय 
िकती वेळा व कोणकोणत्या तारखांना वतर्नमानप�ात कोणकोणती पदे भरण्यासाठी 
जािहराती देण्यात आल्या होत्या ? उक्त जािहरातीनुसार वषर्िनहाय मिहला उमेदवारांसाठी 
राखीव असलेली कोणकोणती पदे भरण्यात आली आहेत ? उक्त जािहरातीनुसार राखून 
ठेवणेत आलेल्या पदांसाठी स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) ठेवणेत आली आहे काय, असल्यास 
केव्हापासून, तसेच ती अ�यावत स्व�पात आहे काय, नसल्यास त्याची कारणे काय 
आहेत ? मिहला अिधकारी / कमर्चारी यांची भरती व सेवािवषयक बाब हाताळण्यासाठी 
महापािलकेमध्ये स्वतं�िरत्या कक्ष स्थापन करणेत आला आहे काय, असल्यास 
केव्हापासून, तसेच त्यासाठी िकती अिधकारी व कमर्चारी उपलब्ध क�न िदले आहेत, 
िवशेष कक्ष स्थापन केला नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

उपरोक्त �करणी सांगली महानगरपािलकेकडून खालील �माणे मािहती �ाप्त 
झाली आहे :---- 

महापािलका स्थापना झाल्यापासून आज िमतीस कायर्रत अिधकारी व कमर्चारी 
संख्या खालील�माणे आहे. 
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वगर् एकूण संख्या मिहला संख्या 

अ ९ २ 

ब १८ ३ 

क ४५१ ७८ 

ड १२७२ २७८ 

एकूण १७५० ३१८ 

महाराष्� शासन िनणर्यानुसार व महापािलका सेवा भरती �वेश िनयमानुसार 
िनयुक्ती केली जाते. सध्या रोष्टर अ�यावत करण्याचे काम चालू आहे. त्यानुसार 
आवश्यक ती कायर्वाही ठेवणेत येत आहे. 

वगर् एकूण संख्या तांि�क अतांि�क 

अ १८ १२ ६ 

ब ३८ ३० ८ 

क ८५३ ४४६ ४०७ 

ड १४६८ १० १४५८ 

एकूण २३७७ ४९८ १८७९ 

सन २००४ मध्ये नोकर भरती करणेत आली त्यामध्ये एकूण ४८ मिहलांची 
िनयुक्ती केली आहे. पैकी २४ तांि�क व २४ अतांि�क मिहला सेवक आहेत. 

महानगरपािलकेच्या मंजूर पदाचे सुधािरत िंबदनूामावली नोंदवही नव्याने तयार 
करण्याचे काम चालू आहे त्यानुसार मिहला आरक्षणबाबत कायर्वाही होईल. 
शासनाकडील धोरणानुसार व मागर्दशर्न नुसार कायर्वाही ठेवणेत येते. 

सन २००४ मध्ये भरती करणेत आली आहे. त्यामध्ये मिहला उमेदवारांमधून पा� 
४८ उमेदवारांची िनयुक्ती करणेत आलेली आहे. सन २००४ नंतर नोकर भरती झालेली 
नाही व िवहीत वयोमानानुसार कमर्चारी सेवा िनवृ� झालेले आहेत. 

महापािलका स्थापन झालेपासून फक्त सन २००४ मध्ये नोकर भरती करणेत 
आली आहे. एकूण मंजूर पदे २३७७ त्यापैकी ६२७ िरक्त आहेत. सन २००४ मध्ये ४८ 
मिहलांची पदे भरलेली आहेत. 
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महाराष्� शासन िनणर्यानुसार व महापािलका सेवा भरती �वेश िनयमानुसार 
िनयुक्ती केली जाते. सध्या रोष्टर अ�यावत करण्याचे काम चालू आहे. त्यानुसार 
आवश्यक ती कायर्वाही ठेवणेत येत आहे. िविवध पदांवर मिहलांची िनयुक्ती केलेली 
आहे. 

गत ३ वष�त (सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) महापािलकेने नोकरभरती 
केली नाही. त्यामुळे मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असलेली पदे भरलेली मािहती िनरंक. 
सध्या रोष्टर अ�यावत करण्याचे काम चालू आहे. 

मिहला अिधकारी/कमर्चारी भरती व सेवा िवषयक बाबी हाताळणेसाठी स्वतं� कक्ष 
नाही. शासनाच्या आदेशानुसार व मागर्दशर्नानुसार कायर्वाही ठेवणेत येत आहे. 

१) माध्यिमक शाळा : :-----  
महापािलकेच्या अखत्यािरत १ माध्यिमक शाळा आहे. िमरज हायस्कूल, िमरज या 

शाळेमध्ये एकूण िशक्षक कमर्चारी ४० त्यापैकी िशक्षक २५ व िशिक्षका १५ तर 
िशिक्षकेतर एकूण कमर्चारी ७ त्यामध्ये ६ पु�ष कमर्चारी तर १ मिहला कमर्चारी कायर्रत 
आहेत. सध्या कोणतीही भरती केलेली नाही. 

सांगली महानगरपािलकेच्या आयकु्त यांची साक्ष :----- 
सांगली महानगरपािलकेला गु�वार, िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 

वेळी आयुक्त यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने शासन िनणर्या�माणे 

मिहलांना नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण असले पािहजे हे महानगरपािलकेमध्ये आहे काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी सांगली, िमरज, कुपवाडा शहर महानगरपािलकेची स्थापना सन 

१९८३ मध्ये झाली, ३ नगरपािलका कमर्चारीवंृद महानगरपािलकेत ॲब्जॉबर् झाला. 
महानगरपािलकेच्या वेगळा स्टाफ पॅटनर् मंजूर नाही. महानगरपािलका स्थापन झाल्यानंतर 

महानगरपािलकेच्या आस्थपनेवर वेगळी नोकरभरती झालेली नाही. महानगरपािलका स्थापन 

झाल्यानंतर पिहल्यांदा नगरपािलकांच्या आस्थापनांच्या मंजूर पदांपैकी िरक्त असलेल्या पदांसाठी 
सन २००४ मध्ये फक्त एकदा मागासवग�य अनुशेषाची भरती करण्यात आली, त्यावेळी २१८ 

िरक्त पदांची भरती करण्यात आली, त्यामध्ये ४८ मिहला कमर्चारी भरती झाल्या आिण त्यांची 
टक्केवारी २२ टक्के होती. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलका स्थापन झाल्यापासून नोकरभरती केली नाही. जुन्या अिधकारी, 
कमर्चारी यांच्यावर कामकाज चालिवले. आपल्याला वाटले नाही का की, कमर्चाऱ्यांची 
आवश्यकता आहे, ती पदे भरली पािहजेत. शासनाला या संदभ�त �स्ताव पाठिवला का, 
पाठिवला असेल तर कधी पाठिवला, िकती पदांची आवश्यकता आहे असे शासनाला सांिगतले 

आिण त्याबाबत शासनाने काय अिभ�ाय िदला ? अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर �शासन अिधकारी यांनी महानगरपािलका सन १९९८ ला स्थापन झाल्यानंतर सन 

२००४ पय�त नगरपािलकेच्या कमर्चारी, अिधकारी यांची मदत घेण्यात आली. सन २००४ ला 
अनुशेष भरती केली आिण त्यामध्ये २१८ पदांची भरती झाली, त्यामध्ये मिहलांच्या ३० टक्के 

आरक्षणा�माणे २२ टक्के मिहलांची पदे भरली, सन २०११ मध्ये भरतीसाठी जािहरात काढली, ती 
बाब न्याय�िवष्ठ झाल्यामुळे भरती �ि�य पूणर् झाली नाही. शासनाने सन २००४ ला फक्त 

एकदाच भरती �ि�या झाली. सन २०११ ची भरती �ि�या न्यायपिवष्ठ झाल्यामुळे ती पूणर् झाली 
नाही. रोस्टर, आरआरचे िनयम तयार क�न सन २००७ ला शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठिवले. 
शासनाने त्या संदभ�त कळिवले की, आआरमध्ये द�ुस्ती करण्याची गरज आहे. इतर 

महानगरपािलका�माणे स्टाफ पॅटनर् केला पािहजे. आरआर व स्टाफ पॅटनर् अ�यावत क�न 

शासन मान्यतेसाठी पाठवावे, त्यानंतर मान्यता देण्यात येईल, त्या�माणे नवीन स्टाफ पॅटनर् तयार 

करण्याचे काम सु� केले आहे. मसुदा तयार आहे. आरआरमध्ये द�ुस्ती क�न शासनाच्या 
मान्यतेसाठी २ मिहन्यांत पाठिवण्यात येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने २३७७ मध्ये ३० टक्के मिहला कमर्चारी पािहजेत, त्या�माणे आता िकती मिहला 
कमर्चारी आहेत आिण आता मिहलांची िकती पदे िरक्त आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी रोस्टर तयार झाले पािहजे होते. आता त्यानुसार सांगता 
येणे शक्य नाही. रोस्टर अ�यावत करण्याची �ि�या सु� आहे. सन २००९ ला रोस्टर पूणर् 
अ�वयावत केले होते आिण त्या�माणे जिहरात काढून सन २०११ ला भरती �ि�या सु� केली 
होती. परंतु ती �ि�या न्यायपिवष्ठ झाल्यामुळे भरती �ि�या थांबली आहे. आता भरती �ि�या 
परत करण्यासाठी परत रोस्टर िरव्हाईज करण्याची �ि�या सु� केली आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने संवगर्िनहाय, �वगर्िनहाय मिहलांच्या िरक्त पदांची मािहती िदलेली नाही. 
मिहलांच्या अनुशेषा�माणे सदंभ�तील मािहती पािहजे.आपल्या येथे मिहलांची भरती �ि�या ३० 

टक्क्यांच्या आरक्षणा�माणे करण्यात येते का ते पहायचे आहे. आपण आता जो �स्ताव 

शासनाकडे पाठिवणार आहात त्यामध्ये मिहलांसाठी ३० टक्क्यांचे आरक्षण फॉलो करण्याच्या 
संदभ�तील बाब नमूद केली आहे का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी सन २०११ मध्ये िदलेल्या जािहरातीमध्ये मिहलांसाठी ३० 

टक्के आरक्षण राहील असे नमूद केले होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने भरतीसाठी जािहरात कोणकोणत्या वृ�प�ांत िदली होती ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी त�ण भारत, दैिनक सकाळ या वृ�प�ांत भरतीसाठी 
जािहरात िदली होती.भरतीची �ि�या लेखी परीके्षपयर्त पूणर् झाली होती. परंतु न्यायालयीन 

दाव्यामुळे �ि�या थांबवावी लागली. मानधनावर काही कमर्चारी गेल्या १०-१५ वष�पासून काम 
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करीत होते. भरतीमध्ये त्यांना आरक्षण न ठेवल्यामुळे ते कोट�त गेले आहेत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने ही बाब न्याय�िवष्ट असली तरी न्यायालयातून या संदभ�त लवकर िनकाल 

लावून घेण्यासाठी �शासनाने काही �यत्न केले आहेत का ? तसेच ही नवीन �ि�या िकती 
िदवसात पूणर् होईल ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी या संदभ�त न्यायालयाचा िनणर्य झाला आहे व �शासनाने 

नवीन �ि�या राबवावी, असे आदेश िदलेले आहेत. त्यानुसार �शासनाने कायर्वाही सु� केली 
आहे. रोस्टर अ�यावत करण्याचे काम सु� असून एक ते दीड मिहन्यात ते पूणर् होईल. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे भरती व सेवािवषयक बाबी 
हाताळण्यासाठी स्वतं� करण्याची आवश्यकता महानगरपािलकेला भासली नाही का ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी मिहला त�ार िनवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला 
आहे. तथािप, भरती व सेवािवषयक बाबी हाताळण्यासाठी स्वतं�कक्ष स्थापन करण्यात आलेला 
नाही. याची पूतर्ता क�. असे सिमतीस सांिगतले. 

िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी आयकु्त, सांगली महानगरपािलका यांनी 
खालील�माणे लेखी मािहती िदली :----- 

सन २०११ मध्ये मागासवग�य व िनबर्ध नसलेल्या पदाची अनुशेष भरती �िकया 
राबिवणेत आली होती. सदर भरतीच्या जािहरातीमध्ये खेळाडंूसाठीचे समांतर आरक्षण न 
ठेवल्याने महानगरपािलकेकडील मानधनावरील कब�ी खेळाडुनी भरतीस स्थिगती घेतली 
होती. त्यामुळे �ि�या न्याय�िवष्ट असल्याने भरती �ि�या पुणर् होऊ शकली नाही. 

तसेच सन २००२ नंतर िरक्त झालेल्या पदानुसार िबदनुामावरील नोंदवहीची 
पडताळणी झाली नसल्याने भरती �ि�या राबिवता आलेली नव्हती. 

तसेच निवन भरतीस मा.शासनाचे िनब�ध असल्याने नवीन पद भरती करता 
आलेली नाही. 

सदर स्थगीतीवर महापािलकेने अपील केले होते. सदर महापािलकेच्या अिपलावर 
िद.०१/१०/२०१४ रोजी महापािलकेच्या बाजूने िनकाल झाला होता. तथािप 
महानगरपािलकेच्या िद. २०/१२/२०१४ रोजीच्या सवर्साधारण सभेमध्ये भरती �ि�येस ३ 
वष�पेक्षा जादा कालावधी झालेने तसेच खेळाडूसाठी आरक्षण ठेवले नसलेने व 
उमेदवारांची वयोमय�दा इत्यादी कारणास्तव भरती �ि�या र� करण्याचा ठराव �.९१ िद. 
२०/११/२०१४ रोजी झाला. 
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सदर ठरावाबाबत महानगरपािलकेच्या कायदा सल्लागार यांचेकडून कायदेिशर अिभ�ाय 
घेणेत आला असता त्यांचेकडून मा. शासनाकडून मागर्दशर्न घेणेबाबत अिभ�ाय �ाप्त झाला. 

त्यानुसार मा. शासनाकडे िद. २१/१२/२०१६ रोजी मागर्दशर्न मागिवण्यात आले. 
मा.शासनाने िद. १४/०२/२०१८ चे प�ाने सदर �करणी ८ वष�चा कालावधी 

उलटलेने िबद ूनामावली नोंदवही तपासणी क�न आरक्षण िन�श्चत क�न चालू आरक्षण 
व समांतर आरक्षणानुसार िरक्त पदे भरण्यासाठी मा. अप्पर मुख्य सिचव (सेवा) सामान्य 
�शासन िवभाग यांचे अध्यक्षतेखालील सिमतीची मान्यता घेणेबाबत कळिवले आहे. 

दरम्यानच्या काळात बरीच पदे िरक् त झालेले महानरगपािलकेची िंबद ू नामावली 
नोंदवही पूणर् करणेची कायर्वाही सु� करणेत आली. िंबद ू नामावली पडताळणीसाठी 
मागासवगर् कक्ष पूणे येथे िद. १३/०१/२०१५, १०/०२/२०१६,०१/०४/२०१६, 
२९/०६/२०१६, ०८/०९/२०१६, १७/११/२०१६, २८/११/२०१६, १९/१२/२०१६, 
१७/०१/२०१७, १८/०२/२०१७, २०/०३/२०१७, १८/०४/२०१७, ०३/०५/२०१७, 
१३/०७/२०१७, १८/०७/२०१७, ०७/०८/२०१७, ११/०८/२०१७, २६/१०/२०१७, 
३१/१०/२०१७, १९/११/२०१७, २३/०२/२०१८, १०/०४/२०१८, ०७/०५/२०१८, 
२१/०५/२०१८, २५/०५/२०१८, ०६/०६/२०१८ रोजी हजर राहून िंबद ूनामावली नोंदवही 
पडताळणी पुणर् केली आहे. यापूव� िबद ू नामावली नोंदवही पडताळणी पूणर् झाली 
नसल्याने पदे िरक्त रािहली होती आता सरळसेवेची िंबदनुामावली नोंदवही पडताळणी 
पूणर् झाल्याने मिहला आरक्षणासह समांतर आरक्षण पद भरतीसाठी �ि�या सु� करण्यात 
येत आहे. 

महानरगपािलकेमध्ये वगर् १ ते वगर् ४ या सवंग�तील एकूण कायर्रत अिधकारी/ 
कमर्चारी या कायर्रत मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची सख्या खालील �माणे  
आहे :--- 

वगर् एकूण कायर्रत अिधकारी/कमर्चारी 
संख्या 

एकूण मिहला अिधकारी 
/कमर्चारी संख्या 

अ १० ३ 

ब १२ ५ 

क ३८९ ६८ 

ड १२३२ २४४ 

एकूण १६४३ ३२० 

महानगरपािलकेच्या १३५ संवग�ची िबदनुामावलीची नोंदवही पडताळणी पूणर् झालेली 
आहे. मिहला आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने त्यासाठी वेगळी नोंद वही ठेवता येत नाही. 
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महानगरपािलकेमध्ये मिहलांसाठी िव�ांतीकिरता स्वतं� कक्ष स्थापन केले आहे. 
महानगरपिलकेच्या मुख्यालयातील �भाग सिमती �मांक १ च्या काय�लयात मिहलासाठी 
िव�ांतीकिरता स्वतं� कक्ष स्थापन केलेला आहे.  

िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 
सांगली महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहती अनुषंगाने 

िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ व िदनांक ०८ जानेवारी, २०१९ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष 
घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने सांगली-िमरज-कुपवाड शहर महानगरपािलकेत वगर्-१ 
व वगर्-४ संवग�तील पदे कोणत्या कारणांमुळे िरक्त ठेवण्यात आली आहेत. तेथे मिहला 
अिधकारी व कमर्चारी यांची संख्या िकती आहे. एकूण िकती पदांवर मिहला अिधकाऱ्यांची 
िनयुक्ती करण्यात आली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी सन २०११ मध्ये सांगली-िमरज-कुपवाड शहर 
महानगरपािलकेमध्ये भरतीची �ि�या सु� झाली होती. ते �करण न्याय�िवष्ट झाले आहे. 
रोस्टरची �ि�या पूणर् नसल्यामुळे ती भरती �ि�या सन २०१४ मध्ये र� करण्यात आली. 
१४/२/२०१८ च्या शासन िनणर्यानुसार असे कळिवण्यात आले की, रोस्टरची तपासणी पूणर् 
करण्यात यावी. त्यानंतर भरती �ि�या करण्यात यावी. रोस्टरची तपासणी होऊन मंजुरी 
िमळालेली आहे. मिहलांची रोस्टरची तपासणी पूणर् केलेली आहे. महानगरपािलकेचे 
िनवडणुकीचे वष� होते. िनवडणुका होऊन एक मिहना पूणर् झालेला आहे. रोस्टर�माणे भरती 
�ि�या क�न घेण्यात येत आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने महानगरपािलकेमध्ये मिहलांसाठी स्वतं� िव�ांती कक्ष स्थापन केलेले आहेत 
काय ? सिमतीने भेट िदली त्यावेळी िव�ांती कक्ष नव्हता त्यामुळे हा कक्ष केव्हा स्थापन 
करण्यात आलेला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी मिहलांसाठी स्वतं� कक्ष स्थापन केलेला आहे त्याचे 
फोटो आहेत. यामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्यात येत आहेत. आता हा कक्ष व्यव�स्थत 
क�न तो चार मिहन्यापूव� सु� करण्यात आलेला आहे. सिमती येऊन गेल्यावर कक्ष सु� केला 
आहे तेथे बोडर् लावण्यात आलेला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने महानगरपािलकेत वगर् १ ते ४ या सवंग�तील पदे कोणत्या कारणांमुळे िरक्त 
ठेवण्यात आली आहेत, तसेच तेथे मिहला अिधकारी व कमर्चारी यांची संख्या िकती आहे, 
एकूण िकती पदांवर मिहला अिधकाऱ्यांची िनयुक्ती करण्यात आली आहे ? या �श्नांची लेखी 
मािहती िदलेली नाही. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त यांनी सांगली महानगपािलकेची स्थापना १९९८ मध्ये झाली. यामध्ये 
तीन शहरे महत्त्वाची होती. सांगली आिण िमरज या “अ” वगर् नगरपािलका होत्या तर कूपवाड 
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ही �ामपंचायत होती, नंतर नगरपिरषद झाली. त्यानंतर या तीन शहरांची एकि�त सांगली िमरज 
आिण कूपवाड महानगरपािलका अ�स्तत्वात आली. सन १९९८ पासून आजपय�त रोस्टर िंकवा 
पद भरतीच्या अनुषंगाने बरीच कामे करीत आहोत. सांगली आिण िमरज नगरपािलका असताना 
जी नोकरभरती झाली होती तीच भरती अजूनही आहे. ही महानगरपािलका स्थापन होऊन २० 
वष� झाली आहेत. या दोन्ही नगरपािलकांतील १३५ संवग�चे एकि�त रोस्टर िवभागीय 
आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठिवले होते. ते मंजूर होऊन आले. परंतु दरम्यानच्या काळात १६ 
टक्के मराठा आरक्षण झाल्यामुळे िवभागीय आयुक्तांनी पुन्हा रोस्टर पाठिवण्यास सांिगतले. 
त्यानुसार आपण पुन्हा रोस्टर पाठिवत आहोत असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने जी मेगा भरती होणार आहे त्यामध्ये या िरक्त जागांचा समावेश केला आहे  
काय ? मिहलांचा अनुशेष भरण्याचा देखील िवचार करावा. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी होय आिण मिहलांची भरती करणे अिनवायर् आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. त्यावर सिमतीने मिहलांना टाळून समांतर आरक्षण का राबिवता असे सिमतीचे मत आहे.  

अिभ�ाय व िशफारशी :—  

सिमतीने सांगली महानगरपािलकेला िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 
अनुषंगाने आिण िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ व ८ जानेवारी, २०१९ रोजी घेतलेल्या सिचवांच्या 
साक्षीच्या वेळी शासकीय, िनमशासकीय व शासनानुदानातील संस्थामंधील सेवेतील भरतीसाठी 
मिहलांकिरता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणांची अंमलबजावणी महानगरपािलकांच्या 
सेवेमध्ये भरती करताना करण्यात येते काय ? असल्यास त्याबाबतचे िनकष, भरतीची प�त, 
इत्यादी बाबत सिवस्तर मािहती देण्यात यावी. मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या 
वगर् १ ते ४ मधील पदे भरण्यासाठी कोणती कायर्प�ती अवलंबिवण्यात येते ? मिहला 
उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी सन २०१५-१६ अखेर एकूण 

िकती पदे भरण्यात आली आहेत व िकती व कोणकोणती पदे िरक्त आहेत, तसेच सदरची पदे िरक्त 

राहण्याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा केली असता, महानगरपािलकेचे आयुक्त यांनी 
अशी मािहती िदली की, महानगरपािलकेची स्थापना झाल्यापासून आजिमतीस सेवेत एकूण 
१७५० इतके अिधकारी व कमर्चारी कायर्रत असून त्यापैकी मिहला अिधकारी यांची संख्या ३१८ 
इतकी आहे. सन २००४ मध्ये नोकर भरती करण्यात आलेली आहे. एकूण मंजूर पदे २३७७ 
त्यापैकी ६२७ पदे िरक्त आहेत. सन २००४ मध्ये ४८ मिहलांची पदे भरलेली आहेत.  

महानगरपािलकेमध्ये वगर् १ ते ४ या संवग�तील एकूण कायर्रत अिधकारी/कमर्चारी यांची 
एकूण संख्या १६६३ व एकूण मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची संख्या ३२० असून 
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महानगरपािलकेच्या १३५ संवग�ची िंबदनूामावलीची नोंदवही पडताळणी पूणर् झालेली आहे. 
मिहला आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने त्यावेळी वेगळी नोंदवही ठेवता येत नाही. त्यावर 
मिहलांना टाळून समांतर आरक्षण महानगरपािलकेने राबवू नये अशा सूचना सिमतीने िदल्या. 

तसेच गत ३ वष�त सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये महापािलकेने नोकर 
भरती केली नाही. त्यामुळे मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यात आली नाहीत. 
महाराष्� शासन िनणर्यानुसार व महापािलका सेवा भरती �वेश िनयमानुसार िनयुक्ती केली जाते. 
सध्या रोस्टर अ�यावत करण्याचे काम चालू आहे. ती आवश्यक ती कायर्वाही ठेवणेत येत 
आहे. शासनाच्या आदेशानुसार व मागर्दशर्नानुसार कायर्वाही ठेवणेत येत आहे.  

महानगरपािलकेने स्टाफ पॅटनर् (कमर्चारी संवगर्) करण्याचे काम सु� केले होते. िनयुक्ती 
िनयमात द�ुस्ती क�न त्याचा मसुदा शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठिवण्यात आला असल्याने 

िवभागीय अिधकाऱ्यांनी सिमतीस सांिगतले होते. त्यानुसार सदर मसु�ास शासनाची मान्यता 
�ाप्त झाली असल्यास त्यानुषंगाने पािलकेत नोकरभरती करण्याच्या �ष्टीने तसेच मिहलांच्या 
आरिक्षत जागा भरण्याअथ� शासनाने कायर्वाही करावी अशी िशफारस सिमती शासनास करीत 

आहे. तसेच ३० टक्के आरक्षणा�माणे मिहलांची भरती �ि�येचा �स्ताव शासनाकडे लवकरात 

लवकर पाठवून मिहलांची पदे लवकर भरण्याची तसेच संवगर्िनहाय, �वगर्िनहाय मिहलांच्या 
िरक्त पदांची मािहती िदली नाही तसेच सन २०११ मध्ये जािहरातीत मिहलांसाठी ३० टक्के 

आरक्षण ठेवण्यात आले आहे असे नमूद केले आहे, अशी िवभागीय अिधकाऱ्यांनी सिमतीस 

मािहती िदली आहे. 

या�करणी सांगली महानगरपािलकेमध्ये समांतर आरक्षण वाप�नही पदे िरक्त 
असतील तर सदरहू बाब गंभीर आहे. मिहलांची जी पदे सहज उपलब्ध असताना ती 
भरण्यात आललेी नाहीत. महानगरपािलकेने समांतर आरक्षणाचा शासन िनणर्य हा 
सिमतीने केलेल्या िशफारशीनसुार वाप�न मिहलांसाठी आरिक्षत असलेल्या जागा िरक्त 
न ठेवता त्या जागेवर मिहला उमेदवारांचीच भरती �ि�या राबवावी. महानगरपािलकेने 

स्टाफ पटॅनर् (कमर्चारी संवगर्) करण्याचे काम स�ु केले असनू िनयकु्ती िनयमात द�ुस्ती 
क�न शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठिवण्यात आलेल्या मस�ुास शासनाने लवकरात 
लवकर मंजरुी देवनू महानगरपािलकेत नोकरभरती करण्याच्या �ष्टीने तसेच मिहलांच्या 
आरिक्षत जागा लवकरात लवकर भरण्यासाठी शासनाने कायर्वाही करावी. अशी सिमती 
आ�हाची िशफारस करीत असनू केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला २ मिहन्यांत 
सादर करण्यात यावा. 
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३.२ सांगली महानगरपािलकेचे गत ३ वष�तील वषर्िनहाय अंदाजप�क :--- 
महानगरपािलकेचे गत तीन वष�तील वषर्िनहाय सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व 

२०१४-२०१५ मधील वा�षक अंदाजप�क िकती रक्कमेचे आहे ? शासन धोरणानुसार 
�त्येक महानगरपािलकेत महसूली व आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५० 
टक्के िनधी मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने 
आपल्या महानगरपािलकेतील मागील ३ वष�त सदरहू ५ टक्के िनधी कसा खचर् 
करण्यात आला आहे ? मिहला अिधकारी व कमर्चारी यांच्यासाठी महानगरपािलकेकडून 
कोण कोणत्या कल्याणकारी योजना/उप�म राबिवले जातात ? महानगरपािलकेमाफर् त 
मिहलांचे सबलीकरण करण्याकिरता तसेच आ�थक�ष्�ा मागास असलेल्या मिहलांना 
सक्षम करण्यासाठी तसेच आ�थक�ष्�ा मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम 
करण्याकिरता देण्यात येणाऱ्या सोई-सवलती इ. योजनांबात मािहती देण्यात यावी ? उक्त 
योजनांवर २०१२-२०१३, २०१३- २०१४ व २०१४-२०१५ या तीन वष�त व वषर्िनहाय व 
योजना िनहाय एकूण िकती खचर् झाला ? महानगरपािलकेच्या एकूण उत्प�ाच्या िकती 
टक्के रक्कम मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात येते ? 
मिहला उ�ोजकांसाठी िवशेषत: आ�थक�ष्�ा मागास मिहला उ�ोजकांसाठी उ�ोगधंदे 
उभारण्याकिरता महानगरपािलकेमाफर् त िवशेष सोई सवलती देण्यात येतात काय, 
असल्यास त्याबबत सिवस्तर मािहती देण्यात यावी. महानगरपािलका के्ष�ात 
महापािलकेच्या मालकीचे मंडई/बाजार (माक� ट्स) यांची संख्या िकती आहे ? त्या�त्येक 
िठकाणी एकूण िकती गाळे आहेत. गाळ्यांचे �कार कोणकोणते आहेत ? (मासळी िव�ी 
कापड दकुान इ.) सदर माक� ट / मंडई बाजार इ.मधील गाळे वाटपाचे िनकष काय 
आहेत, सदर माकर् टस मधील काही गाळे मिहलांकिरता राखून ठेवले जातात काय, 
असल्यास, िकती �माणात आिण गाळे वा�ात मिहलांना काही सवलती देण्यात येतात 
काय ? महानगरपािलकेमाफर् त राबिवणेत येणाऱ्या मिहलांच्या कल्याणकारी योजना व 
सोई-सवलती इ.बाबतची मािहती गरजू मिहलांमाफर् त पोहचिवण्याचे व त्यांनी या योजनांचा 
जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यासाठी त्यांना �ोत्सािहत करण्यासाठी स्वतं� अशी यं�णा 
महानगरपािलकेकडे आहे काय, असल्यास तीचे स्व�प काय आहे व या यं�णेने 
आतापय�त कशा �कारे कायर् केले आहे ? मिहला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू 
िव�ीचे कोणते धोरण आहे, उक्त धोरणानुसार सदर वस्तू िवकल्या जातात काय ? 
महानगरपािलकेमध्ये मिहला नगरसेिवकांसाठी व मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष आहे 
काय ? महानगरपािलकेत मिहला व बाल कल्याण अिधकारी हे पद आहे काय ? 
असल्यास त्यांची कायर्कक्षा काय आहे ? महानगरपािलकेच्या अखत्यािरत िकती �ाथिमक 
आिण माध्यिमक शाळा आहेत, या शाळांमध्ये एकूण िकती िशक्षक व िशक्षकेतर 
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कमर्चारी आहेत, या कमर्चाऱ्यांपैकी ३० टक्के मिहला आरक्षणानुसार सध्या भरती 
करण्यात आली आहे काय ? अशी िवचारण्यात आली. 

उपरोक्त �करणी सांगली महानगरपािलकेकडून खालील �माणे मािहती �ाप्त 
झाली :--- 

महानगरपािलकेचे गत ३ वष�चे वा�षक अंदाजप�क 
(अ) सन २०१२-१३ - �.३०५.१८ कोटी 
 सन २०१३-१४ - �.४०५.३५ कोटी 
 सन २०१४-१५ -�.४७२.२५ कोटी 
मिहला व बालकल्याण सिमतीसाठी खालील�माणे खचर् केली आहे. 
सन २०१२-१३ मंजूर िनधी �.६९,५०,०००/- व खचर् झालेला िनधी 

�.१२,१३,५०३/- 
अ. �. सिमतीकडील उप�म व योजना खचर् रक्कम 

१ सभापतींसाठी वाहन व्यवस्था १०९०१६ 

२ जािहर �िसध्दी १६२० 

३ माता व बाल संगोपन व लोकिशक्षक 
जनजागृतीसाठी आरोग्य िशबीर 

१००००० 

४ �सुती गृहातील मिहलांना सकस आहार १५४२३० 

५ संगणक �िशक्षण २९९००० 

६ समाजामध्ये उत्कृष्ट कायर् करणाऱ्या मिहलांचा 
गौरव सभारंभ 

२४९४५ 

७ �िसध्दी ४९९२ 

८ बालवाडी सेिवकें ना मानधन वाटप ५१९५०० 

 एकूण … १२१३५०३ 

सन २०१३-१४ मंजूर िनधी �.४५,७५,०००/- व खचर् झालेला िनधी  
�. १६,४५,८३४/- 
अ. �. सिमतीकडील उप�म व योजना खचर् रक्कम 

१ सभापतींसाठी वाहन व्यवस्था ४०९९९ 

२ जािहर �िसध्दी ९५० 
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३ मिहलांचा आ�थक िवकास �िशक्षण (ब्युटी पालर्र) २९९५०० 

४ �सुती गृहातील मिहलांना सकस आहार २२६३८५ 

५ हळी कंुकू सभारंभ व व्याख्यान व पाक कला स्पध�चे 
आयोजन 

२५००० 

६ मुलींना व मिहलांना स्वरक्षणासाठी ज्युडो कराटे �िशक्षण २७०००० 

७ बालवाडी सेिवकें ना मानधन वाटप ७८३००० 

 एकूण … १६४५८३४ 

सन २०१४-१५ मंजूर िनधी �.३६,३०,०००/- व खचर् झालेला िनधी 
�.१,६८,४४८/- 

अ. �. सिमतीकडील उप�म व योजना खचर् रक्कम 
१ सभापतींसाठी वाहन व्यवस्था ११३१८८ 

२ माता व बाल संगोपन व लोकिशक्षक 
जनजागृतीसाठी आरोग्य िशबीर 

१००००० 

३ �सुती गृहातील मिहलांना सकस आहार १४०१५ 

४ हळदी कंुकू सभारंभ व व्याख्यान व पाक कला 
स्पध�चे आयोजन 

१९७४५ 

५ बालवाडी सेिवकें ना मानधन वाटप ७९४५०० 

 एकूण … १६८४४८ 

मिहला व बालकल्याण सिमतीतफ�   
१. आ�थक�ष्�ा दबुर्ल असलेल्या युवतींनं संगणक �िशक्षण देणे तसेच कॅटिंरग, 

कंुकींग चे �िशक्षण देणे. 
२. माता बाल संगोपन व लोकिशक्षण जनजागृती करणे. 
३. िवधवा व घटस्फोटीत मिहलांना व अंतर जातीय िववाह करणे �ोत्साहनपर 

अथर्सहाय्य. 
४. �सुतीगृहातील �सुतीपूवर् व �सुती पश्चात मिहलांना सकर आहार पुरवठा. 
५. घटस्फोटीत पिरवक्त्या व गरजू मिहलांसाठी स्वयंरोजगार �िशक्षण. 
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६. मनपा के्ष�ातील उत्कृष्ट कायर् करणाऱ्या मिहला सामािजक कायर्कत्य�चा गौरव, 
मिहलं मंडळामाफर् त �ौढ िशक्षण िशबीर, समुपदेशन कें �ामाफर् त सल्ला देण्याचे कायर्. 
इत्यादी योजना राबिवल्या आहेत. 

मिहला व बाल कल्याण सिमतीकडे मिहलांच्या योजनांसाठी अंदाजप�काच्या एकूण 
५ टक्के तरतूद केली जाते व मिहला व बाल कल्याण सिमतीच्या मान्यते�माणे 
योजनांवर खचर् केला जातो. 

सदर कामी मनपाचे धोरण ठरलेले नाही. तथािप, आवश्यक ती कायर्वाही ठेवत 
आहोत. 

महानगरपािलका के्ष�ात महानगरपािलकेच्या मालकीचे असलेल्या गाळ्यांची संख्या 
एकूण ४११ त्यापैकी ४०३ भा�ाने िदलेले आहेत व ८ गाळे िशल्लक आहेत. 
अ. �. लेखािशषर् गाळ्यांची 

संख्या 
िदलेल े
गाळे 

िशल्लक गाळे 

१  िंसधी माक� ट सांगली ५१ ५१ िनरंक 

२  पेठभाग भाजी मंडई गाळे ६४ ६४ िनरंक 

३  छ.िशवाजी मंडई गाळे ८६ ८६ िनरंक 

४  राजवाडा शॉिंपग सेंटर गाळे १८ १८ िनरंक 

५  मंगलधाम शॉिंपग सेंटर गाळे २१ २१ िनरंक 

६  मक्तेबाब इतर इमारत भाडे १२ १२ िनरंक 

७  िशराळकर दवाखाना गाळे ११ ११ िनरंक 

८  �ाथिमक शाळा �.१ गाळे १५ ११ ४ गाळे 

९  बालि�डा उ�ान गाळे ५ ५ िनरंक 

१०  मंडई दकुान गाळे ३ ३ िनरंक 

११  बापटबाल मंदीर गाळे १० १० िनरंक 

१२  अितथीगृह दकुान गाळे ३ ३ िनरंक 

१३  धान्य बाजार प�ा शेड ३२ ३२ िनरंक 

१४  रेवणी रोड प�ा शेड १५ १५ िनरंक 
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१५  जय�ी िच� प�ा शेड १७ १७ िनरंक 

१६  मटण माक� ट प�ा शेड १७ १७ िनरंक 

१७  बीफ माक� ट १५ १४ १ मनपाच्या 
ताब्यात 

१८  महात्मा फुले मंडई १३ १० ३ िशल्लक 

 एकूण … ४११ ४०३ ८ िशल्लक 

 

सदर माक� ट / मंडई / बाजार इ. मधील गाळे िललाव पध्दतीने देण्यात येतात. 
त्यामध्ये पु�ष व मिहला हे भाग घेऊ शकतात. 

तसेच मिहलांकिरता गाळे राखून ठेवले जात नाहीत. व सवलती ही िदली जात 
नाही. परंतु मिहलांच्या करीता तसेच मागासवग�य मिहलांसाठी गाळे राखीव ठेवणेबाबत 
आवश्यक ते धोरण ठरिवणेची तजवीज ठेवत आहे. 

महानगरपािलकेच्या मालकीच्या माक� टमधील गाळे सध्या मिहलांना िवतरीत 
करण्यात आलेले नाहीत. आहे, महापािलकेतफ�  योजलेल्या योजनांची मािहती जास्तीत 
जास्त मिहलांना व्हावी याकिरता त्याबाबत मािहतीप�के काढली जातात. व मिहला 
सदस्यांमाफर् त शहरातील सवर् �भागामध्ये िवतरीत केली जातात. वृ�प�ात बातमी �िसध्दी 
केली जाते. तसेच स्वयंसेवी संघटना इत्यादींना मािहती िदली जाते. बहुसंख्य मिहलांनी 
लाभ घेतला आहे. 

महापािलकेच्या मिहला बाल कल्याण सिमतीमाफर् त ज्या वेगवेगळ्या योजना 
राबिवल्या जाणाऱ्या �िशक्षणांचे सट�िफकेट देऊन त्यांनी घेतलेल्या �िशक्षणाचा उपयोग 
क�न त्यांना स्वतं� �िशक्षण व्यवसाय सु� करता येतो. काही मिहलांनी स्वत:चा 
व्यवसाय सु� केला आहे. उदा.फॅशन िडझाईिंनग, ब्युटी पालर्र इत्यादी. 

याकामी महापािलकेला कें � व राज्य शासनाकडून कोणतेच अनुदान �ाप्त होत 
नाही. 

सांगली िमरज कुपवाड शहर महानगरपािलका के्ष�ामध्ये दािर�य देषेखालील सुवणर् 
जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतगर्त मिहला बचत गटांना अनुदान (िरव्हॉलव्हींग फंड) व 
बँकेकडून अथर् सा� देण्यात येते त्याचे िववरण प�. 
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सन बचत गटांना अनदुान वचत गटांना कजर् 
उपलब्ध/अनदुान 

२०१२-१३ १६३ १४००००/- ९४ २०८५०००/- 

२०१३-१४ ८५ १४१२०००/- १८१ ३६१८०००/- 

२०१४-१५ ११ ११००००/- ३ िनरंक 

मिहला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तु िव�ीसाठी सुवणर् जयंती शहरी रोजगार 
योजने अंतगर्त महानगरपािलका के्ष�ामध्ये दािर�य रेषेखालील लाभाथ्य� करीता आधार 
कें � सु� करण्याबाबत महाराष्� शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन िनणर्य �. जीई 
एन/सुजयो/-२००८/�.स.६९/ निव- १६, मं�ालय मंुबई ०३२ िद. ८ ऑक्टोंबर २००८ रोजी 
आधार कें � स्थापन करण्यासाठी महासभेची धोरणात्मक मान्यता िमळाली आहे. 

