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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा. वशेष महापािलका सभा 
कायप का मांक – २७ 

सभावृ ांत 

दनांक – २४.२.२०१४          वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची वशेष मा.महापािलका सभा 
सोमवार द.२४.०२.२०१४ रोजी दपार  ु १.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.थोरात विनता एकनाथ 

9. मा.सायकर अजय शंकरराव 

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शे ट  

17. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

18. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

19. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

20. मा.पवार संगीता शाम 

21. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

22. मा.तानाजी व ठल खाडे 
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23. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

24. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

25. मा.भारती फरांदे 

26. मा.आर.एस.कुमार 

27. मा.जावेद रमजान शेख 

28. मा.भालेराव ितभा ाने र 

29. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

30. मा.नेटके सुमन राज  

31. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

32. मा.भ डवे संिगता राज  

33. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

34. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

35. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

36. मा.ल ढे गणेश नारायण 

37. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
38. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

39. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

40. मा.अपणा िनलेश डोके 

41. मा. साद शे ट  

42. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

43. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

44. मा.शेख अ लम शैकत 

45. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

46. मा.वाबळे संजय म हारराव 

47. मा.म डगेर  वषा वलास 

48. मा.सुपे आशा र वं  

49. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

50. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
51. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
52. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

53. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
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54. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

55. मा. ा बाजीराव लांडे 
56. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

57. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

58. मा.सावळे िसमा र वं  

59. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

60. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

61. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

62. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

63. मा.कदम सदगु  महादेव 

64. मा.िगता सुिशल मंचरकर 

65. मा.कैलास महादेव कदम 

66. मा.छाया जग नाथ साबळे 

67. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
68. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

69. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

70. मा.काळे वमल रमेश 

71. मा.पाडाळे िनता वलास 

72. मा. वनोद जयवंत नढे 

73. मा.तापक र अिनता म छं  

74. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

75. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

76. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
77. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

78. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

79. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

80. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

81. मा.कलाटे वाती मयुर 

82. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

83. मा.च धे आरती सुरेश 

84. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
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85. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

86. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

87. मा.जगताप राज  गणपत 

88. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

89. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

90. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

91. मा.जम सोनाली पोपट 

92. मा. शांत िशतोळे 

93. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
94. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

95. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

96. मा.शडगे आशा सुखदेव 

97. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

98. मा.संजय केशवराव काटे 

99. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
100. मा.पाट ल सु जत वसंत 

101. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

 

        यािशवाय मा.राजीव जाधव–महापािलका आयु , मा.झुरे-सहा.आयु , मा.टेकाळे, 
मा.डॉ.माने,मा.कुलकण ,मा.खांडकेकर,मा.गायकवाड,मा.थोरवे–सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.दधेकरु -काय.अिभयंता,मा.साळंुके–मु य उ ान अिध क, 
मा.बोदडे- शासन अिधकार  (जनतासंपक), मा.जरांडे-सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते. 

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

----------- 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, खालील मा यवरांचे नुकतेच दःखद िनधन झाले आहेु . माजी 
उपमहापौर शरद बो-हाडे यांचे पु  ीतम बो-हाडे यां यासह चाकण येथे झाले या अपघातात 
मृ युमुखी पडले या य ंना तसेच ये  िश णत  ा.डॉ.पी.बी.पाट ल, ये  सा ह यक 
म. ी.द त, थेरगांव येथील धा जे िश ण सं थेचे सं थापक चं कांत मोतीराम धा जे, ये  
वातं यसैिनक व माजी आमदार रामभाऊ तुपे,समाजसे वका इंदबाई नामदेव लांडेू , केशव द ा य 
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झडे आ ण ीमती ध डाबाई हर भाऊ नढे यांना आज या महापािलका सभेत ांजली वाह यात 
यावी. ह  सभा दपार  ु १.३५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

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

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

 

मा.महापौर – उप थत स मा.सद यां या भावना वचारात घेऊन यां या संमती माणे ह  सभा 
दपार  ु १.३५ पयत तहकूब करणेत येत आहे.  
 
 

             (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

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

मा. वशेष महापािलका सभा 
कायप का मांक – २७ 

सभावृ ांत 

( द.२४.२.२०१४ रोजी द.ु१.०० वा. ची तहकुब सभा) 
 

दनांक – २४.२.२०१४     वेळ – दपार  ु १.३५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची सोमवार द.२४.०२.२०१४ रोजी 
दपार  ु १.०० वा. ची वशेष मा.महापािलका सभा द.२४.०२.२०१४ रोजी दपार  ु १.३५ वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.थोरात विनता एकनाथ 

9. मा.सायकर अजय शंकरराव 

10. मा.जाधव साधना रामदास 

11. मा.जाधव राहल गुलाबु  

12. मा.आ हाट मंदा उ म 

13. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

14. मा.काळजे िनतीन ताप 

15. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

16. मा.जगद श शे ट  

17. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

18. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

19. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

20. मा.पवार संगीता शाम 
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21. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

22. मा.तानाजी व ठल खाडे 

23. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

24. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

25. मा.भारती फरांदे 

26. मा.आर.एस.कुमार 

27. मा.जावेद रमजान शेख 

28. मा.भालेराव ितभा ाने र 

29. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

30. मा.नेटके सुमन राज  

31. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

32. मा.भ डवे संिगता राज  

33. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

34. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

35. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

36. मा.ल ढे गणेश नारायण 

37. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
38. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

39. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

40. मा.अपणा िनलेश डोके 

41. मा. साद शे ट  

42. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

43. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

44. मा.शेख अ लम शैकत 

45. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

46. मा.वाबळे संजय म हारराव 

47. मा.म डगेर  वषा वलास 

48. मा.सुपे आशा र वं  

49. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

50. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
51. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
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52. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

53. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

54. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

55. मा. ा बाजीराव लांडे 
56. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

57. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

58. मा.सावळे िसमा र वं  

59. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

60. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

61. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

62. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

63. मा.कदम सदगु  महादेव 

64. मा.िगता सुिशल मंचरकर 

65. मा.कैलास महादेव कदम 

66. मा.छाया जग नाथ साबळे 

67. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 
68. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

69. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

70. मा.काळे वमल रमेश 

71. मा.पाडाळे िनता वलास 

72. मा. वनोद जयवंत नढे 

73. मा.तापक र अिनता म छं  

74. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

75. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

76. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
77. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

78. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

79. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

80. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

81. मा.कलाटे वाती मयुर 

82. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
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83. मा.च धे आरती सुरेश 

84. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

85. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

86. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

87. मा.जगताप राज  गणपत 

88. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

89. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

90. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

91. मा.जम सोनाली पोपट 

92. मा. शांत िशतोळे 

93. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
94. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

95. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

96. मा.शडगे आशा सुखदेव 

97. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

98. मा.संजय केशवराव काटे 

99. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
100. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

 

       यािशवाय मा.राजीव जाधव–महापािलका आयु ,मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.झुरे-सह 
आयु , मा.गावडे, मा.टेकाळे, मा.डॉ.माने,मा.कुलकण ,मा.खांडकेकर,मा.गायकवाड,मा.माछरे, मा.फंुदे, 
मा.थोरवे–सहा.आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.कांबळे- . शहर अिभयंता, मा.पा टल, 
मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै क य 
अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.दधेकरु ,मा.तांबे,मा.सवणे,मा.च हाण, मा.शरद 
जाधव,मा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत,मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.दांगट, मा.बरशे ट -काय.अिभयंता, 
मा.उबाळे- शा.अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा य.), मा.साळंुके–मु य 
उ ान अिध क, मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, किम र साहेब प ह यांदा सभागृहात आले आहेत. 
सग या नगरसेवकां या वतीने मी सांगू इ छते क , यांचा स कार घे यात यावा अशी वनंती 
करते.  

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
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(नविनवािचत आयु  मा.राजीव जाधव यांचा मा.महापौर यां या ह ते, स मा.सभागृहा या वतीने 
स कार कर यात आला.) 