आधार कें � चालिवण्याकिरता जनिशक्षण संस्था (�मीक िव�ापीठ) लोकिशक्षण 
�सारक मंडळ, औरगांबाद या स्वयंसेवी संस्थेची िनवड, िनवड �ि�येत िद.५/१२/२००९ 
रोजी करण्यात आली आहे. 

 महानगरपािलकेने सुवणर् जसंती शहरी रोजगार योजनेतग�त मिहला बचत गटासाठी 
मिहलांनी उत्पािदत केलेल्या मालाची िव�ी करण्यासाठी आधार के� सु� करण्यात आले 
आहे. या आधार के�ामध्ये मिहला बचत गटांनी तयोर केलेले वस्तु व मटेिरयल िव�ी 
साठी ठेवण्यात आलेले आहे. सदर आधार कें �मध्ये वैय�क्तक स्वयंरोजगार केलेले 
लाभाथ� व मिहला बचत गटांची सािहत्य वस्तु िव�ीसाठी ठेवण्यात आले आहे. उदा. 
कोल्हापुरी चप्पल, िफनेल, शेवया, कुराडया, बेन्टेक्सची दािगणे, भडंग, लोणचे, शोभेच्या 
वस्तु, कापडी सािहत्य, पसर् असे वेगवेगळे सािहत्य वस्तु िव�ीसाठी ठेवण्यात आले होते.  

आधार सेवा सुिवधा कें �ामाफर् त दािर�र येषेखालील सुिशक्षीत बेरोजगारांना रोजगार 
उपलब्ध क�न िदले जातात. शहरी भागातील नागरीकांच्या समस्या सोडिवण्यासाठी 
आधार कें �ामाफर् त घरगुती वयिंरग, सुतार काम, प्लंिबग, �ेनेज चोकप काढणे, गवंडी 
काम अशा �करची कामे िदली आहेत. 

सबब सुवणर् जयंती शहरी रोजना नगर िवकास िवभाग शासन िनणर् �. NULM- 
२०१४ �.�ं.१०४/नवी-३३ िद. २८ ऑगस्ट २०१४ अन्वये संपुष्ठात येवून संपुष्ठा येवून 
कें � शासन पुरस्कृत राष्�ीय नागरी उपजीिवका अिभयानांची अंमलबजावणी करण्यास 
मान्यता िदली असल्याने सदरची आधार कें �े पुढील आदेश �ाप्त होईपय�त बंद आहेत.  

महानगरपािलकेमध्ये मिहला नगरसेिवकांसाठी व मिहला कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा 
कक्ष राखून ठेवण्यात आला आहे. 
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मनपाच्या आस्थपनेवर मिहला व बाल कल्याण अिधकारी हे पद नाही. परंतु या 
सिमतीचे कामाज पाहणेसाठी १ समन्वय अिधकारी, १ िलपीक व २ सेिवका िदले आहेत. 

मिहलांच्या आरोग्यासाठी व्याख्यानाचे आयोजन केले जाते. 
२) �ाथिमक शाळा :---- 
महापािलकेच्या अखत्यािरत एकूण ५० �ाथिमक शाळा आहेत. या ५० �ाथिमक 

शाळांमध्ये १८० िशक्षक कायर्रत आहेत, शाळेमध्ये िशक्षकेतर कमर्चारी नाहीत. सध्या 
भारती करणेत आलेली नाही. मा� कायर्रत १८० िशक्षकांपैकी मिहला िशकक्षका ११५ 
आहेत. 

१) कनपा मिहला व बालकल्याण सिमती माफर् त वेळोवेळी आरोग्य िशबीराचे 
आयोजन करणात येते. 

२) RCH माफर् त मिहलांकरीता आरोग्य िशबीराचे आयोजन केले जाते. 
३) गरोदर मातेच्या घरोघरी िफ�न नोंदणी क�न त्यांना धनुव�त इंजेक्शन, टॉिनक 

व गोळया िदल्या जातात. 
सांगली महानगरपािलकेच्या आयकु्त यांची साक्ष : ---- 
सांगली महानगरपािलकेला गु�वार, िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 

वेळी आयुक्त यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने ३ वष�च्या अंदाजप�काची 
लेखी मािहती सिमतीला सादर केली आहे. सन २०१२-१३ मध्ये � ३०५.१८कोटी, सन २०१३-१४ 

मध्ये ४०५.३५ कोटी व सन २०१४-१५ मध्ये ४७२.२५ कोटी एवढे बजेट आहे. �त्येक 

महानगरपािलकेने एकूण अंदाजप�काच्या ५ टक्के िनधी मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी 
राखून ठेवायाचा असतो. या �माणे आपण �त्येक वष� िनधी राखून ठेवला आहे का, तो खचर् 
केला का,याबाबतची तपिशलवार मािहती सिमतीला �ावी अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी सन २०१२-१३ या वष�चे एकूण बजेट ३०५.१८ कोटी असून मिहला 
व बाल कल्याण सिमतीसाठी � ६९.५०.०००/- एवढी तरतुदी करण्यात आली होती. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने �.६९.५०.०००/- एवढी तरतुदी करण्यात आली असली तरी केवळ 

�.१२.१३.५०३/-एवढा खचर् केला आहे त्यामधील मोठा खचर् �.१.०९.०१६/- सभापतींच्या वाहन 

व्यवस्थेसाठी आिण �.५.१९.५००/-एवढा खचर् बालवाडी सेिवकें च्या मानधन वाटपासाठी 
केलेला आहे. वास्तिवक पाहता बालवाडी सेिवकांच्या मानधनावरील खचर् िशक्षण िवभागाकडून 

केला जातो. तो मिहला व बाल िवकास शीष�मधून का केला ? �िसध्दीसाठी १६२०/- एवढा खचर् 
केला आहे. ही �िसध्दी देखील या शीष�मधून करावयाचा नसतो. चुकीच्या पध्दतीने खचर् केला 
आहे. शासन िनणर्य िदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१० चे उल्लंघन केले आहे, हे खरे आहे का ? 
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अंदाजप�के कोणत्याही काळातील असली तरी आपण ही सवर् मािहती घेऊन सिमतीला सादर 

करावयास हवी होती. आपण सवर् �श्नांबाबत अभ्यास केला आहे का ? िवचारलेल्या �श्नाचे 

उ�र सिमतीला िमळालेले नाही. आपण सिमतीचा वेळ घेत आहात, आपण सध्या आयुक्त 

म्हणून येथे कायर्रत आहात व महानगरपािलकेचे �मुख म्हणून सिमतीने आपल्याला �श्नावली 
पाठिवली होती व आपणच लेखी मािहती सिमतीला सादर केली आहे, त्या संदभ�तच सिमती 
आपल्याला उप�श्न िवचारीत आहे. सकस आहार,बालवाडी सेिवकांचे मानधन, वाहन व्यवस्था 
यासाठी आपल्याला या शीष�मधून खचर् करता येतो का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी बालवाडी सेिवकांच्या मानधनाचा �श्न अनेक वष� 
�लंिबत होता. त्यावेळी आमसभेने असा िनणर्य घेतला की, बालवाडी सेिवकें चे मानधन या 
शीष�मधून देण्यात यावे व त्यानूसार आमसभेने ठराव केला. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वष�त केलेल्या 
तरतुदीएवढा खचर् आपण केलेला नाही. उवर्िरत िनधी कोठे खचर् केला ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी या वष� मिहला व बाल कल्याणसाठी जेवढी तरतूद करण्यात आली 
आहे तेवढे उप�म हाती घेण्यात आले आहेत व अंमलबजावणी केली आहे. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने गत तीन वष�तील खच�ची मािहती आपल्याला िवचारलेली आहे. तरतुदी एवढा 
खचर् आपण केलेला नाही आिण या शीष�तून चुकीच्या बाबींवर खचर् केलेला आहे. �त्येक वष� 
तेच झाले आहे. सन २०१३-१४,सन २०१४-१५ मध्ये देखील तेच झाले आहे. तसेच िदनांक ३० 

िडसेंबर, २००६ व िदनांक ०८नोव्हेंबर, २०१० चा शासन िनणर्य पालन झालेला नाही. सन 

२०१४-१५ ला �िशक्षणासाठी काहीही खचर् केलेला नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी रािहलेला िनधी कुठेही न वळिवता तसाच िशल्लक आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला व बाल कल्याण सिमतीचा रािहलेला िनधी खात्यावर �श्ल्लक आहे असे 

म्हणणे आहे का ? चुकीचे उ�र देऊ नये. सन २०१२-१३,सन २०१३-१४, सन २०१४-१५ ला 
रािहलेला िशल्लक िनधी कॅिर-फारवडर् केला का, असे कसे उ�र देत आहात ? तो पैसा इतर� 

वळिवलेला नाही, मग त्याला �शासकीय मंजुरी कशी काय िदली, बालवाडी सेिवकांचा पगार 

यातून देता येतो का, वाहनावर खचर् करता येतो का, मग का केला, कोणी केला ? संबंिधतावर या 
संदभ�त कारवाई केली पािहजे. या संदभ�तील सिवस्तर अहवाल पाठवावा, सिमती त्यानंतर त्या 
िवषयावर िनणर्य घेईल. अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर आयुक्त यांनी सिमतीला सांगतो की, हा अहवाल सिमतीला उपलब्ध क�न देण्यात 

येईल. मी ग्वाही देतो की, हा िनधी इतर� खचर् केलेला नाही, खचर्च झालेला नाही. बजेट तरतूद 

केल्यानंतर संबंिधत िवभाग खचर् करतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने िनधी कॅिर-फारवडर् होता का ? मग तो िनधी गेला कुठे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर लेखािधकारी यांनी नाही. पण तो िनधी खचर् केलेला नाही. त्या वष�त खचर् केला 
होता, बाकीचा िनधी खच� पडलेला नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अंदाजप�काच्या एकूण ५ टक्के तरतूद 

केली जाते, सिमतीच्या मान्यते�माणे योजनांवर खचर् केला जातो. मग मािहती चुकीची का िदली, 
संबंिधतावंर कारवाई का क� नये ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर लेखािधकारी यांनी सन २०१५ -१६ ला ५ टक्के तरतूद केली आहे. मागे केली 
नव्हती . असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने ८ गाळे िशल्लक आहेत. िदनांक १२ नोव्हेंबर ,२०११ चा शासन िनणर्य असा 
आहे. की, एकुण गाळयामंधील ३० टक्के गाळे मािहलांच्या बचत गटासाठी िंकवा स्वयंसिहय्य्त 
गटांसाठी राखून ठेवले पािहजेत . परंतू ही बाब महानगरपािहलकेमधुन िदसून येत नाही. हे योग्य 
नाही. सदर बाबीचे कारण काय आहे. सदर शासन िनणर्याची अंमलबजावणी का केली नाही. 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी आस्थापना िवषयक अडचण होती. गाळे नगरपािलकांच्या काळात 
बांधले आहेत आिण तेव्हा ते िवतिरत करण्यात आले आहेत. महानगरपािलका स्थापन 
झाल्यानंतर िंकवा शासनाचे धोरण ठरल्यानंतर हे गाळे बांधण्यात आलेले नाहीत. जुने गाळे 
आहेत. फक्त त्याचे िरन्युअल होत आहे. त्यामुळे असे िदसत आहे. येथून पुढे महानगरपािलकेचे 
गाळे बांधले जातील तेव्हा मिहलांसाठी ३० टक्क्यांची तरतूद ठेवण्यात येईल.असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने गाळे भाडयाने देताना आरक्षणा�माणे िदले पािहजे होते. ना नफा ना तोटा या 
तत्वावर कायर्वाही करण्यात यावी असा िनणर्य झाला आहे. त्या�माणे कायर्वाही केली पािहजे. 
हा िनणर्य सन २००१ चा आहे. गाळे सन २०११ च्या पूव� बांधले असतील. येथून पुढे हा िनणर्य 
अंमलात आणला पािहजे होता. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी करार संपतील त्या�माणे शासन िनणर्या�माणे मिहलांना ३० टक्के 
आरक्षणानुसार गाळे िवतिरत करण्यात येतील. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने शासनाच्या िनयमा�माणे असे देता येते का ? पण शासन िनणर्या�माणे देऊ 
शकत नाही. आपण याची चौकशी करावी. गाळे िवतरणाच्या बाबतीत खुलासा मागवून अहवाल 
सादर करण्यात यावा. अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर आयुक्त यानंी नगरपािलका असताना सवर् िदले आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 
सिमतीने आता काही गाळे िवतिरत करण्याचे िशल्लक आहेत का ? असतील मग ते 

गाळे तरी मिहलांना देण्यात यावेत. अशी िवचारणा केली. 
त्यावर आयुक्त यांनी होय. काही गाळे िवतिरत करण्याचे िशल्लक आहेत. 
सिमतीने महानगरपािलकेची अ�थक पिर�स्थती बरोबर नाही असे म्हणता. मग कुपवाड 

एमआयडीसी महानगरपािलकेमध्ये समािवष्ट क�न घेण्याबाबतचा �स्ताव शासनाकडे 
पाठिवला का ?अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी �स्ताव पाठिवलेला नाही. �त्यक्ष एमआयडीसीला सुिवधा देण्यात 
येत नाहीत. एमआयडीसीच्या िवरोधी बाजूला वस्ती आहे, तेथे राहतात. ती पूव�ची कुपवाड 
नगरपािलका आहे, त्यांना इन्�ास्�क्चर �ावे लागते. एमआयडीसीला सुिवधा देण्यात येत 
नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने म्हणण्या�माणे रस्त्याच्या एका बाजूला एमआयडीसी आहे आिण दसुऱ्या 
बाजूला लोक राहतात. त्यांना वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते यांची व्यवस्था देतो, त्यामुळे आ�थक 
येणेही गरजेचे आहे. तशा �कारचा �स्ताव पाठिवणे गरजेचे आहे. नगरसेिवकांना योग्य सन्मान 
िदला जात नाही ही देखील गंभीर बाब आहे. महापौरांनी �िंलग िदले तरी देखील अिधकाऱ्यांनी 
मिहला नगरसेिवकांनी बोलण्यास हात वर केला तर त्यांना बोलण्याची संधी देणे गरजेचे आहे. 
नगरसेिवका म्हणतात की, अिधकारी दरूध्वनी घेत नाहीत. ही देखील गंभीर बाब आहे. 
अिधकाऱ्यांवर का कारवाई करण्यात येऊ नये ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी सवर्साधारण सभेमध्ये देखील हा इश्यू आला होता. मिहलांना �श्न 
िवचारायचे होते. परंतु अजेंडयावर नसलेल्या िवषयावर त्यांना �श् न िवचारायचे होते आिण 
त्यासाठी त्या हात वर करत होत्या. पॉईटं ऑफ आँडर न घेता चच� क� �ा, मिहन्यातून एकदा 
येतो, बोलू �ा असे महापौरांना सांिगतले, त्यावेळी महापौरांनी सांिगतले की, िवषयपि�केत हा 
िवषय नाही. िवषयपि�केत िवषय नसताना तत्संबंधी बोलता येत नाही, िवषय असल्यावर 
बोला.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने म्हणणे बरोबर आहे. परंतु एखा�ा वॉडर्मध्ये गंभीर घटना घडली असेल आिण 
ती सांगण्यासाठी नगरसेिवकेने हात वर केला तर बोलू िदले पािहजे. त्यावेळी त्या बोलू शकत 
नाहीत असे कुठे म्हटले आहे ? नगरसेिवकांना अशा वेळी बोलू िदले जाऊ नये हे योग्य नाही. 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी आम्हाला बोलू देत नाहीत असा िवष्ज्ञय उप�स्थत झाला 
होता. ३० ऑक्टोंबरला झालेल्या सवर्साधारण सभेमध्ये अचानक नगरसेिवकांनी हात वर केला. 
िमरजेच्या �ेनेजच्या संदभ�तील �श्न िवचारायचा होता. महापौरांनी त्यांना परवानगी िदली होती, 
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सभागृहात त्या संदभ�त चच�ही झाली होती. �त्येक वेळी असे होत नाही की, नगरसेिवकांना 
बोलू िदले जात नाही. महापौर हे पीठासीन अिधकारी आहेत, त्यांचा सभागृहात सव�िधकार 
असतो. महापौरांनी परवानगी िदल्यावर नगरसेवक व नगरसेवाकांनी बोलायचे असतो. जरी 
असलो तरी पीठासीन अिधकारी म्हणून त्यांचा अंितम िनणर्य असतो. महापौरांच्या िनणर्यापुढे 
काहीही करता येत नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अिधकारी फोन उचलत नाहीत, कामे करत नाहीत याचे काय करणार आहात, 
मिहलांना दयु्यम दज� का िदला जातो ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी अनौपचारीक बैठकीत बोलताना काही नगरसेिवकांनी सांिगतले 
होते की, आयुक्तांकडून िरस्पॉन्स िमळतो. सवर्साधारण सभेमध्ये बोलू िदले जात नाही असे 
सांगून येथे उ�ेक झाला. परंतु तो िवषय िवषयपि�केवर नव्हता. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नगरसेिवकांना �िशक्षण िदले नसल्यामुळे िवषय कसा कोणत्या वेळी मांडायचा 
हे त्यांना मािहती नाही. त्यांना �िशक्षण िदले पािहजे. कोणता िवषय पॉईट ऑफ आडर्र म्हणून 
मांडायचा कोणता िवषय ६६ ग िंकवा ६६ क म्हणून मांडायचा हे त्यांयना मािहती नाही. मिहला 
व बाल कल्याण सिमतीकडून �िशक्षण का िदले जात नाही ? अशी िवचारणा केली.  

त्यावर �शासन अिधकारी यांनी नगरसेिवकांना �िशक्षण देण्यात आले होते. खंडाळा येथे 
�िशक्षण ठेवले होते. नवीन बॉडीच्या सवर् नगरसेवक, नगरसेिवकांना �िशक्षण देण्यात आले 
होते. २/३ वेळा �िशक्षण िदले आहे. �िशक्षणामध्ये सवर् गोष्टी त्यांनी िशकून घ्यायचा असतात. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने गायनॅक डॉक्टर नाहीत, िसजेरीन होत नाही, सोनो�ाफी िफल्म बरोबर नाही, या 
गंभीर बाबी आहेत. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी नगरसेिवकांना त�ारीबदल बोलत आहोत. सवर्साधारण सभेमध्ये 
घटना घडली.त्यावेळी संबंिधत नगरसेिवकांनी सांिगतले. त्यावेळी दसरा होता, घटस्थापना झाली 
होती. सु�ी असताना मी कायर्�म अटेंड केला होता.  

तसेच �सुतीगृहात २ गायनॅक डॉक्टर आहेत. सोनो�ाफीचा मु�ा होता. स्पेशल 
सोनो�ाफीसाठी रेिडओलॉिजस्टकडे पाठिवले जाते. स्पेशल ओिपिनअनसाठी ते गरजेचे आहे. 
परंतु रेिडओलॉिजस्ट हे पद नाही. गायनॅक आहेत. एक सोनो�ाफी अनॅमलीसाठी बाहेर करावी 
लागते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सोनो�ाफीच्या संदभ�तील पीसीपीएनडीटी ॲक्ट मािहती असेल. सरसकट 
सोनो�ाफीसाठी बाहेर पाठिवता हे योग्य नाही. हे सवर् मािहती घेऊन करता का ? अशी िवचारणा 
केली. 

              
 



100 

त्यावर तत्कालीन आरोग्य अिधकारी यांनी होय, बाळात जन्मजात व्यंग आहे का हे 
पाहण्यासाठी पाठिवले जाते. डॉक्टरांच्या माफर् त सोनो�ाफी सेंटरची तपासणी केली जाते. सदर 
सोनो�ाफीसाठी रेिडओलॉिजस्ट लागतात. मा� ते पद आपल्याकडे नाही. आपल्याला ३ डी ची 
देखील मिशन लागते, मा� ती व्यवस्था देखील आपल्याकडे नाही.  

सिमतीने अनौपचारीक चच�त एक मिहला िरक्षामध्ये �सुत झाली असे सांगण्यात आले ही 
बाब गंभीर आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर तत्कालीन आरोग्य अिधकारी यांनी मिहला दसुऱ्या �सुतीसाठी �ग्ण्यालयात 
आली होती. पिहली �सुती नॉमर्ल झाली होती. त्या िठकाणी कायर्रत असलेल्या स्टाफने मिहला 
आल्यानंतर डॉक्टरांना फोन केला व मिहलेचे हाटर्िबट बरोबर नसल्याचे ितच्या लक्षात आले. 
यांनतर स्टाफने ईसीजी काढून आणण्यासाठी मिहलेला पाठिवले व त्यासाठी िरक्षा मागिवली. 
परंतु त्या मिहलेची िरक्षातच िडिलव्हरी झाली. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांची मािहती मिहलांना िमळावी यासाठी मिहती 
पु�स्तका काढण्यात आली आहे का, वृ�प�ात �िसध्दी देण्यात आली आहे का व िकती 
मिहलांनी या योजनांचा लाभ घेतला आहे ? ही मािहती पु�स्तका केवळ बचत गटांसदभ�तील 
आहे. महापािलकेतफ�  राबिवण्यात येणाऱ्या सवर् योजनांबाबतची मािहती पु�स्तका आहे का, 
आपण त्या संदभ�त वतर्मानप�ातून �िसध्दी िदली आहे का ? अशी िवचारणा केली. 

सिमतीने सकाळच्या अनौपचासरीक बैठकीमध्ये मिहला नगरसेिवकांनी मिहलांच्या 
स्वच्छतागृहांचा �श्न उप�स्थत केला होता. मिहलांसाठी सावर्जिनक स्वच्छतागृहे उपलब्ध 
नसल्यामुळे मिहलांना शाळेतील स्वच्छतागृहांमध्ये जावे लागते. असे त्यांचे म्हणणे होते. 
याबाबत नेमकी पिर�स्थती काय आहे ? �त्येक शाळेमध्ये मुलींच्या संख्येनुसार स्वच्छतागृहे 
आहेत का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत. 
िशक्षण हक्क अिधिनयमा�माणे सवर् शाळांमध्ये मुलींसाठी व मुलांसाठी स्वंत� स्वच्छतागृहे 
आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सिमतीकडे या संदभ�त त�ार �ाप्त झाली आहे. एका शाळेतील मुलींना दसुऱ्या 
शाळेतील स्वच्छतागृहांचा उपयोग करावा लागतो कारण त्यांच्या शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृहे 
नाहीत. सिमती काही शाळांना भेटी देणार आहे. त्यावेळी िनया�माणे स्वच्छतागृह सुिवधा 
उपलब्ध नाही, असे सिमतीच्या असे लक्षात आले तर मा� अडचणीत याल आिण अशा 
पिर�स्थतीत सिमतीला आपल्यािव�ध्द कारवाई �स्तािवत करावी लागेल. सी.एस.आर.फंडातून 
ही बांधकामे क�न घेऊ शकता. अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर आयुक्त यांनी िमरज येथील शाळेत स्वच्छतागृहाची अपुरी व्यवस्था होती. 
िजल्हािधकारी आिण िमळून काही एन.जी.ओंची बैठक घेतली. सी.एस.आर. अंतगर्त कामे 
करण्यासाठी अनेक लोक तयार झाले आहेत. �सुतीगृहाच्या इमारतीबाबत व बाजार भागामध्ये 
नसलेल्या व्यवस्थेबाबत काम सु� केले आहे. मिहला व बाल कल्याण सिमतीकडे आम्ही 
�स्ताव िदला होता व जागा अंितम क�न देण्याची िवनंती केली होती. ८ एन.जी.ओ. तयार 
आहेत. ही मोिहम आता सु� केली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने आयुक्त म्हणून आपण नगरसेिवकांना वेळ देत नाही का ? �त्येक �भागामध्ये 
नगरसेिवकांना आपण वेळ िदला तर त्यांच्या अडचणी त्याच स्तरावर सुटतील आिण िवषय 
महासभेपयर्त येणार नाहीत. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी नगरसेिवकांना पूणर् वेळ देतो. त्यांच्यासाठी राखीव वेळ ठेवला आहे. 
त्यांच्यासाठी उपलब्ध नाही असे होत नाही. काही मिहला नगरसेिवकांनी त्यांचे फोन �स्वकारले 
जात नाहीत, अशी त�ार केली होती. या संदभ�त सवर् अिधकाऱ्यांनी ओदश िदले 
आहेत.अिधकाऱ्यांनी काय�लयीन सुटीच्या िदवशी देखील फोन सु� ठेवावयाचे आहेत. 
भिवष्यात लोक�ितिनधींकडून त�ार आल्यास संबंिधत अिधकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. 
अशाही सूचना सवर् अिधकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने नगरसेिवकांना िनवडून येऊन तीन वष� झाली आहेत. त्यांनी सुचिवलेली िवकास 
कामे होत नाहीत. कचार गोळा करण्यासाठी डबे पुरिवले जात नाहीत, अशा �कारच्या त�ारी 
नगरसेिवकांनी केल्या आहेत. याबाबत आयुक्तांनी खुलासा करावा. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी याबाबत अनेक िदवसांपासून गोंधळ सु� होता. नगरसेिवकानंी 
सुचिवलेल्या कामांसाठी िनधी उपलब्ध क�न िदला गेला, टेंडर काढण्यात आले, वकर्  ऑडर्र 
देण्यात आली. परंतु कामे होत नव्हती. सन २०१३-२०१४ ते आजतागात पय�त �भाग सिमतीने 
जी कामे घेतली आहेत त्याची यादी मी मागिवली. �त्येक नगरसेिवकिनहाय सावर्जिनक 
बांधकाम िवभागाची िकती कामे आहेत, िकती रकमेची कामे झालेली आहेत, पाणी पुरवठयाची 
िकती कामे झाली आहेत, ही सवर् मािहती मी घेतली. माझ्याकडे ३८ �भाग आहेत व �त्येक 
�भागात २ नगरसेवक आहेत. आजपय�त सवर् �भाग िमळून एकूण ९१२ कामे करण्यात आली 
आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहला नगरसेिवकांच्या �भागागत कामे होत नाहीत. िनधी आपल्याला 
माचर्अखेरीस संपवायाचा आहे. ई टेंडिंरगमध्ये दोन मिहन्याचंा कालावधी जातो. मग आपण 
कामे कधी पूणर् करणार आहात. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी चौदाव्या िव� आयोगामधून खचर् झालेला नाही. त्यासंदभ�त 
महासभेचा अ�ाप ठराव झालेला नाही. असे सिमतीस सांिगतले. नगरसेिवकांनी हा मु�ा मांडला 

              
 



102 

होता त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांिगतले होते की, आयुक्तांकडे गेल्यावर कामे होतात. इतर 
अिधकांऱ्याकडून पाठपुरावा होत नाही असे त्या म्हणाल्या होत्या. ३८ वॉडर्मध्ये �व्दसदस्यीय 
पध्दत असल्यामुळे त्या वॉडर्मधील कामे ही पु�ष नगरसेवकांच्या वॉडर्मध्ये झाली आिण मिहला 
नगरसेिवकांच्या वॉडर्मध्ये झाली नाही असे म्हणता येणार नाही. म्हणून ३८ �भागांमध्ये ९१८ 
कामे झाली आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने संबंिधतांच्या िव�ध्द िशस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच मिहला व बाल 
कल्याणासाठी ठेवण्यात येणारी तरतुद दसुरीकडे वळवू नका एवढेच सांगावेसे वाटते. अशी 
सूचना सिमतीने केली. 

िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी आयकु्त सांगली महानगरपािलका यांनी 
खालील�माणे लेखी मािहती िदली :---- 

शासन धोरणानुसार सांगली, िमरज, कुपवाड महानगरपािलकेत महसूल व आस्थापना 
कक्ष वगळून एकूण अंदाज प�कांच्या ५ टक्के िनधी मिहला बाल िवभागासाठी राखून ठेवण्यात 
आलेला आहे. सभापती यांच्या वाहनासाठी व अंगणवाडी सेवकांच्या मानधनासाठी खचर् केलेला 
आहे. कारण मा. महासभा �. ५ ठराव �.११२ िवषयप� - एैन वेळी िद. १५/१०/२०१६ व मा. 
महासभा �मांक ठराव �मांक ६९ िवषय ४ िद. १९/११/२००८ सदरचा िवषय हा सामान्य 
�ाथिमक िशक्षण मंडळ यांचे िद. २२/०९/२००८ चे िवषयप� अवलोकनी घेवून केलेला आहे. 
त्यानुसार अंगणवाडी सेवक यांना मानधन देणेत येत होते. तसेच महासभा �मांक ७ ठराव 
�मांक १८९ िवषय �मांक १० िद. २०/०२/२०१० नुसार मिहला बाल कल्याण सिमती सभापती 
यांना वाहनाचा वाहनभ�ा देणेबाबत ठराव पािरत करण्यात आलेला होता. 

यापूव� करणेत आलेला खचर् खालील तक्त्यानुसार करणेत आलेला आहे. 
अ. 
�. 

लेखािशष�चे 
नाव 

सन 
२०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ 

१ बालवाडी 
सेिवकांना 
मानधन 
(B २२३२) 

७,९४,५०० ६,०७,००० १२,५१,००० २२,४७,००० 
 

१३,२८,००० 
 

२ �सूितगृहाम
धील 
�सुतीपुवर् व 
�सुतीपश्चात 
स्तर्ीयांना 
सकस आहार 
पुरवठा  

१,७५,२९४ 
 
 

१३,४६१ 
 

२,५२,०२० 
 

६७,९०० 
 

६३,१७५ 
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(B २२११) 
३. वाहन 

व्यवस्था 
(B २२०५) 

१,१३,१८८ 
 

९०,००० 
 

१,०५,४७२ 
 

१,१९,९१३ 
 

िनरंक 

 िटप: अनु�मांक १ मधील बालवाडी सेिवकें च्या मानधनामध्ये वाढ झालेने खच�च्या 
रक्कमेत वाढ झाली आहे. 

१) वर नमूद लेखािशष�मधील झालेला खचर् हा महानगरपािलकेच्या जनरल फंडातून 
टाकणेत आलेला आहे.त्या�माणे त्याचे िरकन्सलेशन करणेत आलेले आहे. 

२) उपरोक्त खचर् हा स�:�स्थतीत जनरल फंडातूनच करणेत येतो. 
सांगली मनपा सावर्ि�क िनवडणूक २०१३ आदशर् आचारसंिहता लागू झाल्यामुळे सन 

२०१३-१४ सालामध्ये स्थायी सिमती, मिहला बाल कल्याण सिमतीचे कामकाज होऊ शकले 
नाही. त्यामुळे मिहला बाल कल्याण सिमतीकडील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूरी घेणे 
आवश्यक होते. त्याची मान्यता घेता आलेली नाही. तसेच तात्कालीन महानगरपािलकेकडे 
जकात र� होवून एल.बी.टी सु� झाल्यामुळे उत्प�ाचे मुख्य स्तर्ोत असलेली जकातीचे उत्प� कमी 
झाल्यामुळे तसेच शासनाकडून बाधील खच�साठी अनुदान �ाप्त होत असल्यामुळे सदरचा िनधी 
मिहला बाल कल्याण सिमतीसाठी खचर् करणे अपुरा स्व�पात झालेला आहे. 

सन २०१४-१५ पासून ५ टक्के तरतूद केली जाते. त्याच�माणे अख�चत िनधी पुढील 
आ�थक वष�त धरणेत आलेला आहे. सध्या उपलब्ध �स्तावानुसार खचर् करणेत येत आहे. 

सन २०१४-१५ ते आजअखेर एकूण ९६,४२,२९१/- (शहा�व लाख बेचाळीस हजार 
दोनशे ऐक्या�व मा�) इतका खचर् करणेत आलेला आहे. 
अ. 
�. 

सन योजनेचे नाव तरतूद खचर् 

१ १५-१६ १) घटस्फोटीत पिरतक्या व गरजू 
मिहलांसाठी स्वयंरोजगार �िशक्षण 
२) मुलींच्यासाठी ज्युडो कराटे 
�िशक्षण 

२,२२,७०,०००/- ५,२९,५८६/- 

  १) मिहलांसाठी संगणक �िशक्षण 
२) मिहलांसाठी केटिंरग कुकींग 
३) वारांगगा मिहलांसाठी ब्युटी 
पालर्र �िशक्षण 

२,१९,६०,०००/- ४,१७,८५०/- 

  १) ई ल�नग 
२) मनपा शाळेतील मुलींसाठी 

४,४६,६०,०००/- ३,९४,८५५/- 
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अक्षर सुधारणा �िशक्षण 
  मिहला व मुलीसाठी ओपन िजम 

व खेळणी बसिवणे 
४,०५,००,०००/- ८३,००,०००/- 

आजअखेर एकूण खचर् ९६,४२,२९१/- 
सन २०१८-१९ अखेर व बालकल्याण सिमती यांचेकडील जेंडर बजेटमध्ये ५ टक्के 

�माणे िनधी ३,२२,००,०००/- (तीन कोटी बावीस लाख मा�) इतका िशल्लक आहे. 
तत्कालीन नगरपािलका आिण सध्याची महानगरपािलका अ�स्तत्वात आल्यानंतर 

२००२ मध्ये एकूण ४११ गाळे बाधण्यात आले. सदर गाळे हे िललाव पध्दतीने लाभाथ� 
यांना वाटप करण्यात आले. त्यावेळी महानगरपािलका के्ष�ातील राजवाडा चौक येथील 
असणारे गाळेमध्ये १) शालीनी पांडु�ग कांबळे २) मधुकांता �ेमचंद मोदी या मिहला 
लाभाथ�ना गाळे देण्यात आलेली आहेत. 

तत्कालीन महानगरपािलका अ�स्तत्वात असताना महानगरपािलकेच्या कायर्के्ष�ामध्ये 
गाळे धारकांची वाटप �ि�या पुणर् झाल्यानंतर शासनाचे ३० टक्के राखीव ठेवणेबाबतचे 
पिरप�क महानगरपािलकेस �ाप्त झालेले आहे. त्यानुसार नव्याने गाळे बांधण्यात 
आल्यानंतर ३० टक्के मिहलांसाठी आरिक्षत ठेवण्याची तजिवज इकडून करण्यात येईल. 
सध्या नवीन गाळे बांधकाम �स्ताव नाही. 

गाळे वाटप करताना मिहलांना कोणतीही सवलत देणेत येत नाही. 
महानगरपािलकेमाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या कल्याणकारी योजना व 

सवलती इ.बाबतची मािहती गरजु मिहलांना पोहचिवण्याचे काम महानगरपािलकेने 
खालील�माणे करण्यात आलेली आहे. 
अ.�. सन योजनेचे नाव तरतूद खचर् 

१ १५-१६ १) घटस्फोटीत पिरतक्त्या व 
गरजू मिहलांसाठी 
स्वयंरोजगार �िशक्षण २) 
मुलींच्यासाठी ज्युडो कराटे 
�िशक्षण (एकूण ५५० मुली 
व मिहला लाभाथ�) 

२,२२,७०,००० ५,२९,५८६ 

२ १६-१७ १) मिहलांसाठी 
संगणक �िशक्षण 

२) मिहलासंाठी 
केटिंरग कुकींग 

३) वारांगणा 
मिहलासाठी ब्युटी 

२,१९,६०,००० ४,१७,८५० 
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पालर्र �िशक्षण (एकूण 
१८६ मुली व मिहला 
लाभाथ�) 

३ १७-१८ १) ई ल�नग 

२) मनपा शाळेतील 
मुलीसाठी अक्षर 
सुधारणा �िशक्षण 

४,४६,४१,००० ३,९४,८५५ 

४ १८-१९ मिहला व मुलीसाठी 
ओपन िजम व खेळणी 
बसिवणे 

४,०५,००,००० ८७,००,००० 

 आज अखेर एकूण खचर् …  ९६,४२,२९१ 
 

महानगरपािलकेमाफर् त राबिवण्यात येणाऱ्या मिहलांच्या कल्याणकारी योजना व 
सवलती इ.बाबतची मािहती गरजू मिहलांच्या पोहचिवण्याचे काम महानगरपािलकेमाफर् त 
करण्यात आलेले आहे. तसेच त्या संदभ�त �सार माध्यम, वतर्मानप�ातून जािहरात 
िदलेल्या आहेत. 

शाळांमध्ये मुलभूत सुिवधाबाबतचे िनकष ठरिवणेबाबत िदनांक २९ जून, २०१३ चे 
मा.शासन पिरप�क लगत केले आहे. महाराष्� �ाथिमक िशक्षण पिरषद, मंुबई या 
काय�लयाकडून शासन िनणर्यामध्ये नमूद िनकषानुसार शाळांना सन २०१२-१३ पासून 
आजअखेर एकूण १० स्वच्छतागृह शाळा िनहाय बांधकामे मंजुर करणेत आलेली आहेत. 
तसेच महानगरपािलका के्ष�ातील एकूण ५० शाळांमध्ये मुला मुलींसाठी स्वतं� 
स्वच्छतागृह उपलब्ध आहेत याबाबतची स��स्थती खालील�माणे तपिशलानुसार सादर 
केलेली आहे. 

महानगरपािलका आयुक्तसो. यांचे अिधपत्याखालील खाते�मुख यांना मनपा शाळा 
द�क देवून सदर शाळेमध्ये मुलांची पटसंख्या वाढिवणे त्याच�माणे आवारामध्ये मुताऱ्या 
शौचालय यांची व्यवस्था करणेत आलेली आहेत. सदर मुताऱ्यावर व शौचालय 
बांधणेबाबत िस.एस.आर.िनधीमधून खचर् करणेत आलेला आहे. त्याच�माणे शाळेच्या 
आवारामध्ये सुभोिभकरण करणेच्या �ष्टीकोणातून फुलझाडे लावणेची मोिहम रािबवणेत 
आलेली आहे व ती कायर्रत आहे. 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 
सांगली महानगरपािलकेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने 

िदनांक ५ सप्टेंबर,२०१८ व िदनांक ८ जानेवारी,२०१९ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात 
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आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने शासन धोरणानुसार �त्येक महानगरपािलकेत महसूली आिण 
आस्थापना खचर् वगळून अंदाजप�काच्या ५ टक्के िनधी मिहला बाल िवभागासाठी राखून 
ठेवण्यात येतो. सदर िनधी सभापतींच्या वाहनांसाठी व अंगणवाडी सेिवकांच्या मानधनासाठी 
खचर् करण्याची काय कारणे आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी हा खचर् पूव� झालेला आहे. २०१६ च्या जीआर �माणे 
खचर् व्हायला पािहजे होता परंतु तो खचर् या िनधीतून झालेला आहे. ही �ुटी आहे, त् या �ुटीची 
द�ुस्ती करीत आहोत. महासभेने ठराव केले होते. ठराव पूव� केले होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने महासभेने ठराव केले असतील तर त्यांना अडिवले पािहजे होते. मा� त्यावेळी 
जे चुकीचे झाले आहे, त्याची जबाबदारी कोणावर ठरवली आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी आता थांबिवले आहे. तत्संदभ�त ठरिवले आहे. 
ज्या�कारे खचर् झाला आहे, त्या खच�ची शहािनशा क�न जबाबदारी िन�श्चत करीत 

आहोत. 
सिमतीने िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ ला सिमतीची भेट झाली होती. आता सन २०१८ 

सु� आहे. अजुनपय�त तत्संदभ�त कायर्वाही का झाली नाही ? कायर्वाही करीत आहोत असेच 
फक्त उ�र देत आहात. याचा अथर् काय समजायचा ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी कायर्वाही करीत आहोत. ठराव र� क�न घेत आहोत, 
लूपहोल रािहले आहेत, असे यापुढे होणार नाही, याची पूणर् काळजी घ्यायची आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने महासभेचे धोरण असेल, या सवर् बाबी मान्य आहेत. मा� जर 
अंदाजप�का�माणे मिहलांसाठीची ५ टक्क्यांची तरतूद ठेवली नसेल तर ते योग्य नाही. बाकीच्या 
सवर् बाबींसाठी शासन िनणर्य असतात, अनेक वेळा शासन िनणर्यावर बोट ठेवून काम करता, 
मग मिहलांसाठी ५ टक्के िनधी ठेवण्याची अट असतानाही त्या�माणे का कायर्वाही करीत नाही, 
तेथे का पळवाटा शोधता ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी या मिहन्यात कायर्वाही करतो. 
 सिमतीने मुलांसाठी व मुलींसाठी स्वच्छतागृहे बांधणे बंधनकारक आहे. तत्संदभ�त 

मािहती देण्यात यावी. िशक्षण हक्क अिधिनयमा�माणे सवर् शाळांमध्ये मुलींसाठी आिण 
मुलांसाठी स्वतं� स्वच्छतागृहे बांधणे बंधनकारक असताना महानगरपािलकेच्या शाळांमध्ये 
मुलां-मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत. तसेच पाण्याची कोणतीही सोय नसण्याचे कारण काय  
आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी स्वच्छ भारत अिभयानामध्ये याची पूणर् काळजी घेतली 
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आहे. िनकष आहे की, ६० िव�ाथ्य�मागे २ युिरनल आिण १ लॅटिरन असावे. त्या�माणे तेथे 
बांधलेले आहे. सध्या असलेल्या संख्ये�माणे मुलींसाठी ७५ स्वच्छतागृहे आहेत आिण 
मुलांसाठी ६८ स्वच्छतागृहे आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने शाळा िकती आहेत ? �त्येक शाळेमध्ये स्वच्छतागृह आहे का ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी शाळा ५० आहेत. शाळेमध्ये स्वच्छतागृह आहेत. 
 सिमतीने मनपाच्या ५० शाळा आहेत. �त्येक शाळेत िकती सीट आहेत, मुलींसाठी 

स्वतं� आहेत का की एक� आहेत ? �त्येक शाळेत िकती आहेत ?अशी िवचारणा केली. 
त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी मुलींसाठी स्वतं� आहेत. मुलांसाठी ६८ आहेत तर 

मुलींसाठी ७५ आहेत आिण त्या वेगवेगळ्या िठकाणी आहेत. पु�स्तकेत िलिहले आहे की, 
मनपा शाळा �मांक १, सांगली येथे मुलांसाठी २ व मुलींसाठी ३ आहेत. मनपा शाळा �मांक २, 
सांगली येथे मुलांसाठी २ व मुलींसाठी १ आहे. शाळािनहाय यादी िदली आहे. 

 सिमतीने मिहला व बालिवकास िवभागाच्या िनधीच्या तरतुदी�माणे ५ टक्के िनधी खचर् 
करणे आवश्यक असताना २०१३-१४ व २०१४-१५ या वष�त िनधी खचर् न करण्याची कारणे 
काय आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी २०१३-१४ व २०१४-१५ ला महानगरपािलकेत जकात 
बंद होऊन, एलबीटी सु� झाल्यामुळे आ�थक अडचण िनम�ण झाली होती. त्यामुळे २०१४-१५ 
मध्ये खचर् िनरंक आहे. त्यानंतर सुध्दा ५ टक्के �माणे खचर् झालेला नाही. कारण त्यावेळी 
मिहला व बालकल्याण सिमतीमध्ये कोणत्या बाबींवर िकती खचर् करावा या बाबतचे धोरण 
ठरलेले नव्हते. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने जर एक-दोन बॅचेसना �िशक्षण िदले असेल तर �पये ५,६९,५००/-इतका खचर् 
कसा होऊ शकतो ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी केवळ ज्युडो कराटे �िशक्षणाच्या बॅचेस घेतल्या नाही 
तर ई-लिन�गच्या काही बॅचेस होत्या, मुलींसाठी अक्षर सुधार कायर्�म इत्यादी �िशक्षण कायर्�म 
राबिवले होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने परंतु सादर केलेल्या लेखी मािहतीमध्ये ज्युडो कराटे �िशक्षण कायर्�मावर 
�.५,६९,५००/- इतका खचर् झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. िकती मुलींना ज्युडो कराटेचे 
�िशक्षण िदले ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी सध्या �िशक्षण िदलेल्या मुलींची संख्या माझ्याकडे 
नाही. परंतु िविवध �िशक्षणाच्या बॅचेस झालेल्या आहेत. �ाफ्ट �िशक्षण, पसर् मेकींग, ब्युटी 
पालर्र कोस�स असे अनेक कोस�स घेतलेले आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 
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 सिमतीने मिहलांच्या �सुतीगृहाची दयनीय अवस्था होती, सध्या त्या �ग्णालयाची काय 
�स्थती आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी पूव� त्या िठकाणी �सुतीगृहामध्ये बऱ्याचशा सुिवधा 
अिजबात नव्हत्या. उदाहरणाथर् लाईटची सुिवधा, इन्व्हटर्र, फोन इत्यादी सुिवधा नव्हत्या. मी दीड 
वष�पूव� त्या िठकाणी �जू झाले. त्या िठकाणी इन्व्हटर्र, फोन इत्यादी बेिसक सुिवधा उपलब्ध 
क�न िदलेल्या आहेत. परंतु या व्यितिरक्त इमारतीमध्ये ज्या सुधारणा आवश्यक आहे िंकवा 
ज्या पध्दतीने �म्स, हॉल िंकवा दोन-तीन िदवस राहण्याची व्यवस्था झालेली नाही. परंतु 
बऱ्याचशा बेिसक गोष्टी पूणर् क�न घेतलेल्या आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने त्या �ग्णालयात आता तरी स्तर्ी रोग तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत काय ? त्या 
महापािलकेच्या नगरसेिवकांनी आिण स्थािनक लोकांनी सिमतीकडे त�ार केली होती की, त्या 
�सुतीगृहात मिहला डॉक्टरची सोय नाही. मिहलांवर शस्तर्ि�या करावयाची असेल तर दसुरीकडे 
पाठवावे लागते. एवढेच नव्हे तर त्या दवाखान्यात आलेल्या गरोदर मिहलेला �सुतीच्या कळा 
आल्यानंतर ितला िरक्षातून जवळच्या �ग्णालयात पाठिवण्यात येते. अनेकदा त्या मिहलेची 
िरक्षामध्येच �सुती होते. ही बाब नगर िवकास िवभागाला माहीत आहे काय ? त्या िठकाणी स्तर्ी 
रोग तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे नस�सला �सुती करण्यास सांिगतले जाते. अनेकदा िसझरीन 
करताना मिहला मृत्यू पावतात. कारण नस�सला िसझरीन येतच नाही. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी त्या �ग्णालयात िसझरीन होत नाही. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने स्तर्ी रोग तज्ज्ञ डॉक्टरचे पद भरण्यासाठी महानगरपािलकेने नगर िवकास 
िवभागाकडे �स्ताव सादर केला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी अजूनपय�त �स्ताव पाठिवलेला नाही. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने स्वच्छ सव�क्षणामध्ये बंधनकारक आहे म्हणून या गोष्टी पूणर् केल्या आहेत 
काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी तसे नाही. परंतु शाळांमध्ये आता बऱ्याच सुधारणा 
केल्या आहेत.असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने सांगली महापािलकेमध्ये कचऱ्याचा �श्न सुध्दा गंभीर आहे. या �श्नातून मागर् 
काढण्यासाठी काय कायर्वाही केली आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी काही बचत गटांना सॅ�ीगेशनचे काम देण्याच्या 
बाबतीत कायर्वाही केली आहे. यासाठी आवश्यक �िशक्षण कायर्�म आयोिजत करीत आहोत. 
तसेच उ�ोजकता �िशक्षणावर जास्त भर देत आहोत. कारण केवळ �िशक्षण देऊन मिहलांना 
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पुढे काहीच करता येत नाही. डीपीआरमध्ये पायाभूत सुिवधा उदाहरणाथर् �ग्णालयात बेिसक 
सुिवधा नाहीत. िनधीची तरतूद आहे परंतु तो िनधी कशा�कारे खचर् करावा हे ठरलेले नव्हते. 
त्यामुळे हा िनधी खचर् करण्याच्या संदभ�त िनयोजन केले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहला बचत गटांना गाळे िमळण्यासाठी काय केले ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी फार पूव� दकुान गाळे होते, त्यापैकी फक्त दोन 

मिहलांना गाळे िदले होते. हे गाळे िरझव्ह�शन ठेवून िदले नव्हते. त्या मिहलांनी िनिवदा �ि�येमध्ये 
भाग घेतला होता त्यामध्ये त्यांना ते िमळाले होते. त्यानंतर गाळे बांधलेले नाहीत. त्यामुळे वाटप 
झालेले नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने सांगली महानगरपािलका के्ष�ात िकती शौचालये आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी ६१ आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 
 सिमतीने शासन धोरणानुसार �त्येक महानगरपािलकेत महसूल व आस्थापना कक्ष 

वगळून एकूण अंदाजप�कांच्या ५ टक्के िनधी मिहला बाल िवभागासाठी राखून ठेवण्यात 
आलेला िनधी अन्य िठकाणी वापरण्यात आला. शासन िनणर्यानुसार खचर् का करण्यात आला 
नाही ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त यांनी अथर्संकल्पामध्ये २२३५, २२३२, २२११ आिण २२०५ असे 
एकूण चार शीषर् आहेत. त्यापैकी २२३२, २२११ आिण २२०५ या तीन शीष�मधील िनधी खचर् 
करण्यात आला होता. त्या संदभ�त आके्षप घेतल्यानंतर ती कामे र� केली होती. हा 
महानगरपािलकेचा िनधी असून शासनाचा काहीही िनधी नाही. हा सवर्साधारण फंडामधील िनधी 
आहे. त्यामुळे ते शीषर् र� केले. २२३५ या सवर्साधारण शीष�मधून िनधी खचर् करीत 
आहोत. आता महानगरपािलका स्तरावर हे सवर् र� केलेले आहे. पूव� जो ठराव झाला होता त्या 
आधारावर हा िनधी खचर् करण्यात येत होता तो ठराव र� करण्याबाबत नोट पाठिवत आहोत. जो 
िनधी खचर् झाला तो िरॲ�ॉि�एशन क�न हा िवषय संपिवलेला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहलांसाठी असलेल्या कोणकोणत्या योजनांवर खचर् केलेला आहे ? अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी मिहलांसाठी संगणक �िशक्षण, केटिंरग, कुकींग, ब्युटी पालर्र, 
महानगरपािलका शाळांमध्ये ई-लिन�ग संच िदलेले आहेत. जेथे व्यायामाची काहीही सोय नाही 
तेथे ओपन िजम िदलेली आहे. लहान मुलांसाठी खेळणी िदलेली आहे. या भागात एमआयडीसी 
आहे. तसेच सांगली शहरात खादीचा व्यवसाय मो�ा �माणात आहे. तसेच काही टेक्स्टाईल 
युिनटस आहेत त्यांच्याशी टाय-अप क�न मिहलांना �िशक्षण देऊन त्यांना तेथे काम कसे 
िमळेल याचे िनयोजन क�न मिहलांना रोजगार उपलब्ध क�न िदलेला आहे. त्यािशवाय �ॅन्डींग 
कसे करावे याचे �िशक्षण िदलेले आहे. आमच्या येथे स्टार नावाची कंपनी आहे. राज्यात 

              
 



110 

प्लास्टीक बंदी करण्यात आल्यामुळे मिहला बचत गटामाफर् त मो�ा �माणात कापडी िपशव्या 
बनिवण्याचे काम सु� आहे.  

 इचलकरंजी येथे कापडाचे �ोडक्शन होते तेथून वेगवेगळ्या िंकमतीचे कापड घेऊन 
बचत गटामाफर् त कापडी िपशव्या बनिवण्यात येतात. या कापडी िपशव्यांची िंकमत चार 
�पयांपासून दीडशे ते दोनशे �पयांपय�त आहे. भाजी ठेवण्यासाठी मो�ा कप्प्याच्या िपशवीची 
िंकमत १५० ते २०० �पये आहे. तर िडझाईन िपशवीची िंकमत ४० ते ५० �पये आहे. मिहला 
बचत गटांना कोठून कापड घ्यायचे हे सांिगतलेले आहे. मिहलांना ४० ते ५० �पये िमळतात. 
असे सिमतीस सांिगतले 

 सिमतीने मिहला बचत गटांनी बनिवलेल्या कापडी िपशव्यांच्या िव�ीसाठी त्यांना जागा 
उपलब्ध क�न देण्यात येते काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी तीन शहरांमध्ये स्टॉल्स उपलब्ध क�न िदलेले आहेत. स्टार कंपनीचे 
�ॉडक्शन आमच्या भागात मोठया �माणात सु� आहे. त्या कंपनीची उलाढाल जवळपास एक 
हजार कोटी �पयांपय�त आहे. त्यांच्याकडून िपशव्या तयार करण्यासाठी खादीचा तागा खरेदी 
क�न िदला जातो. तसेच त्या िपशव्या तयार करीत असताना त्यावर स्टार कंपनीचे �ँडींग टाकून 
त्यांच्याकडूनच त्या िपशव्या िवकत घेतल्या जातात. त्यामुळे त्यांना डायरेक्ट माक� ट िमळाले आहे. 
तसेच सिमतीने सांिगतल्या�माणे मॉलसमवेत बैठक सुध्दा घेतली होती. मिहला तेथे स्वत: जाऊन 
िपशव्या िवकत असतात. परंतु त्याकिरता त्यांना कमी माज�न िमळते. आता प्लॅस्टीकबंदीमुळे आता 
त्यांना अितशय चांगला �ितसाद िमळत आहे. डी माटर् मॉलचे स्वत:चे �ॉडक्शन असल्यामुळे ते 
मिहला बचतगटांकडून अशा �कारचे �ॉडक्ट कमी �माणात खरेदी करीत असतात. तसेच ते �ॉडक्ट 
िवकत घेत असताना त्यावर ते स्वत:चा िंसबॉल टाकून िवकत घेत असतात. या संदभ�त सिमतीने 
केलेल्या सूचने�माणे आम्ही कायर्वाही करतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने त्यावर दबाव असल्यािशवाय मिहला बचत गटांना कं�ाट िमळू शकणार नाही. 
मिहला बचत गटातील मिहला जास्त िशिक्षत नसल्यामुळे त्यांना अशा �कारचे कं�ाट 
िमळण्यासाठी कोणाच्या तरी सपोटर्ची गरज पडणार आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी मिहला बचत गटांकडून लहान मुलांकिरता आवश्यक असलेली 
दपुटी तयार केली जातात. तसेच स्वच्छ भारत अिभयानाअंतगर्त सागंलीमध्ये घरगुती कंपोस्टची 
कामे सु� केली आहेत. गाईचे गोमु� आिण शेणापासून कल्चर तयार केले जाते. त्याकिरता एका 
�ममध्ये िविशष्ट रेशोमध्ये माती तसेच घरातील कचरा बारीक क�न टाकल्यास त्याचे खत 
तयार केले जाते. या संदभ�त मिहलांना �िशक्षण िदले व त्यानंतर बचत गटाच्या मिहलांनी त्याचे 
�ँडींग केले आहे. एका संचाकिरता ३०० �पये खचर् येतो. तसेच ते त्यांच्याकडून साडेतीनशे ते 
तीनशे पंच्या�र �पयांना िवकले जाते. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने बचत गटांना िकती अनुदान देत आहात ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उपायुक्त यांनी राष्�ीय शहरी रोजगार अिभयानाअंतगर्त मिहला बचत गटांकिरता 

अनुदान िमळत असते. त्या अंतगर्त एक मिहला बचतगट स्थापन केल्यानंतर त्यांना १० हजार 
�पये िदले जातात. मिहला बचत गटांना एएलएफ अंतगर्त ५० हजार �पयांचे अनुदान िदले जाते. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सांगलीमध्ये मोठया �माणात हळदीचे उत्पादन होत असल्यामुळे त्याकिरता 
मिहला बचत गटांना काही कामे िदली आहेत का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर आयुक्त यांनी हळदीकिरता आवश्यक असलेल्या कापडी िपशव्या मिहला बचत 
गटांमाफर् त िदल्या जातात. त्याकिरता �ी िरक्वीसाईट याचा अथर् त्यात �ँडींग आहेत. त्यांचे 
लायसेन्सी आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहला बचतगटामाफर् त सुध्दा त्याचे �ँडींग होऊ शकते. मिहला बचतगट 
चांगली कामे करीत असतात. तसेच ज्या िठकाणी उत्पादन होते तेथे ते िवकले जात नसल्यामुळे 
सांगलीमधील हळद बाहेर िवकता यावी याकिरता आपण त्या मिहला बचतगटांना इतर� मिहला 
बचत गटांशी टायअप सुध्दा क� शकतात. अशा�कारे कायर्वाही केल्यास आम्हाला सुध्दा 
मंुबईमध्ये सांगलीतील हळद िमळू शकेल. या संदभ�त योग्य ती कायर्वाही करावी अशा 
�कारच्या सूचना केल्या. 

 त्यावर आयुक्त यांनी सिमतीच्या िनदेशानुसार यासंबंधी कायर्वाही केली जाईल. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने िशक्षक हक्क अिधिनयमा�माणे सवर् शाळांमध्ये मुली आिण मुलांसाठी स्वतं� 
स्वच्छतागृहे बांधणे बंधनकारक असताना सुध्दा महानगरपािलकेच्या शाळांमध्ये मुला व 
मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत. तसेच पाण्याची कोणतीही सोय नसण्याची कारणे काय आहेत व 
त्यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली आहे ? सिमतीने सांगली महानगरपािलकेला २०१५ 
मध्ये भेट िदली होती. त्यानंतर सिमतीने अनेक महानगरपािलका व िजल्हा पिरषदांना भेटी 
िदलेल्या आहेत. परंतु सांगली येथील महानगरपािलकांच्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे उपलब्ध 
नसल्याची बाब सिमतीकिरता आश्यचर्कारक होती. सिमतीने तेथे भेट िदल्यानंतर त्या शाळांमध्ये 
स्वच्छतागृहे नसल्याची बाब सिमतीच्या िनदशर्नास आली होती. या संदभ�त स�:�स्थती काय 
आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त यांनी सांगली महानगरपािलकेच्या एकूण ५० शाळा असून त्यावेळी 
काही शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नव्हती ही वस्तु�स्थती होती. सन २०१६ मध्ये स्वच्छता सव्ह� सु� 
झाल्यानंतर त्यात असे पॅरािमटर होते की, स्वच्छ शाळा कोणत्या आहेत व त्या शाळांमध्ये पाणी 
पुरवठयासमवेत मुले आिण मुलींसाठी शौचालये उपलब्ध आहेत का ? त्यामुळे सन २०१६ ते 
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२०१७ या काळात शाळांमध्ये मोठया �माणात शौचालये बांधण्यात आली. ५० शाळांमध्ये 
मुलांकिरता ६८ आिण मुलींकिरता ७५ शौचालये उपलब्ध आहेत. तसेच सध्या ५० शाळांमध्ये 
मुले आिण मुलांसाठी स्वतं�पणे स्वच्छतागृहे उपलब्ध आहेत. तसेच तेथे पाणी सुध्दा उपलब्ध 
आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सन २०१६ मध्ये मी आयुक्त पदाचा कायर्भार स्वीकारल्यानंतर महानगरपािलकेच्या ५० 
शाळांचा िवकास करण्याकिरता �त्येक अिधकाऱ्यांकडे शाळा द�क देण्यात आल्या. त्याकिरता 
लोकांकडून वगर्णी घेण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या होत्या. दोन वष�च्या काळात सदर 
कामाकिरता लोकांकडून ८० लाख �पये िमळाले. त्यातून अनेक शाळांना रंग देण्यात आला. 
तसेच त्यात शाळांमधील शौचालये तयार करणे हे मुख्य काम होते. त्यानुसार �त्येक शाळांमध्ये 
मुले आिण मुलींसाठी स्वतं� शौचालये बांधण्यात आली आहेत. 

 सिमतीने सॅनेटरी पॅड, सॅनेटरी िडस् पोझल मशीन, व्हेडींग मशीन बाबत शाळांमध्ये 
कशा�कारची सोय करण्यात आली आहे ? आिण सॅनेटरी पॅडचे िरिफिंलग कोणाकडून केले 
जाते ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी शाळांमध्ये सॅनेटरी व्हेडींग मशीन बसिवण्याची कायर्वाही सु� 
आहे. लुल्ला फाऊंडेशन यांनी ३ हजार �पयांमध्ये इन्सीलेटर तयार केलेले आहे. �त्येक 
शाळांमध्ये इन्सीलेटर बसिवण्याची कायर्वाही सु� आहे. शाळांमध्ये तेथील मिहला 
िशिक्षकांकडून पॅडचे िरिफिंलग केले जाते. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने शाळांमधील व्हेडींग मशीनमधील पॅड संपल्यानंतर त्याचे कोणाकडून तरी 
िरिफिंलग करणे आवश्यक आहे. अन्यथा फक्त व्हेडींग मशीन बसवून उ�ेश साध्य होणार नाही. 
त्यासंबंधीचे कं�ाट कोणाला देण्यात आले आहे ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उपायुक्त यांनी या संदभ�त कोणाकडेही कं�ाट देण्यात आलेले नाही. सध्या 
शाळांमध्ये पॅड िरिफिंलगची व्यवस्था नसल्यामुळे सिमतीने िदलेल्या िनदेशानुसार त्यासंबंधी 
कायर्वाही केली जाईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहला व बालिवकास िवभागासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ५ टक्के िनधी 
सभापती यांच्या वाहनांसाठी व अंगणवाडी सेिवकांच्या मानधनासाठी खचर् केला जात होता. 
याबाबतची स��स्थती काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यानंी मघाशी आयुक्त साहेबांनी सिमतीला िदलेल्या मािहतीनुसार सदर 
िनधी ३ हेडमध्ये खचर् केला जात होता. त्याकिरता महासभेने ठराव केले होते. आता ते र� 
करण्यात आले आहेत. तसेच त्यावेळी ३ हेडवरील झालेला खचर् िरकन्साईल क�न जनरल 
िनधीमध्ये टाकलेला आहे. तसेच त्या पध्दतीने आता िनधी खचर् करणे बंद करण्यात आले आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने काही नगरसेिवकांनी त्यांच्या वॉडर्मध्ये कचऱ्याची िवल्हेवाट योग्य�कारे 
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लावली जात नसल्यासंबंधी सिमतीकडे त�ारी केल्या होत्या. त्या बाबतची स��स्थती काय  
आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त यांनी सांगली महानगरपािलकेच्या कायर्के्ष�ात साधारणत: २२० मे.टन 
कचरा तयार होत असतो. तसेच आता आम्ही सेल्फ कन्टेंट कम्पोस्टींग युिनट तयार क�न त्याचे 
५ हजार घरांमध्ये वाटप केलेले आहे. त्यामुळे आता २२० मे.टन कचऱ्याच्या तुलनेत  
१९० मे.टनच्या दरम्यान कचरात जमा होत आहे. सेल्फ कम्पोस्टींग युिनटमुळे कचऱ्याचा 
कोणताही वास न येता चांगल्या �कारे खत तयार केले जाते. सदर युिनट माझ्या घरात सुध्दा 
बसिवण्यात आले आहे. तसेच त्यातून तयार झालेले खत २० हजार �पये टन दराने िवकले 
जाते. ती रक्कम महानगरपािलकेकडे जमा आहे. आता आम्ही नव्याने ४० िरक्षा घंटा गाडी घेत 
आहोत. त्यामुळे फे�ुवारी मिहन्यापूव� सांगली महानगरपािलकेमध्ये ८० िरक्षा घंटा गाडी कायर्रत 
राहू शकतील. त्यामुळे शहरांमधील कचरा िरक्षा घंटा गाडयांमाफर् त डंम्पींग �ाऊंडमध्ये पाठिवला 
जाईल. तेथे आम्ही कचऱ्याकिरता �ोसेिंसग युिनट टाकलेले आहे. िमरज येथे २ से�ीगेशन प्लांट 
टाकण्यात आलेले आहेत. त्याची एका िदवसाला १०० मे.टन इतकी क्षमता आहे. त्यातून 
जवळपास एक हजार टनाची खत िव�ी केली आहे. त्यामुळे कचरा िवल्हेवाटच्या संदभ�त 
मोठया त�ारी िंकवा �श्न िनम�ण होत नाहीत. सिमतीने भेट िदली त्यावेळी स्थािनक नागिरकांनी 
कचऱ्याची िवल्हेवाट योग्य�कारे होत नसल्यामुळे एनजीपीमध्ये महानगरपािलकेच्या िवरोधात 
त�ार दाखल केली होती. त्यावेळी एनजीपीने महानगरपािलकेचा जवळपास ४२ कोटी �पयांचा 
िनधी ब्लॉक क�न ठेवला होता. एनजीपीने महानगरपािलकेला िदलेल्या डायरेक्शननुसार सन 
२०१७ मध्ये िडसेंबर, २०१७ मध्ये सवर्साधारण सभेने मंजुरी िदली. तेव्हा महानगरपािलकेकडे 
वाहनांची संख्या कमी असल्यामुळे वाहने खरेदी करण्यास सु�वात केली. सन २०१८ मध्ये 
महानगरपािलकेकडे बऱ्यापैकी वाहने उपलब्ध झालेली आहेत. महानगरपािलकेकडे सध्या 
सॉिलड वेस्ट मॅनेजमेंटकिरता ५७ कोटी �पयांचा िनधी िशल्लक आहे. असे सिमतीस सांिगतले.  
 सिमतीने एक गभर्वती मिहला �सुतीकिरता आल्यानंतर ितचे हाटर् बीट वाढल्यामुळे व्यवस्था 
नसल्यामुळे त्या मिहलेला िरक्षामध्ये दसुऱ्या �ग्णालयात पाठिवण्याची व्यवस्था करण्यात 
आली. परंतु त्या मिहलेची िरक्षामध्ये �सुती झाली. त्या घटनेबाबत सिमतीकडे अहवाल 
पाठिवला जाईल असे सिमतीला आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु अ�ाप त्याबाबतचा अहवाल 
सिमतीकडे सादर केलेला नाही. ही घटना हलगज�पणामुळे घडली होती. आज सदर अहवाल सादर 
केला आहे का ? व त्यासंबंधी चौकशी करण्यात आली आहे का ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर आयुक्त यांनी नाही. सदर घटना �जू होण्यापूव� घडली होती. आम्ही  
२ िदवसांमध्ये यासंबंधी कायर्वाही करतो.  

 सिमतीने या संदभ�त तेथील �ग्णालयातील स्टाफ कायर्वाही करीत नसल्यास आपण 
ऑननरी स्तर्ी रोग तज्ज्ञ ठेवावेत. अशा सुचना केल्या. 

 त्यावर आयुक्त यांनी येथे २ स्तर्ी रोग तज्ज्ञ कायर्रत आहेत. तसेच आतापय�त येथे 
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मिहलांचे सीझिंरग होत नव्हते. महानगरनगपािलकेसमोर �सुतीगृह उपलब्ध आहे. अनेक वेळा 
स्तर्ी �ग्णांच्या बाबतीत काही �श्न िनम�ण झाल्यास तेथून िजल्हा �ग्णालय एक िक.मी. अंतरावर 
आहे. त्यामुळे तशी कायर्वाही केली जात होती. सदर �करणाची सिवस्तर चौकशी करतो व 
त्याचा अहवाल सिमतीस सादर करतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने शाळांच्या स्वच्छतागृहांचा �श्न िनकाली काढल्याबाबत मािहती िदली, परंतु 
महानगरपािलकेतील स्वच्छतागृहांची काय पिर�स्थती आहे ? तेथे आलो त्यावेळी िदसून आले 
की, स्वच्छतागृहे व्यव�स्थत नाहीत. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपायुक्त यांनी आता स्वच्छतागृहे व्यव�स्थत आहेत. िमरज काय�लयामध्ये 
देखील चांगली व्यवस्था आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
अिभ�ाय व िशफारशी :---- 

सिमतीने सांगली महानगरपािलकेला भेट देवून शासन धोरणानुसार महानगरपािलकेत ३ 
वष�चे वा�षक अंदाजप�क सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ या वष�तील 
अंदाज�काबाबत िवचारणा केली असता त्याबाबत �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने आिण 
िदनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ व िदनांक ०८ जानेवारी, २०१९ रोजी साक्षीच्या वेळी सादर करण्यात 
आलेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने तरतुद करण्यात आलेल्या िनधीच्या केलेल्या खच�बाबत 
िवचारणा केली असता, सांगली महानगरपािलका आयुक्त यांनी महानगरपािलकेचे गत ३ वष�चे 
अंदाजप�कामध्ये सन २०१२-१३ मध्ये �पये ३०५.१८ कोटी, सन २०१३-१४ मध्ये �पये 
४०५.३५ कोटी, सन २०१४-१५ मध्ये ४७२.२५ कोटीची तरतुद करण्यात आली होती. त्यामध्ये 
सन २०१२-१३ मध्ये मंजुर िनधी �.६९,५०,०००/- असून खचर् झालेला िनधी हा �.१२,१३,५०३/-
, सन २०१३-१४ मध्ये मंजुर िनधी ४५,७५,००/- खचर् झालेला िनधी १६,४५,८४३/- सन 
२०१४-१५ मंजुर िनधी �. ३६,३०००/- खचर् झालेला िनधी १,६८,४४८/- एवढा आहे. 

मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी महानगरपािलकेच्या अंदाजप�काच्या एकूण ५ 
टक्के िनधीची राखून ठेवला जातो तो खचर् केला का याबाबतची मािहती �ावी अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, त्यावर आयुक्त यांनी सन २०१२-१३ या वष�चे एकूण बजेट ३०५.१८ 
कोटी असून मिहला व बालकल्याण सिमतीसाठी �.६९,५०,०००/- एवढी तरतुदी करण्यात 
आली होती. असे सिमतीस सांिगतले. त्यावर सिमतीने ही तरतुद करण्यात आली असली तरी 
केवळ �.१२,१३,५०३/- एवढा खचर् केला आहे. त्यामधील मोठा खचर् �.१,०९,१६/- 
मा.सभापतींच्या वाहन खरेदीसाठी आिण �.५,१९,५००/- एवढा खचर् बालवाडी सेिवकें च्या 
मानधन वाटपासाठी केलेला आहे. वास्तिवक पाहता बालवाडी सेिवकांच्या मानधनावरील खचर् 
िशक्षण िवभागाकडून केला जातो. तो मिहला व बाल िवकास शीष�िमधून का केला ? 

�िसध्दीसाठी १६२०/- एवढा खचर् केला आहे. ही �िसध्दी देखील या शीष�मधून करावयाचा 
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नसतो. चुकीच्या पध्दतीने खचर् केला आहे. शासन िनणर्य िदनांक ८ नोव्हेंबर, २०१० चे उल्लंघन 

केले आहे, हे खरे आहे का ? िवचारलेल्या �श्नाचे उ�र सिमतीला िमळालेले नाही. 
िवभागीय अिधकारी यांनी बालवाडी सेिवकांच्या मानधनाचा �श्न अनेक वष� �लंिबत 

होता. त्यावेळी आमसभेने असा िनणर्य घेतला की, बालवाडी सेिवकें चे मानधन या शीष�मधून 

देण्यात यावे व त्यानुसार आमसभेने ठराव केला. उवर्रीत िनधी कुठेही न वळिवता तसाच 

िशल्लक आहे. हा िनधी इतर� खचर् केलेला नाही, खचर्च झालेला नाही. बजेट तरतूद केल्यानंतर 

संबंिधत िवभाग खचर् करतो. िनधी खचर् केलेला नाही. त्या वष�त खचर् केला होता, बाकीचा िनधी 
खच� पडलेला नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

तथािप, सदरचा खचर् शासन िनणर्यात नमुद केल्या�माणे केलेला नसुन अन्य योजनांवर 
केला असल्याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले आहे. सांगली महानगरपािलकेने शासन 
िनणर्यानुसार सदरहू ५% िनधी खचर् िदनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१० रोजीच्या शासन िनणर्यानुसार 
केलेला िदसून येत नाही. याचाच अथर् मिहलांसाठी राबिवण्यात येणाऱ्या योजनांची देखील 
�भावीपणे अंमलबजावणी सांगली महानगरपािलकेकडून करण्यात आलेली नाही.  

सबब, या�करणी सांगली महानगरपािलकेकडून शासनाच्या िनणर्याचे पालन झाले 
नसल्यामळेु याबाबतची चौकशी क�न संबंिधत अिधकारी दोषी असल्याचे आढळल्यास 
त्यांच्यािव�ध्द िनयमानसुार कायर्वाही करण्यात यावी.तसेच यापढेु सांगली 
महानगरपािलकेने शासन िनणर्याचे उल्लंघन न करता मिहलांच्या कल्याणकारी 
योजनांवरच हा ५% िनधी खचर् करावा. अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस आहे. 

सिमतीने िदनांक १२ नोव्हेंबर, २०११ चा शासन िनणर्यानुसार एकुण गाळयामंधील ३० 
टक्के गाळे मिहलांच्या बचत गटासाठी िंकवा स्वयंसहा�य्यत गटांसाठी राखून ठेवले पािहजेत 
असे असताना बाब महानगरपािलकेमधे िदसून आली नाही, हे योग्य नाही. सदर बाबीचे कारण 
काय आहे. सदर शासन िनणर्याची अंमलबजावणी का केली नाही.  

आयुक्त यांनी आस्थापना िवषयक अडचण होती. गाळे नगरपािलकांच्या काळात बांधले 
आहेत आिण तेव्हा ते िवतिरत करण्यात आले आहेत. महानगरपािलका स्थापन झाल्यानंतर 
िंकवा शासनाचे धोरण ठरल्यानंतर हे गाळे बांधण्यात आलेले नाहीत. जुने गाळे आहेत. फक्त 
त्याचे िरन्युअल होत आहे. त्यामुळे असे िदसत आहे. येथून पुढे महानगरपािलकेचे गाळे बांधले 
जातील तेव्हा मिहलांसाठी ३० टक्क्यांची तरतूद ठेवण्यात येईल.असे सिमतीस सांिगतले. 

या�करणी िदनांक १२ नोव्हेंबर,२०११ चा शासन िनणर्य असा आहे. की, एकुण 
गाळयामंधील ३० टक्के गाळे मािहलांच्या बचत गटासाठी िंकवा स्वयंसिहय्य्त गटांसाठी 
राखनू ठेवले पािहजेत. मिहलांकरीता आरक्षणाचे पालन न करता मिहलांना 
महानगरपािलकेकडून गाळे िदले जात नाहीत. ही गंभीर बाब असनू सिमती यावर ती� 
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नाराजी व्यक्त करीत आहे. मिहलांच्या स्वयं-सहाय्यता गटांची स्थापना क�न मिहलांचे 
आ�थक सक्षमीकरण करण्यावर िवशेष भर देण्यात यावा. महानगरपािलकेमधील 
िनम�ण करण्यात येणाऱ्या एकूण गाळयांपैकी ३०% गाळे मिहलांच्या स्वयं-सहाय्यता 
गटांसाठी राखनू ठेवण्यात यावेत. अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस आहे.  

सिमतीने सांगली महानगरपािलकेने मिहला व बाल कल्याण अिधकारी हे पदे आहे काय 
अशी िवचारणा केली असता, आयुक्त यांनी सांगली महानगरपािलकेत मिहला व बालकल्याण 
अिधकारी हे पद नाही. असे सिमतीस सांिगतले. याबाबत सांगली महानगरपािलकेमध्ये 
मिहला व बालकल्याण अिधकारी हे पद िरक्त असनू उक्त पद भरण्यासाठी 
महानगरपािलकेने शासनाकडे �स्ताव पाठवनू सदरहू �स्तावास शासनाने मंजरुी देवनू हे 
पद तात्काळ भरण्याबाबत िनणर्य घेण्यात यावा. अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस 
आहे. 

सिमतीने सॅनेटरी पॅड, सॅनेटरी िडस् पोझल मशीन, व्हेडींग मशीन बाबत शाळांमध्ये कशा 
�कारची सोय करण्यात आली आहे ? आिण सॅनेटरी पॅडचे िरिफिंलग कोणाकडून केले जाते ? 
शाळांमधील व्हेडींग मशीनमधील पॅड संपल्यानंतर त्याचे कोणाकडून तरी िरिफिंलग करणे 
आवश्यक आहे. अन्यथा फक्त व्हेडींग मशीन बसवून उ�ेश साध्य होणार नाही. त्यासंबंधीचे 
कं�ाट कोणाला देण्यात आले आहे काय ? अशी िवचारणा केली असता, त्यावर उपायुक्त यांनी 
शाळांमध्ये सॅनेटरी व्हेडींग मशीन बसिवण्याची कायर्वाही सु� आहे. लुल्ला फाऊंडेशन यांनी ३ 
हजार �पयांमध्ये इन्सीलेटर तयार केलेले आहे. �त्येक शाळांमध्ये इन्सीलेटर बसिवण्याची 
कायर्वाही सु� आहे. शाळांमध्ये तेथील मिहला िशिक्षकांकडून पॅडचे िरिफिंलग केले जाते. या 
संदभ�त कोणाकडेही कं�ाट देण्यात आलेले नाही. सध्या शाळांमध्ये पॅड िरिफिंलगची व्यवस्था 
नसल्यामुळे सिमतीने िदलेल्या िनदेशानुसार त्यासंबंधी कायर्वाही केली जाईल.असे सिमतीस 
सांगण्यात आले. 

याबाबत शासनाने महानगरपािलकेच्या शाळांमध्ये सनेॅटरी व्हेडींग मशीन बसवनू 
त्याबाबतचे कं�ाट ई-टेंडिंरग क�न संबंिधतांना देण्यात यावे. �त्येक शाळांमध्ये 
इन्सीलेटर बसिवण्याची कायर्वाही देखील करण्यात यावी तसेच शाळांमध्ये तेथील 
मिहला िशिक्षकांकडूनच पडॅचे िरिफिंलग करण्यात येते, याबाबत सिमती ती� नाराजी 
व्यक्त करते. सध्या शाळांमध्ये पडॅ िरिफिंलगची व्यवस्था नसल्यामळेु महानगरपािलकेने 
पडॅ िरिफिंलगची व्यवस्था तात्काळ उपलब्ध क�न देण्यात यावी व महानगरपािलकेने 
केलेल्या कायर्वाहीचा व शासनाने केलेल्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीला २ मिहन्यात 
पाठिवण्यात यावी.  
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४. सांगली िजल्हापिरषद 

४.१ सांगली िजल्हा पिरषदेतील िरक्त पदांचा अनशेुष भरण्याबाबत : ---- 
शु�वार, िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी मिहलांचे हक्क व कल्याण सिमतीने िदलेल्या 

भेटीच्या वेळी सांगली िजल्हा पिरषद यांच्याकडून खालील �माणे लेखी मािहती मागिवण्यात 
आली होती. 

सिमतीने शासकीय, िनमशासकीय व शासन अनुदािनत सेवामधील भरतीसाठी 
मिहलांकरीता ३० टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी िजल्हा पिरषदेच्या 
सेवा मधील भरती करताना करण्यात येते काय, असल्यास त्याबाबतचे िनकष, भरतीची पध्दत, 
इत्यादीबाबत सिवस्तर मािहती देण्यात यावी. िजल्हा पिरषदेतील वगर् १ ते ४ मधील तांि�क व 

अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची मंजूर संख्या िकती आहे ? त्यापैकी सन २०१४-२०१५ 
अखेर एकूण िकती पदे भरण्यात आली आहेत व त्यामध्ये वगर्िनहाय मिहला अिधकारी / कमर्चारी 
यांची संख्या िकती आहे ? उक्त मंजूर पदापैकी १ ते ४ मधील िकती व कोणती पदे मिहलांकरीता 
आरिक्षत करणेत आली आहेत ? मिहला उमेदवारासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ 

मधील पदापैकी सन २०१४ -२०१५ अखेर िकती पदे भरण्यात आली आहेत व िकती व 

कोणकोणती पदे िरक्त आहेत ? तसेच सदरची पदे िरक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? मिहला 
उमेदवारासाठी राखीव असलेली वगर् १ ते ४ मधील पदे भरण्यासाठी कोणती कायर्पध्दती 
अवलंबली जाते ? िजल्हा पिरषदेकडे �ाथिमक व माध्यिमक िशक्षकांची �त्येकी िकती पदे मंजूर 

आहेत ? त्यापैकी मिहला िशक्षकांची संख्या िकती आहे ? िशक्षकांची पदे भरतांना मिहलांसाठी ३० 

टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्यात आलेल्या आहेत काय ? नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 

बढती देत असताना मिहलांचा आरिक्षत कोटा ठेवण्यात येतो काय ? तशा �कारच्या सेवा शत� 
आिण िनयमावली मध्ये बदल करण्यात आला आहे काय ? मिहला उमेदवारासाठी असलेली 
खातेिनहाय पदे भरण्यासाठी गत ३ वष�त (सन २०१२-१३, १३-१४ व २०१४-१५) िकती वेळा व 

कोणकोणत्या तारखांना वतर्मानप�ात कोणकोणती पदे भरण्यासाठी जािहराती देण्यात आल्या 
आहेत ? उक्त जािहरातीनुसार वषर्िनहाय मिहला उमेदवारासाठी कोणती व िकती पदे भरण्यात 

आली आहेत ? मिहला उमेदवारासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदांसाठी स्वतं� नोंदवही 
(रोष्टर) ठेवण्यात आली आहे काय ? असल्यास केव्हापासून ? तसेच ती अ�ावत स्व�पात आहे 

काय ? नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? मिहला कमर्चारी, अिधकारी यांची भरती व सेवा 
िवषयक मािहती हाताळण्यासाठी िजल्हा पिरषदेने िवशेष कक्ष स्वतं� िरत्या स्थापन केला आहे 

काय ? असल्यास कें व्हापासून तसेच त्यासाठी िकती अिधकारी व कमर्चारी उपलब्ध क�न िदले 

आहेत ? िवशेष कक्ष स्थापन केला नसल्याब�ल त्याची कारणे काय आहेत ? अशी िवचारणा 
केली. 
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उपरोक्त �करणी सांगली िजल्हा पिरषदेकडून खालील मािहती �ाप्त झाली  
आहे :---- 

सांगली िजल्हयामध्ये एकूण १० तालुके असून सांगली िजल्हयाची सन २०११ 
जनगनणे�माणे एकूण लोकसंख्या २८,२२,१४३ इतकी आहे. त्यापैकी पु�ष संख्या 
१४,३५,७२८ व िस्तर्या १३,८६,४१२५ इतक्या आहेत. 