 

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

----------- 
मा.नगरसिचव – मा.महापौर यांनी वह त के या माणे वशेष सभेतील कामकाजाचा म पुढ ल माणे 
असेल. 

१) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” संबंिधचे मा.सभापती, थायी सिमती यांचे िनवेदन, 
२) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” यावर चचा, 
३) चचा समा ीनंतर अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” यावर ल ठराव मांडणे – अनुमोदन 
देणे, 
४) अंदाजप कावर ल ठरावास सुधारणा/फेरबदल या सूचना मांड या गे यास यांची वैधता- ा -
अ ा ता तपास याकर ता कमान पूण २ दवस सभा कामकाज तहकूब करणे – 

५) एका सद यास एकच सुधारणा/फेरबदल सूचना मांडता येईल कंवा यांस अनुमोदन देता 
येईल. मांड यात येणार  सूचना कतीह  मोठ  असू शकेल. 
६) अंदाजप कातील खचाची तरतूद वाढवावयाची असेल कंवा नवीन तरतूद करावयाची असेल 
तर कोण या खचाची तरतूद तेव या माणात कमी करावयाची कंवा कोण या जमेत वाढवावयाची 
हे फेरबदलाची सूचना ा  हो यासाठ  नमूद असणे आव यक राह ल.  
  

मा.नगरसिचव :- वषय .१ : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार केलेले 
सन २०१३–१४ चे सुधा रत व सन २०१४–१५ चे मुळ अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच 
जेएनएनयुआरएम अंतगत महानगरपािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न 
शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजप क “प” वचारासाठ  - मा.सभापती थायी सिमती अंदाजप कावर ल 
िनवेदन/मनोगत य  करतील. 
 
(मा.सभापती थायी सिमती यां या वतीने मा. वनया तापक र, थायी सिमती सद या यांनी 
अंदाजप क “ अ” व “क” वर ल िनवेदन सादर केल.े) 
 
मा.महापौर – अंदाजप कावर चचा चालू कर यात यावी. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
थायी सिमतीने तयार केलेले सन २०१३–१४ चे सुधा रत व सन २०१४–१५ चे मुळ अंदाजप क “ 

अ” व “क” तसेच जेएनएनयुआरएम अंतगत महानगरपािलकेने नमुद केले या शासक य 
सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजप क “प” मा.सभापती थायी सिमती यां या 
वतीने मा. वनया तापक र यांनी सभागृहासमोर सादर केले आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेचे हे ३२ 
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वे अंदाजप क आहे. हे अंदाजप क .२१०६ कोट  पयांचे असून जेएनएनयूआरएमचे .१२९४ कोट  
असून एकूण अंदाजप क .३४०० कोट ंचे आहे. आिथक वषात अंदाजप कात येणा-या आिथक 
वषात वेगवेग या वभागांकडून कर पाने कसा जमा होणार आहे, आ ण येणा-या आिथक वषात 
कशा प तीने खच होणार आहे याचा ताळेबंद हणजे हा अथसंक प अशी याची ढोबळ या या 
आहे. या ठकाणी मी अनेक वषापासून बघतोय, ामु याने अंदाजप कात दाखवलेला भांडवली खच 
होतो का नाह  याकडे कोणाचेच ल  जात नाह . अथसंक पात या तरतूद  समा व  के या 
जातात, यांची पुढे तंतोतंत अंमलबजावणी होणे हे शासनाचे काम आहे. पुढे मी आप याला काह  
गो ी िनदशनास आणून देणार आहे. या अथसंक पात या गो ींची तरतूद केली होती या खच 
झाले या नाह त. मा.आयु ांनी जमा बाजूत ९० कोट  िश लक व जेएनएनयूआरएमचे ६८३ कोट  
िश लक दाखवली आहे. हणजे महापािलकेचे ९० कोट , जेएनएनयूआरएमचे ६८३ कोट  हणजे 
जवळजवळ ७७३ कोट  आरंभीची िश लक दाखवली आहे. याचाच अथ आहे, मागील बजेटमधील 
७७३ कोट  खच झालेले नाह त. सन २०१३-१४ या अंदाजप कात २०२४ कोट  भांडवली खच होता. 
या अंदाजप कात अखेरची िश लक फ  .२,३८,००,०००/- एवढ च दाखवली होती. टोटल 
अंदाजप क पाहताना मागील अंदाजप कात फ  .२,३८,००,०००/- िश लक राह ले असे सांिगतले 
आहे. परंतू महापािलके या अंदाजप कातील ९० कोट  व जेएनएनयूआरएममधील ६८३ कोट  असे 
जवळजवळ ७७३ कोट  खचच झालेले नाह त. मग अंदाजप कात भांडवली खचाची तरतूद 
कशासाठ  करतो. पैसे खच झाली नाह  हणून िश लक वाढली आहे. हे अंदाजप क केवळ 
लोक ितिनधी सभासद यां या डो यात धूळ फेकणारे आहे. नेमेिच येतो पावसाळा या माणे तीच 
लेखािशष, तीच उपलेखािशष परंतू तरतूद खच  होत नाह . अंदाजप काची दसर  जमेची बाजु ु
थािनक सं था कर कंवा एल.बी.ट . ह  आहे. एल.बी.ट .तून .१०२९ कोट  िमळतील अशी अपे ा 

धरली आहे. गे या वषा या सन २०१३-१४ या बजेटम ये थािनक सं था कर कंवा 
एल.बी.ट .मधून .१२०० कोट  िमळतील अशी अपे ा ठेवली होती. आजपयत फ  ७६० जमले 
आहेत. माच म हनाअखेर साधारण ९०० कोट  जमले तर  जवळजवळ ३०० कोट  पयांची तूट 
यातून येणार आहे. पूव  जकात हा महापािलकेचा मु य आिथक ोत होता. पूण अथसंक पा या 
जवळजवळ ७० ट के उ प न हे जकातीतून िमळत होते. परंतू आज ह  प र थती राह लेली नाह . 
गे यावष  १२०० कोट  िमळणार असे गृ हत धरले होते. परंतू ९०० कोट च िमळणार हणजे 
ट केवार  हशोबात ५९ ट के िमळणार आहेत. यावष  अंदाजप कात एल.बी.ट .तून १००० कोट  
िमळणार अशी तरतूद केली आहे. हणजे ४९ कोट  होतात. हणजे जकाती या उ प ना या १० 
ट के उ प न कमी होऊ लागले आहे. जी ३०० कोट  तूट येणार आहे, याचा प रणाम वकास 
कामांवर होणार आहे. हणजे ३०० कोट  कमी वकास कामे होणार आहेत. याकडे जा त ल  ावे 
लागणार आहे. अजूनह  काह  लोक एल.बी.ट . भरत नाह त. परदेशी साहेबांनी नगरसेवकांना 
व ासात घेतले नाह . सभागृहाला व ासात घेतले नाह  आ ण पर पर यापा-यांबरोबर िमट ंग 
घेतली. याच ठकाणी ग धळ सु  झाला. वा त वक पाहता यापा-यांकडूनच मागणी झाली होती 
क , जकात बंद करा. जकात भर यात नाहक वेळ घालवतात, वाहने खोळंबतात, चो-या मो या 
माणात होतात. हणून पयायी यव था करा अशी यापा-यांची अनेक वषापासून शासनाकडे 

मागणी होती. हणून शासनाने एल.बी.ट  सु  केली. परंतु केवळ परदेशी साहेबां या धोरणामुळे 
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यापा-यांम ये ग धळ झाला. यामुळे काह  लोक एल.बी.ट . भरायला तयार नाह त. यामुळे 
आप याला एल.बी.ट .चे उ प न कसे वाढेल याकडे ल  ावे लागणार आहे. वा त वक पाहता, 
काह  महापािलकांम ये औरंगाबाद, को हापूर येथे एल.बी.ट .तून महापािलकेचे उ प न वाढले आहे. 
याच प तीने आप याकडे देखील उ प न वाढले पाह ज.े अंदाजप काची दसर  जमेची बाजु ु