सांगली िजल्हा पिरषदेची स्थापना िदनांक १/५/१९६२ रोजी झालेली आहे. मिहला 
कमर्चाऱ्यांची मािहती सन १९६८ मधील दस्तऐवजाव�न देण्यात येत आहे. 

 

मंजरू पदे  प�ुष कायर्रत 

पदे 

मिहला कायर्रत 

पदे 

एकूण पदे  िरक्त पदे 

६९७२ ५७७६ १०२४ ६८०० ९७२ 

महाराष्� शासन, मिहला व बाल िवकास िवभाग, शासन िनणर्य 

�.८३/२००२/मसैया/२०००/�.�.४१५/का.२ िद.२५/०५/२००१ अन्वये सरळ सेवा �वेशाने 

भरती करताना ३०% �माणे आरक्षण उपलब्ध क�न देण्यात येते व त्याची पडताळणी िजल्हा 
िनवड सिमती माफर् त केली जाते. शासन पिरप�क िदनांक १९/३/१९९९ �माणे मिहलांसाठी ३०% 

पदे राखून जािहरात देण्यात येते. 
िजल्हा पिरषदेतील वगर् १ ते ४ मधील तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची 

मंजूर संख्या सदरची मािहती पिरिशष्ठ अ मध्ये जोडली आहे. 
१) वगर् १ व वगर् २ ची पदे भरणेची कायर्वाही शासन स्तराव�न केली जाते. 
२) वगर् ३ व वगर् ४ च्या मंजूर पदांच्या भरतीच्या वेळी िरक्त असणाऱ्या पदसंख्येच्या 

३०% �माणात मिहलांची पदे भरणेत येतात व सदर राखीव पदी गुणव�ेनुसार पा� मिहला 
उमेदवारांची िनवड करणेत येते. पा� उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास मिहला आरक्षण हे 
समांतर आरक्षण असल्याने व्यपगत होते. 

३) वगर् ३ मधील अंगणवाडी पयर्वेिक्षका, आरोग्य सहाय्यक (मिहला) व आरोग्य 
सेवक (मिहला) यांची पदे १००% मिहलांकरीता आरिक्षत आहेत. 

सरळ सेवा भरती वेळी िरक्त असणाऱ्या पदांच्या सवगर्िनहाय ३०% �माणात 
मिहलांची राखीव पदे ठेवण्यात येतात व सदर राखीव पदी गुणव�ेनुसार पा� मिहलांची 
िनवड करण्यात येते. पा� उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर मिहला आरक्षण हे समांतर 
आरक्षण असल्याने ते व्यपगत होते. 
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बाब वगर्-१ वगर्-२ वगर्-३ वगर्-४ 

मंजूर पदे २७ ३१३ ९००६ ७४१ 

भरलेली पदे २७ १९७ ८३३५ ६७० 

िरक्त पदे ० ११६ ६७१ ७१ 

तसेच वगर् ३ व वगर् ४ पदांपैकी सन २०१४-१५ मध्ये मंजूर पदे, भरलेली पदे व िरक्त 
पदांची मािहती सोबत सादर केली आहे. पिरिशष्ठ - ब  

िजल्हा पिरषदेकडील वगर् क व ड मधील िरक्त पदे भरणेसाठी जािहरात देते वेळी 
सामान्य �शासन िवभागाकडील पिरप�क �.एसआरव्ही /१०९७/�.�.३१/९८/१६अ िदनांक 
१६ माचर् १९९९ �माणे शासन सेवेत सरळ सेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षणासाठी सुिचत 
केल्या�माणे ३०% �माणे मिहलांसाठी जागा िन�श्चत क�न जािहरात देऊन त्याच्या लेखी 
पिरक्षा घेऊन गुणानु�मे िनवड केली जाते. 

िजल्हा पिरषदेकडील सेवा भरतीसाठी असे िनयम करण्याची बाब शासनाच्या 
अखत्यािरतील असल्याने िजल्हा पिरषद स्तरावर वेगळे सेवा �वेश िनयम तयार केलेले 
नाहीत. महाराष्� िजल्हा सेवा (सेवा �वेश) िनयम १९६७ मधील तरतुदीनुसार वगर् क व वगर् 
ड मध्ये सुिचत केल्या�माणे शैक्षिणक व व्यावसाियक अहर्तेनुसार पदे भरण्यात येतात. 

सांगली िजल्हा पिरषदकडे �ाथिमक व माध्यिमक िशक्षकांची एकूण ६२४० पदे मंजूर 
आहेत. त्यापैकी पु�ष िशक्षक ३४७० व मिहला िशक्षक २७७० आहेत. िशक्षकांची पदे 
भरताना मिहलांसाठी ३०% जागा आरिक्षत ठेवल्या आहेत. बढती मध्ये मिहला आरिक्षत 
कोटा ठेवणेत येत नाही व याबाबत सेवा शत� व िनयमावलीमध्ये बदल करणेत आलेला 
नाही. 

१) सन २०१२-१३ मध्ये िद. ११/३/२०१२ व िद. २६/४/२०१२ रोजी जािहरात िदलेली 
आहे. 

२) सन २०१३-१४ मध्ये िद. १९/४/२०१३ रोजी जािहरात िदलेली आहे. 
३) सन २०१४-१५ मध्ये िज.प.सागंली कडील िरक्त पदे भरणेसाठी दै.पुढारी, सकाळ, 

प�श्चम महाराष्� व जे.के.टाइम्स िमरज साप्तािहक मध्ये िदनांक १८/८/२०१४ रोजी जािहरात 
�िसध्द करणेत आलेली आहे. 

महाराष्� शासन सामान्य �शासन िवभागाकडील शासन िनणर्य �.बीसीसी 
१०९७/�.�.२/९७/१६ब िदनांक २९/३/१९९७ व �.बीसीसी१०९७/�.�*६३/९७/१६ब 
िद.१८/१०/१९९७ नुसार िंबदनूामावली नोंदवही ठेवणेत येते. सदरची िंबद ूनामावली नोंदवही 
ही संवगर् िनहाय ठेवणेत येते. मिहला आरक्षण हे सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण 
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असल्याने यासाठी स्वतं� िंबदनूामावली नोंदवही ठेवण्याची तरतूद नाही. तथािप १०० टक्के 
मिहला आरक्षण असणाऱ्या संवग�साठी स्वतं� िंबद ू नामावली नोंदवही ठेवणेत आलेली 
आहे. 

िजल्हा पिरषदेमध्ये मिहलासाठी राखीव असलेली पदे भरताना मुलाखतीच्या वेळी 
मिहला व बाल कल्याण िवभागाच्या िजल्हा स्तरीय अिधकाऱ्यांना िनमं�ीत करण्यात येते. 
तथािप महाराष्� शासन, �ामिवकास व जलसंधारण िवभाग िनणर्य �मांक एपीटी-
२०११/�.�.१२९/आस्था-८ िदनांक ५ जून, २०११ राज्यातील िजल्हा पिरषदेअंतगर्त वगर् ३ व 
वगर् ४ च्या भरती �ि�येमध्ये मुलाखत न घेणेबाबत सूिचत केलेले आहे. त्यामुळे लेखी 
पिरके्षमधील गुणव�ेनुसारच िनवड सूची तयार क�न त्याआधारे भरती करण्यात येते. 

सवर् संवग�ची मंजूर पदे/भरलेली पदे/िरक्त पदे यांचा मािसक अहवाल दरमहा िदनांक 
१ ते ५ तारखेपय�त मा. िवभागीय आयुक्त, पुणे िवभाग, पुणे यांचेकडे सादर करणेत येतो. 
तसेच वगर् १ व २ च्या पदांची मािहती �ैमोिसक अहवाल िदनांक १ ते ५ या तारखेपय�त 
शासनाकडे सादर करणेत येतो. 

महाराष्� शासन �ामिवकास व जलसंधारण िवभागाकडील शासन िनणर्य 
�.एपीटी/२००७/�.�./१५१/आस्था ८ िदनांक १९ मे २००७ अन्वये �त्येक भरती वष�मध्ये 
भरती कक्ष स्थापन करणेत येतो. त्यामध्ये मिहला कमर्चारी िनयुक्त करणेत येतो व त्या 
कक्षामाफर् त इतर संवग�ची पदे व महाराष्� शासन सामान्य �शासन िवभागाकडील शासन 
िनणर्य � �ािनमं/२००७/�.�.४६/०७/१३ अ िदनांक १९ ऑक्टोंबर, २००७ नुसार देण्यात 
आलेल्या कायर्पध्दतीनुसार सरळसेवा भरती कामी मा. िजल्हािधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत केलेल्या सिमती माफर् त भरती िवषयक कामकाज केले जाते. 

सांगली िजल्�ामध्ये एका�त्मक बाल िवकास सेवा योजनांचे १३ �कल्प कायर्रत 
आहेत. त्यासाठी बाल िवकास �कल्प अिधकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर आहेत. सदर १३ ही पदे 
िरक्त असून १३ बाल िवकास �कल्प अिधकाऱ्यांचा कायर्भार सहा गट िवकास अिधकारी व 
१ गट िशक्षणािधकारी यांचे कडे अितिरक्त कायर्भार म्हणून देणेत आलेला आहे. 

सांगली िजल्हापिरषदेच्या मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांची साक्ष : ---- 
सांगली िजल्हा पिरषदेला शु�वार, िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 

वेळी मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने िजल्हा 
पिरषदेत ६९७२ पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी पु�ष कायर्रत पदे ५७७६ आहेत, मिहला कायर्रत 
पदे १०२४ आहेत. शासन िनणर्यानुसार ३० टक्के पदे भरायची म्हटली तर १०२४ पदे होतात का, 
शासन िनणर्याचे उल्लंघन झाले आहे का याची मािहती �ावी.अशी िवचारणा केली. 
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त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सदरची कामे सन १९६८ मधील आहे. ३० 
टक्यांपेक्षा जास्त पदे भरली आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. सिमतीस उ�र िदले आहे की, 
पिरिशष्ट अ १६ ते १९ वर मािहती िदली आहे. िजल्हा पिरषेदत वगर् ३ व ४ मध्ये संवगर्िनहाय ३० 
टक्के आरक्षण िदले आहे का, रेश्यो फॉलो झाला आहे का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी संवगर्िनहाय मािहती िदली आहे त्या�माणे काही 
संवग�तील काही पदे िरक्त आहेत, ती पदे भरण्याची कायर्वाही सु� आहे. िजल्हा पिरषदेने 
यावष� जािहरात िदली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने राज्य स्तरावर �ि�या सु� आहे. िरक्त पदे घेणार आहात, त्यामध्ये मिहलांना ३० 
टक्के आरक्षण असेल का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी होय राज्य स्तरावर �ि�या सु� आहे. त्यामध्ये 
मिहलांना ३० टक्के आरक्षण आहे. 

सिमतीने रोस्टर�ामणे िकती पदे आहेत ? तक्ता िदलेला नाही ३० टक्के पदे भरली आहेत 
का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सन २०१४-२०१५ अखेर वगर् ३ मध्ये 
मिहलांसाठी मंजूर पदे २७३८ असून, ३२२३ पदे भरलेली आहेत. मिहलांच्या ३० टक्के 
आरक्षणापेक्षा ४८५ पदे जास्त भरलेली आहेत. सन १९९९ चा शासन िनणर्य आला. त्यानंतर 
मिहलांचे आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्यामुळे िरक्त पदांच्या ३० टक्के पदे भरण्याच्या 
सूचना सन १९९९ आिण सन २००१ च्या शासन िनणर्या�माणे िदल्या नाहीत. त्या त्या वष�त 
िरक्त पदे ३० टक्कयां�माणे भरतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सवर् िरक्त पदे येणाऱ्या भरती �ि�येमध्ये भरली जातील का ? शासनाने 
भरतीबाबतचे वेळाप�क तयार क�न िदलेले आहे, मिहलांचे ३० टक्के आरक्षण पूणर् भरले 
जाईल का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी येणाऱ्या भरती �ि�येत ही सवर् पदे भरली 
जातील.असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांचे पद का िरक्त आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांची बदली 

झाल्यामुळे हे पद िरक्त आहे.त्या पदावर ज्यांची िनयुक्ती शासनाने केली होती ते �जु झाले 
नाहीत. येणाऱ्या काही िदवसात ते रजू होतील, अशी अपेक्षा आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने रोस्टर तयार केले आहे का व ते तपासून घेण्यात आले आहे का ? अशी 
िवचारणा केली. 
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त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी संवगर्िनहाय रोस्टर तयार केलेले आहे व ते 

सन २०१४ मध्ये तपासण्यात आले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने गत तीन वष�त मिहला अिधकारी, कमर्चारी यांच्याकडून अन्यायाच्या संदभ�त 

िनवेदने �ाप्त झाली आहेत का त्यासंदभ�त कोणती कायर्वाही करण्यात अली आहे, असा लेखी 

�श्न िवचारण्यात आला होता व त्याबाबत असा खुलासा केला आहे की, मिहलांकडून त�ारी 
�ाप्त झालेल्या नाहीत. सिमती स्थापन झालेली नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सन २०१०-११ पासून सिमती कायर्रत आहे. 

सन २०१४ मध्ये सुधारीत मागर्दशर्क सूचनानूसार सुधारणा क�न सिमती गठीत करण्यात आली 
होती व त्या सिमतीच्या बैठकाही झाल्या आहेत. बैठकाचे इितवृ� िवभागीय आयुक्तांना 

पाठिवण्यात आले आहे. डॉ.भारती दळवी या सिमतीच्या अध्यक्षा आहेत. असे सिमतीस 

सांिगतले. 

सिमतीने िवशाखा सिमतीचा फलक लावला आहे का ? िजल्हा पिरषद सदस्यांना या 

सिमतीबाबत कोणतीही मािहती नव्हती. सिमतीचा �सार व �चार केलेला नाही. त्यामुळे मिहला 

अिधकारी, मिहला कमर्चारी एवढेच नव्हे तर िजल्हा पिरषद सदस्यां यांना या सिमती बाबत 
कोणतीही मािहती नाही. त�ार कोठे करायची हे त्यांना मािहत नसल्यामुळे आपल्याकडे त�ारी 

�ाप्त झाल्या नाहीत.  

तसेच एखा�ा मिहलेवर अन्याय होत असेल तर मिहला लोक�ितिनधींकडे जातात. परंतु 
त्यांनाच जर या सिमतीची मािहती नसेल तर त्या मिहलांना कसा न्याय िमळेल ? आपण बोडर् 

लावलेला नाही , वतर्मानप�ात जािहरात िदलेली नाही, हे आके्षपाहर् आहे, अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सिमती अ�स्तत्वात आहे , परंतु आपण 
सांिगतल्या�माणे सिमतीचा बोडर् सवर् काय�लयामध्ये लावून घेऊ. 

सिमतीने िवशाखा सिमतीमध्ये एनजीओ �ितिनधींचा समावेश केलेला आहे का, सिमती 

सदस्यांची यादी सिमतीला सादर करावी. िवशाखा सिमतीच्या संदभ�त काय�लयामध्ये फलक 
लावून घेणे, �िसध्दी करणे, जनजागृती करणे, या सवर् �ुटींचे िनराकरण मुख्य कायर्कारी 

अिधकारी यांनी क�न घ्यावे व पुतर्ता अहवाल सिमतीला सादर करावा. अशी सूचना केल्या. 
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िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी मखु्य कायर्कारी अिधकारी, सांगली िजल्हा 
पिरषद यांनी खालील�माणे लेखी मािहती िदली : ---- 

िजल्हा पिरषदेमध्ये सरळसेवेने भरावयाची वगर् ३ ची ८६६४ मंजूर पदे असून ७५६३ 
कायर्रत असून ११०१ पदे िरक्त आहेत व सरळसेवेने भरावयाची वगर् ४ ची ७४१ मंजूर पदे 
असून ५८१ कायर्रत असून १६० पदे िरक्त आहेत. सरळसेवा �ि�येव्दारा भरती :- 

१) िनयत वयोमनानुसार सेवािनवृ�, स्वेच्छा सेवािनवृ�ी, राजीनामा पदो�ती व मयत 
इत्यादी कारणांनी वगर् ३ व वगर् ४ ची पदे िरक्त झालेली आहेत. 

२) िजल्हा पिरषदेकडून गट क व गट ड वग�ची तांि�क/अतांि�क पदे महाराष्� िजल्हा 
पिरषद (सेवा�वेश) िनयम १९६७ मधील तरतुदी व त्यामध्ये वेळोवळी झालेल्या द�ुस्त्या तसेच 
शासन िनणर्य, िदनांक १९ ऑक्टोबर २००७ व िदनांक २७ जून २००८ मधील तरतुदीनुसार िंबद ू
नामावलीनुसार �वगर्िनहाय िरक्त पदे िवचारात घेऊन शासनाकडून �ाप्त होणाऱ्या िविहत 
वेळाप�कानुसार �वगर्िनहाय भरावयाची िरक्त पदांची सामािजक व समांतर आरक्षानुसार 
सिवस्तर जािहरात, जादा खप असलेल्या वतर्मानप�ामध्ये �िसध्द करण्यात येते. तद्नंतर िविहत 
मुदतीत आलेले उमेदवारांचे अजर्, छाननी क�न, पा� उमेदवारांची िजल्हा िनवड सिमतीमाफर् त 
लेखी परीक्षा घेऊन, उमेदवारांना िमळालेल्या गुणांच्या आधारे, गुणव�ा यादी अंितम क�न पा� 
उमेदवारांना िनयुक्त्या देऊन िरक्त पदे भरणेत येतात. सदरची पदे भरणेसाठी भरती लेखी 
परीके्षचे िनयोिजत वेळाप�कानुसार लेखी परीक्षा घेऊन पदे भरणेत येतात. तथािप सन २०१५ 
नंतर भरती लेखी परीके्षबाबत शासनाकडून वेळाप�क अगर सुचना �ाप्त झालेल्या 
नाहीत.त्यामुळे सदरची पदे िरक्त िदसतात. 

३) �ामिवकास िवभागाकडील शासन िनणर्य �मांक संकीणर् ५०१७/�.�.३२१/आस्था-८, 
िदनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये िजल्हा िनवड सिमत्या बरखास्त क�न राज्यातील सवर् िजल्हा 
पिरषदांतगर्त सरळसेवेच्या कोटयातील गट क संवग�तील िरक्त पदे ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा 
घेऊन शासन स्तराव�न राबिवण्याबाबत आदेश देणेत आलेले होते. त्या�माणे इकडील िदनांक 
१७ एि�ल, २०१८ अन्वये ४५० िरक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडे कळिवण्यात आलेले आहे. 

४) �ाथिमक िशक्षण िवभाग िजल्हा पिरषद सांगलीकडील उपिशक्षक या संवग�तील िरक्त 
पदे िशक्षण संचालक, (�ाथ) महाराष्� राज्य पुणे यांचेमाफर् त भरण्यात येतात. सन २०१० मध्ये 
CET परीक्षा घेऊन उपिशक्षकांची िरक्त पदे भरण्यात आलेली आहेत. तद्नंतर उपिशक्षकांची 
िरक्त पदे भरणेत आलेली नाहीत. 

१) िजल्हा पिरषदेकडील वगर् क व ड मधील िरक्त पदे भरणेसाठी जािहरात देतेवेळी 
सामान्य �शासन िवभागाकडील पिरप�क �.एसआरव्ही/ १०९७/�.�.३१/९८/१६ अ िदनांक 
१६ माचर्, १९९९ �माणे शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षासाठी सूिचत 
केल्या�माणे ३०% �माणे मिहलांसाठी जागा िन�श्चत क�न जािहरात देऊन, त्याच्या लेखी 
पिरक्षा घेऊन गुणानु�मे िनवड केली जाते. 

२) महाराष्� शासन सामान्य �शासन िवभागाकडील शासन िनणर्य �.बीसीसी 
१०९७/�.�.२/९७/१६ ब िदनांक २९/३/१९९७ व �.बीसीसी १०९७/ �.�.६३/९७/१६ ब 
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िदनांक १८/१०/१९९७ नुसार िंबदनूामावली नोंदवही ठेवणेत येते. सदरची िंबद ूनामावली नोंदवही 
ही संवगर् िनहाय ठेवणेत येते. मिहला आरक्षण हे सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण 
असल्याने यासाठी स्वंत� िंबदनूामावली नोंदवही ठेवण्याची तरतुद नाही. तथािप, मा.सहाय्क 
आयुक्त (मागास कक्ष) िवभागीय आयुक्त काय�लय पुणे यांचेकडून िजल्हा पिरषदेकडील सवर् 
िवभागाकडील गट क व गट ड संवग�ची िंबद ू नामावली नोंदवही तपासणी करताना मिहला 
कमर्चाऱ्यांची मािहती घेऊनच िंबदनूामावली (रोस्टर) पडताळणी क�न देण्यात येते. 
स�:�स्थतीत सवर् िंबदनूामावली नोंदवहया अ�ावत केलेल्या आहेत. 
अिभ�ाय व िशफारशी : ---- 

सिमतीने सांगली िजल्हापिरषदेला िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 
अनुषंगाने आिण िदनांक २० जून, २०१८ रोजी घेतलेल्या िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी 
सिमतीने शासकीय, िनमशासकीय व शासन अनुदािनत सेवामधील भरतीसाठी मिहलांकरीता ३० 

टक्के जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी िजल्हा पिरषदेच्या सेवा मधील भरती 
करताना करण्यात येते काय, असल्यास त्याबाबतचे िनकष, भरतीची पध्दत, इत्यादीबाबत 

सिवस्तर मािहती देण्यात यावी. मिहला उमेदवारासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ 

मधील पदापैकी सन २०१४ -२०१५ अखेर िकती पदे भरण्यात आली आहेत व िकती व 

कोणकोणती पदे िरक्त आहेत ? तसेच सदरची पदे िरक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? अशी 
िवचारणा केली असता सांगली िजल्हापिरषद स्थापन झाल्यापासून आजपय�त सेवेत एकूण पदे 
६९७२ असून पु�ष उमेदवार पदे ५७७६ असून त्यापैकी मिहला उमेदवारांची संख्या १०२४ 
एवढी आहे. सांगली िजल्हापिरषदेमध्ये एकूण पदे ही ६८०० असून त्यापैकी िरक्त पदांची संख्या 
ही ९७२ आहेत.  

िजल्हा पिरषदेमध्ये सरळसेवेने भरावयाची वगर् ३ ची ८६६४ मंजूर पदे असून ७५६३ 
कायर्रत असून ११०१ पदे िरक्त आहेत व सरळसेवेने भरावयाची वगर् ४ ची ७४१ मंजूर पदे 
असून ५८१ कायर्रत असून १६० पदे िरक्त आहेत. वगर् ३ व वगर् ४ च्या मंजूर पदांच्या 
भरतीच्या वेळी िरक्त असणाऱ्या पदसंख्येच्या ३०% �माणात मिहलांची पदे भरणेत येतात व 
सदर राखीव पदी गुणव�ेनुसार पा� मिहला उमेदवारांची िनवड करणेत येते. पा� उमेदवार 
उपलब्ध न झालेसे मिहला आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने व्यपगत होते. िजल्हा 
पिरषदेकडील सेवा भरतीसाठी असे िनयम करण्याची बाब शासनाच्या अखत्यािरतील 
असल्याने िजल्हा पिरषद स्तरावर वेगळे सेवा �वेश िनयम तयार केलेले नाहीत. महाराष्� 
िजल्हा सेवा (सेवा �वेश) िनयम १९६७ मधील तरतुदीनुसार वगर् क व वगर् ड मध्ये सुिचत 
केल्या�माणे शैक्षिणक व व्यावसाियक अहर्तेनुसार पदे भरण्यात येतात. 

सांगली िजल्हा पिरषदकडे �ाथिमक व माध्यिमक िशक्षकांची एकूण ६२४० पदे मंजूर 
आहेत. त्यापैकी पु�ष िशक्षक ३४७० व मिहला िशक्षक २७७० आहेत. िशक्षकांची पदे 
भरताना मिहलांसाठी ३०% जागा आरिक्षत ठेवल्या आहेत. बढती मध्ये मिहला आरिक्षत 
कोटा ठेवणेत येत नाही व याबाबत सेवा शत� व िनयमावलीमध्ये बदल करणेत आलेला नाही. 
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साक्षीच्या वेळी सिमतीने िजल्हा पिरषदेत ६९७२ पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी पु�ष कायर्रत 
पदे ५७७६ आहेत, मिहला कायर्रत पदे १०२४ आहेत. शासन िनणर्यानुसार ३० टक्के पदे 
भरायची म्हटली तर १०२४ पदे होतात का, शासन िनणर्याचे उल्लंघन झाले आहे का याची 
मािहती �ावी.अशी िवचारणा केली असता मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सदरची कामे सन 
१९६८ मधील आहे. ३० टक्यांपेक्षा जास्त पदे भरली आहेत. सन २०१४-२०१५ अखेर वगर् ३ 
मध्ये मिहलांसाठी मंजूर पदे २७३८ असून, ३२२३ पदे भरलेली आहेत. मिहलांच्या ३० टक्के 
आरक्षणापेक्षा ४८५ पदे जास्त भरलेली आहेत. सन १९९९ चा शासन िनणर्य आला. त्यानंतर 
मिहलांचे आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्यामुळे िरक्त पदांच्या ३० टक्के पदे भरण्याच्या 
सूचना सन १९९९ आिण सन २००१ च्या शासन िनणर्या�माणे िदल्या नाहीत. त्या त्या वष�त 
िरक्त पदे ३० टक्कयां�माणे भरतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

याबाबत सिमतीने िदनांक २५ मे, २००१ च्या शासन िनणर्यानसुार मिहलांना 
३०% आरक्षण लाग ू झाले असले तरी मिहलांचे आरक्षण हे समांतर आरक्षण 
असल्यामळेु िरक्त पदांच्या ३० टक्के पदे भरण्याबाबतची कायर्वाही झाली नसल्याचे 
िदसनू येते. याबाबत सिमती ३०% आरक्षणानसुार मिहलांची पदे भरताना जर मिहला 
उपलब्ध झाल्या नाहीत तर ते आरक्षण तसेच पढेु ठेवनू मिहलांच्या िरक्त जागांवर 
मिहलांचीच भरती करण्यात यावी. या िरक्त पदांची भरती करण्यासाठी िजल्हापिरषदेने 
शासनाकडे पाठिवलेल्या �स्तावाला शासनाने लवकरात लवकर मंजरुी देवनू मिहलांची 
िरक्त पदे ही मिहला संवग�तूनच तात्काळ भरण्यात यावी व मिहलांकरीता आरिक्षत 
असलेल्या ३०% जागांची सांगली िजल्हा पिरषदेने काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी 
अशी िशफारस सिमती करीत असनू याबाबत केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल २ 
मिहन्यात सिमतीला सादर करण्यात यावा. 
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४.२ सांगली िजल्हा पिरषदेचे गत ३ वष�तील वषर्िनहाय अंदाजप�क : ---- 

सिमतीने िजल्हा पिरषदेचे गत तीन वष�तील (सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) 

वषर्िनहाय अंदाजप�क िकती रक्कमेचे आहे ? उक्त अंदाजप�कातील रक्कमेपैकी एकूण िकती 
रक्कम िजल्हा पिरषद के्ष�ातील मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखून ठेवण्यात आली  
आहे ? िजल्हा पिरषदेमाफर् त मिहलांचे बलशालीकरण करण्याकिरता तसेच आ�थक�ष्टया 
मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकिरता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना तसेच 

मिहलांकिरता देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती इत्यादी योजनांबाबत मािहती देण्यात यावी. उक्त 

योजनांवर गत तीन वष�त (सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) वषर्िनहाय व योजनािनहाय 

एकूण िकती खचर् झाला ? मिहला उ�ोगजकांसाठी िवशेषत: आ�थक�ष्टया मागास मिहला 
उ�ोजकांसाठी उ�ोगधंदे उभारण्याकिरता िजल्हा पिरषदेमाफर् त िवशेष सोयी सवलती देण्यात 

येतात काय ? िजल्हा पिरषदेमाफर् त मिहलांसाठी राबिवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजना व 

त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सवलती इ.बाबतची मािहती देण्यात यावी. या योजनांची मािहती गरजू 

मिहलांपयर्त पोहचिवण्यासाठी व त्यांना या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यासाठी त्यांना 
�ोत्सािहत करण्यासाठी स्वतं� अशी योजना िजल्हा पिरषदेकडे आहे काय ? मिहलांच्या 
कल्याणाकिरता राबिवण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सवलती बाबत 

िजल्हा पिरषदेला राज्य शासनाकडून वेगळे अनुदान िमळते काय ? असल्यास मागील तीन वष�त 

वषर्िनहाय िकती रक्कम �ाप्त झाली आहे व त्याचा िविनयोग कोणकोणत्या बाबीवर करण्यात 

आला आहे ? िजल्हा पिरषदेने आपल्या स्वत:च्या उत्प�ातून मिहलांच्या िवकासासाठी स्वतं� 

योजना राबिवल्या आहेत काय ? असल्यास, अशा योजनांची मािहती देण्यात यावी ? गत तीन 

वष�त (सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) वषर्िनहाय िकती रक्कमेची तरतूद करण्यात 

आली होती व �त्यक्षात िकती रक्कम खचर् करण्यात आली ? उक्त तरतूदीनुसार वैय�क्तक व 

सामुिहक िवकासाच्या योजना राबिवण्यात आल्या आहेत काय ? योजना व योजनािनहाय यांचे 

लाभाथ� िकती आहेत ? िजल्हा पिरषदांच्या अखत्यािरत असलेल्या मिहला व बाल कल्याण 

सिमतीला शासनाच्या तरतूदीनुसार १०% िनधी उपलब्ध क�न िदली आहे काय ? त्या िनधीच्या 
िविनयोगासाठी कोणत्या मागर्दशर्क सूचना करण्यात आलेल्या आहेत व मिहला व बालकल्याण 

सिमतीसाठी स्वतं� व सक्षम अिधकाऱ्याची िनयुक्ती करण्यात आली आहे काय ? पंचायत 

सिमत्यांच्या काय�लयात मिहलासाठी स्वतं� स्वच्छतागृहे आहेत काय ? मिहलासांठी त�ार 

िनवारण कक्ष सु� करण्यात आला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

उपरोक्त �करणी सांगली िजल्हा पिरषदेकडून खालील �माणे मािहती �ाप्त  
झाली : ---- 

सांगली िजल्हा पिरषदेचे वषर्िनहाय अंदाजप�क खालील�माणे आहे.  
 सन २०१२-१३ मध्ये ४३,२४,५०००/- 
 सन २०१३-१४ मध्ये ५८,१९,४५००/- 
 सन २०१४-१५ मध्ये ७६,१०,००००/-  
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उपरोक्त अंदाजप�कापैकी मिहला व बालकल्याणकिरता खालील�माणे तरतूद 
करण्यात आली आहे. 

 सन २०१२-१३ मध्ये ६५,०८,५००/- 
 सन २०१३-१४ मध्ये ५९,९९,८००/- 
 सन २०१४-१५ मध्ये ७९,०८,९००/- 
मिहला व बाल कल्याण िवभाग स्वत:च्या खच�चे �ा�प तयार करते व शासन िनणर्य 

िद. २४ जानेवारी, २०१४ नुसार मिहला व बाल कल्याण सिमतीने िनवडलेल्या योजना 
राबवून योजनेवरील तरतूद त्या आ�थक वष�त खचर् करण्याची कायर्वाही करण्यात येते. 

समाज कल्याण िवभागाकडून मिहलांना सक्षम करण्याकरीता इय�ा ५ वी ते ७ वी 
मध्ये व इय�ा ८ वी ते १० वी मध्ये िशक्षण घेणाऱ्या मागासवग�य मुलींना िशष्यवृ�ी देण्यात 
येते. िजल्हा पिरषदेमाफर् त मिहलांचे बलशालीकरण वाढिवणेकरीता तसेच आ�थक�ष्टया 
मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्यासाठी मिहला व बाल कल्याण िवभागामाफर् त 
योजना राबिवण्यात आलेल्या आहेत. 

 १) लांब पल्ल्याच्या अंतरावर इय�ा ५ वी ते १० वीतील शाळेत जाणाऱ्या मुलींना 
सायकल पुरिवणे. 

 २) मिहला व मुलींना संगणक �िशक्षण, ब्युटी पालर्र, केटरींग, कुकींग, िशवणकाम 
फॅशन िडझायिंनग, ज्युडो कराटे �िशक्षण देण्यात येते.  

आ�थक�ष्टया मागास मिहला उ�ोजकांसाठी िशवण यं� पुरिवणे तसेच िविवध 
�कारचे �िशक्षणाच्या योजना राबिवण्यात आल्या आहेत. 

िजल्हा पिरषदेकडील मिहला व बाल कल्याण िवभागामाफर् त मिहलांना 
स्वयंरोजगारासाठी �िशक्षण देण्यात येते. योजनांची �भावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी 
�ामसेवकांच्या माफर् त �ामपातळीवर �िसध्दी देण्यात येते. िजल्हा पिरषद बैठकीत सवर् िजल्हा 
पिरषद सदस्यांना मािहती देण्यात येते. तसेच पंचायत सिमती मािसक सभेत पंचायत सिमती 
सदस्यांना योजनांची मािहती देण्यात येते. �ामपंचायत स्तरावर अंगणवाडी पयर्वेिक्षका माफर् त 
अंगणवाडी सेिवका, अंगणवाडी मदतीस तफ�  �चार व �िसध्दी करण्यात येते. 

िजल्हा पिरषदेमाफर् त मिहलांसाठी राबिवणेत येणाऱ्या योजनांचे मूल्यमापन करण्यात 
आले आहे. ज्या लाभाथ्य�ना योजनेचा लाभ िदला आहे, त्या लाभाथ्य�ची भेट घेऊन त्यांना 
लाभ झाला असलेबाबतची मािहती घेण्याबाबत बाल िवकास �कल्प अिधकारी व के्ष�ीय 
कमर्चारी (पयर्वेिक्षका) यांना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच �ामसभेत चावडी वाचन 
करणेत आले आहे. 
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िजल्हा पिरषदेला शासनाकडून िवशेष घटक योजनेअंतगर्त अनुदान �ाप्त झाले आहे. 
वषर्िनहाय �ाप्त अनुदान व खच�चा अहवाल सोबत जोडला आहे - पिरिशष्ठ इ 

मिहला आ�थक िवकास महामंडळामाफर् त लोकसंस्था उभारणी करणे म्हणजेच 
स्वंयसहाय्यता बचत गट स्थापन करणे, �ाम स्तरावर गाव िवकास सिमती स्थापन करणे. 
लघुपतपुरवठा मिहला स्वंयसहाय्यता बचत गटांना उपलब्ध क�न देणे व त्यांमधून सू�म 
उपेिजिवका आराखडा तयार करणे. मिहला सक्षमीकरण व सामािजक समानता या घटकावर 
काम करणे त्याचबरोबर लोकसंचािलत साधन कें � यामध्ये legal help desk सु� करणे हे 
उप�म राबिवले जातात. २५० ते २७५ बचत गटामधील २१,००० मिहला सहभागी होत्या. 

मिहलांकरीता समुपदेशन कें �े सु� करण्यात आलेली आहेत. चार तालुक्याच्या 
िठकाणी (िवटा, वाळावा, कडेगाव व िमरज) समुपदेशन कें �े राज्य मिहला आयोगाच्या 
मान्यतेने सु� करण्यात आली आहेत. त्या िठकाणी संबंिधत संस्थेकडून २ समुपदेशक व १ 
िवधी सल्लागार नेमण्यात आले आहेत. त्यांच्या माफर् त िपडीत मिहलांना समुपदेश व 
कायदेशीर सल्ला सहाय्य करणेत येते.  

शासनाच्या हस्तांतरीत योजनेतून िजल्हा पिरषदेमाफर् त सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ 
अखेर िनराधार, िनराि�त, िवधवा मिहलेच्या मुलीच्या िववाहासाठी िववाह भ�ा म्हणून �ित 
मिहलेस �. २०००/- �माणे लाभ देणेत येतो. सन २०१४-१५ पासून सदर योजना िजल्हा 
िनयोजन सिमती माफर् त राबिवणेत येत आहे. तसेच तालुक्यातील अंगणवाडी �कल्पातील 
भरती करताना िवधवा, पिरत्यक्ता यांना सेवेत �ाधान्य िदले जाते. 

महाराष्� राज्य �ामीण जीव�ोती अिभयाना अंतगर्त सांगली िजल्�ाच्या �ामीण 
भागामध्ये SHG Inventory नुसार एकूण १०,२४४ स्वयंसहाय्यता बचत गट आहेत. 
त्यापैकी �ािर�य रेषेखालील २०२८ व �ािर�य रेषेवरील ८२१६ असे गट आहेत. लघु 
उ�ोगासाठी या बचत गटांना मंजूरी िदली जात नाही तर गटाची कजर् �करणे बँकाकडून 
मंजूर केली जातात. 

शासन िनणर्य, �ामिवकास व जलसंधारण िवभाग िदनांक १२ ऑगस्ट, १९९४ नुसार 
िजल्हा पिरषद िनधीतून मिहला संबंधीत कायर्�मासाठी १०% रक्कम खचर् करण्यात येते. 
१०% रक्कम मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येते. गत तीन वष�त 
(सन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५) सदर िनधी खचर् करणेत आला आहे. योजनािनहाय 
व वषर्िनहाय खच�चे िववरण प� सोबत जोडले आहे. -पिरिशष्ठ ड  

गणवेश िशलाई बाबतची योजना घेतलेली नसल्यामुळे मिहला मंडळांना काम देण्यात 
आले नाही. 
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इंिदरा आवास योजने अंतगर्त घरांचे वाटप करीत असताना सन २००२ च्या 
सव�क्षणानुसार �ितक्षा यादीमधील पा� लाभाथ्य�ची िनवड केली जाते त्यामध्ये िवधवा व 
पिरत्यक्ता मिहलांची यादी उपलब्ध नाही. सन २०१६ - १७ पासून अशा �कारची मािहती 
एकि�त करणेची दक्षता घेण्यात येत आहे. 

िजल्हा पिरषद सांगली यांचे अखत्यारीतील असलेल्या मिहला व बाल कल्याण 
सिमतीला शासनाच्या तरतूदीनुसार १०% िनधी उपलब्ध क�न िदला जातो. सदर िनधीच्या 
िविनयोगासाठी शासन िनणर्य �. झेडपीए २०१३/�.�.७६/पंरा - १ िद. २४ जानेवारी, २०१४ 
अन्वये मागर्दशर्क सूचना �ाप्त आहेत. सदर शासन िनणर्यानुसार योजनांची िनवड मिहला व 
बाल कल्याण सिमती माफर् त क�न अनुदान खचर् करण्यात येते. मिहला व बाल कल्याण 
सिमतीसाठी उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी (बा.क.) यांची िनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

सांगली िजल्�ामध्ये १० पंचायत सिमत्या कायर्रत आहेत. त्या सवर् िठकाणी 
मिहलासाठी स्वतं� स्वच्छतागृहे आहेत. 

मिहलांसाठी त�ार िनवारण कक्ष सु� करण्यात आला आहे. 
आरोग्य िवभाग िजल्हा पिरषद सागंली माफर् त खालील योजना राबिवल्या जातात.  
१) जननी सुरक्षा योजना  
२) जननी - िशशु सुरक्षा कायर्�म  
३) आशा सामािजक आरोग्य कायर्कत�  
४) कन्या कल्याण योजना. 
सांगली िजल्हा पिरषदेच्या मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांची साक्ष :---- 
सांगली िजल्हा पिरदेला शु�वार, िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या 

वेळी मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने 
अंदाजप�कातील रकमेपैकी एकूण िकती रक्कम िजल्हा पिरषद के्ष�ातील मािहलाचं्या 
कल्याणकारी योजनासंाठी राखुन ठेवण्यात आली आहे. ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी सन २०१२-१३ मध्ये १० बाबीवरील उत्प� 
४,३२,४५,०००/- होते. १० टक्के �माणे ४३,२४,५००/- ऐवढी तरतुद करावयाची होती. सन 
२०११-१२ चा अनुषेश ५३,९४,०००/- होता. अनुशेष िमळुन ४३,७८.४२१/- एवढी तरतुद करणे 
अपेिक्षत होते. त्यापेक्षा जास्ता तरतूद केलेली आहे. ६५,०८,५००/- एवढी तरतूद केली आहे. 
त्यापैकी ५२,६४,८७७/- एवढा खचर् करण्यात आलेला आहे. हा खचर् १० टक्केयांपेक्षा जास्त 
झालेला आहे. वषर्अखेर अनुशेष नाही .असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने सन २०१२-१३ मध्ये ६५,०८,५००/- एवढी तरतूद केली होती व 
५२,६४,८७७/- एवढा खचर् केलेला आहे. तरतुदी पेक्षा कमी खचर् केला असताना अनुशेष नाही 
,असे कसे म्हणू शकता. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी काही योजनांसाठी १३ लक्ष �पये टोकन अमाऊंट 
िदलेली आहे. त्यामध्ये १०० टक्के खचर् झालेला नाही हा खचर् करीत असताना १४०००/- चे 
से�व्हग झाले आहे. मिहलासांठी समुपदेशन कें � चालिवणे यावर ७२०००/-खचर् झालेला आहेत. 
पा� �स्ताव कमी आल्यामुळे जो खचर् झालेला नाही तो पुढील वष� केलेला आहे . असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या योजनंचा खचर् पुढील वष� कॅिरफॉरवड होतो का ? पु�स्तका वेगळी आहेत. 
तुमच्याकडे असलेली पु�स्तका वेगळी आहे. कसे का केले आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी िशल्लक रािहलेली रक्कम कॅिरॅफॉरवड केली 
आहे, सन २०१२-१३ ला ८२ टक्के खचर् झाला आहे. सन २०१२-१३ मध्ये दहावी व बारावी 
पास मुलींना संगणक �िशक्षण देणे या योजनेसाठी � १-१०,७८,०००/- इतकी तरतूद होती व 
एकुण खचर् � १०,७७,५००/- इतका होता, लाभाथ्य�ची संख्या ४३१ होती. तसेच आदशर् 
अंगणवाडी /बालवाडी सेिवकांना पुरस्कार या योजनासाठी � १,००,०००/- इतकी तरतूद होती व 
एकुण खचर् ८६,४४५/- इतका होता. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१२-१३ मध्ये � ६५,०८,५००/- इतकी तरतूद होती व � ५२,६४,८७७/- 
इतका खचर् झाला आहे. हा खचर् कमी का झाला आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सायकल खरेदी करण्यसाठी दरप�क 
उपलब्ध नव्हते. िनिवदा �ि�या राबिवली. मा� �ितसाद िमळाला नाही, पुन्हा फेरिनिवदा �ि�या 
राबिवली, त्यामध्ये लोएस्ट ३११५ �पयांची होती. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१३-१४ मध्ये सायकल योजना होती, तेव्हा त्यासाठी  
� २०,५२,६००/- इतकी तरतूद होती आिण � २०,५०,२००/- इतका खचर् होता, ६७० 
लाभाथ्य�ना लाभ िमळाला होता. अनौपचािरक चच�च्या वेळी मिहला सदस्यांनी म्हटले की , 
सायकल िमळाल्या नािहत, सायकल वाटप झाले का ? िजल्हा पिरषदेच्या सदस्या म्हणाल्या की, 
वाडर्मध्ये फक्त ३ सायकल िमळाल्या. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी होय सायकल वाटप झाले आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. याबाबत िनदशर्नास आणत की, िजल्हा पिरषदेच्या सवर् सदस्यांच्या 
कायके्ष�ात त्या अनुषंगाने वाटप केले जाते. मघाशी मिहला व बाल कल्याण सिमतीच्या 
सदस्यांनी म्हटले की, सायकल कमी �माणात िमळाल्या. मुळात तरतूदीच्या अनुषंगाने सायकल 
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िदल्या जातात. ३१ िजल्हा पिरषद सदस्या आहेत, त्या अनुषंगानं �माण कमी येणार आहे . असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने १० टक्क्या�माणे िनधी वापरला पािहजे, तो वापरलेला नाही. �त्येक �भागाला 
िकती सायकल वाटप झाले ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी त्यावष� सायकल योजनेसाठी २० लाख ५२ 
हजार तरतूद होती. त्यामध्ये ६७० सायकल घेतल्या होत्या. १० सायकल एका �भागाला िदल्या. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने या सायकल कोणाकडुन घेतल्या होत्या, सायकल दर करारा�माणे की िनिवदा 
�िकया क�न घेतल्या. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी शासनाचा दरकरार होता. मे जोधंळे पाटील 
ॲण्ड कंपनी, नािशक यांच्याकडुन सायकल खरेदी केल्या. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने वजन काटे कोणत्या �कराचे आहेत आिण ते खरेदी करण्याची �ि�या कशी 
आहे. सन २०१२-१३ सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ वजन काटे घेतले आहेत. सन २०१२-१३ 
मध्ये � ७,७४,३९४/- रकमेचे वजन काटे घेतले आहेत. सन २०१३-१४ मध्ये � ४,१३,०००/- 
रकमेचे वजन काटे घेतले आहेत. २ वष� वजन काटे घेतले आहेत. हे वजन काटे अंगणवाडी 
कें �ाना एवढया मोठया �माणात िदले का ? एका वजन काटयाची िकमंत काय आहे ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी जवळपास ९३० अंगणवाडया आहेत. सन 
२०१२-१३ मध्ये २५८ अंगणवाडया वजन काटे िदले. इलेक्�ॉिनक वजन काटयाची िकमंत �पये 
५१५० इतकी आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने शासन िनणर्य�माणे खरेदी केली आहे. शासन िनणर्य तंतोतत पाळला आहे. 
सिमती आपले कौतुक करते. हे कोणत्याही िजल्हा पिरषदेमधुन िदसुन आले नाही . कोणत्याही 
िजल्हा पिरषदेत तरतूद केली आिण ती खचर् केली हे िदसुन आले नाही. ७५ लाख �पये तरतूद 
करायची आिण खचर् ३ लाख �पये करायचा हे बऱ्याच िठकाणी िदसून आले आहे. येथे तसे 
काहीही आढळून आलेले नाही. अशा �कारे सिमतीने समाधान व्यक्त केले. 

सिमतीने मािहलांसाठी समुपदेश कें � चालिवले यासाठी २ लाख १० हजार �पये तरतुद 
केली आहे. आिण ७२ हजार �पये खचर् केला आहे. परंतु लाभाथ्य�ची संख्या िलिहलेली नाही. 
अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी तालुका स् थरावर समुपदेशन के� असून ते 
एनजीओॅमाफर् त चालिवले जाते. १ समुपदेशक व १ िवधी सल्लागार असतो.  
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सिमतीने लाभाथ्य�ची संख्या िलिहली पािहजे होती, याची नोंद का केली नाही. 
मािहलांसाठी समुपदेशन कें � चालिवणे यासाठी तरतूद दाखिवली आहे, खचर् दाखिवलेला आहे, 
परंतू लाभाथ्य�ची संख्या दाखिवलेली नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सन २०१२-१३ मध्ये लाभाथ� संख्या १४१ 
आहे. ४८ �करणे तडजेाडीने िमटिवली आहेत. २५ �करणे न्याय�िवष्ठ आहेत. ७८ �करणांचा 
न्यायलयात पाठपुरवठा क�न िनकाली िनघाली आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने समुपदेशन कें �ाची �िकया कशी आहे ? अशी िवचारणा केली. 
त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी समुपदेशकाला ९ हजार �पये मिहना मानधन 

िदले जाते. जेथे काम कमी आहे तेथे पैसे कमी आहेत. १ हजार �पये मिहन्याला स्टेशनरीसाठी 
�ावे लागतात. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने �िशक्षणासाठी जास्त तरतूद केली पािहजे. मिहला सदस्यांना योजनांची मािहती 
नसेल तर ते कसे काम करणार. मािहला सदस्यांचे म्हणणे आहे की, फक्त लाभाथ� िनवड होते, 
ब्युटी पालर्र एमएससीआयटी यांचे �िशक्षण िदले जाते का, ते �िशक्षण कोणाला देता, 
�िशक्षणाची �ि�या काय आहे. अशी िवचारणा केली.  

त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी ब्युटी पालर्रसाठी ई-िनिवदा ब्युटीिशअनचे 
कोस�स घेणाऱ्या संस्थाची िनवड करतो, अकाऊटंमध्ये �िशक्षण संस्थेमाफर् त सु� केले होते. सन 
२०१५-१६ ची �िशक्षण �ि�या अंितम झाली आहे. �िशक्षण अक्च्युल िदले जाते. उप�स्थतांचे 
फोटो आहेत. उप�स्थत असणाऱ्या मिहला देखील आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अख�चत िनधी पुढील वष� खचर् केला आहे. मािहलासांठी १० टक्के िनधी आहे. 
परंतू सािमतीचे म्हणणे आहे की, तो वषर्िनहाय खचर् झालेला नाही. पिरणामी योजना राबिवताना 
अडचणी आल्या आहेत. दरवष� १०-१५ लाख �पयांचा अनुशेष आहे. आता एकुण अनुशेष 
िकती आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी यावष� १४ लाख ३५ हजार �पयाचा अनुशेष आहे.असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मुख्यालयात मिहलासाठी स्वच्छतागृहे नव्हती अशी त�ार मिहला सदस्यांनी 
केली. स्वच्छतागृहाचे काम २ मिहन्यापुव� सु� केले आहे. पु�षांच्या स्वच्छतागृहांत मिहलांना 
जावे लागत आहे असे समजले. ही बाब फार गंभीर आहे. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कायर्कारी अिभयंता यांनी िजल्हा पिरषदेची इमारत, पंचायत सिमतीच्या इमारती 
जुन्या आहेत, त्यामध्ये स्वतं� शौचालय बांधले जात नव्हते. नवीन इमारतीमध्ये मिहलांसाठी 
स्वतं� शौचालय बांधली जातात नमुना नकाशास मान्यता िमळाली आहे. स्वच्छतागृह आहे, तेथे 
िडव्हाईड क�न घेतले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने आता स्व्च्छतागृहे, शौचालय बांधणार आहोत ही गोष्ट बरोबर आहे. परंतु आता 
पयर्त का केले नाही कोणी तरी त्याकडे लक्ष िदले पािहजे होते. स्थािनक स्वराज्य संस्थेत 
मािहलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. तरीही त्यांना स्वच्छतागृह, शौचालय नसतील ही आितशय 
गंभीर बाब आहे. स्वच्छ भारत योजना घोिषत केली आहे आिण तरीही सांगली सारख्या िजल्हा 
पिरषदेमध्ये मािहलांची अशी ददुश� होत असेल तर ही गंभीर बाब आहे.  

त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी मुलींच्या स्वच्छतागृह कमतरता होती, ही 
वस्तु�स्थती आहे. या िवषयाचे गांभीयर् लक्षात घेऊन तातडीने मुलींची स्वच्छतागृहे द�ुस्त 
करण्याचा व नवीन स्वच्छतागृह बांधण्याचा िनणर्य घेण्यात आला आहे. या वषर्अखेपयर्त ही 
कमतरता दरू करणार आहेत. मिहलांसाठी स्वच्छतागृह नाहीत, असे नाही. या इमारतीत �त्येक 
मजल्यावर स्वच्छतागृह आहे. जुन्या इमारतीत स्वच्छतागृह नाही. परंतू त्या िठकाणी ते 
बांधण्याचा �यत्न करीत आहोत. तळमजल्यावर मािहलांसाठी स्वतं� स्वच्छतागृह आहे. तसेच 
वरच्या मजल्यावर देखील आहे. मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांच्या दालानाच्या बाजूला जॉईट 
स्वच्छतागृह तयार करीत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांसाठी स्वतं� कक्ष आहे का ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर कायर्कारी अिभयंता यांनी मिहला सदस्यांसाठी स्वतं� कक्ष आहे. तथािप, मिहला 
अिधकारी व कमर्चारी यांच्यासाठी कक्ष नाही. त्याची देखील दखल घेत आहोत. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने िजल्हा पिरषदेची मुलींची वसतीगृहे िकती आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी िजल्हा पिरषदेची मुल�साठी ७ वसतीगृहे आहेत. 
समाजकल्याण िवभागाची ८ वस्तीगृहे आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मुलींना सॅिनटरी नॅपिकस पुरिवण्याची योजना िजल्हा पिरषदेमाफर् त राबिवण्यात 
येते का. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी ही योजना यापुव� काय�न्वीत नव्हती, तथािप, ही 
योजना आता काय�न्वीत करीत असून िजल्हा िनयोजन सिमतीकडून त्यासाठी आ�थक तरतूद 
करण्यात येणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने अनेक िजल्हांमध्ये सी एस.आर.च्या माध्यमातून ही योजना सु� करण्यात आली 
आहे. िजल्हा पिरषदेने याबाबत खुप िवलंब केला आहे. मुलींच्या आरोग्याच्या �ष्टीने ही योजना 
अितशय चांगली आहे. ही योजना िजल्हा पिरषदेने तातडीने सु� करावी, अशा सिमतीच्या सूचना 
केल्या.  
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िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांनी खालील 
�माणे लेखी मािहती िदली :---- 

"बेटी बचाओ बेटी पढाओ" योजनेअंतगर्त िजल्हा स्तरावर मा. िजल्हािधकारी, सांगली 
यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती स्थापन करणेत आली आहे. तसेच तालुकास्तरावरही सदर सिमती 
स्थापन करणेत आली आहे. जनजागृती करण्यासाठी सवर् गावांमध्ये िच�रथा�ारे �िसध्दी करणेत 
आली आहे. तसेच मुलींचे �माण वाढण्यासाठी गाव पातळीवर �बोधन करणारे िविवध कायर्�म 
आयोिजत करण्यात आले आहेत. �ग्णालय व सोनो�ाफी सेंटरवर धाडी टाकणेत आलेल्या 
आहेत. सदर धाडीमध्ये ७ सोनो�ाफी सेंटसर् सील केली आहेत व ४ डॉक्टरांचे रिजस्�ेशन र� 
केले आहे. 

िजल्हा पिरषद मुख्यालयात दशर्नी भागावर िवशाखा सिमतीचे फलक लावणेत आले 
आहेत. तसेच तालुका स्तरावर फलक लावण्याबाबत या काय�लयाचे प� �. १५६२/२१४२ िद. 
१/१२/२०१५ अन्वये कळिवणेत आले होते. त्यास अनुस�न सवर् तालुका स्तरावर फलक 
लावण्यात आलेबाबत बाल िवकास �कल्प अिधकारी यांनी लेखी अहवाल सादर केला आहे. 
तसेच जनजागृती करण्याबाबत या काय�लयाचे प� िद. ४/२/२०१६ अन्वये सवर् बाल िवकास 
�कल्प अिधकारी, गट िवकास अिधकारी यांना तालुकास्तरावर कायर्शाळा घेण्यास कळिवण्यात 
आले आहे. सदर कायर्शाळेस मिहला लोक�ितिनधी व मिहला त�ार िनवारण सदस्य यांना 
आमंि�त करण्यास कळिवले आहे. 

िजल्हा पिरषद मुख्यालयात मािहलांसाठी एकूण स्वच्छतागृह १४ युिनट व युिरनल्स ११ 
युिनट उपलब्ध क�न देण्यात आलेली आहेत. 

सांगली िजल्हयामध्ये मुलींचे �माण वाढिवणेसाठी पुढील �माणे कायर्वाही करण्यात 
आलेली आहे. 

१) मा.लोकनेते राजारामबापू पाटील स्मृती आरोग्य कायर्�मांतगर्त सन २०१५-
१६,२०१६-१७, २०१७-१८ या वष�मध्ये �ितवष� ५९ �ाथिमक आरोग्य कें �ाच्या िठकाणी 
रोगिनदान िशबीराचे आयोजन क�न िशबीरामध्ये स्तर्ी �ूण हत्या िवषयी जनजागृती करण्यात 
आले. 

२) सन २०१६-१७, व २०१८ मध्ये िदनांक ७ एि�ल, या जागितक आरोग्य िदनािनिम� 
िजल्हा स्तरावर आरोग्य िदनाचे कायर्�म घेवून स्तर्ी �ूण हत्या या िवषयी जनजागृती करण्यात 
आली आहे. 

३) सन २०१६-१७, व २०१७-१८ मध्ये १० जुलै रोजी मातृ सुरक्षा िदन व ११ जुलै रोजी 
जागितक लोकसंख्या िदन या िनिम� १ व २ मुलींवर शस्तर्ि�या क�न घेतलेल्या लाभाथ�ना 
बचत �माणप� वाटप व जाहीर सत्कार करण्यात आला तसेच मुलींच्या जन्माचे (आबा) यांच्या 
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स्मृतीि�त्यथर् िजल्हास्तरीय आरोग्य मेळाव्यमध्ये बेटी बचाओ बेटी पढाओ च्या अनुषंगाने 
जनजागृती करण्यात आली. 

४) स्वग�य आर.आर.पाटील (आबा) यांच्या स्मृतीि�त्यथर् िजल्हास्तरीय आरोग्य 
मेळाव्यामध्ये बेटी बचाओ बेटी पढाओ च्या जनजागृती करण्यात आली. 

५) सन २०१५-१६ या वष�पासून जन्माचे स्वागत कायर्�मांतगर्त �ाथिमक आरोग्य 
कें �ामध्ये जन्मलेल्या मुलीचे स्वागत करण्यात येत आहे. 

६) सन २०१६-१७ पासून कन्या कल्याण योजनेंतगर्त १ व २ मुलींवर शस्तर्ि�या क�न 
घेतलेल्या लाभाथ्य�ना �पये १०, ०००/- चे बचत �माणप� देण्यात आले आहे. 

७) सन २०१६, २०१७ व २०१८ मध्ये १ मे रोजी महाराष्� िदनािम� स्तर्ी �ूण हत्या िवरोधी 
िच�रथाचे आयोजन करण्यात आले होते. 

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेंतगर्त िजल्हा स्तरावर मा.िजल्हािधकारी, सांगली यांच्या 
अध्यक्षतेखाली सिमती स्थापन करणेत आली आहे. तसेच तालुकास्तरावरही सदर सिमती 
स्थापन करणेत आली आहे. सन २०१७-१८ मध्ये तालुकािनहाय सरपंचाची कायर्शाळा 
आयोिजत क�न, �बोधन करणेत आलेले आहे. िजल्हयातील नोंदणीकृत सोनो�ाफी सेंटसर् व 
डॉक्टसर् यांची PCPNDT काय�ाबाबत कायर्शाळा घेण्यात आली आहे. जनजागृती 
करण्यासाठी सवर् गावांमध्ये िच�रथाव्दारे �िसध्दी करणेत आली आहे. तसेच मुलींचे �माण 
वाढण्यासाठी गाव पातळीवर �बोधन करणारे िविवध कायर्�म अयोिजत करण्यात आले 
आहेत. आरोग्य िवभागामाफर् त िजल्हयामध्ये १५ माचर्,२०१७ ते ३० एि�ल, २०१७ दरम्यान 
�ग्णालय तपासणी धडक मोिहम राबिवणेत आली . यामध्ये महानगरपािलका, शहरी, �ामीण 
भागातील २३३५ �ग्णालय तपासणी करणेत आली त्यापैकी ३३४ िठकाणी �ूटी आढळून 
आल्या होत्या. त्यापैकी ३२४ �ग्णालयांनी �ूटी पुतर्ता केली असून १० �ूटीबाबत पाठपुरावा सु� 
आहे. सोनो�ाफी सेंटरवर धाडी टाकण्यात आलेल्या आहेत. सदर धाडीमध्ये ७ सोनो�ाफी सेंटसर् 
सील केले आहेत व ४ डॉक्टरांचे रिजस्�ेशन र� केले आहे. स�:�स्थतीत PCPNDT 
काय�ातगर्त ४ केसेस �लंिबत असून पाठपुरावा सु� आहे. िजल्हायामध्ये मोफत िजल्हास्तरीय 
आरोग्य महािशबीरामध्ये स्तर्ी�ूण हत्या रोखण्याकरीता आरोग्य िशक्षण सािहत्य वाटप करणेत 
आले आहे. 

महाराष्� शासन, �ामिवकास िवभाग, शासन िनणर्य िदनांक २४ जानेवारी, २०१४ मधील 
तरतूदीनुसार, िजल्हा पिरषदेमध्ये स्थापन करणेत आलेल्या मिहला व बाल कल्याण सिमती 
माफर् त िजल्हा पिरषदेच्या बजेट पैकी १० टक्के िनधी मिहलांसाठी िविवध योजनावर खचर् करणेत 
येतो. िजल्हा पिरषद सांगली कडील सन २०१५-१६, सन २०१६-१७, व सन २०१७-१८ मध्ये 
अनु�मे �.११४.०० लक्ष, �.१६०.९८ लक्ष, �.१३२.४७ ल� ा इतकी तरतूद िजल्हा पिरषद स्वीय 
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िनधीच्या १० टक्के �माणे करणेत येवून, अनु�मे �.६१.४८ लक्ष, �.१२८.९५लक्ष, �.७४.०० 
लक्ष इतका खचर् करणेत आलेला आहे. त्यापैकी ५० टक्के िनधी िकशोरवयीन मुली व 
मिहलांसाठी साठी �िशक्षणे, समुपदेशन कें �ाना अनुदाने, अंगणवाडी सेिवका, मदतनीस यांना 
पुरस्कार इत्यादी बाबींवर तसेच उवर्रीत ५० टक्के िनधी मुली व मिहलांना िविवध सािहत्य 
पुरिवणे, अंगणवाडयांना िविवध सािहत्य पुरिवणे, अंगणवाडी कें � इमारत द�ुस्ती करणे इत्यादी 
बाबीवंर योग्य त्या कारणांसाठी खचर् करणेत आलेला आहे. 

िजल्हा पिरषद सांगली कडील १० टक्के मिहला व बाल कल्याण स्वीय िनधीमधून सन 
२०१५-१६ या आ�थक वष�मध्ये, मिहलांचे सबलीकरण करण्याकरीता व आ�थक�ष्टया मागास 
असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकरीता एकूण ७०५ िशलाई मशीन उपलब्ध क�न देण्यात 
आलेली आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आ�थक वष�मध्ये एकूण ११७० मिहलांना िशवणकाम 
व फॅशन िडझायिंनगचे �िशक्षण देणेत आलेले आहे. 

तसेच पशुसंवध�न िवभाग, िजल्हा पिरषद सांगली माफर् त, अनुसूिचत जाती/नवबौध्द 
लाभाथ�ना दधुाळ जनावर गट वाटप योजना तसेच शेळी गट वाटप योजनाअंतगर्त �ाप्त अज�मध्ये 
िनवडीचेवेळी िवचार क�न �त्येक वष� �ाधान्य�माने येणाऱ्या ३० टक्के मिहलांना िजल्हा िनवड 
सिमती कडून िनवड करणेत येवून खालील�माणे वषर्िनहाय लाभ देण्यात आला आहे. 

अ.� सन एकूण 
लाभाथ� 

दधुाळ (गाय 
व म्हैस) गट 

एकुण लाभाथ� 
शेळी गट 

३ पैकी 
मिहला 

४ पैकी 
मिहला 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

२ २०१५-१६ १०९ ५२ १८ १२ 

३ २०१६-१७ १०९ ५२ १९ १४ 

४ २०१७-१८ १०९ ५२ १५ ३ 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 
सांगली िजल्हा पिरषदेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने 

िदनांक २० जून,२०१७ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने 
सांगली िजल्हामध्ये सेक्स रेिशओमध्ये मुलींचे �माण कमी असल्याचे कारण काय ? अशी 
िवचारणा केली. 

त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी सांगली िजल्�ामध्ये सिमतीने असे नोिटस केले आहे 
की, सेक्स रेिशओमध्ये मुलींचे �माण कमी आहे. यासाठी जनजागृती, �बोधन करणे गरजेचे 

              
 



137 

आहे. िजल्हा पिरषद सदस्य, पंचायत सिमती सभापती यांनी गावात कायर्�म िंकवा �बोधन 
करणे गरजेचे आहे. पी.सी.-पी.एन.डी.टी ॲक्ट अंतगर्त काही �ग्णालय व सोनो�ाफी सेंटर 
यांच्यावर धाड टाकणे गरजेचे आहे. 

 या अनुषंगाने हे सांगू इ�च्छते की, सांगली िजल्हा बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेंतगर्त 
आलेला आहे. त्याच्या बाबत गव्हर्नमेंट ऑफ इंिडयाकडून िजल्हािधकारी काय�लयाला डायरेक्ट 
िनधी �ाप्त झालेला आहे. त्या अंतगर्त एक सिमती आहे. त्या सिमतीमध्ये मिहला बालकल्याण 
अिधकारी, िजल्हा �ग्णालयाचे अधीक्षक, िजल्हा पिरषदेचे डी.एच.ओ. यांचा समावेश आहे. 
त्यांनी एक वषर्भराचा आराखडा तयार केलेला आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अंतगर्त ७० 
टक्के कंपोनंट �बोधन व लोकांचे िवचार पिरवतर्न करण्याशी िनगिडत आहे. त्यामध्ये 
�भातफेरी, िजल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर कायर्�माचे िनयोजन, पट�क्युलरली मिहलांचे 
�बोधन आिण फॅमेलीचे महत्वाचे घटक सासु-सासरे व पु�षांची मानिसकता बदलण्याचे भरपूर 
कायर्�म आहेत. त्यामध्ये मािहती रथ िफरिवणे या सवर् गोष्टी कलेक्टरने केलेल्या आहेत 
त्याबाबतचा उल्लेख केलेला आहे. 

 पी.सी.-पी.एन.डी.टी ॲक्ट अंतगर्त सांगलीमध्ये एक �करण घडले होते. त्याची नोंद 
घेतलेली आहे. त्या अनुषंगाने पी.सी.-पी.एन.डी.टी ॲक्ट अंतगर्त तेथील सोनो�ाफी सेंटसर्चे 
पूणर्पणे इन्स्पेक्शन व त्याची सवर् नोंद आता काय�ा�माणे िसव्हील सजर्नकडे आहे आिण ते 
कारवाई करीत आहेत. �टीन �माणे ते सेंटर व तेथील रेकॉडर्ही इन्स्पेक्ट करीत आहेत. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने डी.एच.ओ. यांनी पी.सी.-पी.एन.डी.टी ॲक्टच्या कारवाईबाबत सांगावे. कारण 
बेटी बचाओ, बेटी पढाओचा ३० टक्के कंपोनंट हा पी.सी.-पी.एन.डी.टी ॲक्टवर आहे. आता 
मुलींची संख्या िकती आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी साधारणत: ९०० आहेत. 
 सिमतीने ॲक्चुअल आकडेवारी सागंावी. सन २०१५ मध्ये आलो होतो. सन २०११ च्या 

जनगणनेनुसार तेथे मुलींचे �माण कमी असल्याचे जाणवले होते. त्यानंतरही कमी जाणवले 
होते. पी.सी.-पी.एन.डी.टी ॲक्टच्या केसेस तेथे िनघालेल्या होत्या. तेथे धाडी टाकलेल्या होत्या व 
७ जणांवर काही तरी कारवाई केली होती. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी टोटल ४ केसेस झालेल्या आहेत.असे सिमतीस 
सांिगतले. 

 सिमतीने सांगली िजल्�ामध्ये सन २०१५ मध्ये आलो होतो. आता तेथे मुलींची संख्या 
िकती आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी पूव� सांगली िजल्�ामध्ये गुणो�रामध्ये िनराशाजनक 
पिर�स्थती होती. त्यामध्ये आता फार इम्�ुव्हमेंट झालेली आहे. साधारणत: ९४७ च्या रेंजमध्ये 
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होतो ते आता ९७० च्या आसपास गेलो आहोत. सन २०११ मध्ये चाईल्ड सेक्स रेिशओ हा पर 
थाऊजंड ९८० होता. आता सन २०१७ तो ९२६ असा आहे. त्यामध्ये अंशत: इम्�ुव्हमेंट आहे. 
महाराष्�ाचाही ॲव्हरेज आता ९३० पेक्षा पुढे गेलेला आहे. महाराष्�ाच्या ॲव्हरेजपेक्षा पर 
थाऊजंड ४ ने कमी आहोत परंतु �यत्न असा आहे की, २०१९ पय�त हे महाराष्� स्टेट ॲव्हरेज 
पय�त आणायचे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने पी.सी.-पी.एन.डी.टी. ॲक्टच्या अंतगर्त धाडी टाकल्या जातात. त्या िठकाणी 
िसिरयस गोष्टी आढळल्या होत्या. त्यावेळेस घटनाही घडली होती. त्या िठकाणी असे आढळून 
आले होते की, ॲबॉशर्न मो�ा �माणावर होत आहेत. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी पीसीपीएनडीटी ॲक्ट अंतगर्त दोन कंपोनंट आहेत. 
मेडीकली अ�ुव्ह्ड ॲबॉशर्न्स. गभर्पाताची ३ �मुख कारणे आहेत. कमी वयाच्या मुली गभर्वती 
असल्यास, गभर् २४ आठव�ापय�त असल्यास त्यांच्या पालकांचे कन्सेन्ट घेऊन गभर्पात करता 
येतो. सेक्स िडटरिमनेशन किरता जे गभर्पात केले जातात, त्यासाठी पीसीपीएनडीटी ॲक्ट 
आहे. सांगली िजल्�ामध्ये सोना�ाफी मशीन िसल करणे िंकवा सेंटरवर कारवाई करणे असे 
काही झालेले नाही. िसव्हील सजर्नच्या पातळीवर रेकॉडर् व्हेरीिफकेशन करण्याची कारवाई 
केलेली आहे. तसेच ॲडिमट झालेल्या काही स्वतं� केसेसची तपासणी केली आहे. कोणतेही 
सेंटर बंद करण्याची कारवाई झाल्याची मािहती नाही. ४ केसेस पूव�च्याच होत्या. िशराळा 
तालुका, इस्लामपूर तालुक्यातील २ व िवटा येथील ४ �करणे सेशन्स कोट�मध्ये जाऊन 
ॲ�क्वट झालेल्या आहेत.  

िजल्हा पिरषदेमध्ये दशर्नीय भागात िवशाखा सिमतीचा फलक लावलेला आहे. तसेच 
तालुका स्तरावर फलक लावण्याबाबत कायर्वाही करण्यात आली आहे. सवर् तालुक्यांमध्ये 
फलक लावण्याबाबत �कल्प अिधकारी यांना सूचना िदलेल्या आहेत. तालुका स्तरावर मिहलांचे 
लैंिगक छळापासून संरक्षण िमळवण्याकिरता तसेच िनयमांची जनजागृती करण्याकिरता 
कायर्शाळा सवर् िठकाणी घेण्यात आलेली आहे. आज िजल्�ात सु�ळीत काम सु� असून 
कोणतीही त�ार नोंदवली गेली नाही. दर मिहन्याला बैठक घेतली पािहजे. तेथे त�ार िनवारण 
होत नसल्यास िजल्हा स्तरावर व नंतर शासन स्तरावर मिहला बाल िवकास सिचव 
यांच्याकडे त�ार नोंदवली जाते. सध्या कोणतीही त�ार नाही.  

 दर मिहन्याला १० ते १५ त�ारी येतात. तसेच सुनावणीसाठी देखील �करणे येतात. 
शासकीय काय�लयामध्ये त्याबाबत जाग�कता आहे.  

 मिहलांसाठी स्वच्छतागृह स्वतं�पणे उपलब्ध क�न देणे व त्याबाबतच्या कायर्वाहीचा 
अहवाल सिमतीला �ावा असा िवषय होता. िजल्हा पिरषद मुख्यालय येथे मिहलांकिरता १४ 
स्वच्छतागृह व ११ युिरनल्स उपलब्ध क�न देण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल सादर केलेला 
आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

              
 



139 

अिभ�ाय व िशफारशी : ---- 

 सांगली िजल्हापिरषदेला भेट देवून शासन धोरणानुसार �त्येक िजल्हापिरषदेत महसुलीत 
व आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५% िनधी मिहला व बालकल्याण 

िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने सिमतीने िजल्हा पिरषदेचे गत तीन वष�तील 

(सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) वषर्िनहाय अंदाजप�क िकती रक्कमेचे आहे ? 
 त्या अनुषंगाने मागील ३ वष�त सदरहू ५% िनधी कसा खचर् करण्यात आला िंकवा कसे ? 
याबाबत मािहती घेतली असता, सिमतीला सन २०१२-१३ मध्ये ४३,२४,५०००/- सन  
२०१३-१४ मध्ये ५८,१९,४५००/- तसेच सन २०१४-१५ मध्ये ७६,१०,००००/- इतके 
अंदाजप�क सांगली िजल्हापिरषदेचे आहे. तसेच उक्त अंदाजपकापैकी मिहला व 

बालकल्याणाकरीता सन २०१२-१३ मध्ये ६५,०८,५००/-, सन २०१३-१४ मध्ये 
५९,९९,८००/- तसेच सन २०१४-१५ मध्ये ७९,०८,९००/- इतकी तरतूद करण्यात आली 
आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

शासन िनणर्य, �ामिवकास व जलसंधारण िवभाग िदनांक १२ ऑगस्ट, १९९४ नुसार 
िजल्हा पिरषद िनधीतून मिहला संबंधीत कायर्�मासाठी १०% रक्कम खचर् करण्यात येते. 
१०% रक्कम मिहला व बाल कल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येते. गत तीन वष�त 
(सन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५) सदर िनधी खचर् करणेत आला आहे. 

शासनाच्या हस्तांतरीत योजनेतून िजल्हा पिरषदेमाफर् त सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ 
अखेर िनराधार, िनराि�त, िवधवा मिहलेच्या मुलीच्या िववाहासाठी िववाह भ�ा म्हणून �ित 
मिहलेस �. २०००/- �माणे लाभ देणेत येतो. सन २०१४-१५ पासून सदर योजना िजल्हा 
िनयोजन सिमती माफर् त राबिवणेत येत आहे. तसेच तालुक्यातील अंगणवाडी �कल्पातील 
भरती करताना िवधवा, पिरत्यक्ता यांना सेवेत �ाधान्य िदले जाते. 

साक्षीच्या वेळी सिमतीने अंदाजप�कातील रकमेपैकी एकुण िकती रक्कम िजल्हा पिरषद 

के्ष�ातील माहिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखुन ठेवण्यात आली आहे. ? अशी िवचारणा 
केली असता, त्यावर मुख्य लेखा अिधकारी यांनी सन २०१२-१३ मध्ये १० बाबीवरील उत्प� 

४,३२,४५,०००/- होते. १० टक्के �माणे ४३,२४,५००/- ऐवढी तरतुद करावयाची होती. सन 

२०११-१२ चा अनुषेश ५३,९४,०००/- होता. अनुशेष िमळुन ४३,७८.४२१/- एवढी तरतुद करणे 
अपेिक्षत होते. त्यापेक्षा जास्ता तरतूद केलेली आहे. ६५,०८,५००/- एवढी तरतूद केली आहे. 
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त्यापैकी ५२,६४,८७७/- एवढा खचर् करण्यात आलेला आहे. हा खचर् १० टक्केयांपेक्षा जास्त 

झालेला आहे. वषर्अखेर अनुशेष नाही. असे सिमतीस सांिगतले. सिमतीने सन २०१२-१३ मध्ये 
६५,०८,५००/- एवढी तरतूद केली होती व ५२,६४,८७७/- एवढा खचर् केलेला आहे. तरतुदी 

पेक्षा कमी खचर् केला असताना अनुशेष नाही ,अशी िवचारणा केली असता, त्यावर मुख्य लेखा 

अिधकारी यांनी काही योजनांसाठी १३ लक्ष �पये टोकन अमाऊंट िदलेली आहे. त्यामध्ये १०० 
टक्के खचर् झालेला नाही हा खचर् करीत असताना १४०००/- चे से�व्हग झाले आहे. मिहलासांठी 

समुपदेशन कें � चालिवणे यावर ७२०००/-खचर् झालेला आहेत. पा� �स्ताव कमी आल्यामुळे 

जो खचर् झालेला नाही तो पुढील वष� केलेला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१२-१३ मध्ये � ६५,०८,५००/- इतकी तरतूद होती व � ५२,६४,८७७/- 

इतका खचर् झाला आहे. हा खचर् कमी का झाला आहे. सिमतीने १० टक्क्या�माणे िनधी वापरला 

पािहजे, तो वापरलेला नाही. �त्येक �भागाला िकती सायकल वाटप झाले.? अशी िवचारणा 
केली. अशी िवचारणा केली असता त्यावर उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी सायकल खरेदी 

करण्यसाठी दरप�क उपलब्ध नव्हते. िनिवदा �ि�या राबिवली. मा� �ितसाद िमळाला नाही, 
पुन्हा फेरिनिवदा �ि�या राबिवली, त्यामध्ये लोएस्ट ३११५ �पयांची होती. सायकल योजनेसाठी 
२० लाख ५२ हजार तरतूद होती. त्यामध्ये ६७० सायकल घेतल्या होत्या. १० सायकल एका 

�भागाला िदल्या. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने शासन िनणर्य�माणे खरेदी केली आहे. शासन िनणर्य तंतोतत पाळला आहे. 
सिमती आपले कौतुक करते. हे कोणत्याही िजल्हा पिरषदेमधुन िदसुन आले नाही . कोणत्याही 

िजल्हा पिरषदेत तरतूद केली आिण ती खचर् केली हे िदसुन आले नाही. ७५ लाख �पये तरतूद 

करायची आिण खचर् ३ लाख �पये करायचा हे बऱ्याच िठकाणी िदसून आले आहे. येथे तसे 
काहीही आढळून आलेले नाही. अशा �कारे सिमतीने समाधान व्यक्त केले. 

सिमतीने अख�चत िनधी पुढील वष� खचर् केला आहे. मिहलासांठी १० टक्के िनधी आहे. 

परंतू सािमतीचे म्हणणे आहे की, तो वषर्िनहाय खचर् झालेला नाही. पिरणामी योजना राबिवताना 
अडचणी आल्या आहेत. दरवष� १०-१५ लाख �पयांचा अनुशेष आहे. आता एकुण अनुशेष 

िकती आहे. अशी िवचारणा केली असता, त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी यावष� १४ लाख 

३५ हजार �पयाचा अनुशेष आहे.असे सिमतीस सांिगतले. 
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सबब, या�करणी सिमती सांगली िजल्हापिरषदेने मिहलांसाठी १०% िनधी �माणे 
खचर् केलेला आहे. तो सदरहू खचर् गत ३ वषर्िनहाय केलेला नाही. पिरणामी सांगली 
िजल्हापिरषदेला मिहलांसाठी योजना राबिवताना अडचणींचा सामना करावा लागत 
आहे. असे सिमतीच्या िनदशर्नास आले आहे, याबाबत सिमती ती� नाराजी व्यक्त 
करीत असनू उक्त �करणी सांगली िजल्हा पिरषेदेने मिहलांसाठी १०% �माणे खचर् 
करावयाचा िनधी हा वषर्िनहाय खचर् करण्यात येवनू मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांवर  
व मिहलांच्या सबलीकरणांवर खचर् करणे आवश्यक असताना तो खचर् न करणे ही बाब 
गंभीर असनू या �करणी चौकशी क�न संबंधीतावर जबाबदारी िन�श्चत करावी व 
केलेल्या कायर्वाहीची मािहती सिमतीला 2 मिहन्यात सादर करण्यात यावी. अशी सिमतीची 
आ�हाची  िशफारस आहे. 