करसंकलन. यातून जा तीत जा त ४०० कोट  जमा होतील अशी अपे ा धरली आहे. सन २०१३-
१४ या बजेटम ये २५० कोट  जमतील अशी अपे ा आहे. य ात २८० कोट  जमले आहेत. 
हणजे जवळजवळ ३० कोट  पये िमळकत करात वाढ झाली आहे. फे ुवार  अखेर शहरात एकूण 

२,८३,५७३ िमळकती आहेत. यात १,३४,००० अनिधकृत िमळकती आहेत. २००८ पासून ४३,३९२ 
िमळकतींना शा ती कर लावला आहे. यातून पये ३७,५८,००,०००/- जमा केले आहेत. मला 
सांगावेसे वाटते, हा शा ती कर अ यायकारक व अितशय चुक चा शासनाने लावलेला कर आहे. तो 
र  करावा हणून सभागृहाने शासनाकडे ठराव क न पाठवला होता. तो महारा  शासनाने वखंड त 
केला आहे. हा शा ती कर आजदेखील चालू आहे. शहर अ य  मा.योगेश बहल यांनी देखील 
शासनाचा िनषेध केला आहे. शा ती कर कोण याह  प र थतीत वसूल केला जाऊ नये. फ  
िमळकत कर घेतला जावा असा मा.महापौर यांनी इथे आदेश दला होता. परदेशी साहेबांनी जाता-
जाता हे चांगले काम केले. या शहरात िमळकतींबाबत सव ण केले, ते शंभर ट के पूण झाले 
आहे. नवीन बांधकामे व वाढ व बांधकामे अ या ८१,००० िमळकती सापड या आहेत. िन तपणे या 
८१,००० िमळकतींना बले पाठवणार आहेत. यामुळे उ प नात वाढ होणार आहे. याची वसूली 
मो या माणात झालीतर ४०० कोट ंपे ा जा त उ प न िमळणार आहे. दसर  जमेची बाजू हणजे ु
बांधकाम परवानगी वभाग आहे. या वभागातून .३५५ कोट  उ प न िमळेल अशी अपे ा ठेवली 
आहे. गे या वष  २०१३ या अंदाजप कात बांधकाम परवानगीतून .२५१ कोट , अबन 
ा सपोटमधून ५१ कोट  असे ३०१ कोट ंचे टागट दे यात आले होते. हे टागट पूण झाले आहे. 

आजिमतीला .३६० कोट  जमा झाले आहेत. बांधकाम परवानगी वभाग हा चांग या प तीने 
उ प न देणारा वभाग आहे. पंपर  िचंचवड हे आता महानगर होऊ लागले आहे. र ते, उ डाणपूल, 
ेडसेपरेटर, पाणी- े नेज यव था, इ ा चर शहराम ये इत या चांग या प तीने वकिसत 

झाले आहे. पुणे-मंुबईतले मोठ मोठे ब डर इथे यायला लागले आहेत. मोठमो या टाऊनिशपस,् 
टॉवस होऊ लागले आहेत. यामुळे बांधकाम परवानगी वभागाचे उ प न देखील वाढले आहे. 
परदेशी साहेबांनी अनिधकृत बांधकामे पाडायचा धडाका लावला होता. यामुळे लोकांनी धा ती 
घेतली आहे. आज कोणीह  अनिधकृत बांधकाम कराय या फंदात पडत नाह . जा तीत जा त 
नागर क अिधकृत घरात जा याचाच वचार कर त आहेत. तर देखील इथे सांगावेसे वाटते, छोटे 
लॉटधारक एक/द ड गंु यां या जिमनी आहेत. अिधकृतपणे बांधकाम परवानगी घे यासाठ  अनेक 
अडचणी येतात. साईड मा जन, लॉट मोजणीसाठ  बराच खच येतो. गावठाणात डबल 
एफ.एस.आय. देतो. ितथे साईड मा जन ठेवत नाह त. अशा प र थतीत ड .सी. लम ये बदल 
केलातर िन तपणे छोटे-छोटे लॉटधारक यांनी अनिधकृत बांधकाम केले ते भ व यात करणार 
नाह त. िन तपणे परवानगी घेऊन बांधकाम करतील. यामुळे चांग या प तीने उ प न 
िमळ याची श यता नाकारता येणार नाह . पाणीप ट  व इतर करांपासून .६० कोट  उ प न 
िमळेल असे गृ हत धरले आहे. वा त वक पाहता, गे या वष  .५८,३०,००,०००/- धरले होते. 
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आजिमतीला फ  .२७ कोट  जमले आहेत. .५८ कोट  जमणार अशी अपे ा केली होती. फ  
.२७ कोट  जमा झाले आहेत. प नास ट के र कम कमी झाली आहे. शहरात १,३०,००० 

अनिधकृत नळ कने श स आहेत् . झोपडप ट त २०,००० कने श स आहेत, सवत २२,००० 
कने श सला िमटर बसवले नाह त. १७,००० मीटर बसवले परंतू नंबर ंग केले नाह . हे सवम ये 
सापडले आहे. यांना बल देणे चालू केले आहे. या माणात पाणीप ट  वसूल होईल असे वाटते 
आहे. पा याचे बील वसूल का होत नाह  याची वचारणा केली गेली ते हा समजले, सन २००९-१० 
पासून काह  िमळकत धारकांना द पटु /ित पट पाणीप ट  आकार यामुळे यांनी पाणी बलच भरले 
नाह . हणून परदेशी साहेबांनी अभय योजना आणली. याचा काह  माणांत फायदा झाला. परंतू 
हणावा तसा फायदा झाला नाह . जा तीत जा त पाणीप ट  कशी वसूल होईल याकडे ल  दले 

पाह जे. गे या वष  घोषणा केली होती, या शहरातील काह  भागांत ट याट याने ४० ट के भागांत 
२४X७ दवस पाणीपुरवठा करणार आहोत. यासाठ  जेएनएनयूआरएमचे १४० कोट  मंजूर आहेत. 
हच घोषणा गे यावष  परदेशी साहेबांनी केली होती. याचा उ लेख अंदाजप कात झाला होता. 
परंतू कोण याह  भागात २४X७ दवस पाणी देऊ शकलेलो नाह . माझी आप याला वनंती आहे, 
आपण या गो ीचा ज र वचार करावा. जेएनएनयूआरएम अंतगत १४० कोट  मंजूर झाले आहेत. 
याचा लाभ घेऊन शहरातील ४० ट के भागात २४X७ दवस पाणीपुरवठा करावा अशी वनंती 

आहे. अनुदाने, गंुतवणुक वर ल याज, भांडवली याज हे एकूण िमळून .२०६ कोट  इतके जमा 
होणार आहेत.  

 खचा या तपशीलात महसुली खच .११६५ कोट  तुत केला आहे. सन २०१३-१४ म ये 
९११ कोट  होता. महसूल खच २५४ कोट ंनी वाढला आहे. आ थापना खच देखील वाढला आहे. हा 
खच कसा रोखता येईल याकडे देखील ल  दले पाह जे. शासनाकडून महसूल खच शंभर ट के 
खच केला जातो. तो जा तीत जा त होऊ नये याकडे ल  देणे गरजेचे आहे. भांडवली खच ८८२ 
कोट , जेएनएनयूआरएम साठ  १०८० कोट ंची तरतूद अंदाजप कात केली आहे. एकूण १९६२ कोट  
इतक  भर व तरतूद केली आहे. भांडवली खचात सग या नगरसेवकांना ख-या अथाने इंटरे ट 
असतो. यातून शहरात वकासाची कामे होणार आहेत. यातून वॉडात वकास कामे होणार आहेत. 
यासाठ  बजेटम ये तरतुद  केले या आहेत. याची यव थतपणे अंमलबजावणी केलीतर 
िन तपणे या शहराचा वकास होणार आहे व बजेटदेखील खच होणार आहे. परंतू तसे काह  होत 
नाह . इथे काह  गो ी िनदशनास आणून देणार आहे, या ठकाणी १९६२ कोट ं या तरतूद  आहेत. 
थाप यसाठ  - ४९७ कोट , पाणीपुरवठा- ४५ कोट , जलिनःसारणसाठ  ५५ कोट , व ुतसाठ  – 

४१ कोट  इतक  तरतूद केली आहे. परंतू खच होतो का नाह  हे कोणी पाहत नाह . सन २०१३-
१४ या अंदाजप कात भांडवली खचासाठ  १०५४ कोट ंची तरतूद केली आहे. वशेष योजनेत २४१ 
कोट ंची तरतूद केली आहे. अनेक योजना फ  कागदावर राह ले या आहेत. कोण याह  योजनेवर 
कायवाह  झाली नाह , कोणताह  पैसा खच झाला नाह . इथे उदाहरण देतो. गे या अंदाजप कात 
कला डा क  उभारणीसाठ  १ कोट ंची तरतूद केली होती. पु यातील गणेश कला डा क ा या 
धत वर ४ ते ५ हजार लोक बसतील, सां कृितक/मनोरंजनाचे काय म होतील अशा प तीने एक 
कला डा क  असावे यासाठ  तरतूद केली आहे. एक पया सु ा खच झालेला नाह . म यवत  
वाचनालय – शहरात म यवत  ठकाणी वाचनालय उभार यासाठ  .८५,००,०००/- तरतूद 
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अंदाजप कात केली आहे. वाचन सं कृती लोप पावली आहे. व ा याना, नागर कांना वाचनाची 
आवड िनमाण हावी, एमपीएससी/युपीएससी या पु तकांची मा हती हावी यासाठ  
.४५,००,०००/- तरतूद केली आहे. वाचनालय अ त वात आले नाह . या संदभातील तरतुद तील 

एक पयासु ा खच झाला नाह . शाळा, मैदान, डा संकुलसाठ  .९,८७,००,०००/- तरतूद केली 
होती. काह  ठकाणी मैदाने नाह त, काह  ठकाणी आहेत. या- या ठकाणी मैदाने असतील ती 
वकिसत करणे. जेणेक न खेळाची आवड िनमाण होईल. व ाथ  असतील तर रा ीय-आंतररा ीय 
पातळ वर खेळाडू तयार होतील. अशी यामागची भावना होती. ह  तरतूद गे यावष  केली होती. ती 
देखील खच  झालेली नाह . वाहतूक शाखा सुधारणा – पा कग या जागा वकिसत करणे – गे या 
वषा या बजेटम ये .४७ कोट  तरतूद आहे. जागा वकिसत करणेसाठ  केलेली तरतूद खच 
झालेली नाह . पंपर  िचंचवड शहरात संुदर, मोठमोठे र ते झाले आहेत. शॉ पंग सटस, मॉ स ्
आहेत, िथएटस आहेत, अनेक गो ी आहेत. परंतू शहरात पा कग यव था नाह . लोकांनी गा या 
कुठे लावाय या. पंपर  िचंचवड आर.ट .ओ.म ये जवळजवळ ६ लाख वाहनांची न द झाली आहे. 
शहराची लोकसं या जवळजवळ २० लाख आहे. घरट  गा या आहेत. दचाकु , चारचाक . या गा या 
जे हा घराबाहेर पडतात व र यावर येतात यावेळ  पा कगची यव था करणे महापािलकेचे कत य 
नाह  का? याची फ  जाणीव आप याला आहे. आपण फ  बजेटम ये तरतूद करता, याची 
कायवाह  करत नाह त. अंदाजप कात जवळजवळ ४७ कोट  तरतूद केली होती. पण एकह  पया 
खच केला नाह . मगर टे डयमचा वकास करणे यासाठ  .६०,९७,०००/- तरतूद केली आहे. मी 
१९९७ साली नगरसेवक झा यापासून बघतोय, येक बजेटम ये आ णासाहेब मगर टेड यमचा 
वकास करणे अमुक अमुक र कम. आ णासाहेब मगर टेड यम हे शहरातील एकमेव मोठे 
टेड यम आहे. आ णासाहेब मगर टेड यमसाठ  एकाच वष  ५ ते १० कोट  खच करा पण याचा 
वकास करा. ह  र कम खचच होत नाह  परंतु येक बजेटम ये याचा उ लेख केला जातो. 
पयावरण वकास आराखडा – यासाठ  .३४ कोट  खच केला आहे. आंतररा ीय कत चे आ कटे ट 
ी.दास यांनी शहरातील जवळ जवळ १६ थळे िनवडली होती. यांचा वकास करायचा. शहरा या 

बाहे न रा यातून पररा यातून पयटक आक षत हावेत अशी योजना आहे. ऑटो ल टर इथे 
ेझटेशन दले आहे. मा.अ जत पवार, उपमु यमं ी, मु यमं ी यांनी देखील हे ेझटेशन पा हले 

आहे. परंतू हे नुसतेच कागदावर राह ले आहे. यावर पुढे कोणतीह  कायवाह  झाली नाह , कुठलाह  
खच झाला नाह . इथे .३४ कोट ंची तरतूद केली पाह जे. या वॉडातून आ ह  िनवडून आलो, या 
वॉडचा मॉडेल वॉड हणून वचार केला आहे. यासाठ  .१ कोट  तरतूद केली होती. वॉडातली 
करकोळ कामे करायची थांबवली आहेत. आज फूटपाथ केला. आ हाला आनंद झाला, आमचा वॉड 
मॉडेल वॉड झाला. एक कोट  तरतूद केली आहे. आ ह  वषभर कोणतेह  काम केले नाह . कारण 
डबल खच होऊ नये. पाथवे आहे, सायकल ॅक आहे, खूप चांग या गो ी यात आहेत. र ता 
सुशोिभकरण करायचे तर परत करकोळ करकोळ कामे थांबवली होती. डबल डबल खच होऊ नये 
हणून वषभर वॉडात काह च काम केले नाह . कारण याची काह च कायवाह  होत नाह . या १ 

कोट ंतून एक पयादेखील आम या वॉडसाठ  खच झाला नाह . शाहनगरम ये िनमळ क  ू
बांध यासाठ  बजेटम ये .२५ लाख तरतूद केली. जागा उपल ध आहे. कोणतीह  अडचण नाह  
तर  एक पयाचेसु ा काम नाह . याला काह  अथ नाह . या सग या गो ींचा खुलासा करावा. 
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दरवष  असेच होणार आहे. शाहनगरम ये ब हरवाडे डांगू ण आहे ितथे े ागॅलर वर शेड 
मार यासाठ   .१५,००,०००/- तरतूद केली, काह  झाले नाह . कशासाठ  करतो. या तरतूद  
के या याची अंमलबजावणी झाली नाह  तर या बजेटला काह च अथ नाह . १/२ योजना 
सोड यातर काह  नवीन नाह . ना व याचा लवलेश नाह . इतके फसवे अंदाजप क आहे. मा या व 
मंगलाता या वॉडात आ ह  जातीने तरतूद क न ठेवली. आमचीच कामे होत नाह त. आमची ह  
गत तर नवीन िनवडून आले या सद यांची काय अव था आहे. ब हरवाडे डांगणाची संपूण माती 
काढायची, नवीन माती टाकायची, रोिलंग करणे यासाठ  .५,००,०००/- तरतूद केली आहे. एक 
पया देखील खच झाला नाह . आ ह  शेवट  ितथे पाणी मार यासाठ  पाईपलाईन केली. लोकां या 

डो यात माती उडून जाऊ नये हणून बजेटम ये तरतूद ठेवली होती. परंतू यातला एक पयासु ा 
खच केला नाह .  