सिमतीने मुलींना सॅिनटरी नॅपिकन पुरिवण्याची योजना िजल्हा पिरषदेमाफर् त राबिवण्यात 
येते का अशी िवचारणा केली असता, त्यावर मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी ही योजना यापुव� 
काय�न्वीत नव्हती, तथािप, ही योजना आता काय�न्वीत करीत असून िजल्हा िनयोजन 
सिमतीकडून त्यासाठी आ�थक तरतूद करण्यात येणार आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

त्यावर सिमतीने अनेक िजल्हांमध्ये सी एस.आर.च्या माध्यमातून ही योजना सु� करण्यात 
आली आहे. िजल्हा पिरषदेने याबाबत खुप िवलंब केला आहे. मुलींच्या आरोग्याच्या �ष्टीने  
ही योजना अितशय चांगली आहे. ही योजना िजल्हा पिरषदेने तातडीने सु� करावी, अशा 
सिमतीने सूचना केल्या.  

सबब, या�करणी मलुींना सिॅनटरी नपॅिकन परुिवण्याची योजना सांगली िजल्हा 
पिरषदेमाफर् त काय��न्वत केली नव्हती परंतू सदरहू ही योजना आता काय��न्वत केली 
असली तरी िजल्हा िनयोजन सिमतीकडून त्यासाठी आ�थक तरतूद करण्यात आली 
असनूही उक्त योजना राबिवण्यासाठी सांगली िजल्हापिरषदेने िवलंब केलेला  
आहे. मलुींच्या आरोग्याच्या �ष्टीने ही योजना अितशय चांगली असल्याने  
सांगली िजल्हापिरषदेने मलुींना सिॅनटरी नपॅिकन्स परुिवण्याची योजना ही लवकरात 
लवकर राबवावी. अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस आहे. तसेच सिमतीने  
भेटीच्या वेळी िदलेल्या सचूनांचे सांगली िजल्हा पिरषदेने पालन क�न  
त्या�माणे तात्काळ अंमलबजावणी केली असल्यामळेु सिमती समाधानही व्यक्त  
करते. याबाबत केलेल्या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला २ मिहन्यात पाठिवण्यात 
यावा. 
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५. डहाण ूनगरपिरषद 

५.१ डहाण ूनगरपिरषदेतील िरक्त पदांचा अनशेुष भरण्याबाबत. 
िदनांक २५ एि�ल, २०१७ रोजी मिहलांचे हक्क आिण कल्याण सिमतीने िदलेल्या 

भेटीच्या वेळी डहाणू नगरपिरषद, यांच्याकडून खालील�माणे लेखी मािहती मागिवण्यात आली 
होती. 

 डहाणू नगरपिरषदेतील शासकीय िनमशासकीय व शासन अनुदािनत संस्थामधील 

सेवेतील भरतीसाठी मिहलांकरीता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी 
महानगरपािलकांच्या सेवेमध्ये भरती करतांना करण्यात येते काय ? नगरपिरषदेतील वगर् १ ते ४ 

तांि�क व अतांि�क अिधकारी व कमर्चारी यांची मंजूर पद संख्या िकती आहे ? त्यापैकी सन 

२०१४-१५ अखेर िकती पदे भरण्यात आली आहेत ? उक्त मंजूर पदांपैकी वगर् १ ते ४ मधील 

िकती व कोणती पदे मिहलांकरीता आरिक्षत ठेवण्यात आली आहेत ? मिहला उमेदवारांसाठी 
राखीव ठेवण्यात आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी सन २०१४-१५ अखेर एकूण िकती पदे 

िरक्त आहेत, तसेच सदरची पदे िरक्त राहण्याची कारणे आहेत काय ? महानगरपािलकेतील 

िविवध पदांवर मिहला उमेदवारांच्या िनयुक्त्या करण्याबाबत महानगरपािलकेने सेवा�वेश 

िनयमावली तयार केली आहे काय ? मिहला उमेदवारांसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी 
गत तीन वष�त (सन २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५) िकती वेळा व कोणकोणत्या तारखांना 
वतर्मानप�ात कोणकोणती पदे भरण्यासाठी जािहराती देण्यात आल्या होत्या. मिहला 
उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या पदासंाठी स्वतं� नोंदवही (रोस्टर) ठेवण्यात आली आहे 

काय, असल्यास केव्हापासून ? तसेच ती अ�यावत स्व�पात आहे काय, नसल्यास त्याची कारणे 

काय आहेत ? मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची भरती व सेवािवषयक बाबी हाताळण्यासाठी 
नगरपिरषदेमध्ये िवशेष कक्ष स्वतं�िरत्या स्थापन करण्यात आला आहे काय ? असल्यास 

कें व्हापासून िवशेष कक्ष स्थापन केला नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? अशी सिमतीने 
िवचारणा केली. 

उपरोक्त �करणी डहाण ू नगरपिरषदेकडून खालील �माणे मािहती �ाप्त झाली 
आहे. 

डहाणू नगरपिरषद, डहाणू, िज.पालघर ची स्थापना ३१ मे, १९८५ रोजी झालेली आहे. 
त्या�माणे डहाणू नगरपिरषदेच्या ह�ीतील �ामपंचायतीमधील कमर्चारी डहाणू नगरपिरषदेमध्ये 
वगर् करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर मा.संचालक, नगरपिरषद �शासन संचालनालय, मंुबई 
यांचे आदेश �.नप�स २००५/१/१ टीएच/४/�लंिबत पदिन/�.�.८०४/२००५/क २४ िदनांक 
३० िडसेंबर, २००५ आिण आदेश �.नप�स/अ�ग्नशमन पदिन�मती/२०११/का-६ िदनांक 
२५.१०.२०११ अन्वये डहाणू नगरपिरषदेसाठी मंजूर केलेल्या आकृती बंधानुसार खालील�माणे 
पदे मंजूर झालेली आहे. 
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गट मंजरू पदे भरलेली पदे िरक्त पदे 

गट क २८ १४ १४ 

गट ड ५८ ५४ ०४ 

एकूण ८६ ६८ १८ 

१.राज्यस्तरीय संवग�य पदे २७ आहेत. त्यापैकी उपमुख्यािधकारी, करिनरीक्षक, सहाय्यक 
अंतगर्त लेखापिरक्षक या तीन पदावर नगरपिरषद डहाणू कमर्चारी कायर्रत आहेत तसेच 
लेखापाल व अिभयंता हे राज्यसंवग�य कमर्चारी कायर्रत आहेत. 

कायर्रत (भरलेली पदे) मिहला अिधकारी/कमर्चारी 

गट मंजरू पदे भरलेली पदे मिहला 
आरक्षण 
मंजरू 

पदांच्या 
३०% 

�त्यक्ष 
कायर्रत 
मिहला 

िशल्लक 
अनशेुष 

गट क २८ १४ ०८ ०१ ०७ 

गट ड ५८ ५४ १७ १५ ०२ 

एकूण ८६ ६८ २५ १६ ०९ 

गट क १. �ीमती निलनी भरत मच्छी, कर िनरीक्षक, यांचे पद राज्यस्तरीय संवग�य मध्ये 
कायर्रत आहेत. २.दोन मिहला कमर्चारी यापूव� सेवािनवृ� झालेल्या आहेत. 

शासन िनणर्य, मिहला व बालकल्याण िवभाग �.संिकणर् १०९६/�.�.३०/ का-२, 
िद.०१ऑगस्ट, १९९७, मा.आयुक्त तथा संचालक, नगरपािलका �शासन, मंुबई यांचेकडील 
मंजूर आकृतीबंध आदेश �मांक नप�सं २००५/१/१/टी एच/४/�लंिबत 
पदिन/�.�.८०४/२००५/का- २४, िद. ३० िडसेंबर, २००५ अन्वये िरक्त पदे सरळसेवेने भरती 
करण्यात येते. डहाणू नगरपिरषद या काय�लयाची मागासवग�य आरक्षणानुसार १०० 
िंबदनूामावली नोंदवहया िद.२७ जून २०१६ रोजी मा.सहाय्यक आयुक् त, मागासवग�य कक्ष, नवी 
मंुबई यांचेकडून तपासणी क�न घेण्यात आलेली आहे. त्या�माणे सामािजक आरक्षणानुसार 
सरळसेवा भरतीने पदे भरण्यासाठी तरतूद या काय�लयाने केलेली आहे. 

 

              
 



144 

 मंजरू पद संख्या व भरण्यात आलेल्या पदांची संख्या 

पदनाम मंजरू पदे भरण्यात आलेली पदे 
(सन २०१५-१६ पयर्त) 

गट अ ०० ०० 

गट ब ०० ०० 

गट क ३५ १४ 

गट ड ६१ ५६ 

एकूण ९६ ७० 

िटप : पदो�तीची पदे िवचारात घेण्यात आलेली आहे. 
मिहलांकरीता आरिक्षत ठेवण्यात आलेल्या पदांची संख्या 

गट पदनाम िंबदनुामावली करीता सादर 
केलेली मािहती 

गट अ ० ०० 

गट ब ० ०० 

गट क िलपीक/स्वच्छता िनिरक्षक पंप 
ऑपरेटर/िवजतं�ी/ जोडारी 

०५ 

०१ 

०१ 

०७ 

गट ड िशपाई वॉलमन लाईन ०१ 

०१ 

०२ 

एकूण  ०९ 

मा. आयुक्त तथा संचालक, नगरपािलका �शासन, मंुबई यांचेकडील मंजूर आकृतीबंध 
आदेश �मांक नप�सं २००५/१/१/टीएच/४/�लंिबत पदिन/�.�.८०४/२००५/का-२४, िद.३० 
िडसेंबर, २००५ अन्वये मंजूर आकृतीबंधानुसार अंतगर्त भरती क�न िशल्लक िरक्त पदे 
रािहल्यास सरळसेवा भरतीने िरक्त पदे भरण्यात येतात. त्यामध्ये �ामुख्याने मागासवग�यांच्या 
आरक्षणानुसार िशल्लक अनुशेष आिण समांतर आरक्षणानुसार �ाधान्याने उमेदवारांची भरती 
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करण्यात येते. त्यामध्ये भरती करताना ३०% मिहला समांतर आरक्षणानुसार िशल्लक अनुशेष 
भ�न काढण्यात येईल. 

मा.आयुक्त तथा संचालक, नगरपािलका �शासन मंुबई यांचेकडील मंजूर आकृतीबंध 
आदेश �मांक नप�ंस २००५/१/१/टीएच/४/�लंिबत पदिन/�.�.८०४/२००५ अन्वये 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. सरळसेवेने पद भरती करण्यात आलेली नाही. 

सन २०१३-१४, २०१४-१५, व २०१५-१६ या तीन वष�त सरळसेवा भरती केलेली नाही. 
होय, मा.सहाय्यक आयुक्त, मागासवग�य कक्ष, कोकण िवभागीय आयुक्तालय, कोकण भवन, 
नवी मंुबई यांना िदनांक २७/०६/२०१६ रोजी मिहला समांतर आरक्षणाबाबत मिहती िदलेली 
आहे. 

मंजूर पदे, भरलेली पदे व िरक्त पदे याबाबतचा अहवाल वरीष्ट काय�लये 
१) मा. िजल्हािधकारी काय�लय, पालघर (नगरपािलका शाखा) 
२) मा. िवभागीय आयुक्त, कोकण िवभाग, कोकण भवन, नवी मंुबई (नगरपािलका 

शाखा) 
३) मा.संचालक, नगरपािलका �शासन संचालनालय, मंुबई यांना वेळोवेळी अहवाल 

सादर करणेत येतो. 
मिहला अिधकारी/कमर्चारी यांची सरळसेवा भरती बाबत िंकवा सेवािवषयक कोणत्याही 

�कारची त�ार �लंिबत नाही. याबाबत काही त�ारी �ाप्त झाल्यास विरष्ठ काय�लयास त�ार 
�करणे सादर करणेत येतात. त्याबाबत मागर्दशर्न तथा आदेश मागिवणेत येतात. मिहलांसाठी 
िदनांक ०५/०२/२००९ अन्वये स्वतं� िवशेष कक्ष स्थापन केलेला आहे. 

डहाण ूनगरपिरषदेच्या मखु्यािधकारी यांची साक्ष : ---- 
मंगळवार, िदनांक २५ एि�ल, २०१७ रोजी िदलेल्या भेटीच्या वेळी मुख्यािधकारी यांची 

साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने गट “क” व “ड” मध्ये एकंदर १८ पदे िरक्त 
असून मिहलांची एकंदर ९ पदांचा अनुशेष आहे. त्यामुळे मिहलांचा अनुशेष भरण्यासाठी कोणते 
�यत्न केले आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी सुधािरत आकृतीबंध मंजूर झाला असून िद.२७ जून २०१६ 
रोजी िंबद ूनामावली तपासली गेली आहे. गट “क” मध्ये ७ चा अनुशेष िदसून येतो आहे परंतु 
दोन मिहला कमर्चारी सेवािनवृ� झाल्या असून त्या अगोदर हा अनुशेष ५ चा होता. अंतगर्त 
भरतीच्या संदभ�तील �स्ताव माननीय िजल्हािधकाऱ्यांकडे पाठवलेला आहे. रोस्टरचे पूणर्पणे 
पालन केले जाते. त्यावर सिमतीने कम्पलायन्स क�न मिहलांची भरती �ि�या त्विरत सु� 
करण्यात यावी. अशी सूचना केल्या. सिमतीने डहाणू नगरपािलकेत िवशाखा सिमती आहे काय ? 
अशी िवचारणा केली. 
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 त्यावर कर िनरीक्षक यांनी डहाणू नगरपािलकेत िवशाखा सिमती असून या सिमतीमध्ये 
काय�लयीन दोन कमर्चारी असून उवर्िरत नगरसेिवका आहेत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने िवशाखा सिमतीमध्ये लोक�ितिनधी नसतात. कमर्चाऱ्यांवर होणाऱ्या 
अत्याचाराच्या संदभ�त ही सिमती असते. िवशाखा सिमतीमध्ये मिहला कमर्चारी, एनजीओ, 
हॉ�स्पटलमधील डॉक्टर, िशिक्षका, वकील इत्यादींचा िवशाखा सिमतीमध्ये समावेश असतो. 
मुध्यािधकाऱ्यांच्या काय�लयाच्या बाजूला िवशाखा सिमतीचा बोडर् लावला गेला पािहजे, 
सिमतीमध्ये मेंबसर्ची नावे, पद व मोबाईल नंबर �ावा. अशा �कारच्या सूचना डहाणू 
नगरपिरषदेला केल्या. 

 सिमतीने िवशाखा सिमतीमध्ये आतापय�त िकती त�ारी आलेल्या आहेत ? अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर कर िनरीक्षक यांनी िवशाखा सिमतीमध्ये आतापय�त एकही त�ार आलेली नाही. 
 त्यावर सिमतीने िवशाखा सिमती पुनगर्िठत करण्यात यावी. असे िनद�श िदले. 
िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी मखु्यािधकारी, डहाण ू नगरपिरषद यांनी 

खालील �माणे लेखी मािहती िदली :  
1) सुधारीत आकृतीबंध मंजूर झाला असून िदनांक २७ जून,२००६ रोजी िंबदनुामावली 

तपासली गेली आहे. 
2) गट "क" मधील ७ चा अनुशेष िदसून येत आहे, परंतू २ मिहला कमर्चारी आताच 

सेवािनवृ� झाल्या असून त्या अगोदर हा अनुशेष ५ चा होता. 
3) अंतगर्त भरतीच्या संदभ�तील �स्ताव िजल्हािधकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. 

रोस्टरचे पुणर्पणे पालन केले जाते. 
डहाणू नगरपिरषदेमध्ये सरळ सेवा भरती बाबतची �ि�या सु� असून याबाबत 

मिहलांच्या आरक्षणानुसार भरती करण्याबाबतची तजिवज नगरपिरषदेने ठेवलेली आहे. 
डहाणू नगरपािलकेत िवशाखा सिमती असून या सिमतीमध्ये काय�लयीन ३ कमर्चारी व 

उवर्रीत १ वकील १ समाजसेिवका १ वै�िकय अिधकारी आहेत. या�कारे िवशाखा सिमती 
पुनगर्ठीत करण्यात आली आहे. 

िवशाखा सिमती संदभ�त पिरप�क उपलब्ध केले असून, मा.सिमती �मुख व उप सिचव 
यांचे िनद�शा�माणे िवशाखा सिमती पुनर्गिठत करण्यात येत असून त्या�माणे सिमतीचा बोडर् 
तयार करण्यासाठी व सदरील बोडर् मुख्यािधकारी यांच्या काय�लयाच्या बाजुला लावण्याची 
तजिवज करण्यात आली आहे. 
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मा. आयुक्त तथा संचालक, नगरपिरषद �शासन संचालनालय, मंुबई यांचे आदेश 

�.नप�स २००५/१/१ िटएच/ �लंिबत पदिन/�.�.८०४/२००५ आिण आदेश 

�.नप�स/अ�ग्नशमन पदिन�मत/२०११/का-६ िद.२५.१०.२०११ अन्वये डहाणू नगर पिरषदेसाठी 
मंजूर पद संख्या 

गट मंजरू पदे भरलेली पदे 

गट-क २८ १२ 

गट-ड १४ १० 

एकूण ४२ २२ 

विरल गट क मधील मंजूर पदांपैकी ७ पदे ही एकाकी पदे असल्याने त्यावर काढता येत 

नाही. त्याच�माणे फायरम या पदावर देखील समांतर काढण्यात आलेले नाही. उवर्रीत पदांवर िद. 
२४/०४/२०१८ अखेर मिहलांचे समांतर िशल्लक आरक्षण अनुशेष खालील �माणे आहे. 

अ. 
�. 

िद.२५.०४.२०१८ अखेरची मंजूर,भरलेली व िरक्त 

पदाचंी मािहती 
मिहलाचें समातंर आरक्षणबाबत 

 पदनाम गट मंजूर 
पदे 

भरलेली 
पदे 

िरक्त 

पदे 

मिहला 
आरक्षण 

३०% 

�त्यक्ष 

मिहलाचंी 
भरती 

िशल्लक 

अनुशेष 

शेरा 

१ िलपीक 

टंकलेखक 

क १७ १२ ५ ५ १ ४ पदे िरक्त 

आहेत. 
अनु-

कंपावर १ 
पद भरले 

आहे. 

२ स्वच्छता 
िनिरक्षक 

क २ ० २ १ ० १ पदे िरक्त 

आहेत. 

३ पंप ऑपरेटर क २ ० २ १ ० १ पदे िरक्त 

आहेत. 

४ तारतं�ी, 
उ�ान 

पयर्वेशक, 
सहा, 

�ंथपाल, 
लघुलेखक 

गाळणीचाल

क ७ ० ७ ० ० १ एकाकी 
पद अस-

ल्याने 

समांरत 

आरक्षण 

लागू होत 

नाही. 
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क,जोडारी. 
(�त्येकी 
एक पद) 

५ फायरमन ड ४ ० ४ ० ० ० लागू 

नाही. 

६ िशपाई ड ८ ८ ० २ १ १ पदे िरक्त 

नाही. 

७ व्हॉलमन/ला
ईनमन 

ड २ २ ० १ ० १ पदे िरक्त 

नाही. 

एकूण  ४२ २२ २० १० २ ८  

भरती ��ीया करतांना वरील �माणे मिहलांच्या समांतर आरक्षानूसार भरती 
करण्याबाबतची तजिवज नगरपिरषदेने ठेवलेली आहे. 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 
डहाणू नगरपिरषदेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने गु�वार, 

िदनांक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने 
डहाणू नगरपिरषदेला भेट िदली त्यावेळी िवशाखा सिमतीचा बोडर् नव्हता, िवशाखा सिमतीचे काम 
कसे सु� आहे काय त्याबाबत मािहती देण्यात यावी. अशी िवचारणा केली.  

 त्यावर कर िनरीक्षक तथा (िवशाखा सिमती अध्यक्ष) यांनी कोणतीही त�ार �ाप्त 
झालेली नाही. दरमहा आमच्या सिमतीची बैठक होते. िवशाखा सिमतीचा बोडर् दशर्नी भागात 
लावण्यात आलेला आहे. 

 सिमतीने िवशाखा सिमतीचे एकूण सदस्य िकती आहेत ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर कर िनरीक्षक तथा (िवशाखा सिमती अध्यक्ष) यांनी िवशाखा सिमती स्थापन 

करण्यात आली असून त्यांचे सहा सदस्य आहेत. यामध्ये एक डॉक्टर, एक ॲडव्होकेट व एक 
समाजसेिवका आहेत, तसेच नगरपिरषदेचे तीन कमर्चारी आहेत. अ�ापपय�त एकही त�ार 
�ाप्त झालेली नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने एनजीओचे सदस्य आहेत काय ? कोणीही त�ार दाखल केलेली नाही इतके 
छान काम सिमतीचे सु� आहे. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर कर िनरीक्षक तथा (िवशाखा सिमती अध्यक्ष) यांनी एनजीओ सदस्य आहेत. 
दशर्नी भागात बोडर् लावण्यात आलेला आहे. 

 सिमतीने डहाणू नगरपिरषदेमध्ये िरक्त पदे भरपूर आहेत, ती केव्हापय�त भरण्यात 
येतील. अशी िवचारणा केली. त्यावर मुख्यािधकारी यांनी मिहलांची १० पदे िरक्त होती त्यापैकी 
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एक पद भरण्यात आले आहे. इतर पदांच्या भरतीसंदभ�तील �स्ताव सादर करण्यात आलेला 
आहे. असे सिमतीस सांिगतले. सिमतीने शासन स्तरावराव�न िरक्त पदे भरणे �लंिबत आहे 
याबाबत काय कायर्वाही करण्यात येत आहे. सवर् कायर्वाही िकती िदवसात पूणर् होईल. अशी 
िवचारणा केली. त्यावर �धान सिचव यांनी राज्यातील िरक्त पदे भरण्याची कायर्वाही 
डीएमएकडून त्यांच्यास्तरावर सु� आहे. माचर् मिहन्यापय�त ती कायर्वाही अंितम टप्प्यात येईल. 
मिहलांची िरक्त पदे पुढील भरती �ि�येत घेण्यात येतील. त्यांनी जािहरात �िसध्द केलेली 
असल्यामुळे माचर्पय�त ही कायर्वाही पूणर् होईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

 अिभ�ाय व िशफारशी : ---- 
सिमतीने डहाणू नगरपिरषदेला मंगळवार, िदनांक २५ एि�ल, २०१७ रोजी भेटीच्या 

अनुषंगाने आिण िदनांक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी घेतलेल्या सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी डहाणू 
नगरपिरषदेतील शासकीय िनमशासकीय व शासन अनुदािनत संस्थामधील सेवेतील भरतीसाठी 
मिहलांकरीता ३०% जागा आरिक्षत ठेवण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी महानगरपािलकांच्या 
सेवेमध्ये भरती करतांना करण्यात येते काय ? नगरपिरषदेतील वगर् १ ते ४ तांि�क व अतांि�क 

अिधकारी व कमर्चारी यांची मंजूर पद संख्या िकती आहे ? त्यापैकी सन २०१४-१५ अखेर िकती 
पदे भरण्यात आली आहेत ? उक्त मंजूर पदांपैकी वगर् १ ते ४ मधील िकती व कोणती पदे 

मिहलांकरीता आरिक्षत ठेवण्यात आली आहेत ? मिहला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात 

आलेल्या वगर् १ ते ४ मधील पदांपैकी सन २०१४-१५ अखेर एकूण िकती पदे िरक्त आहेत, अशी 
िवचारणा केली असता, डहाणू नगरपिरषदेचे मुख्यािधकारी यांनी अशी मािहती िदली की, डहाणू 
नगरपिरषद, पालघर ची स्थापना झाल्यापासून नगरपिरषदेसाठी एकूण पदापैकी मंजूर पदे ८६, 
भरलेली पदे ६८, तसेच िरक्त पदे १८ असून राज्य स्तरीय संवग�य पदे २७ आहेत. त्यापैकी उप 
मुख्यािधकारी, करिनरीक्षक, सहायक, अंतगर्त लेखापिरक्षक या तीन पदांवर नगरपिरषद डहाणू 
कमर्चारी कायर्रत आहेत. तसेच लेखापाल व अिभयंता हे राज्यसंवग�य कमर्चारी कायर्रत आहेत. 

शासन िनणर्य, मिहला व बालकल्याण िवभाग �.संिकणर् १०९६/�.�.३०/ का-२, 
िद.०१ऑगस्ट, १९९७, मा.आयुक्त तथा संचालक, नगरपािलका �शासन, मंुबई यांचेकडील 
मंजूर आकृतीबंध आदेश �मांक नप�सं २००५/१/१/टी एच/४/�लंिबत पदिन/�.�.८०४/ 
२००५/का- २४, िद. ३० िडसेंबर, २००५ अन्वये िरक्त पदे सरळसेवेने भरती करण्यात येते. 
डहाणू नगरपिरषद या काय�लयाची मागासवग�य आरक्षणानुसार १०० िंबदनूामावली नोंदवहया 
िद.२७ जून २०१६ रोजी मा.सहाय्यक आयुक् त, मागासवग�य कक्ष, नवी मंुबई यांचेकडून 
तपासणी क�न घेण्यात आलेली आहे. त्या�माणे सामािजक आरक्षणानुसार सरळसेवा भरतीने 
पदे भरण्यासाठी तरतूद या काय�लयाने केलेली आहे. 
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डहाणू नगरपिरषदेमध्ये सन २०१५-१६ पय�त भरण्यात आलेल्या पदांपैकी मंजूर पद संख्या 
९६ आहे. तसेच भरण्यात आलेली पदे ही ७० आहेत. मिहलांकरीता आरिक्षत ठेवण्यात 
आलेल्या पदांची संख्या ही िंबदनूामावलीनुसार ०९ आहेत.  

साक्षीच्या वेळी सिमतीने गट “क” व “ड” मध्ये एकंदर १८ पदे िरक्त असून मिहलांची 
एकंदर ९ पदांचा अनुशेष आहे. त्यामुळे मिहलांचा अनुशेष भरण्यासाठी कोणते �यत्न केले 
आहेत ? अशी िवचारणा केली असता, मुख्यािधकारी यांनी सुधािरत आकृतीबंध मंजूर झाला 
असून िद.२७ जून २०१६ रोजी िंबद ू नामावली तपासली गेली आहे. गट “क” मध्ये ७ चा 
अनुशेष िदसून येतो आहे परंतु दोन मिहला कमर्चारी सेवािनवृ� झाल्या असून त्या अगोदर हा 
अनुशेष ५ चा होता. अंतगर्त भरतीच्या संदभ�तील �स्ताव माननीय िजल्हािधकाऱ्यांकडे 
पाठवलेला आहे. रोस्टरचे पूणर्पणे पालन केले जाते. 

सिमतीने डहाणू नगरपिरषदेमध्ये िरक्त पदे केव्हापय�त भरण्यात येतील तसेच शासन 
स्तरावराव�न िरक्त पदे भरणे �लंिबत आहे याबाबत काय कायर्वाही करण्यात येत आहे. सवर् 
कायर्वाही िकती िदवसात पूणर् होईल. अशी िवचारणा केली असता, त्यावर मुख्यािधकारी यांनी 
मिहलांची १० पदे िरक्त होती त्यापैकी एक पद भरण्यात आले आहे. इतर पदाचं्या 
भरतीसंदभ�तील �स्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. �धान सिचव यांनी राज्यातील िरक्त पदे 
भरण्याची कायर्वाही डीएमएकडून त्यांच्यास्तरावर सु� आहे. माचर् मिहन्यापय�त ती कायर्वाही 
अंितम टप्प्यात येईल. मिहलांची िरक्त पदे पुढील भरती �ि�येत घेण्यात येतील. त्यांनी जािहरात 
�िस� केलेली असल्यामुळे माचर्पय�त ही कायर्वाही पूणर् होईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

सबब, डहाण ूनगरपिरषदेमध्ये िरक्त जागांची पिर�स्थती पहाता, मोठया �माणावर 
अनेक िरक्त पदे असल्याने ितचा �शासकीय क्षमतेवर तसेच अ�स्तत्वात असलेल्या 
कमर्चारी अिधकाऱ्यांवर ताण पडतो ही वास्तिवकता आहे. ही बाब िवचारात घेता मंजरू 
पदे तातडीने भरण्याची कायर्वाही नगरपिरषदेने �स्तावाव्दारे िवभागाकडे पाठिवली 
असल्याने िवभागाने या �स्तावावर तातडीने िनणर्य घेवनू डहाण ूनगरपिरषदेतील भरती 
�ि�या तात्काळ राबवनू मिहलांची िरक्त पदे तातडीने भरण्यासंदभ�त कायर्वाही करावी 
अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस असनू शासनाने केलेल्या कायर्वाहीची मािहती 
सिमतीला २ मिहन्यात पाठिवण्यात यावी. 
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५.२ डहाण ूनगरपािलकेचे गत ३ वष�तील वषर्िनहाय अंदाजप�क  

सिमतीने गत तीन वष�तील वषर्िनहाय सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व २०१४-
२०१५ मधील वा�षक अंदाजप�क िकती रक्कमेचे आहे ? शासन धोरणानुसार �त्येक 
नगरपिरषदेत महसूली व आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५० टक्के िनधी 
मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने नगरपिरषदेतील 
मागील ३ वष�त सदरहू ५ टक्के िनधी कसा खचर् करण्यात आला आहे ? मिहला 
अिधकारी व कमर्चारी यांच्यासाठी नगरपिरषदेकडून कोणकोणत्या कल्याणकारी 
योजना/उप�म राबिवले जातात ? नगरपिरषदेमाफर् त मिहलांचे सबलीकरण करण्याकिरता 
तसेच आ�थक�ष्�ा मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्यासाठी तसेच 
आ�थक�ष्�ा मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकिरता देण्यात येणाऱ्या सोई-
सवलती इ.योजनांबात मािहती देण्यात यावी ? उक्त योजनांवर २०१२-२०१३, २०१३- 
२०१४ व २०१४-२०१५ या तीन वष�त व वषर्िनहाय व योजनािनहाय एकूण िकती खचर् 
झाला ? नगरपिरषदेच्या एकूण उत्प�ाच्या िकती टक्के रक्कम मिहलांसाठी कल्याणकारी 
योजना राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात येते ? नगरपिरषदेमाफर् त राबिवणेत येणाऱ्या 
मिहलांच्या कल्याणकारी योजना व सोई-सवलती इ.बाबतची मािहती गरजू मिहलांमाफर् त 
पोहचिवण्याचे व त्यांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा यासाठी त्यांना 
�ोत्सािहत करण्यासाठी स्वतं� अशी यं�णा नगरपिरषदेकडे आहे काय, असल्यास ितचे 
स्व�प काय आहे व या यं�णेने आतापय�त कशा �कारे कायर् केले आहे ? मिहला 
बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू िव�ीचे कोणते धोरण आहे, उक्त धोरणानुसार सदर 
वस्तू िवकल्या जातात काय ? नगरपिरषदेमध्ये मिहला नगरसेिवकांसाठी व मिहला 
कमर्चाऱ्यांसाठी वेगळा कक्ष आहे काय ? नगरपिरषदेत मिहला व बाल कल्याण 
अिधकारी हे पद आहे काय ? अशी िवचारणा करण्यात आली. 

उपरोक्त �करणी मखु्यािधकारी, डहाण ू नगरपिरषदेकडून खालील�माणे मािहती 
�ाप्त झाली :---- 

नगरपिरषदेचे गत ३ वष�तील वषर्िनहाय वा�षक अंदाजप�क खालील�माणे आहे. 

वषर् अंदाजप�क 

सन २०१२-१३ २,८४,११,२१७/- 

सन २०१४-१५ ३,६१,५८,३७५/- 

सन २०१५-१६ ५,१०,३८,१५३/- 
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 मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी ५% राखीव िनधी 

वषर् राखीव िनधी 

सन २०१२-१३ १४,२१,०००/- 

सन २०१४-१५ १८,०८,०००/- 

सन २०१५-१६ २५,५२,०००/- 

 मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी झालेला खचर् 

वषर् झालेला खचर् 

सन २०१२-१३ ९३,०००/- 

सन २०१४-१५ १०,९१,१४३/- 

सन २०१५-१६ २,१०,३५०/- 

सन २०१३-१४ मध्ये मिहलांसाठी �िशक्षण िदले. 
१) बेिसक सुईंग ऑपरेटर 
२) कॉम्प्युटर फंडमेंटल-इंटरनेट 
सन २०१४-१५ मध्ये मिहलांसाठी �िशक्षण िदले. 
१) पालर्र – १३८ 
२) टेलरींग – १५३ 
३) फुड �ोसेंिसग -१२० 
४) फॅशन िडझायनर – १६ 
५) मिहला मेळावा 
 या�माणे मिहलांना �िशक्षण देण्यात आले. 
मिहलांना सबलीकरण करण्याकरीता व्यावसायािभमुख �िशक्षण िदलेले आहे. फुड 

�ोसेंिसग, टेलरींग, पालर्र, फॅशन िडझायनर चे �िशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
१) पालर्र – १३८ 
२) टेलरींग – १५३ 
३) फुड �ोसेंिसग -१२० 
४) फॅशन िडझायनर – १६ 
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या�माणे मिहलांना �िशक्षण देण्यात आले. 
�िशक्षणाकरीता खालील�माणे खचर् झालेला आहे. 

वषर् योजनेचे नांव योजनािनहाय खचर् 

सन २०१२-१३ �िशक्षण ९३,०००/- 

सन २०१४-१५ �िशक्षण व मिहला मेळावा १०,९१,१४३/- 

सन २०१५-१६ मिहला मेळावा २,१०,३५०/- 

नगरपािलकेच्या एकूण उत्पनाच्या ५% रक्कम मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना 
राबिवण्यासाठी खचर् करण्यात येतो. 

अ) व्यवसायािभमुख �िशक्षण िदले जाते. 
आ) मल्याण येथे महात्मा गांधी माक� ट आहे. एकच माक� ट आहे.त्यामध्ये एकूण ७५ 

गाळे आहेत. भाजी माक� ट आहे. 
माक� टमधील गाळे खुल्या प�तीने िललाव करणेत आलेले आहेत. त्यामध्ये �ीमती 

ज्योती राजू उमर यांना देणेत आलेला आहे. अपंगाकरीता ३% गाळे राखीव ठेवले आहेत. 
त्या�माणे अपंगास १ गाळा िदलेला आहे. यापुढे िललाव करताना मिहलांना देखील काही गाळे 
राखीव ठेवणेत येतील. 

मिहलांकरीता स्टॉल ठेवले होते. परंतू त्यास �ितसाद िमळालेला नाही . बचतगटांना स्टॉल 
िदले होते, परंतू त्यांनी स्टॉल चालू केले नाहीत. 

मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांबाबत नगरपिरषदेतील मिहला व बालकल्याण 
िवभागामाफर् त असलेल्या मिहला कमर्चारी यांचेमाफर् त मािहती िदली जाते. तसेच नगरपिरषद 
काय�लयात मािहती िदली जाते. 

मिहलांना व्यवसायािभमुख �िशक्षण देणेसाठी नगरपिरषदेचे कमर्चारी स्वत: घरोघरी 
िफ�न मािहती देवून �िशक्षणाचे फॉमर् भ�न घेत असतात. 

मिहलांसाठी नगरपिरषदेच्या अंदाजप�कात खालील�माणे तरतुद केली आहे. 
वषर् झालेला खचर् 

सन २०१२-१३ ९३,०००/- 

सन २०१४-१५ १०,९१,१४३/- 

सन २०१५-१६ २,१०,३५०/- 
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मिहला बचत गटानंा अथर्सहाय्य देणेत येते. मागील ३ वष�त िदलेले अथर्सहाय्य 
खालील�माणे आहे. 

वषर् अनदुान व्यवसाय 

सन २०१२-१३ २,१०,०००/- साडी िव�ी, बु�ड काम, मंडप 
डेकोरेशन 

सन २०१४-१५ ७०,०००/- िकराणा दकुान 

सन २०१५-१६ ० -- 

मिहला बचत गट स्वत:च्या व्यवसाय करीत असतात. राष्�ीयकृत बँकेमाफर् त गटाचे 
व्यवसायास कजर् देतात. 

नगरपािलकेत मिहला व बालकल्याण अिधकारी हे पद नाही. नगरपिरषदेने मिहला व 
बालकल्याण िवभागातील कामकाज पाहणेसाठी िनरीक्षक कमर्चारी ठेवले आहेत. त्यांची 
कायर्कक्षा मिहला व बालकल्याण िवषयक योजना राबिवणे. 

मिहलांच्या आरोग्याबाबत नगरपािलकेमाफर् त पुढील�माणे कल्याणकारी योजना 
राबिवण्यात येतात :— 

१) २९ फे�ुवारी, २०१६ मिहलांचे मधुमेह (डायबेटीज), रक्तदाब (ब्लड �ेशर) तपासणी 
करण्यात आली. 

२) २ माचर्, २०१६ रोजी स्तर्ीरोग तज्ञकडून ककर् रोग तपासणी करण्यात आली. 
३) ५ माचर्, २०१६ रोजी ने� तपासणी करण्यात आली. 
४)  ८ माचर्, २०१६ रोजी रक्तक्षय (शरीरात रक्ताची कमी) तसेच Bone Density 

तपासणी करण्यात आली. 
डहाण ूनगरपिरषद मखु्यािधकारी यांची साक्ष : ---- 
गु�वार, िदनांक २५ एि�ल, २०१५ रोजी िदलेल्या भेटीच्या वेळी आयुक्त यांची साक्ष 

घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने डहाणू नगर पिरषदेची स्थापना िदनांक ३१ मे, १९१५ 
रोजी झाली आहे. असे असले तरी अजूनही नगरपिरषदेला इमारत नाही. इमारत बांधण्यासाठीचा 
�स्ताव शासनाकडे पाठिवला आहे काय ? त्यावर शासनाने िवचार केला आहे िंकवा नाही 
यासंबंधातील मािहती सांगावी. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी डहाणू नगर पिरषदेची स्थापना ३१ मे १९२५ रोजी झालेली 
आहे. ७ �ामपंचायती िमळून नगरपिरषदेची स्थापना झालेली आहे. त्यावेळी ७ �ामपंचायती 
काय�लयापैकी एका काय�लयाचे नगर पिरषदेच्या काय�लयामध्ये �पांतरीत करण्यात आले 
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आहे. सु�वातीला डेव्हलपमेंट प्लॅन झाल्यािशवाय, त्यात आरिक्षत जागा असल्यािशवाय जागा 
िमळणे अवघड होते. दरम्यान १९९१ मध्ये डहाणू ऑथोिरटी स्थापन झाली. त्यामुळे काही बंधने 
आली. सन २०१२ मध्ये नगर पिरषदेचा डी.पी.पाटर् प्लॅनमध्ये मंजूर झालेला आहे. संपूणर् 
शहरासाठी अजूनही डी.पी.मंजूर व्हायचा आहे. अंितम डी.पी.झाल्यानंतर नगर पिरषदेला जागा 
उपलब्ध होईल. सध्या शासकीय जागा फार कमी आहे. 

 सिमतीने नगरपिरषद ही १९८५ रोजी अ�स्तत्त्वात आली आहे. ३२ वषर् झाली तरी 
देखील नगरपिरषदेची स्वत:ची इमारत नाही. सदर बाब शासनाने िवचारात घेतली नाही काय ? 
अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी यासाठी जागा उपलब्ध क�न घ्यायची आहे. इमारत 
बांधण्यासाठी िनधी उपलब्ध होईल. परंतु जागा पािहजे ती उपलब्ध होत नाही. असे सिमतीस 
सांिगतले. 

सिमतीने शासनाकडे जागेची मागणी केली आहे काय ?अशी िवचारणा केली. 
त्यावर मुख्यािधकारी यांनी आरक्षण फायनल झाल्यािशवाय जागा िमळणे शक्य नाही. 