राज ष शाह उ ानात थाप य वषयक कामे यासाठ  ू .१० लाख तरतूद केली गेली. हे उ ान 
एकेकाळ  शहराचा मान बंद होतेू . त कािलन मु यमं ी मा. वलासराव देशमुख यां या ह ते या 
उ ानाचे उ ाटन झाले. या उ ानाला अनेक वेळा पा रतो षक सु ा िमळाले आहे. आज हे उ ान 
एकदम भकास झाले आहे. कोणतेह  काम झालेले नाह . बजेटम ये तरतूद असूनह  तु ह  काम 
करत नसाल तर याला अथ काय. हे मी मा या वॉडातले सांिगतले आहे. सं याकाळपयत सभा 
चालणार आहे. इथे अनेक मा यवर बोलणार आहेत. याचा देखील बारकाईने अ यास करावा. जी 
तरतूद केली आहे ती खच  करावी अशी वनंती करतो. चालू अंदाजप कात वशेष योजनेसाठ  
तरतूद ठेवली आहे. गे या वषा या अंदाजप कातील तरतूद खच झालेली नाह . चालू वष  ३६० 
कोट ंची तरतूद वशेष योजनेसाठ  केली आहे. तेच तेच आले आहे. मगर टे डयमचा वकास – 
यासाठ  .३१,००,०००/- तरतूद केली आहे. वाहतूक सुधारणा, पा कगची जागा वकिसत करणे – 
यासाठ  .७४,००,००,०००/- तरतूद केली आहे. शाळा मैदान, डा संकुल उभारणे यासाठ  
७,५२,००,०००/-, साय स पाक प रसरात तारांगण उभारणे ह  नवीन योजना आहे, यासाठ  
अितशय चांगली तरतूद केली आहे. शहरातील व ा याना ओळख हावी. सूय तारे यांचा अ यास 
हावा. यासाठ  पदािधकार  य  करतात. माझी सभागृहा या वतीने वनंती आहे, आपण 
िन तपणे तारांगणसाठ  य  करावेत अशी वनंती करतो. बालनगर  वकिसत करणे – यासाठ  
.३ कोट  तरतूद आहे. भोसर  इथे आर ण .४५ इथे बालनगर  वकिसत करण.े शहरातील 

मुलांसाठ  मनोरंजन, खेळ ना व यपूण गो ींसाठ  चांग या प तीने ह  तरतूद केली आहे. मोरया 
गोसावी मंद र प रसर वकिसत करणे. हे शहर महान संत मोरया गोसावी यां या वा त याने 
पुिनत झालेले शहर आहे. या शहराला इितहास आहे. गणपती मंद र पेशवेकालीन मंद र आहे. याचा 
वकास करणे, आजूबाजूचा प रसर सुशोिभत करणे व अ य गो ी करणार असाल तर ह  िन तच 
चांगली बाब आहे. इथे चांगली तरतूद केली आहे. याची नेटाने अंमलबजावणी कर याची नैितक 
जबाबदार  तुमची आहे. आकुड  ािधकरण ना यगृहसाठ  . १० कोट  तरतूद आहे. हा प रसर 
चांगला वकिसत झाला आहे. उ च वगापासून म यम वगापयत व ती इथे आहे. या लोकांना 
देखील करमणुक साठ  हे ना यगृह उपयोगी पडणार आहे. बड हॅली समोर लेझर शो साठ  पयटन 
वकास आराख यात .५०,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. अितशय चांगली तरतूद केली आहे. 
राजीव गांधी जवनदायी योजना – ह  अितशय मह वाकां ी योजना आहे. रा या या आघाड  
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सरकारला मी मनापासून ध यवाद देतो. गोरगर ब जनते या उपचारांसाठ  ह  योजना आहे. पवळे 
व केशर  काडधारक यां यासाठ  ह  योजना आहे. यात ९७२ कारचे आजार समा व  आहेत. या 
आजारांवर मोफत उपचारासाठ  ह  योजना फ  वाय.सी.एम. साठ  नाह  तर शहरातील इतर 
हॉ पट स म ये ह  योजना सु  करावी अशी वनंती करतो् . महापौर िनधी – यात 
.२,००,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. अनेक वष फ  २ कोट च तरतूद आहे. शहर मोठे झाले 

आहे. बरेच गोरगर ब नागर क आहेत. अड अडचणीत असणारे नागर क महापौराकंडे येतात. यामुळे 
दोन कोट  पुरत नाह त. आपण २ कोट ंऐवजी ५ कोट  िनधी करावा. जेणेक न महापौरांना देखील 
सग यांचे समाधान करता येईल. कमीत कमी .१०,०००/- तर  दे यात यावेत. काह  वभाग असे 
आहेत, ितथे करोडो पये खच करतो. आऊटकम काह  िमळत नाह . पशुवै क य वभाग – यात 
.३,८५,००,०००/- तरतूद आहे. गे या वष  .३,९१,००,०००/- तरतूद केली होती. यात ान संतती 

िनयमन श या – यात .५० लाख खच करतोय. कु यां या नसबंद साठ  .५० लाख इतक  
दरवष  तरतूद खच करतो. मग शहरातील मोकाट, भट या कु यांचे माण कमी झाले आहे का. 
सभागृहात कोणालाह  वचारा, इतक  कु ी शहरात झाली आहेत नको नको झाले आहे. डॉ.गोरे 
यांना कती वेळा फोन करायचा. यां यावर टका करायची नाह . यांचे सु ा हात बांधले आहेत. 
यांचे काम चांगले आहे. मी सकाळ  फरायला जातो ते हा नागर क रोज त ार  करत असतात. 

मी गाडनम ये पाहतो तर कु ीच कु ी. नागर क एकदा कु याकडे बघतात, एकदा आम याकडे 
बघतात. नगरसेवकांना तर  कती वेळा सांगायचे. शहरात कचरा कंु या असतील, र यावर कचरा 
पसरलेला असतो याचा बंदोब त हायला पा हजे आहे. सु म कोटाचे आदेश असतील पण भटक  
कु ी कमी झाली नाह त. यावर ठोस उपाय करा. आपण मोशी इथे कचरा डेपोजवळ २/३ एकर 
जागा या. शहरातील सगळ  कु ी ितथे नेऊन ठेवा. डॉ.गोरे यांना १०/१२ डॉ टस बरोबर ा व 
दवसरा  यांची ऑपरेशनस क न टाका् . यािशवाय यांची सं या कमी होणार नाह . सारथी 
वेबसाईटवर नागर कां या सग यात जा त त ार  कु यां वषयी असतात. र यात येता-जाता 
नागर क त आहेत. शाहनगरम ये कामगार लोक आहेतू , िश टम ये काम करणारे लोक 
असतात. रा ी १२.०० वा. घर  जाताना कंवा कामावर जाताना कु ी यां या पाठ मागे लागतात. 
अनेक वेळा लोकांना कु ी चावलेली देखील आहेत. यांचे अपघात झालेले आहेत. ए पायर इ टेट 
इथे पाच वषा या मुलीला चार/पाच कु ी एका वेळेस चावली. मोकाट कु यांचा भट या कु यांचा 
इतका सुळसुळाट झाला आहे. यासाठ  ठोस पाऊले उचलली पाह जेत. याचा बंदोब त आपण केला 
पाह जे. सावजिनक उ ाने – यासाठ  .१७,६७,००,०००/- तरतूद ठेवली आहे. शहरात लहान/मोठ  
१५४ उ ाने आहेत. ह  उ ाने शहरात चांग या थतीत रहावीत यासाठ  मो या माणात तरतूद 
क न ठेवली आहे. परंतू सग या उ ानांत एकदा फेरफटका मारा, जेवढ  तरतूद ठेवली आहे 
यामानाने ती सु थतीत आहेत का नाह  ते पहा. .३,५०,००,०००/- खच क न ठेकेदार  प तीने 

चालवायला देतो. आपण ए टमेट करतो. या लोकांना टडर देताना ३०, ४० कंवा ५६ ट यांपयत 
बलो राहते. मा या भागातले िशवछ पती शाह संभाजी उ ान ू ५६%  बलो गेले आहे. हा ठेकेदार 
काय काम करणार. का आपले ए टमेट चुकले होते का. असे परदेशी साहेबांना प  दले होते. ते 
हणाले तो ठेकेदार यां क प तीने करणार आहे. मग टडर र कम कमी क  शकलो असतो. ५६  
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ट के बलो हणजे जवळजवळ िन मी र कम फुगवली क  काय अशी शंका यायला लागली आहे. 
हा जनतेचा पैसा आहे. ह  कामगार नगर  आहे. कर पाने पैसा गोळा करतो. याचा विनयोग 
यव थत झाला पाह जे. शासन व आ ह  आपण महापािलकेचे व त आहोत. ह  आपली 
नैितक जबाबदार  आहे. उ ानांतील खेळणींसाठ  – .५०,००,०००/-, तीच खेळणी द तीसाठ  परु त 
.३०,००,०००/-. ह  खेळणी कधीच चांग या दजाची नसतात. म हना/दोन म ह यांत ती नाद त ु

होतात. तोच ठेकेदार ती द त करतोु . अशा प तीने हा कारभार चालू आहे. याचे देखील ऑड ट 
झाले पाह जे. तु ह  खु या/बच पहा. घरात पंधरा/पंधरा, वीस/वीस वष खु याना अ जबात काह  
होत नाह . मा या आजोबांची खुच  आहे या थतीत आहेत. उ ानातले बचेस लगेच खराब 
होतात. दरवष  ३० लाख, ५० लाख अशी पैशांची उधळप ट  होते आहे. कायशाळा वभाग – 
यासाठ  .५,४५,००,०००/- तरतद केली आहेू . यात वाहन िनवाह, पेअर पाटस खरेद  ् .९८ लाख, 
इतर जेएनएनयूआरएम वाहने पेअर पाटस खरेद  ् .१,३०,००,०००/-, शासक य वाहने पेअर 
पाटस खरेद  ् .७०,००,०००/- हणजे वाहने तीच फ  नावे वेगवेगळ  दलेली आहेत. 
जेएनएनयूआरएमखाली वेगळे, शासक य खच वेगळा, टोटल पेअर पाट खरेद साठ  
.२,५८,००,०००/-. आ ह  सु ा गा या चालवतो. मा याकडे ४ गा या आहेत. सहसा नवीन गा या 

खराब होत नाह त. फ  सव सींगचा खच होतो. इत या चांग या गा या माकटम ये आ या 
आहेत. पेअर पाटची र लेसमट ३/४ वषात होतच नाह . इथे मा  .३ कोट  तरतूद ठेवली आहे. 
पेअर पाट दरवष  खरेद  करणार आहोत का. हे अ यंत चुक चे वाटते. नागर कां या ीने काह  

योजनांम ये चांगली तरतूद केली आहे. शहर  गर बांसाठ  ६७९ कोट , झोपडप ट  पुनवसनासाठ  
२९६ कोट , म हलां या योजनांसाठ  २९ कोट  आहे. या योजना खूप चांग या आहेत. नागरव ती 
वभाग – म हला बालक याण सिमती या वतीने सन २०१०-११ म ये म हला भिगनी िश त 
झा या आहेत. यांना अजून देखील िशवण मशीन िमळा या नाह त. हे २०१४ चालू आहे. अशी 
दरंगाई होत असेल तर बजेटचा काय उपयोग. मशी स ायला लेट का झाला, असे चालणार नाह . 
नगरसिचव पूव  या वभागांत काम करत होते. सग या गो ी वेळेवर हायला पाह जेत. आपण 
या ठकाणी ल  ावे अशी अपे ा इथे य  करतो. मागासवग य योजनांसाठ  .४९ कोट , अपंग 
क याणकार  योजनांसाठ  .८ कोट  चांग या योजना आहेत. भारताबाहेर ल िश णासाठ  
.३५,००,०००/- तरतूद केली आहे. या चांग या योजना आहेत. आमचे पदािधकार  शेजार या 

देशांत, परदेशांत जातात. ितथ या या काह  चांग या गो ी आहेत या आप या शहरात आ या 
पाह जेत. व छता ामु याने आहे. जो मनु य परदेशांत जातो, याला काह तर  हजन िमळते. 
यासाठ  केलेली .३५,००,०००/- तरतूद कमी पडणार आहे. याऐवजी .३,५०,००,०००/- करावेत. 

नुसतेच अिधका-यां या नाह तर पदािधका-यां या टमस परदेशांत पाठवा यात् . जे परदेशांत आहे, 
ते आप याकडे कसे आणता येईल याचा वचार करावा. आयु  साहेब, आपण र ािगर त 
ज हािधकार  हणून काम करत असताना यावेळ  शाळांतील मुलींचे एच.बी.चे माण अितशय 
कमी अस यामुळे शगदाणे लाडू या र ािगर  पॅटनची चांगली योजना राब वली. या योजनेचा 
फायदा िन तच िश ण मंडळा या शाळांतील मुलींना होईल. शहरातील मुलींचे एच.बी.चे माण 
कमी असते. शहरातील भिगनींचे सु ा एच.बी.चे माण कमी असते. आपण शगदाणा लाडू देणे 
चालू केलेतर याचा िन त फायदा होईल. सुलभाता चा म हला महासंघ आहे. यादेखील लाडू 
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पुरवू शकतील. जेणेक न शहरात व त दरात शगदाणा लाडू व  क  केलेतर संपूण शहरातील 
सव म हला आप याला दवा देतीलु . आपण गेले २/३ वषापासून या बजेटला एक त शासक य 
मा यता देतो आहोत. जेणेक न कामाला वलंब होऊ नये, बजेट वेळेवर संपावे, वेळेवर कामे पूण 
हावीत हणून याला शासक य मा यता ायला सु वात केली आहे. बजेटला डायरे ट शासक य 
मा यता देणार आहोत. एकदा शासक य मा यता द यानंतर बजेटम ये या भांडवली तरतुद  
आहेत, या खच  के यातर, बजेटची तंतोतंत अंमलबजावणी केलीतर या बजेटला काह तर  अथ 
राहणार आहे नाह तर हा नुसताच आकडेवार चा खेळ राहणार आहे. दसरे काह  होणार नाह  एवढेच ु
सांगतो. 
 
मा.अपणाताई डोके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज सभागृहापुढे बजेट सादर कर यात 
आले आहे ते िन तच नेहमीसारखे दरवष माणे बजेट आहे. खरेतर एलबीट मुळे आिथक ोत 
कमी झाला असलातर  या बजेटमधील ब-याचशा ुट  ल ात आ या आहेत. तर पण हे बजेट 
तंतोतंत खच कर याचा य  करावा. िन तच बजेटचा वापर पूणपणे होईल जे हा याची 
अंमलबजावणी ख-या अथाने होईल. आज शहरा या नावलौ ककात भर टाकणारे बरेचसे ोजे ट 
पूण झाले आहेत. उ डाण पूल असेल, ेड सेपरेटर असेल, बीआरट सारखा ोजे ट काह  दवसांनी 
सु  होईल. पयटन वकास आराख यात नद  सुधार क पाचा सु ा वचार करावा. शहरात 
मोजक च ना यगृहे आहेत. शहराची वाढती लोकसं या ल ात घेता या शहराची सां कृितक शहर 
हणून सु ा एक ओळख िनमाण हावी हणून यानुसार मो या मतेचे ना यगृह असले पाह ज.े 

कलादालन असले पाह जे. याच माणे एकावेळ  १०० ते २०० य  बसू शकतील असे 
ऑटो ल टर माण,े जथे जागा उपल ध असेल असे मोठे कलादालन कंवा ना यगृह उभे कर यात 
यावे. सां कृितक वारसा जपायला मदत होईल. २४ तास पाणी देणे हा आपला उ े य आहे. पाणी 
वेळेवर िमळणेसु ा आव यक असून िन तच जा त उपल ध होणे ह  सग यांचीच मागणी आहे. 
यात िन त उपाययोजना करावी. बघत बघता उ हाळा सु  होईल. पा याचे वघटन समतोल 
माणात झाले पाह ज.े सवाना पाणी िमळाले पाह ज.े अथसंक पात म हलांसाठ  वेगळ  तरतूद 
दसत नाह . सालाबाद माणे मागणी करत असतो. म हलांसाठ  वेगळे बजेट असावे. म हला 
व छतागृहांचा  गेली क येक वषापासून आहे. यातून अंमलबजावणी होऊन शहरात कुठेह  
व छतागृहे िनमाण होत नाह त. िन तच याला ाधा य दे यात यावे अशी अपे ा य  करते. 
डा धोरण असेल, मह लांसाठ  योजना असतील यात ब-याचशा योजना बंद होत चाल या 