असे सिमतीस सांिगतले. नगर पिरषदेचा �ॉब्लेम जरा वेगळा आहे. येथे िरलायन्चा प्लांट आहे. 
त्यामुळे सव�च्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९९१ पासून जस्टीस धम�िधकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली सिमती घिटत करण्यात आली आहे. या सिमती समोर जाऊन आम्ही 
२५.िक.मी.चा बफर झोन उठिवला. आता फक्त ५ िक.मी.एवढे के्ष� नो मोर इंडस्�ी म्हणून ठेवले 
आहे. आज या नगर पिरषदेच्या काय�लयासाठी जागा उपलबध नाही. ज्यावेळी डी.पी.फायनल 
होईल तेव्हाच या नगर पिरषदेला जागा उपलब्ध होईल. पाणी पुरवठा योजनेतील �पये ३.८५ 
कोटी इतका िनधी िवभागीय सिचव देण्यास तयार होत्या. असे मत मांडले होते. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी १९९१ पासूनचा डी.पी. आहे. सन २०१२ मध्ये पाटर्ली 
डी.पी.मंजूर झालेला आहे.अ�ाप पय�त पूणर् डी.पी.शासनस्तरावर मंजूर झालेला नाही. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने काय�लयाची इमारत व्हावी यासाठी कोणते �यत्न केले आहेत ? अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी आरक्षण िन�श्चत झाल्यािशवाय जागा िमळणार नाही. 
 सिमतीने िवकास आराखडा हा िकती कालावधीत मंजूर होणे आवश्यक आहे ? अशी 

िवचारणा केली. 
त्यावर मुख्यािधकारी यांनी दोन वष�ची मुदत असते. पण येथे एक �ीटीकल �ॉब्लेम 

आहे. सव�च्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धम�िधकारी सिमती घिटत करण्यात आली आहे. ही 
पय�वरण सिमती आहे. त्यामुळे शासनाला देखील या सिमतीचे मत घ्यावे लागते. सध्या २०१६ 

              
 



156 

मधील नोिटिफकेशन शासनाकडे पाठिवले आहे. त्यांची िशफारस आल्यानंतर हा डी.पी.फायनल 
होणार आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये नगर पिरषदेने स्वत:चा हब िशफ्ट केला होता. पण ते 
शेवटचे टोक पडते त्यामुळे लोकांचा त्यास िवरोध झाला. मधल्या काळात तेथे पूर आल्यामुळे 
सवर् रेकॉडर् अस्ताव्यस्त झाला. तो रेकॉडर् खराब झाला. त्यामुळे ते ऑिफस िशफ्ट करावे लागले. 
जागा, हॉल उपलब्ध आहे. पण तेथे पुराचे पाणी िशरते. ती जागा लोकांच्या �ष्टीने सोयीची 
नव्हती. त्यामुळे आम्हाला मूळ िठकाणी िशफ्ट व्हावे लागले. आता मिहन्याला �पये ८००००/- 
इतके भाडे देतो. सध्याचे काय�लय हे भा�ाच्याच इमारतीत आहे.  

 सिमतीने डहाणू नगरपिरषदेचा काय�लयाचा िवषय १९८५ पासून �लंिबत आहे. १९९१ चे 
जे नोिटिफकेशन आहे ते र� केले पािहजे. गेल्या ३१ वष�पासून ही सिमती आहे. त्या सिमतीवर 
शासनाने िकती खचर् केला हे सांिगतले पािहजे. या सिमतीने डहाणूच्या िवकासासाठी कोणत्या 
उपाययोजना सुचिवल्या आहेत. ही सिमती ३७ जणांची आहे. त्यांचा िवमानाचा, राहण्याचा खचर् 
राज्य सरकार करते. तेवढा िवकासाचा िनधी डहाणू नगर पिरषदेला िदला असता तर डहाणूचा 
िवकास झाला असता. अशा सूचना केल्या. 

 सिमतीने डहाणू ऑथोिरटीला सिमतीसमोर बोलावू शकतो ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर िवभागीय सिचवांनी यासंदभ�त जे कोणी जबाबदार असतील त्यांना नोटीस काढू 

असे सिमतीस सांिगतले. 
 सध्या पोलीस िडपाटर्मेंटचाच �ॉब्लेम सु� आहे. पोिलसांची एक जागा रस्त्यामध्ये गेली 

आहे. दसुरी जागा सीआरझेडमध्ये गेल्याने तेथे टुिर�मची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
 सिमतीने स्मशानाच्या बाजूला जागा आहे त्याचे काय झाले ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी त्या जागेचे आरक्षण अजून िन�श्चत झालेले नाही. तेथे 

पाण्याची टाकी बांधली आहे. ही �ायव्हेट जागा आह. त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही. येथे 
दसुरी अडचण सीआरझेडची देखील आहे.  

सिमतीने मग हॉटेलना परवानगी कशी िमळते ? िजल्हािधकाऱ्यांची देखील जागा 
आहे. सागरी माग�च्या बाजूला देखील जागा आहे. तामोरे यांची जागी िजल्हािधकारी यांची 
आहे. ती व्हेकेट क�न घ्यावी व तेथे नगर पिरषदेचे काय�लय बांधावे. तामोरेने िकती अित�मण 
केले आहे. ती जागा इंडस्�ीसाठी होती. तेथे इंडस्�ी होती. ती नंतर बंद केली. त्यानंतर तेथे 
िनवासी बांधकाम कसे काय होऊ शकते ? अगोदर त्या िठकाणी ल�मी नावाची एक छोटीसी 
इंडस्�ीज होती. नगरपािलकेच्या काय�लयासाठी आपण जागा उपलब्ध केली तर सिमती 
नगरपािलकेच्या काय�लयासाठी आपल्याला मदत क� शकेल. गावठाणातील घरे एका बाजूला 
बांधून िदली तरी सु�ा आपल्याला नगरपािलकेच्या काय�लयासाठी जागा तयार होऊ 
शकते. अशी िवचारणा केली.  
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 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी स्मशानभूमीची एकंदर जागा ४० गंुठयाची असून या 
िठकाणच्या जागेची मोजणी देखील झालेली आहे. पूव�ची पाण्याची जी टाकी होती त्या िठकाणी 
आपली ६ गंुठे जागा आहे. परंतु या िठकाणी लाय�रीचे िरझव्ह�शन आहे. लोकांना सोईची होणारी 
जागा काय�लयासाठी बघावी लागणार आहे. काही जागा आहे परंतु त्या जनतेच्या �ष्टीने 
सोईस्कर नाहीत. काय�लयासाठी स्माशानभूमीच्या बाजूला जागा िनघू शकते. या िठकाणी 
िरझव्ह�शन केलेले आहे परंतु ते अ�ाप फायनल झालेले नाही. १५४ डायरेक्टीव्ह नुसार 
ॲकोमोडेशनसाठी िरझव्ह�शन करता येते. मुळ आरक्षण फायनल झाले पािहजे हा महत्त्वाचा 
मु�ा आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने िडपीसाठी वेळ लागणार आहे. गावठाणाच्या जागेचा नगरपािलकेच्या वतीने 
सव्ह� क�न घ्या. एका बाजूला २५-३० झोपडया असतील तर प्लॅन क�न एका बाजूला करा. 
शासनाच्या िनयमा�माणे झोपडी धारकांना ३६९ चौरस फूट जागा िदली तरच जागा व्हॅकंट होईल 
व अशा व्हॅकंट जागेमध्ये आपण नगरपािलकेचे काय�लय बांधू शकता. ढाचे येथे जी शाळा आहे 
त्या शाळेच्या बाजूच्या लोकांना तयार करा, त्यांना एका इमारतीमध्ये घरे िदली तरी सु�ा �श्न 
सुटू शकतो. अशा सूचना केल्या. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी ओंकार िसटीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला पाण्याची टाकी 
असून त्या िठकाणी जवळपास ३ गंुठे जागा आहे. या िठकाणचे लोकेशन सु�ा चांगले आहे. या 
जागेच्या सव्ह�ला सु�वात केलेली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने सन २०१३-२०१४ मध्ये नगरपािलकेचे एकूण उत्प� २,८४,११,२१७/-�पये 
होते. अस्थापना व भांडवली खचर् वजा जाता मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी ५ टक्के 
राखीव िनधी १४.२१ लक्ष होता. यापैकी आपण २०१३ मध्ये ९३ हजार �पये खचर् केले असून 
सदर वष�त २८ लक्ष �पये अख�चत रािहलेले आहेत. सन २०१४-२०१५ मध्ये नगरपािलकेचे 
उत्प� ३,६१,५८,३७५/- �पये होते. आस्थापना व भांडवली खचर् वजा जाता मिहला व 
बालकल्याण िवभागासाठी ५ टक्के राखीव िनधी १८.८ लक्ष �पये होता. यापैकी आपण १०.९१ 
लक्ष �पये खचर् केले असून ८ लाख �पये अख�चत रािहलेले आहेत. सन २०१५-२०१६ मध्ये 
नगरपािलकेचे एकूण उत्प� ५,१०,३८,१५३/- �पये होते. अस्थापना व भांडवली खचर् वजा जाता 
मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी ५ टक्के राखीव िनधी २५.५२ लक्ष �पये होता. यापैकी 
आपण २.१० लक्ष �पये खचर् केला आहे. मिहला बालकल्याण िवभागाचे जवळपास ४४ लक्ष 
�पये अख�चत रािहले असून ही रक्कम आपण कोठे वळती केलेली आहे ? मिहलांसाठी योजना 
न राबवल्यामुळे आपण शासन िनणर्याचे उल्लंघण केले असा ठपका आपल्यावर का ठेवला 
जाऊ नये ? मिहलांच्या �िशक्षणासाठी ९३ हजार �पये खचर् केले असून सन २०१४-२०१५ मध्ये 
�िशक्षणासाठी १०.९१ लक्ष �पये खचर् केले असून सन २०१५-२०१६ मध्ये मिहला मेळाव्यासाठी 
२.१० लक्ष �पये खचर् केलेले आहेत. केवळ �िशक्षण आिण मिहला मेळाव्यासाठीच रक्कम खचर् 
केलेली आहे. अशी िवचारणा केली.  
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 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी गाईडलाईन्स नुसार नगरपािलकेला वैय�क्तक लाभाच्या 
योजना राबवता येत नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने नगरपािलकेला वैय�क्तक लाभाच्या योजना राबवता येत नाहीत यासंदभ�त 
िलिखत गाईडलाईन्स असतील तर त्या दाखवण्यात याव्यात ? मिहला व बालकल्याण 
िवभागाचा िनधी अख�चत का रािहला ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर लेखापाल यांनी अथर्संकल्पात सवर् बाबी ठेवलेल्या आहेत. सन २०१५-२०१६ 
मध्ये मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या योजनांवर २.१० लक्ष �पये खचर् करण्यात आलेला 
आहे. परंतु अक्च्यूअली खचर् ६ लाखाच्या आसपास झालेला आहे. परंतु हा खचर् माचर् नंतर 
झालेला आहे. यामध्ये हळदीकंुकवासाठी मिहलांना डबे देण्यासाठी २.९४ लक्ष �पये खचर् 
केलेला आहे. परंतु हा खचर् माचर्नंतर झालेला असल्यामुळे हा खचर् सन २०१५-२०१६ मध्ये 
अंतभूर्त करता आलेला नाही. आतापय�त जो पैसा खचर् झालेला नाही तो पैसा िशल्लक आहे. 
िशल्लक पैसा इतर� वळवण्यात आलेला नाही. अख�चत िनधी जवळपास ३० लाख �पये आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहला बालकल्याणचा ३० लाख �पये िनधी िशल्लक असून तो खचर् 
करण्यासाठी सव�नी एक� बसून िनणर्य करावा. असे सिमतीने सुचिवले. 

 त्यावर लेखापाल यांनी �ीमती िकत� मेहता या मिहला व बालकल्याण सभापती 
असताना त्यांना मी शासनाचे पिरप�क, योजना, तरतूद याब�लची सवर् मािहती िदलेली आहे. 
या अगोदर बजेटमध्ये एकच हेड होता परंतु मी आता बजेटमध्ये एकंदर सहा हेड ठेवलेले आहेत. 
यामध्ये िशष्यवृ�ी, गरोदरपणातील आजार अशा सवर् बाबी अंतभूर्त केलेल्या असून लेखा 
िवभागाला ही रक्कम खचर् करणे बंधनकारक आहे. असे सिमतीस सांिगतले. सिमतीने १४ लक्ष 
�पये कोणत्या कारणासाठी खचर् केले आहेत त्याची सिवस्तर मािहती सिमतीला पाठिवण्यात 
यावी. तसेच िशल्लक िनधी चांगल्या कामासाठी अलटर् राहून खचर् केला पािहजे.असे सांिगतले. 

त्यावर मुख्यािधकारी यांनी वैय�क्तक लाभाच्या योजना राबवता येतील काय ? असे िवचारले 
 त्यावर िद. ८ नोव्हेंबर,२०१० च्या शासन िनणर्यानुसार योजना राबवता येतील. या िशवाय 

आपल्याला नवीन योजना राबवावयाच्या असतील तर शासनाची परवानगी घेऊन योजना राबवू 
शकता. केवळ मिहला व बालकल्याण सिमतीच्या सदस्यांनी त्यांच्याच वॉड�तील लाभाथ्य�ना ही 
योजना राबवू नये तर सवर् नगरसेवकांच्या वॉड�मध्ये फॉमर् भ�न लॉटरी िसस्टीमच्या माध्यमातून 
योजना राबवली गेली पािहजे. असे सांिगतले. 

 सिमतीने गाळ्यांची काय �स्थती आहे ? अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी सन १९९५ मध्ये गाळे बांधलेले आहेत. त्यानंतर नगर 

पिरषदेने स्वत:ची जागा नसल्यामुळे गाळे बांधलेले नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 
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 सिमतीने ही संकल्पना आहे. १० ते १५ गंुठे जागा िमळाली तर काय�लय होऊ शकते असे 
म्हणावे. तसा �स्ताव तयार करावा. एस.टी.डेपोची जागा खूप मोठी आहे. त्या मानाने 
एस.टी.बसगा�ा येत नाहीत. एस.टी.महामंडळाने १० ते १५ गंुठे जागा िदली तर चांगले 
काय�लय देखील होऊ शकेल.असे सिमतीने सूचिवले. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी बसस्थानकाची जागा पीपीपी बेिससवर देण्यात आली आहे. 
त्यानी ती जागा िवकत िदली तरी काम भागू शकते. त्यांनी समजा जागा िदली नाही आिण मजला 
जरी िदला तरी काम भागते. आता त्यांचे कच्चे बांधकाम आहे. प�ा शेडमध्ये त्यांचे काय�लय 
आहे. पण मधल्या काळात एस.टी.महामंडळाने ही संकल्पना बंद केली. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने ही जागा एस.टी. महामंडळाच्या मालकीची असल्यामुळे मला एक प� 
�ावे. यासंबंधात माननीय पिरवहन राज्य मं�ी �ी.िवजय देशमुख यांच्याकडे बैठक आयोिजत 
करते व त्यांना सांगते की, नगरपािलका हे डेव्हलप क�न देईल आिण वरचा मजला 
नगरपािलका स्वत:साठी घेईल. येथे पावसाळ्यात फार अवघडीचे जाते. ४-५ तास पाऊस पडला 
तरी नगर पािलकेचे काय�लय बंद पडते. तसे होणे बरोबर नाही. ढाच्यामध्ये पाणी भरत नाही.  
त्यावर मुख्यािधकारी यांनी यावेळी जवळ जवळ ३५० िम.मी.पाऊस झाला. त्यामुळे काही बंधारे 
फुटले होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने मिहलांकिरता स्टॉल ठेवले होते. परंतु, त्यास �ितसाद िमळाला 
नाही. बचतगटांना स्टॉल िदले होते. परंतु, त्यानी स्टॉल सु� केले नाही असे लेखी उ�रात नमूद 
केले आहे. हे स्टॉल कधी िदले आहेत ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर उपमुख्यािधकारी यांनी हे गाळे २ ते ३ वष�पूव� िदले होते. पण त्यांनी स्टॉल सु� 
केले नाही. ही जागा वन िवभागाची होती. ती िदली होती. वन िवभागाकडे बचत गटांना 
स्टॉलसाठी जागा �ावी अशा �कारचा �स्ताव िदला होता. त्यानुसार त्यांनी जागा िदली. ही समु� 
िकनाऱ्याची जागा आहे. पयर्टक येतात म्हणून तेथे िव�ी करण्याच्या उ�ेशाने वन िवभागाकडून 
जागा घेऊन नगर पािलकेने सुवणर् जयंती शहरी रोजगार योजने अंतगर्त १८ स्टॉल उभे केले होते. 
त्यांना हे स्टॉल मिहला बचत गटांना देऊ असे त्यांना सांिगतले होते. त्या�माणे �यत्न 
केला. ज्यांनी अजर् केला होता त्यांनी स्टॉल सु� करण्यास होकार िदला होता. पण त्यांनी ते 
स्टॉल सु� केले नाहीत. गेल्यावष� देखील ६ जणांनी �ितसाद िदला. त्यांना स्टॉल ताब्यात घ्यावे 
अशा आशयाचे प� िदले. त्यांनी देखील त्यात �ितसाद िदला नाही. त्यावेळी फक्त बीपीएल 
बचत गटांनाच संधी �ावी असा िनयम होता. पण आता एबीपीएल मिहला बचत गटांना संधी 
देण्यात येते. सध्या हे स्टॉल कोणीही ताब्यात घेतलेले नाहीत. यात पारदशर्कता यावी म्हणून टेंडर 
देखील काढले होते. यासाठी ६ जणांनी �ितसाद िदला. त्यांना हे स्टॉल ताब्यात घेऊन सु� करावे 
अशा आशयाचे प� देऊन देखील ते पुढे आलेच नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले. 
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सिमतीने NUHM अंतगर्त �ाथिमक आरोग्य कें � आहे. तेथील १० पदे िरक्त असण्याचे 
कारण काय आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी ही कें � शासनाची योजना आहे. त्यामुळे िसव्हील सजर्नच्या 
माध्यमातून भरती �ि�या होते. ३१ माचर् पय�त पुढची �ि�या थांबवून ठेवावी असे सांिगतले 
होते. पण पुढचे िनदेश आले नाहीत. त्यानंतर सांगण्यात आले की, यांनाच कन्टीन्यू करावे. या 
सवर् पुन�नयुक्त्या असतात. त्यांची मूळ िनयुक्ती सन २०१४-१५ मध्ये झालेल्या आहेत. त्यांनी 
एम.बी.बी.एस.डॉक्टरचे नाव �स्तािवत केले असून त्यांचा अजर् देखील भरलेला आहे. त्यांची 
भरती नगर पािलकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने जी वै�कीय तपासणी केली आहे त्यात ककर् रोग व अन्य आजार असलेल्या 
मिहला आढळल्या आहेत काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय अिधकारी यांनी तपासणी कायर्�म आयोिजत केला होता. पण िकती 
�ग्ण आढळले ही मािहती उपलब्ध नाही. यासंबंधातील सिवस्तर मािहती सिमतीला नंतर 
पाठवून देण्यात येईल. 

 सिमतीने पुण्यातील डॉक्टर शैलेश पुणतांबेकर यांचा कॅन्सरवर कॅम्प आयोिजत केला 
होता. रोबॉट�ारे ते कॅन्सरचे ऑपरेशन करतात. कॅन्सर होऊ नये यासाठी कोणती काळजी घेतली 
पािहजे याचे त्यांनी मागर्दशर्न केले. या डॉक्टरांची ८ ते १० मिहने अपॉईंटमेंट िमळत नाही. १५ 
हजार, ५० हजार, १ लाख �पयात गभ�शयाचे ऑपरेशन करतो असे काही डॉक्टसर् म्हणतात. 
रवाच्या कणा एवढा कॅन्सर रािहला तरी तो कॅन्सर पुन्हा होऊ शकतो. जगात यु�स �ान्सप्लांट हे 
डॉ.शैलेश पुणतांबेकर यांनी केले आहे. त्यांना िवनंती क�न एका िदवसासाठी त्यांच्या कॅम्पचे 
आयोजन करावे. कोणाला कॅन्सर आहे असे िनष्प� झाले आिण येथील �ग्णालय त्यांना 
उपलब्ध क�न िदले तर ते स्वत: रोबॉटच्या सहाय्याने ऑपरेशन करतात. त्यांच्याकडे असलेल्या 
रोबॉटची िंकमत ८० कोटी �पये इतकी आहे. त्या रोबॉटच्या सहाय्याने ते ऑपरेशन 
करतात. त्यांचा कायर्�म घ्यावा. तसेच जे.जे. �ग्णालयाच्या मदतीने मिहला व 
बालकल्याणाच्या माध्यमातून मिहलांची मेमो�ाफी आपण क� शकता. यातून पिहल्या 
टप्प्यातील कॅन्सर �ग्ण आढळला तर त्या जगू शकतात. येथील पाण्याचा हाडर्नेस १४०० 
पीपीएम आहे. एक आदशर् गाव म्हणून द�क घेतले आहे. तेथे ओएनजीसीच्या सहाय्याने 
ए.टी.एम.स्थािपत केले आहे. एक �पयात एक हंडा िफल्टर पाणी िमळते. असे येथे करता येईल. 
िरलायन्स, कॅप्सूल यांच्या CSR मधून हे काम पूणर् क�न घ्यावे. अशा सिमतीने सूचना केल्या. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी कॅप्सूल कंपनीने एक वषर् CSR िदलेला आहे. त्यानंतर िनधी 
िदलेला नाही. तसेच दसुऱ्या एका कंपनीकडून फ्लाय ॲशचा िवटा मागत आहोत. पण त्या 
त्यांनी िदलेल्या नाहीत. असे सिमतीस सांिगतले 
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िवभागीय सिचवांच्या साक्षीच्या वेळी मखु्यािधकारी, डहाण ू नगरपिरषद यांनी 
खालील�माणे लेखी मािहती िदली :---- 

डहाणू नगरपिरषद ह�ीत नगरपिरषदेच्या मालकीची जागा नाहीत. तसेच शासकीय जागा 
उपलब्ध नाहीत. काही भाग हा हरीत पटयाने (Green Zone) तसेच बागायत के्ष� 
(Horticulture Zone) ने बािधत होत आहे. तसेच काही भाग CRZ ने बािधत होत आहे. या 
कारणामुळे नगरपिरषदेची काय�लयीन इमारत बांधण्यात आली नाही. काय�लयीन इमारत 
बांधण्याचा �स्ताव शासनाकडे पाठिवलेला नसल्याने �लंिबत नाही. 

महाराष्� शासनाने डहाणू शहराची िवकास योजना िदनांक ०४ ०४ २०१२ रोजी काही 
भाग वगळून (E.P) मंजूर करण्यात आली आहे. त्यात एकूण १९३ ep(Excluding Part) 
दशर्िवण्यात आले आहेत. सदरचा (E.P) महाराष् � शासनाच्या नगरिवकास िवभागाने 
PS/२१५/८४२/�.�.११५/निव-१२, िदनांक २१.१०.२०१६ च्या नोिटफीकेशन ने पय�वरण व वन 
िवभाग (MOEF) मं�ालय िदल्ली याचें काय�लयाकडे अंितम मंजूरी करीता पाठिवण्यात आला 
आहे. सदर �स्तावात नगरपिरषद काय�लयासाठी Site no.२९ मोजे मसोली येथील गट �.१७९ 
पै.के्ष� १ हेक्टर ३६ आर जागा आरिक्षत ठेवण्यात आली आहे. मा� सदर �स्तावास कें � 
शासनाच्या पय�वरण व वन िवभाग (MOEF) मं�ालय िदल्ली यांचे काय�लयाकडून अंितम 
मंजुरी अ�ाप �ाप्त झालेली नाही. सदर बाबत जा.�.डनप/२८९३/िदनांक १/१/२०१८ अन्वये 
पय�वरण सिचव. निव िदल्ली यांना प�व्यवहार क�न डहाणू शहराची िवकास योजना लवकरात 
मंजूर करणेबाबत िवनंती केली आहे. तसेच जा.�.४७८० िदनांक २२/११/२०१८ अन्वये सदर 
कामी स्मरणप� सुध्दा िदले आहे. 

कें � शासनाच्या पय�वरण एवम वन मं�ालयाने िदनांक १९/१२/१९९६ च्या नोटीिफकेशन 
नुसार डहाणू तालुका पय�वरण संरक्षण �ािधकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 
�ािधकरणाने अध्यक्ष मा.�ी.चं�शेखर धम�िधकारी, सेवािनवृ� न्यायािधश, उच्च न्यायालय, 
मंुबई हे आहेत. त्यामुळे त्यांचेवर कायर्वाही करणे ही बाब शासनाच्या कायर्कके्ष बाहेरील आहे. 
तसेच शासनाकडे बाब �लंिबत नाही. 

डहाणू नगरपिरषदेच्या स्वत:च्या काय�लय इमारतीचा �स्ताव मा.सिमतीने 
सुचिवल्या�माणे एस.टी.महामंडळाकडे जागा अिध�हण करणे करीता �स्ताव या 
काय�लयाकडील जा.�.डनप/२५९८/िदनांक ०७/०९/२०१८ अन्वये �स्ताव केलेला आहे व 
जा.�.डनप/४७६३/िदनांक २०/११/२०१८ अन्वये स्मरणप� सुध्दा िदले आहे. शासकीय जागा 
िमळण्याबाबत व्यवहाराची कायर्वाही सु� आहे. 
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नगरपिरषदेचे एकूण उत्प� : ---- 
अ. 
�. 

सन नगरपिरषदेचे 
उत्पन्न 

५% तरतूद �त्यक्ष खचर् 

१ सन २०१२-१३ २,८४,११,२१४/- १४,२१,०००/- ९३,०००/- 

२ सन २०१४-१५ ३,६१,५८,३७५/- १८,०८,०००/- १०,९१,१४३/- 

३ सन २०१५-१६ ५,१०,३८,१५३/- २५,५२,०००/- ६,००,०००/- 

• डहाणू नगरपिरषद ही ब वगर् नगरपिरषद असून त्याच्या उत्प� स्तर्ो�ातून मिहला व 

बालकल्याण िवभागासाठी ५%राखीव िनधी ठेवला जातो. 
• दर वष� मिहलांसाठी जागतीक मिहला िदन राबिवण्यात येतो. आ�थक दबुर्ल 

घरकालीन मिहलांना िशलाई मिशन देणे, िशवणकाम �िशक्षण देणे इत्यादी कामे केली आहेत. 
• अथर् संकल्पात सवर् बाबी अंतभुर्त करण्यात आलेला आहेत. यापैकी सन २०१५-१६ 

मध्ये मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या योजनेवर ६.०० लक्ष �पये खचर् करण्यात आलेला 
आहे. यापैकी माचर्, २०१६ पुव� २.१० लक्ष खच� झाले व उवर्िरत देयक माचर्, २०१६ नंतर अदा 
करण्यात आली. 

• सन २०१३-१४,२०१४-१५,२०१५-१६ या तीन वष�चा िशल्लक िनधी इतर� वळिवणेत 

आलेला नसून तीन वष�चा अख�चत िनधी जवळपास �.३९,०० लाख आहे. 
• परंतू डहाणू नगरपिरषदेची सावर्ि�क िनवडणूक २०१७ जािहर झाल्याने आचार संिहता 

कालाविधत कोणत्याही �कारचे �िशक्षण व इतर लाभ देता आलेले नाहीत. 
• नगरपिरषदेने सवर्साधारण सभा िद.३०/०८/२०१८ ठराव �.४८ अन्वये मिहला व 

बालकल्याण सिमती अन्तगर्त नगरपिरषद ह�ीतील मिहला व मुली यांना �िशक्षण देणे कामी 
मंजूरी िदलेली आहे. त्यानुसार नगरपिरषदेने िद. १५/०९/२०१८ रोजी िनिवदा नोटीस �िसध्द 

क�न िनिवदा मागिवण्यात आल्या आहे. 
आपल्या सूचने�माणे नगरपिरषदेने सवर्साधारण सभा िद.३०/०८/२०१८ ठराव �.४८ 

अन्वये मिहला व बालकल्याण सिमती अन्तगर्त नगरपिरषद ह�ीतील मिहला व मुली यांना 
�िशक्षण देणे कामी मंजूरी िदलेली आहे. त्यानुसार नगरपिरषदेने िद. १५/०९/२०१८ रोजी िनिवदा 
नोटीस �िसध्द क�न िनिवदा मागिवण्यात आल्या आहे. 

खच�चा तपशील खालील�माणे : --- 
• अिखल भारतीय स्थािनक स्वराज्य संस्था पुणर् यांच्या माफर् त मिहला बालकल्याण 

माफर् त िशवणकाम, भरतकाम,पाककला, �िशक्षण इत्यादी �िशषणासाठी = � .९,०० लक्ष. 
• प्ला�स्टक, मुक्तीसाठी कापडी िपशवी वाटप = � .१.२० लक्ष.  
• जागितक मिहला िदनािनिम� िविवध कायर्�मासाठी = � .३.८० लक्ष. 
 एकूण = � .१४.०० लक्ष. 
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सन १९९५ मध्ये महात्मा गांधी भाजीमाक� ट गाळे बांधलेले आहेत त्यानंतर नगरपिरषदेने 

स्वत:ची जागा नसल्यामुळे व िवकास आराखडा मंजुर नसल्यामुळे गाळे बांधलेले नाहीत. 
मल्याणची िजल्हापिरषद शाळेची जागा िजल्हापिरषदेची आहे. 

महाराष्� शासनाने डहाणू शहराची िवकास योजना िद. २१.०१.२०१२ रोजी काही भाग 

वगळून (E.P) मंजूर करण्यात आली आहे. उवर्रीत आराखडा महाराष्� शासनाच्या नगरिवकास 
िवभागाने TPS/२१५/८४२/ �.�.११५/१५/निव-१२, िद.२१.०१.२०१६ च्या नोिटिफकेशन 

पय�वरण व वन िवभाग (MOEF) मं�ालय िदल्ली यांचे काय�लयाकडे अंतीम मंजुरी किरता 
पाठिवण्यात आला आहे. सदर �स्तावात नगरपिरषद काय�लयासाठी site no.२९ गट �. १७९ 

पै. मसोली १.३६ आर जागा आरिक्षत करण्यात आली आहे. सदर �स्तावास अ�ाप अंितम 

मंजूरी �ाप्त झाली नाही. 

नगर पिरषद �शासन संचनालय यांचेकडील पिरप�क �.न.प.�.स/१३/ म. गव्या. जा 

/२००४/�.क. १०८७ िद. १८.१२.२००४ अन्वये दािर� रेषेखालील कुटंूबातील मिहला गटाना 
स्वंय रोजगार देण्याच्या �ष्टीने नगर पािलकेने स्वताची जागा नसल्याने वन िवभागाशी संपकर्  

साधून िद. २६.०४.२०१३ रोजी जागेबाबत करारनामे क�न जागे ताब्यात क�न महाराष्� िजवन 

�ािधकरण यांचेकिडल तांि�क मंजूरी जावक �,मा. िज.�. िवरार ४६८/१५.०३.२०१६ अन्वये 

�ाप्त झालेली तांि�क मंजूरीनुसार २१ गाळयांची (स्टॉल) उभारणी केली. त्यापैकी ३ गाळे संयुक्त 

वन व्यवस्थापन सिमती, वन िवभाग, सरावली, डहाणू यांना देण्यात आले होते. 

िद. १६.०५.२०१३ रोजी काय�लयाकिडल डनप/जा.� ७७३/२०१३-१४ अन्वये दािर�य 

रेषेखालील मिहलांना गाळे वाटप बाबत जािहर आवाहन क�न गाळे मागिणसाठी िरतसर अजर् 

करण्यासाठी �िसध्द देण्यात आली होती.  

या अनुषगाने मिहलांनी केलेल्या मागणीनुसार १८ गाळयांचे वाटप करण्यात आले होते 

परंतू मिहलांना गाळे ताब्यात िदल्यानंतर त्यांनी ते गाळे चालवले नाहीत. नंतर पुन्हा नगरपिरषदेने 

�िसध्दी देऊन मिहला बचत गटाकंडून अजर् मागिवण्यात आले होते. त्या अनुषगाने गाळे वाटप 

करण्यात आले परंतु बचत गटाने ते गाळे न चालिवल्यामुळे बंद पडून रािहले. या सवर् बाबी 

िवचारात घेता उभारण्यात आलेले गाळे लोखंडी �ेमचे असल्यामुळे व तेथील समु� िकनाऱ्यावर 

खारट वातावरणामुळे गाळे ना द�ुस्त होऊन गेले आहेत. 
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खालील तक्त्या�माणे मिहलांचे आरोग्य िवषयक वै�िकय तपासणी िशबीर घेण्यात आले. 

अ.�. िदनांक िशबीर तपासणी 
केलेल्या 

मिहलांची संख्या 

आढळलेल्या 
�ग्ण मिहलांची 

संख्या 

१ २९/०२/२०१६ मधुमेह व रक्तदाब 

तपासणी. 
४६ मधुमेह-९ 

रक्तदाब-६ 

२ ०२/०३/२०१६ ककर् रोग तपासणी २५ िनरंक 

३ ०५/०३/२०१६ ने� तपासणी १०० ५२ 

४ ०८/०३/२०१६ रक्तक्षय व Bone 
density तपासणी 

५५ ३७ 

 

िवभागीय सिचवांची साक्ष :---- 
डहाणू नगरपिरषदेला िदलेल्या भेटीच्या वेळी �ाप्त झालेल्या मािहतीच्या अनुषंगाने िदनांक 

३ जानेवारी, २०१९ रोजी िवभागीय सिचवांची साक्ष घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी सिमतीने 
डहाणू नगरपिरषद अ�स्तत्वात येऊन ३२ वष� होऊनही त्यांची स्वतं� इमारत नसल्याची कारणे 
काय आहेत ? इमारत बांधकामा संदभ�तील �स्ताव शासन स्तरावर �लंिबत असण्याची काय कारणे 
आहेत ? याबाबत शासनाने काय कायर्वाही केली वा करण्यात येत आहे. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी इमारत बांधकामाचा �स्ताव शासनाकडे सादर करण्यात 
आलेला आहे. डीपीमध्ये इमारतीच्या जागेचे आरक्षण दशर्िवण्यात आले आहे. कें � शासनाने 
डहाणू तालुका इको सेंसेटीव्ह झोन जाहीर केला आहे. त्या अनुषंगाने डहाणू नगरपिरषदेचा 
डेव्हलपमेंट प्लॅन सन २०१६ मध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. डहाणू नगरपिरषद इको 
सेसेंटीव्ह झोन असल्यामुळे त्यात अशी अट होती की, यासाठी कें � शासनाच्या पय�वरण 
िवभागाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जानेवारी, २०१७ मध्ये संपूणर् डेव्हलपमेंट प्लॅन 
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने जानेवारी, २०१७ मध्ये डेव्हलपमेंट प्लॅन सादर केला तो अ�ापय�त मंजूर होऊन 
आला नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी नगरपिरषदेतफ�  पाठपुरावा करण्यात आला 
आहे. नगरपिरषदेकडून त्यांनी काही मािहती मागिवली होती. ती मािहती जून, २०१७ मध्ये सादर 
करण्यात आली आहे. तसेच दरूध्वनीव�न काही मािहती मागिवली होती ती देखील मािहती 
सादर करण्यात आली आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 
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 सिमतीने डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर करण्याबाबत त्यांची सकारात्मक भूिमका िदसून येते 
काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी त्यांची भूिमका सकारात्मक िदसून येत आहे, पय�वरण 
िवभागाने सदर प्लॅन तीन मिहन्यात मंजूर करावा असे आदेश कोट�ने जुलै २०१८ मध्ये िदले 
आहेत. त्यांना पुन्हा स्मरणप� देत आहोत. असे सिमतीस सांिगतले. 

 शासनाला याबाबत िशफारस करण्यात येईल. ही इमारत अितशय जीणर् झालेली आहे ती 
कधीही पडू शकते, त्यामुळे यासंदभ�तील �स्ताव जास्त काळ �लंिबत ठेवणे योग्य होणार नाही. 
याबाबत तातडीने कायर्वाही क�न कें � शासनाने या �स्तावास मंजूरी �ावी अशी िशफारस राज्य 
शासनाला करण्यात येईल. राज्य शासनाकडून कें � शासनास तसे कळवावे. असे सिमतीने मत 
व्यक्त केले. 

 सिमतीने या संदभ�त जो प� व्यवहार व �स्ताव सादर केलेला आहे, त्याची �त 
सिमतीला सादर करण्यात यावी. त्यांच्याकडून जे उ�र आले ते देखील सिमतीकडे सादर 
करण्यात यावे. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी यासंदभ�तील सिवस्तर मािहती सिमतीला लेखी सादर 
करतो. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने दसुरा �श्न असा आहे की, डहाणू तालुका पय�वरण सिमती अ�स्तत्त्वात 
येऊन ३१ वष� झाली असताना सुध्दा सदरहू सिमती िनणर्य घेण्यास असक्षम असल्याचे 
सिमतीला वारंवार िदसून आले आहे त्याबाबत शासनाचे काय मत आहे, त्या अनुषंगाने 
शासनाने त्यांचेवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी हा िवषय जागेसंदभ�त आहे त्याबाबत चच� झाली आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने एसटी महामंडळाकडील जागा इमारतीसाठी मागण्याची आवश्यकता आहे 
काय ? पिरवहन िवभागाच्या अिधकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक बोलिवण्यात यावी अशी सिमती 
िशफारस करीत आहे. त्यासंदभ�त काही चच� झाली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी सिमतीने त्यावेळी मु�ा उप�स्थत केला होता, म्हणून तो 
िवषय आलेला आहे. जागा िमळण्याबाबत दोन प�ा�ारे त्यांना िवनंती करण्यात आलेली आहे. 
त्यांच्याकडून कोणतेही उ�र आलेले नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने जी प�े िदली त्याच्या �ती सिमतीला सादर कराव्यात. ते उ�र कसे देत नाही. 
त्यांना स्मरण प� पाठिवले आहे काय ? त्यामध्ये सिमतीचा संदभर् देण्यात आलेला आहे काय ? 
या �स्तावात कोणती जागा �स्तािवत करण्यात आली आहे. अशी िवचारणा केली. 
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 त्यावर िवभागीय सिचवांनी सिमतीचा संदभर् देऊन स्मरण प� पाठिवण्यात आले आहे. 
नगरपािलकेच्या डीपीमधील जागा �स्तािवत करण्यात आलेली आहे, १ हेक्टर ३६ आर जागा 
इमारतीसाठी आरिक्षत आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने ही जागा �स्तािवत करण्यात आली असल्यामुळे यांनी िदलेल्या प�ाचा काही 
संबंध येत नाही, त्यामुळे संबंिधत अिधकाऱ्यांना साक्षीला बोलिवण्याची गरज नसावी. जागेचा 
�स्ताव पाठिवण्यात आलेला आहे त्यामुळे सिमतीकडून सरकारला िशफारस करण्यात येईल. 
राज्य सरकार त्यानुसार कें � सरकारकडे िवनंती करेल. जेणेक�न इमारतीचे बांधकाम लवकरात 
लवकर सु� करता येईल. अशी सूचना करण्यात आली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी डीपी प्लॅनमध्ये नगरपािलका इमारतीचे आरक्षण त्या जागेवर 
दशर्िवण्यात आले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

सिमतीने डहाणू नगरपिरषदेला वैय�क्तक लाभाच्या योजना राबिवता आलेल्या नाहीत. 
यासंदभ�तील गाईडलाईन्स दाखिवण्यात याव्यात. त्याच�माणे मिहला व बालकल्याण िवभागाचा 
िनधी अख�चत का रािहला आहे ? सन २०१३-१४ मध्ये २ कोटी ८४ लक्ष �पये उत्प� होते,  
५ टक्के तरतूदी�माणे १४ लक्ष २१ हजार �पये होत असून आपण फक्त ९३ हजार �पये खचर् 
केले आहेत. त्याच�मणे सन २०१४-१५ मध्ये ८ लक्ष �पये कमी खचर् केले आहेत. सन २०१५-
१६ मध्ये १९ लक्ष �पये कमी खचर् केले आहेत. शासन िनणर्यानुसार ही रक्कम मिहलांच्या 
योजनांसाठी का खचर् करण्यात आली नाही. अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्यािधकारी यांनी यासंदभ�तील मी िनयोजन केलेले आहे त्याबाबत कायर्वाही 
सु� केलेली आहे. ही रक्कम माचर्पय�त खचर् करण्यात येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने हा िनधी कोणत्या बाबींवर खचर् करण्यात येतो ते तपासण्यात यावे. अशी 
िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी हा िनधी अनुजे्ञय बाबींवर खचर् करण्यात येत आहे. ऑलरेडी 
आम्ही �िशक्षणाची �ोसीजर सु� केलेली आहे. १२ िवषयांचे �िशक्षण मिहलांना देण्यात येणार 
आहे. मिहला नगरसेवकांसाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन या मिहन्यात करण्यात येत आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने मिहलांना अभ्यास दौऱ्यासाठी कोठे नेणार आहात. अशी िवचारणा केली. 
 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी सावंतवाडी येथील मिहला व बाल कल्याण सिमतीचे 

कामकाज चांगले आहे. त्या कामाचा अभ्यास करण्यासाठी हा दौरा करण्यात येत आहे. यशदा 
पुणे येथे संपकर्  क�न एक ते दोन िदवस �िशक्षण देण्याचे िनयोजन करण्यात येत आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने सन २०१३ ते २०१६ या तीन वष�त नगरपिरषदेतील उत्प�ाच्या ५ टक्के 
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रक्कमेतील ३९ लक्ष �पये अख�चत आहेत. मिहलांसाठी जो िनधी खचर् करण्यात आलेला आहे 
तो शासन िनणर्यानुसार केला आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्यािधकारी यांनी शासन िनणर्या�माणे खचर् करण्यात आलेला आहे. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने अिखल भारतीय स्थािनक स्वराज्य संस्था पुणे यांच्यामाफर् त िशवणकाम, 
भरतकाम, पाककला, �िशक्षणासाठी ९ लक्ष �पये खचर् करण्यात आले आहे. त्यानंतर 
प्लॉ�स्टक मुक्तीसाठी कापडी िपशवी वाटप करण्यासाठी १ लक्ष २० हजार �पये खचर् करण्यात 
आले आहेत. प्लॉ�स्टक मुक्तीसाठी कापडी िपशवी वाटप करणे याचा उल्लेख शासन िनणर्यात 
आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 सिमतीने शासन िनणर्याच्या बाहेरील एखादी योजना राबवायची असेल तर त्यासाठी 
िजल्हािधकाऱ्यामाफर् त शासनाकडे �स्ताव सादर क�न मान्यता घ्यावी लागते. तशी कायर्वाही 
करण्यात आलेली आहे काय ? त्यासंदभ�त मंजूरी घेण्यात आली आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी प्लॉ�स्टक मुक्तीसाठी कापडी िपशवी वाटणे गरजेचे आहे. ही 
बाब शासन िनणर्यात नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने या शासन िनणर्यात द�ुस्ती क�न त्यामध्ये प्लॉ�स्टक मुक्तीसाठी कापडी 
िपशवी वाटप करणे, सॅनेटरी नॅपकीन वाटप करणे व िडस्पोजल करणे, मुली व मिहलांसाठी या 
योजना अितशय महत्वाच्या आहेत. या बाबींचा समावेश शासन िनणर्यात करण्यात यावा. अशी 
सूचना केली. 