आहेत. वधवांना जी अनुदाने देतो, यात यांना पशन कशी देता येईल हे बिघतले पाह जे. बचत 
गटांना जी अनुदाने देतो यात २०१० सालापासुन अनुदान अजूनह  दले गेले नाह . िशवण यं  
असेल तसेच म हलांसाठ  वेगळ  तरतूद करता येईल. आज शहरात म हला समुपदेशन क ाची 
अितशय गरज आहे. अशी क े उभारली गेली पाह जेत. िन तपणे बजेटमधून नागर कांना डायरे ट 
काय देऊ शकतो हे सु ा मह वाचे आहे. मुलभूत गरजा देत असताना, मोठे मोठे ोजे ट होत 
असताना आप याला डायरे ट काय देता येईल अशा गो ींचा सु ा वचार केला गेला पाह जे. आज 
महापािलके या या िमळकती आहेत, इमारती आहेत या धूळ खात पडून आहेत. यांचा सु ा 
चांगला वापर कर यासाठ , यांचा चांग या कामासाठ  कसा उपयोग करता येईल याचा सु ा 



 

 

19 

 

या संगी वचार करावा. िन तच शहरात भट या कु यांचा ास होतो आहे. चांग या चांग या 
सोसाय यांना डासांचा, घुशींचा सु ा ास वाढला आहे. शहरात येणा-या िभका-यांचा ास वाढतोय. 
यासाठ  जे सहकाय पाह जे ते िन तच नगरसेवकां या मा यमातून होईल. यावर उपाययोजना 

करावी. व ा यासाठ  प रपूण काय देता येईल. साय स पाक चांगले झाले आहे, याचे मटेन स 
होणे िततकेच गरजेचे आहे. ह  िततक च मह वपूण जबाबदार  आहे. बीआरट  ोजे ट पूण होत 
असताना आज वाहतुक चा , पा कग बहतांशी गरजेचा  आहेु . चारचाक , दचाक ंची सं या ु
वाढते आहे. पा कगसाठ  बहमजली इमारतींचा उपयोग करावाु . िन तच हे बजेट खच  पडणे हे या 
बजेटचे खरेतर यश यात असणार आहे. आरो य वषय – बहतांशी णालये अ यावत कर याचा ु
य  करावा. कॅ सरचे माण खूप वाढत चालले आहे. शहरात कॅ सर युिनट व बन युिनट शहरात 

अ जबात नाह . यासाठ  ाधा याने ल  ावे. कलासं कृती, डा, आरो य अशा बहतांशी ु
वेगवेग या योजना असतील, म हलांसाठ  योजना असतील, वृ ांसाठ  असेल नागर कांसाठ  असेल, 
नागर  सु वधांसाठ  योजना असतील याचा प रपूण वचार करावा. हे या संगी आव यक वाटते. 
 
मा.अ नी िचंचवडे पाट ल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज बजेटवर चचा करतोय. 
परंतू मागील वषाचे बजेट पास झा यानंतर आजपयत कती कामे य ात सु  झाली याबाबत 
चचा होणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. बजेटम ये कोट या कोट  उ डाणे घेतली. य ात 
भागात शहरात कती कामे सु  झालीत हा िचंतनाचा वषय आहे. याबाबत चौकशी होऊन 

तपासणी होणे गरजेचे आहे. २०१४मधील लेखािशषानुसार िन वदा या कधी सु  झाली, 
वकऑडर कधी गेली. जवळपास नो हबर/ डसबरम ये वकऑडर द या आहेत. आज रोजी पयत 
२/३ म हने कामे होणार आहे का. फ  बलांसाठ  काम होते. बजेटनंतर जून/जुलैपयत िन वदा 

या झाली. डसबर वषाअखेर कामे पूण होतील. आजचे काम उ ा झालेतर  अिधका-यांना काह  
फरक पडत नाह . परंतू नगरसेवकांना नागर कांना त ड ावे लागते हणून मुलभूत सु वधांची कामे 
वेळेत सु  करावीत अशी वनंती करते.  
     
 
मा. वनोद नढे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज २०१४-१५चे बजेट सादर झाले आहे. 
बजेट सादर कर यापूव  मा.आयु ांनी यां या क ात प नेते असतील, महापौर असतील, वधी 
सिमतीचे सभापती असतील, सवाची एक िमट ंग ितथे घेतली. या िमट ंगम ये यांनी काह  सूचना 
के या. िन तच आपण या काह  सूचना के या या वागताह, अितशय चांग या आहेत. 
िन त या सूचना के या आहेत, यांवर यो य ती कारवाई आपण करावी अशी आमची सवाची 
अपे ा आहे. एलबीट त या ुट ंमुळे सुमारे ३५० कोट ंची आिथक तूट शासनाने या वष  गृ हत 
धरली आहे. याचा फटका वॉडात या तरतुद ंना बसला आहे. यावष  दोन सद य अस यामुळे वॉडचे 
े फळ वाढले आहे. यामुळे ३ १/२ कोट ंची तरतूद िन तच अितशय तुटपंुजी आहे. यामुळे 
वकास कामे होणार नाह त. आ ाच मा.नारायण ब हरवाडे यांनी व तृत ववेचन केले आहे. यांनी 
अनेक मु ांना हात घातलेला आहे. मागील बजेटमध या काह  रकमा खच  झा या नाह त.  

या रकमा खच  हा यात अशी अपे ा आहे. मा.महापौर साहेब,नद  सुधार क पाबाबत 
महापािलकेने काह  तरतूद  के य़ा, योजना हाती घेतली आहे. या क पाबाबतीत शासनाने परवाने 
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असतील, इतर स म बाबी पूण के या आहेत का, याची देखील ामु याने मा हती घेतली पाह जे. 
केवळ स लागार नेमून महापािलके या पैशाची उधळप ट  करणे अितशय चुक चे आहे. नद  सुधार 
क पाला वरोध नाह  परंतु मुळातच साधा गाळदेखील काढता आला नाह . शासन चुक या 

प तीने भूलभुलै या क न काम करते आहे. औ ोिगक मंद  व इतर कारणाने महापािलके या 
उ प नात दवस दवस घट होते आहे. मो या क पांवर ल  पुर व यापे ा वा तवात राहन ू
नाग रकांना मुलभूत सु वधा पुर व या पा हजेत. ामु याने फ  क पांवर ल  न देता वॉडात या 
तरतुद ंवर ल  ावे अशी मागणी आहे. बंद नळ योजनेबाबत अथसंक पात ७६ कोट  तरतूद केली 
आहे. पंपर  िचंचवड शहराला सु ा मुबलक पाणी िमळावे यासाठ  बंद पाईपला ची गरज आहे. 