 त्यावर िवभागीय सिचवांनी या �माणे शासन िनणर्यात द�ुस्ती करण्यात येईल. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने जागितक मिहला िदनािनिम� िविवध कायर्�मांसाठी ३ लक्ष ८० हजार �पये 
खचर् केले आहेत. यामध्ये कोणते कायर्�म घेण्यात आले होते.अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी मिहलांचा मेळावा घेण्यात आला होता. �िशक्षणाच्या 
अनुषंगाने त्यांना मािहती देण्यात आली होती. आरोग्य िशबीर आयोिजत केले होते. असे 
सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने १८ गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. जागा नाही तर गाळे कोठे बांधले 
आहेत.अशी िवचारणा केली. 

त्यावर मुख्यािधकारी यांनी वनहक्क सिमती आहे, महसूल व वन िवभागामाफर् त वन 
हक्क सिमतीसोबत करारनामा क�न वन िवभागाच्या जागेवर गाळे बांधण्यात आले आहेत.  
हे गाळे बचत गटांना �ावयाचे आहेत. गाळे तयार आहेत परंतु सदर गाळे भा�ाने घेण्यास 
कोणी पुढे येत नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 
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 सिमतीने गाळे भा�ाने घेण्यास कोणी का येत नाही, जागा बरोबर नाही, भाडे जास्त 
आहे काय ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी जागा अितशय चांगली आहे, बीचवर हे गाळे बांधण्यात 
आले आहेत. भाडे देखील जास्त नाही. तेथे िरस्पॉन्स िमळत नाही. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने गाळे भा�ाने देण्यासाठी जािहरात देण्यात आली आहे काय ? कोणत्या 
वतर्मानप�ात देण्यात आली आहे. अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी राजतं� या स्थािनक वतर्मानप�ात जािहरात देण्यात आलेली 
आहे. या जािहराती�ारे ज्यांना गाळे हवे आहेत त्यांनी नगरपिरषदेशी संपकर्  साधावा असे 
आवाहन केलेले आहे. असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने जािहरातीचा संपूणर् पॅटनर् बदली क�न टाकावा. मािसक भाडे १५० �पये, फक्त 
बचत गटांसाठी, ११ मिहन्याच्या करार पध्दतीने भाडयाने देणे आहे. अशा बाबी जािहरातीमध्ये 
नमूद क�न जािहरात देणे अपेिक्षत आहे. थोडे जास्त भाडे ठेवावे, जािहरातीचा पैसा िनघाला 
पािहजे िकती बचत गटांची नोंदणी आपणाकडे करण्यात आलेली आहे. अशी सिमतीने 
िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी ७० ते ७५ बचत गटांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. 
असे सिमतीस सांिगतले. 

 सिमतीने वै�कीय तपासणी करण्यासाठी कोणत्या डॉक्टरांना बोलिवण्यात आलेले  
होते ? अशी िवचारणा केली. 

 त्यावर मुख्यािधकारी यांनी खासगी डॉक्टर बोलिवले होते. त्यांनी मोफत तपासणी केली 
होती. िदनांक ९ िडसेंबर, २०१८ रोजी एक िशिबर घेण्यात आले होते. असे सिमतीस सांिगतले. 

अिभ�ाय व िशफारशी : ---- 
सिमतीने डहाणू नगरपिरषदेला भेट देवून शासन धोरणानुसार डहाणू नगरपिरषदेचे गत 

तीन वष�तील वषर्िनहाय सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ मधील वा�षक 
अंदाजप�क िकती रक्कमेचे आहे ? शासन धोरणानुसार �त्येक नगरपिरषदेत महसूली व 
आस्थापना खचर् वगळून एकूण अंदाजप�काच्या ५० टक्के िनधी मिहला व बालकल्याण 
िवभागासाठी राखून ठेवण्यात येतो. त्या अनुषंगाने नगरपिरषदेतील मागील ३ वष�त सदरहू ५ 
टक्के िनधी कसा खचर् करण्यात आला आहे ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, तीन 
वष�च्या अंदाजप�कामध्ये सन २०१२-१३ मध्ये २,८४,११,२१७/- सन २०१४-१५ मध्ये 
३,६१,५८,३७५/- तसेच सन २०१५-१६ मध्ये ५,१०,३८,१५३/- कोटीची तरतूद करण्यात आली 
होती. त्यामध्ये मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी ५% राखीव िनधी असून मिहला व 
बालकल्याण िवभागासाठी सन २०१२-१३ मध्ये �पये १४,२१,०००/- सन २०१४-१५ मध्ये  
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�पये १८,०८,०००/- तसेच सन २०१५-१६ मध्ये �पये २५,५२,०००/- राखून ठेवण्यात आला 
आहे. तसेच मिहला व बालकल्याण िवभागासाठी सन २०१२-१३ मध्ये �पये ९३,०००/- सन २०१४-
१५ मध्ये �पये १०,९१,१४३/- तसेच सन २०१५-१६ मध्ये २,१०,३५०/- इतका खचर् झालेला आहे.  

सिमतीने आ�थक�ष्�ा मागास असलेल्या मिहलांना सक्षम करण्याकिरता देण्यात 
येणाऱ्या सोई-सवलती इ.योजनांबात मािहती देण्यात यावी ? उक्त योजनांवर २०१२-
२०१३, २०१३- २०१४ व २०१४-२०१५ या तीन वष�त व वषर्िनहाय व योजना िनहाय 
एकूण िकती खचर् झाला ? नगरपिरषदेच्या एकूण उत्प�ाच्या िकती टक्के रक्कम 
मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना राबिवण्याबाबत खचर् करण्यात येते ? अशी िवचारणा 
केली असता, त्यावर मुख्यािधकारी यांनी सन २०१२-१३ मध्ये �िशक्षणासाठी �पये ९३,०००/- 
इतका खचर् झालेला असून सन २०१४-१५ मध्ये �िशक्षण व मिहला मेळावा साठी �पये १०, 
९१,१४३/- तसेच सन २०१५-१६ मध्ये मिहला मेळाव्यासाठी �पये २,१०,३५०/- इतका खचर् 
झाला असून नगरपािलकेच्या एकूण उत्प�ाच्या ५% रक्कम मिहलांसाठी कल्याणकारी योजना 
राबिवण्यासाठी खचर् करण्यात येतो. 

नगरपािलकेत मिहला व बालकल्याण अिधकारी हे पद नाही. नगरपिरषदेने मिहला व 
बाल कल्याण िवभागातील कामकाज पाहणेसाठी िनरीक्षक कमर्चारी ठेवले आहेत. 

साक्षीच्या वेळी सिमतीने डहाणू नगर पिरषदेची स्थापना िदनांक ३१ मे १९९५ रोजी झाली 
आहे. असे असले तरी अजूनही नगरपिरषदेला इमारत नाही. इमारत बांधण्यासाठीचा �स्ताव 
शासनाकडे पाठिवला आहे काय ? िवकास आराखडा हा िकती कालावधीत मंजूर होणे 
आवश्यक आहे ? त्यावर शासनाने िवचार केला आहे िंकवा नाही यासंबंधातील मािहती सांगावी. 
अशी िवचारणा केली असता, त्यावर मुख्यािधकारी यांनी डहाणू नगर पिरषदेची स्थापना ३१ मे, 
१९९५ रोजी झालेली आहे. ७ �ामपंचायती िमळून नगरपिरषदेची स्थापना झालेली 
आहे. त्यावेळी ७ �ामपंचायती काय�लयापैकी एका काय�लयाचे नगर पिरषदेच्या काय�लयामध्ये 
�पांतरीत करण्यात आले आहे. सु�वातीला डेव्हलपमेंट प्लॅन झाल्यािशवाय, त्यात आरिक्षत 
जागा असल्यािशवाय जागा िमळणे अवघड होते. दरम्यान १९९१ मध्ये डहाणू ऑथोिरटी स्थापन 
झाली. त्यामुळे काही बंधने आली. सन २०१२ मध्ये नगर पिरषदेचा डी.पी.पाटर् प्लॅनमध्ये मंजूर 
झालेला आहे. संपूणर् शहरासाठी अजूनही डी.पी.मंजूर व्हायचा आहे. अंितम डी.पी.झाल्यानंतर 
नगर पिरषदेला जागा उपलब्ध होईल. सध्या शासकीय जागा फार कमी आहे. जागा उपलब्ध 
क�न घ्यायची आहे. इमारत बांधण्यासाठी िनधी उपलब्ध होईल. परंतु जागा पािहजे ती उपलब्ध 
होत नाही. 

महाराष्� शासनाने डहाणू शहराची िवकास योजना िद. २१.०१.२०१२ रोजी काही भाग 

वगळून (E.P) मंजूर करण्यात आली आहे. उवर्रीत आराखडा महाराष्� शासनाच्या नगरिवकास 
िवभागाने TPS/२१५/८४२/ �.�.११५/१५/निव-१२, िद.२१.०१.२०१६ च्या नोिटिफकेशन 
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पय�वरण व वन िवभाग (MOEF) मं�ालय िदल्ली यांचे काय�लयाकडे अंतीम मंजुरी किरता 
पाठिवण्यात आला आहे. सदर �स्तावात नगरपिरषद काय�लयासाठी site no.२९ गट �. १७९ 

पै. मसोली १.३६ आर जागा आरिक्षत करण्यात आली आहे. सदर �स्तावास अ�ाप अंितम 

मंजूरी �ाप्त झाली नाही. 
सबब, उपरोक्त �करणी डहाण ूनगरपिरषदेची इमारत ही अितशय जीणर् झालेली 

आहे. ती कधीही पडू शकते, त्यामळेु यासंदभ�तील कें � शासनाकडे असलेला �स्ताव 
जास्त काळ �लंिबत ठेवणे योग्य होणार नाही. याबाबत राज्य शासनाने तातडीने 
पाठपरुावा क�न कें � शासनाकडून उक्त �स्तावास मंजूरी िमळण्याबाबत योग्य ती 
कायर्वाही करावी व डहाण ूनगरपिरषदेच्या इमारतीचे बांधकाम लवकरात लवकर स�ु 
करण्यात यावे. अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस आहे. 

सन २०१५-२०१६ मध्ये मिहला व बालकल्याण िवभागाच्या योजनांवर २.१० लक्ष �पये 
खचर् करण्यात आलेला आहे. परंतु अक्च्यूअली खचर् ६ लाखाच्या आसपास झालेला आहे. परंतु 
हा खचर् माचर् नंतर झालेला आहे. यामध्ये हळदीकंुकवासाठी मिहलांना डबे देण्यासाठी २.९४ 
लक्ष �पये खचर् केलेला आहे. परंतु हा खचर् माचर्नंतर झालेला असल्यामुळे हा खचर् सन २०१५-
२०१६ मध्ये अंतभूर्त करता आलेला नाही. आतापय�त जो पैसा खचर् झालेला नाही तो पैसा 
िशल्लक आहे. िशल्लक पैसा इतर� वळवण्यात आलेला नाही. अशी सिमतीस मािहती िदली. 
मिहला व बालकल्याण िवभागाचा िनधी अख�चत का रािहला आहे ? सन २०१३-१४ मध्ये २ 
कोटी ८४ लक्ष �पये उत्प� होते, ५ टक्के तरतूदी�माणे १४ लक्ष २१ हजार �पये होत असून 
फक्त ९३ हजार �पये खचर् केले आहेत. त्याच�मणे सन २०१४-१५ मध्ये ८ लक्ष �पये कमी 
खचर् केले आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये १९ लक्ष �पये कमी खचर् केले आहेत. शासन 
िनणर्यानुसार ही रक्कम मिहलांच्या योजनांसाठी का खचर् करण्यात आली नाही. अशी िवचारणा 
केली असता, त्यावर मुख्यािधकारी यांनी यासंदभ�तील मी िनयोजन केलेले आहे त्याबाबत 
कायर्वाही सु� केलेली आहे. ही रक्कम माचर्पय�त खचर् करण्यात येईल. असे सिमतीस सांिगतले. 

सबब, उपरोक्त �करणी सिमती डहाण ू नगरपिरषद सन २०१२-१३, २०१३-१४ 
तसेच २०१४-१५ या वष�तील मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांवर खचर् करावयाचा िनधी 
मिहलांच्या सबलीकरणासाठी खचर् न केल्यामळेु ज्या अिधकाऱ्यांने हा िनधी खचर् केला 
नाही त्या संबंिधत अिधकाऱ्याची चौकशी क�न त्यांच्यािव�ध्द कठोर कारवाई करण्यात 
यावी. तसेच मिहलांच्या कल्याणकारी योजनांवर खचर् करावयाचा िनधी हा मिहलांना 
हळदीकंुकु देण्यावर खचर् न करता त्यांना नवीन व्यवसायािभमखु �िशक्षण देण्यावर 
खचर् करावा. अशी सिमतीची आ�हाची िशफारस असनू शासनाने केलेल्या कायर्वाहीचा 
अहवाल सिमतीला २ मिहन्यात पाठिवण्यात यावा. 
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पिरिश ट - "ब"

शासन िनणर्य 
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शासन िनणर्य 
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पिरिशष्ट - "क" 

बैठकीची उप�स्थती 
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मिहलांचे हक्क व कल्याण सिमती 
 मंगळवार, िदनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ 

 स्थळ : नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

उ प �स्थ ती 
(1) �ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 

(2) �ीमती मंदा म्हा�े, िव.स.स 

(3) डॉ.भारती लव्हेकर, िव.स.स 

(4) �ी.योगेश घोलप, िव.स.स 

(5) �ीमती िदपीका चव्हाण,िव.स.स 

(6) �ीमती �स्मता वाघ, िव.स.स 

(7) �ीमती िव�ा चव्हाण, िव.प.स 

(8) ॲङ हुस्नबानू खिलफे, िव.प.स 

 महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ी. िवलास आठवले, उप सिचव 

 नवी मुंबई महानगरपािलका : 
(१)  �ी.िदनेश वाघमारे, आयुक्त 

(२) �ी.अंकुश चव्हाण, अितिरक्त आयुक्त 

(३) �ी.जे.एन.िस�रकर, उप आयुक्त 

(४)  �ी.अ.र.पटिनगीरी, उप आयुक्त (िशक्षण) 
(५) �ी.उमेश वाघ, उप आयुक्त (स्थािनक संस्था कर िवभाग) 
(६) डॉ.वष� भगत, संचालक (ई.टी.सी) 
(७) �ीमती तृप्ती सांडभोर, उप आयुक्त 

(८) �ी.बाबासाहेब राजळे, उप आयुक्त 

(९) �ी.धनराज गरड, लेखािधकारी 
(१०) �ीमती िच�ा बािवस्कर, महापािलका सिचव 

(११) �ीमती शुभांगी दोडे, कायर्कारी अिभयंता 
(१२) �ीमती संध्या अंबादे, उप आयुक्त 

(१३) डॉ.िदपक परोपकारी, िजल्हा आरोग्य अिधकारी 
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मिहलांचे हक्क व कल्याण सिमती 
बधुवार, िदनांक १२ जलु,ै २०१७ 

 स्थळ : कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका 
 

उ प �स्थ ती 
 

(१) �ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स.तथा सिमती �मुख 

(२) �ीमती सीमा िहरे, िव.स.स. 
(३) �ीमती िदिपका चव्हाण, िव.स.स. 

(४) �ीमती �स्मता वाघ, िव.प.स. 

(५) �ीमती िव�ा चव्हाण, िव.प.स.  

(६) ॲड.हुस्नबानू खिलफे, िव.प.स. 
 

महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
�ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव 
 �ी. ह.िव. तामोरे, कक्ष अिधकारी 

 

कल्याण-डोिबवली महानगरपािलका के्ष�ीय अिधकारी 
 

(१) �ी. वेलरासू, आयुक्त, कल्याण-डोंिबवली महानगरपािलका 
(२) �ी. संजय घरत, अितिरक्त आयुक्त 

(३) �ी. िवजय पगार, उपायुक्त 

(४) �ी. िद�ग्वजय चव्हाण, मुख्य लेखा अिधकारी 
(५) �ी. िनतीन नाव�कर, सहाय्यक आयुक्त  
(६) �ी. िमिंलद धाट, सहाय्यक आयुक्त 

(७) �ी. अिनल लाड, �भारी व कर िनध�रण व संकलक 

(८) �ीमती (डॉ.) रोडे, �भारी वै�कीय आरोग्य अिधकारी 
(९) �ी. जे. जे. तडवी, उप अिभयंता 
(१०) �ीमती रोिहणी लोकरे, उप अिभयंता 
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मिहलांचे हक्क व कल्याण सिमती 
 ग�ुवार, िदनांक १९ नोव्हेंबर, २०१५ 

 स्थळ : सांगली महानगरपािलका 
 

 

उ प �स्थ ती 
(१) �ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स.तथा सिमती �मुख 

(२) �ीमती मंदा म्हा�े, िव.स.स. 
(३) �ीमती सीमा िहरे, िव.स.स. 

(४) डॉ.भारती लव्हेकर, िव.स.स. 

(५) �ीमती िदपीका चव्हाण, िव.प.स. 

(६) �ीमती �स्मता वाघ,िव.प.स  
(७) ॲड.हुस्नबानू खिलफे, िव.प.स. 

महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ी. िवलास आठवले, उप सिचव 

सांगली महानगरपािलका के्ष�ीय अिधकारी  
(१) �ी. अजीज कारचे, आयुक्त 

(२) �ी. सुनील पवार, उपायुक्त (मुख्यालय) 
(३) �ी. सुनील नाईक, उपायुक्त 

(४) �ी. टी.सी.गवळी, सहायक आयुक्त,िमरज 

(५) �ी. आर.एल.वाघमारे, सहाय्यक आयुक्त, सांगली 
(६) �ी. सी.बी.चौधरी, सहाय्यक आयुक्त, कुपवाड 

(७) �ी. सी.जी.सोनवणे, �भारी शहर अिभयंता 
(८) डॉ.रोिहणी कुलकण�, तत्कालीन आरोग्य अिधकारी 
(९) डॉ.चा�दत शहा, वै�िकय आरोग्य अिधकारी 
(१०) �ी.चं�कांत आडके, �शासन अिधकारी, आस्थापना 
(११) �ी.हणमंत िबराजदार, �शासन अिधकारी, िशक्षण 

(१२) �ी.अजुर्न जाधव, लेखािधकारी 
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मिहलांचे हक्क व कल्याण सिमती 
शु�वार, िदनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ 

स्थळ : सांगली िजल्हा पिरषद 

 

 उ प �स्थ ती 
(१) �ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स.तथा सिमती �मुख 

(२) �ीमती मंदा म्हा�े, िव.स.स. 
(३) �ीमती सीमा िहरे, िव.स.स. 

(४) डॉ.भारती लव्हेकर, िव.स.स. 

(५) �ीमती िदपीका चव्हाण, िव.प.स. 

(६) �ीमती �स्मता वाघ,िव.प.स  
(७) ॲड.हुस्नबानू खिलफे, िव.प.स. 
 

महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ी. िवलास आठवले, उप सिचव 

  
सांगली िजल्हा पिरषद के्ष�ीय अिधकारी  
(१) �ी. िदलीप पाटील, मुख्य कायर्कारी अिधकारी 
(२) �ी. अजयकुमार माने, �कल्प संचालक, िज�ािवय. 
(३) �ीमती शुभांगी पाटोळे, मुख्य लेखा व िव� अिधकारी 
(४) �ी. रिवकांत अडसुळे, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी (पं) 
(५) �ी. िव�ांत बगाडे, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी (सा.�) 

(६) �ी. िकरण जाधव, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी (बा.) 

(७) �ी. संजय माळी, कायर्कारी अिभयंता (बांधकाम) 

(८) डॉ.रामचं� हंकारे, िजल्हा आरोग्य अिधकारी 
(९) �ीमती िनशादेवी वाघमोडे, िशक्षणािधकारी (�ा.) 

(१०) �ी.मधुकर यादव, िशक्षणािधकारी (मा.) 

(११) �ी.सिचन कवले, समाज कल्याण अिधकारी 
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मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमती 
मंगळवार, िदनांक २५ एि�ल, २०१७ 

 स्थळ : डहाण ूनगरपिरषद 

 
उ प �स्थ ती 

(1) �ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 

(2) �ीमती मंदा म्हा�े, िव.स.स. 

(3) �ीमती सीमा िहरे, िव.स.स. 

(4) डॉ. भारती लव्हेकर, िव.स.स. 

(5) �ीमती िदपीका चव्हाण, िव.स.स. 

(6) �ीमती �स्मता वाघ, िव.प.स. 

(7) ॲड.हुस्नबानु खिलफे, िव.प.स. 

 महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ी. िवलास आठवले, उप सिचव 

 �ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव 

 

के्षि�य काय�लयातील अिधकारी 
(१) �ी.िवनोद डवले, मुख्यािधकारी 
(२) �ी.�दीप जोशी, उपमुख्यािधकारी 
(३) �ी.तुकाराम बारी, नगर अिभयंता 
(४) �ी.इरफान पठाण, लेखापाल 

(५) �ीमती निलनी माच्छी, कर िनरीक्षक 

(६) �ी.राम पांढरे, जन्म-मृत्यू िवभाग �मुख 
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मिहलांचे हक्क व कल्याण सिमती 
 बधुवार, िदनांक ०७ जनू, २०१७ 

 स्थळ : िवधान भवन, मुंबई 

 
उ प �स्थ ती 

(1) �ीमती मिनषा चौधरी, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 

(2) डॉ. भारती लव्हेकर, िव.स.स. 

(3) �ीमती �स्मता वाघ, िव.प.स. 
 महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव 

िवभागीय �ितिनधी 
(१) �ी.�ीकांत िंसह, �धान सिचव, गृह िवभाग 

(२) �ी.ता.मा.शेळेकर, सह सिचव, संसदीय कायर् िवभाग 

(३) �ी.ज.ना.पाटील, सह सिचव, नगरिवकास िवभाग 

(४) �ी.भा.र.गािवत, सह सिचव, सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य िवभाग 

(५) �ी.अिनल परशुरामे, उप सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग 

(६) �ी.सं.रा.मोटे, उप सिचव, सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 

(७) �ी.सु.ना.िंशदे, उप सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग 

(८) �ी.िगरीश भालेराव, उप सिचव, �ामिवकास िवभाग 

(९) �ी.रं.स.गोदे, सह संचालक, आरोग्य िवभाग 

(१०) �ी.संजय भोसले, जनसंपकर्  अिधकारी 
 

के्षि�य काय�लयातील अिधकारी 
(१)  �ी.कमलाकर फंड, आयुक्त, एका�त्मक बाल िवकास योजना, मिहला व बालिवकास 

िवभाग 

(२) डॉ.एन.रामास्वामी, आयुक्त, नवी मंुबई महानगरपािलका 
(३) �ी.अंकुश चव्हाण, अितिरक्त आयुक्त, नवी मंुबई महानगरपािलका 
(४) �ीमती तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त, नवी मंुबई 

(५) �ी.संजय ितवारे, उपायुक्त, ठाणे महानगरपािलका 
(६) �ी.िववेक िभमनवार, मुख्य कायर्कारी अिधकारी, ठाणे िजल्हापिरषद 

(७) �ीमती एम.जे.नरहरे (येमले), गृहपाल, मुलींचे शासकीय वसतीगृह, कळंबोली 
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मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमती 
 मंगळवार, िदनांक २० जून, २०१८ 

स्थळ : िवधान भवन, मुंबई. 
 

उ प �स्थ ती 
(१) डॉ.भारती लव्हेकर, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 

(२)  �ीमती िदपीका चव्हाण, िव.स.स. 
(३)  �ीमती सुमन पािटल, िव.स.स. 

महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ी.िवलास आठवले, उप सिचव  

 �ीमती सांयली काबंळी, अवर सिचव  

 ि�यांका कांदळगावकर, कक्ष अिधकारी  
िवभागीय �ितिनधी  
(१) �ी.िवनीता िसगंल, सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग 

(२) �ी.िट.वा.करपते, उप सिचव, सामान्य �शासन िवभाग 

(३) �ी.सुिनल रावडे, अवर सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 

(४) �ी.ि�दशर्न शंकरराव कांबळे, अवर सिचव, �ामिवकास िवभाग  

(५) �ीमती �िमला वसंत आंबले, गृहपाल, समाजकल्याण सामािजक न्याय िवभाग 

(६) �ी.िवकेला पांडे, कक्ष अिधकारी, नगरिवकास िवभाग 

(७) �ी.र.पु.इगंोले, सहायक कक्ष अिधकारी, नगरिवकास िवभाग 

(८) �ी.अशोक कस्तुरबा, कक्ष अिधकारी, सामािजक न्याय िवभाग 

 

के्षि�य काय�लयातील अिधकारी 
(१) �ी.रिंव� खेबुडकर, आयुक्त सांगली, महानगरपािलका 
(२) �ी.�शांत िशक� , िवभागीय आयुक्त, सांगली महानगरपािलका 
(३) �ीमती सु.�.आिहरराव, सहाय्यक संचालक, सांगली महानगरपािलका 
 

सांगली िजल्हा पिरषद के्षि�य काय�लयातील अिधकारी 
(१) िशवा िवलास पाटील, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी बाल कल्याण 

(२) डॉ.ए.बी.साळंुखे, िजल्हा शल्यिचिकत्सक ,  
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मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमती 
 मंगळवार, िदनांक ०५ सप्टेंबर, २०१८ 

स्थळ : िवधान भवन, मुंबई. 
 

उ प �स्थ ती 
(१) डॉ. भारती लव्हेकर, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 

(२) �ीमती सुमन पाटील, िव.स.स 

(३) ॲङ हुस्नबानू खिलफे, िव.प.स 

 

 महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव 

 �ीमती ि�यांका कांदळगांवकर, कक्ष अिधकारी 

िवभागीय �ितिनधी 
(१) �ी.ला.रा.गुजर, सह सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग 

(२) �ी.िसध्दाथर् खरात, सह सिचव, उच्च व तं� िशक्षण िवभाग 

(३) �ी.सौरभ िवजय, सिचव, उच्च व तं� िशक्षण िवभाग 

(४) �ी.िगरीष भालेराव, उच सिचव, �ामिवकास िवभाग 

(५) �ी.सिचन सहस्तर्बुध्दे, अवर सिचव, नगरिवकास िवभाग 

(६) �ी.सु.बा.रावडे, अवर सिचव, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग 

(७) �ी.अ.को.अिहरे, अवर सिचव, सामािजक न्याय िवभाग 

(८) �ीमती मेघना िंशदे, कक्ष अिधकारी, गृह (पिरवहन) िवभाग 
 

के्षि�य काय�लयातील अिधकारी 
(१)  �ीमती शीतल उगले-तेली, अितिरक्त आयुक्त, पुणे महानगरपािलका 

(२) डॉ.�िवणउ आष्टीकर, अितिरक्त आयुक्त, िंपपरी िंचचवड महानगरपािलका 

(३)  डॉ.सुहास पेडणेकर, कुलगु�, मंुबई िव�ापीठ 

(४)  डॉ.िदनेश कांबळे, कुल सिचव, मंुबई िव�ापीठ 

(५)  �ी.द�ा घुगे, उप कुल सिचव,मंुबई िव�ापीठ 

(६)  �ी.अिनल मुळे, उप आयुक्त, पुणे महानगरपािलका 
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(७)  �ी.सुरज मांढरे, मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िजल्हा पिरषद, पुणे 

(८)  �ी.िदपक चाटे, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िजल्हा पिरषद, पुणे 

(९)  डॉ.एस.एम.जाधव, अितिरक्त िजल्हा आरोग्य अिधकारी, िजल्हा पिरषद पुणे 

(१०)  �ीमती आर.आर.पोतदार, पयर्वेिक्षका, िजल्हा पिरषद, पुणे 

(११)  �ी.एस.जी.गंुजाळ, िजल्हा पिरषद, पुणे 

(१२)  �ी.सी.जी.उगले, िजल्हा पिरषद, पुणे 

(१३)  �ीमती स्नेहा जोशी, िजल्हा मिहला व बालिवकास अिधकारी, पुणे 

(१४)  डॉ.शेफाली पंडया, िपठासीन अिधकारी 

(१५)  �ी.राजेश अंकुश आगळे, �शासन अिधकारी, िंपपरी िंचचवड महानगरपािलका 

(१६)  �ी.संभाजी ऐंवढे, समाज िवकास अिधकारी, िंपपरी िंचचवड महानगरपािलका 

(१७)  �ी.िदलीप िहवराळे, उपायुक्त, मिहला व बालिवकास, पुणे िवभाग 
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मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमती 
 ग�ुवार, िदनांक ०३ जानेवारी, २०१९ 

स्थळ : िवधान भवन, मुंबई. 
 

उ प �स्थ ती 
(१) डॉ. भारती लव्हेकर, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 
(२) �ी. अशोक पाटील, िव.स.स. 
(३) �ीमती सुमन पाटील, िव.स.स. 

 महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ी. िवलास आठवले, सह सिचव (२) (का) 

 �ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव  
िवभागीय �ितिनधी 

(१) �ी.�ीकांत िंसह, अितिरक्त मुख्य सिचव, गृह िवभाग 

(२) �ीमती �स्मता िनवतकर, उप सिचव, मिहला व बालिवकास िवभाग 

(३) �ी.नारायण कराड, उप सिचव, गृह िवभाग 

(४) �ी.व्यंकटेश भट, उप सिचव, गृह िवभाग 

(५) �ी. िट.वा.करपते, उप सिचव, सामान्य �शासन िवभाग 

के्षि�य काय�लयातील अिधकारी 
(१) डॉ.संजय मुखज�, अितिरक्त आयुक्त, मंुबई महानगरपािलका 
(२) �ी.राजवधर्न, पोिलस महािनरीक्षक, कारागृह मंुबई, दिक्षण िवभाग 
(३) �ी.सु.मु.धामणे, उपायुक्त , सावर्जिनक आरोग्य, मंुबई महानगरपािलका 
(४)  �ीमती अ. अ. मुगूटराव, उपअिधक्षक िजल्हा पोिलस अिधकारी, भायखळा  
   कारागृह. 
(५) डॉ.वाकोडे, सह संचालक, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी, �ग्णालय, अंधेरी 
(६) डॉ.एस.बी. तायडे, अिधष्ठाता जे.जे. �ग्णालय, मंुबई 
(७) डॉ.वणर्न वेल्हो, �ाध्यापक, जे.जे. �ग्णालय,मंुबई 
(८) �ी.डी.व्ही.देसावळे, उप आयुक्त, िजल्हा मिहला व बालिवकास िवभाग 
(९) �ी.आर.एस.पाटील, उप आयुक्त, िजल्हा मिहला व बालिवकास िवभाग 
(१०) डॉ.ि�या पाटील, सह �ाध्यापक, औषधवैदयिकय शास्तर्, जे.जे. �ग्णालय, मंुबई 
(११) डॉ.उषा बडोले, िवभाग �मुख, बिधरीकरण शाखा,जे.जे. �ग्णालय, मंुबई 
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(१२) डॉ.िनवेिदता सु.िकनळेकर, वै�िकय अिधकारी, भायखळा कारागृह 
(१३) डॉ.हिरदास राठोड, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी मंुबई 
(१४) डॉ.अशोक महेता, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी मंुबई 
(१५) ॲङ अिमत महेता, व्यवस्थापन कायदेशीर सल्लागार, �म्हकुमारी  

   �ग्णालय,अंधेरी 
(१६) ॲड. वैशाली संघवी, कायदेशीर सल्लागार, �म्हकुमारी �ग्णालय,अंधेरी 
(१७) ॲङ �स्मता पांडे, कायदेशीर सल्लागार, �म्हकुमारी �ग्णालय,अंधेरी 
(१८) डॉ.शशांक जोशी, नेरोलॉिजस्ट, �म्हकुमारी �ग्णालय,अंधेरी 
(१९) �ी.िवनय कुलकण�, सहाय्यक पोिलस आयुक्त, दादाभाई नौरोजी नगर, अंधेरी 

  पोिलस ठाणे,मंुबई 
(२०) �ी.परमेश्वर गणये, विरष्ठ पोिलस िनरीक्षक, अंधेरी पोिलस ठाणे, मंुबई 
(२१) �ी.अिनल रोकडे, उपिनरीक्षक, चौकशी अिधकारी, अंधेरी पोिलस ठाणे, मंुबई 
(२२) �ीमती िनवेिदता महाडीक, पिरिवक्षा अिधक्षक, िजल्हा मिहला बालिवकास  

  अिधकारी, िवभाग 
(२३) �ीमती सपना यंदे, पिरिवक्षा अिधकारी, िजल्हा मिहला बालिवकास अिधकारी,  
   िवभाग 
(२४) �ी.�िवण भावसार, िजल्हा मिहला व बालिवकास अिधकारी, मंुबई शहर तथा 

  मुख्य अिधकारी िचल्�ेन एण्ड सोसायटी. 
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मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमती 
मंगळवार, िदनांक ०८ जानेवारी, २०१९ 

स्थळ : िवधान भवन, मुंबई. 
 

उप�स्थती  

(१) डॉ. भारती लव्हेकर, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 
(२) �ा.(�ीमती) मेधा कुलकण�, िव.स.स. 
(३) �ी. अशोक पाटील, िव.स.स. 
(४) �ीमती सुमन पाटील, िव.स.स. 

 
महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 

 �ी.िवलास आठवले, सह सिचव (२) (का) 
 �ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव 

 
िवभागीय ि�ितिनधी : 
(1)  �ी.िट.वा.करपते, उप सिचव, सामान्य �शासन िवभाग 
(2)  �ी.िगरीष भालेराव, उप सिचव, �ामिवकास िवभाग 
(3)  �ी.कैलास बधान, उप सिचव, नगरिवकास िवभाग 
(4)  �ी.व्यंकटेश भट, उप सिचव. गृह िवभाग 
(5)  �ी.�काश वळवी, उप सिचव, �ामिवकास िवभाग 
(6)  �ीमती �ितभा चौधरी, कक्ष अिधकारी, मिहला व बालिवकास िवभाग 
 
के्षि�य काय�लयातील अिधकारी : 

(1)  �ी.रिंव� खेबुडकर, आयुक्त, सांगली महानगरपािलका, 

(2)  डॉ.नरेश भ.िगते, मुख्य कायर्कारी अिधकारी, नािशक िजल्हापिरषद, 

(3)  �ी.अ.बा.लांडगे, अितिरक्त मुख्य कायर्कारी अिधकारी, नािशक िजल्हापिरषद, 

(4)  �ीमती स्मृती पाटील, उपायुक्त, सांगली महानगरपािलका, 
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(5) �ी.डी.बी.मंुडे, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी, (बाल कल्याण िवभाग) नािशक 
िजल्हापिरषद, 

(6) �ी.�िदप मधुकर चौधरी, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी, (सामान्य �शासन 
िवभाग) नािशक िजल्हापिरषद, 

(7)  �ी.िदलीप घोरपडे, सहायक आयुक्त, सांगली महानगरपािलका, 

(8)  डॉ.िवजय एन. डेकाटे, िजल्हा आरोग्य अिधकारी, नािशक िजल्हापिरषद, 

(9)  डॉ.िनलेश पाटील, िजल्हा समाज कल्याण अिधकारी, नािशक िजल्हापिरषद, 

(10) �ीमती सुिनता धनगर,गट िवकास अिधकारी तथा िवशाखा सिमती अध्यक्ष, 

(11) �ी.राजें� पाटील, उप मुख्य कायर्कारी अिधकारी (�ामिवकास िवभाग) नािशक 
िजल्हापिरषद,  

(12) डॉ.वैशाली झनकर, िशक्षणािधकारी (�ाथिमक) नािशक िजल्हापिरषद, 

(13) डॉ.�काश वाकोडे, सहसंचालक, वै�िकय िशक्षण िवभाग, 

(14) डॉ.एस.एम.पाटील, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी, 

(15) �ी.परमेश्वर गणमे, विरष्ठ पोिलस िनरीक्षक, उपनगर, 

(16) �ी.अिनल रोळे,पोिलस अिधकारी , उपनगर, 

(17) �ी.अिमत मेहता, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �णालय, अंधेरी, 

(18) डॉ.शशांक जोशी, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी, 

(19) डॉ.कमलेश, जनसंपकर्  अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी. 

(20) डॉ.जावेदा मोहेकर, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी, 

(21) डॉ.रजत सरकार, वै�िकय अिधकारी, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी, 

(22) डॉ.�ितभा नेगांधी, भुलतज्ञ, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी, 

(23)  ॲङ चा� शुक्ला, ॲडव्होकेट, �म्हकुमारी �ग्णालय, अंधेरी. 
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मिहला व बालकांचे हक्क आिण कल्याण सिमती 
मंगळवार, िदनांक 26 फे�वुारी, २०१९ 

स्थळ : िवधान भवन, मुंबई. 
सिमती �मखु 

डॉ. भारती लव्हेकर, िव.स.स. तथा सिमती �मुख 

सिमती सदस्य 

(1)  �ीमती तृप्ती सावंत, िव.स.स. 
(2)  �ीमती िदपीका चव्हाण, िव.स.स. 
(3)  �ीमती सुमन पाटील, िव.स.स. 
(4)  ॲड.हुस्नबानू खिलफे, िव.प.स. 
(5)  �ी.द�ा�य सावंत, िव.प.स. 

 महाराष्� िवधानमंडळ सिचवालय : 
 �ीमती सायली कांबळी, अवर सिचव 

 

सिमतीने उक्त बैठकीत नवी मंुबई महानगरपािलका, कल्याण डोंिबवली 
महानगरपािलका, सांगली महानगरपािलका, सांगली िजल्हापिरषद, डहाणू नगरपिरषद येथे 

िदलेल्या भेटीच्या संदभ�त �ा�प अहवालावर िवचार िविनमय क�न तो संमत केला. 
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शासकीय मध्यवत� म�ुणालय, मुंबई 
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