येक क प राब वत असताना शासक य या पूण केली पाह जे. आिथक या क प 
स म आहे का. तसेच बंद पाईप योजने या मा यमातून अनेक वेळा यात झालेला ाचार 
आमचे प नेते मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी मो या माणात सभागृहासमोर आणला होता. यावर 
सभागृहात भरपूर चचा झाली आहे. असे असताना बंद नळ योजनेसाठ  अथसंक पात ३११ कोट  
तरतूद केली आहे ह  िन तच वागताह बाब आहे. रा य शासनाकडे हा वषय लं बत 
अस यामुळे इत या मो या माणात तरतूद कशासाठ  हा  आहे. २४ तास पाणीपुरवठा िमळावा 
हणून आयु ांनी काह  सूचना के या. या गो ीला आमचा िन तच पा ठंबा आहे. परंतू हे करत 

असताना पा या या टा यांची या बजेटम ये तरतूद आहे. शहरात पा या या ८५ टा या आहेत. 
यामुळे हे शहर पा या या टा यांचे शहर आहे का अशी शंका वाटायला लागली आहे. पा या या 

टा यांची सं या कमी कर यासाठ  जा तीत जा त पाणीपुरवठा कसा करता येईल. आता आधुिनक 
तं ान कसे वापरता येईल यासाठ  काह  योजना के या हो या.आहेत. या योजना अंमलात 
आणा यात. या माणे डोके मॅडम यांनी म हलांसाठ  काह  योजना सांिगत या. इथे जडर बजेट 
ठेवले आहे. .२९ कोट ंची तरतूद ठेवली आहे. म हलांसाठ  या तरतूद  के या हो या, या मुळात 
खच  झा या नाह त. अशा प र थतीत पु हा एकदा .२९ कोट  इतक  तरतूद करतोय. िन तच 
सामा य नागर कांना कसा फायदा होईल याचा वचार केला पाह जे. ईड यूएससाठ  .१३3 कोट  
तरतूद केली आहे. परंतू मुळातच १३,५०० घरांपैक  ६७२० घरे बांधून पूण केली जात आहेत. हा 
क प इथे अधवट अव थेत आहे. जी ३३३ कोट  तरतूद केली आहे. मग रा हले या लोकांना इथे 

घरे देणार आहोत का याचा खुलासा करावा. केवळ लोकांना व न दाखवून फसवणूक केले जाणार 
आहे का याची मा हती आयु  साहेबांनी सभागृहाला ावी. बीएसयूपी – ह  योजना शहरातील 
गर बांसाठ  आहे. यासाठ  .६७८ कोट  तरतूद केली आहे. ह  उ ोगनगर  आहे. इथे कामगार 
मो या माणात वा त यास आहेत. बे ट िसट  हा पुर कार आप या शहराला िमळाला आहे. 
तर सु ा आप याला अजूनह  हे शहर झोपडप ट  मु  शहर करता आले नाह . हे क प अधवट 
अव थेत आहेत यामुळे झोपडप यांचे पुनवसन कर यासाठ  आपण तरतूद केली आहे. ह  तरतूद 
आपण खच  करणार आहोत का नाह  याची देखील मा हती ावी. परदेशी साहेब आयु  असताना 
आपण सां कृितक धोरण राबवायच े ठरवले. यासाठ  अंदाजप कात . २५ लाख इतक  ढोबळ 
तरतूद केली होती. आप याकडे मंडप टाक यासाठ  देखील पुरणार नाह , यामुळे शहरातील 
सां कृितक चळवळ वाढणार नाह . सां कृितक धोरण राब वताना सां कृितक उदािसनता वाढन ू
सां कृितक चळवळ संप यािशवाय राहणार नाह . यासाठ  मो या मॉणात बजेट ावे अशी वनंती 
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करतो. बीआरट बाबत पंपर  िचंचवड शहरात िनगड -दापोड  पयत बीआरट  र ता याबाबत लोकमत 
पेपरम ये मोठ  बातमी आली होती. ितथे काम चालू आहे. अितशय संथ गतीने काम चालू आहे. 
मुळात हा क प अितशय चुक चा आहे. मोठमो या र यांव न लोकांना फरायची सवय 
लाव यानंतर र ता बीआरट मुळे अ ं द होणार आहे. र या या कडेला फेर वाले व इतर 
यावसाियक असतात. यामुळे र ता अ ं द होतो आहे. अपघातांचे माण वाढते आहे. बीआरट त 
अपघात झा यानंतर मो या माणात वाहनांची क ड  देखील होणार आहे. या बजेट या मा यमातून 
इथे वनंती करतो क , वॉडात या वकास कामांकडे जा तीत जा त ल  ावे.  
 
मा.अ ण बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सन २०१४-१५ या बजेट या िनिम ाने 
ये  सद य नारायण ब हरवाडे यांनी व तृत ववेचन केले आहे. हे मु े वगळून एकूण या 

बजेटकडे पाह ले तर नवीन काह  गो ी यात आहेत असे वाटत नाह . हे स य देखील आहे. 
वषानुवष करत आले या भांडवली तरतुद  या पुण वास जात नाह त. आ ण हेच आकडे पुढे पुढे 
दसतात. यात कधीतर  सुधारणा होणे गरजेचे आहे. आयु  साहेब आपण नवीन आहात. या 
शहराचे ६ भाग आहेत, पूव  ४ भाग होते. वरवर पा हलेतर सरासर  या तरतुद  केले या 
आहेत, या जवळपास येक भागाला सार याच तरतुद  दसतात. तर पण सखोल पा हलेतर 
जु या पंपर  िचंचवड ह बाहेर फार वशेष अशा तरतुद  कंवा योजना यात दसत नाह त. 
वशेषतः जी नवीन गावे समा व  कर यात आली, इं ायणी या प यातील तळवडे असेल, िचखली 
असेल, मोशी असेल, डुडुळगाव असेल, आपण पा हलेतर या गावांसाठ  काय तरतुद  आहेत. हा 
वकासाचा समतोल आप याला साधता येईल का नाह . मागील वष देखील या वषयावर हच 
ट पणी आ ह  केली होती. या वभागांत दवाखा याची तरतूद नाह . वाचनालयाची देखील तरतूद 
नाह . नाव यावे असे वशेष काह च नाह . पयटन वकास आराखडा, खरेतर आंतररा ीय दजाचे 
आ कटे ट ी. पी. के. दास यांना काम दले होते. यांना पंपर  िचंचवड शहरा या पूण ह  
दाखव यात का नाह . मागील वष  देखील आ ह  सांिगतले होते, प  दले होते, चचा केली होती 
क ,आप याकडे काह  ऐितहािसक वारसा असलेली ठकाणे आहेत. िचखली इथे ऐितहािसक राजवाडा 
आहे. परवा भोसर  इथे संुदर िशवसृ ीचे उ ाटन मा.मु यमं यां या ह ते झाले. परंतू या ठकाणी 
ऐितहािसक ठेवा आहे, याचा आपण काह  उपयोग करणार का नाह . सरदार जाधव यां या 
घरा याचा वाडा आहे. शासन व जाधव यां यात बोलणी केलीतर काह तर  हो यासारखे होईल. 
वा तू जतन होईल. यावेळ  आंतररा ीय यातीचे रचनाकारांना बोलवतो, यावेळ  यां या 

ीकोणातून, स याने तो प रसर वकिसत करता येईल. मोशी इथे व क याण सटर चालू आहे. 
आजुबाजूचा प रसर खूप िनसगर य आहे. कै. ा.रामकृ ण मोरे यांनी मोशी इथे सफार  पाक 
करायची क पना मांडली होती. ती कुठे गेली. परंतू कमान या त याचे आधुिनक करण कधी 
पा हले तर जवळपास १२० वषापूव  ितथे वेगवेग या कुलूप क यांची तरतूद केली आहे. इतके 
मेकॅिनझम आहे. यासाठ  असे काह  करता आले पा हजे. साय स पाकचा क प वागताह आहे. 
आरो याचा वषय असेल, सां कृितक वषय असेल यासाठ  सव भागांत तरतूद करणे गरजेचे आहे. 
हे करत असताना संपूण पंपर  िचंचवड शहर औ ोिगक शहर आहे. कामगार नगर  आहे. 
औ ोिगक मंद चा सु ा आपण बजेटवर चचा करताना याचा वचार केला पाह जे. लहान सहान 
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गो ी आहेत. करसंकलन बाबतीत परवादेखील या वषयावर चचा झाली आहे. िमळकत कर 
ह तांतरण फ , करयो य मू य १ ट याव न ५ ट यावर केली आहे. थकबाक  .५/- व न 
.१००/- करायची तरतूद केली आहे. आकडा छोटा दसत असलातर  वाढ कतीपट करावी. २० पट 

वाढ हे असमथनीय आहे. पूण बाक  भरली हणून बाक  नाह  हे सांग यासाठ  .५/- व न .१०० 
पयावर उड  यायची. ामा णक माणसा या खसा कापत असून तर  िन त समथन देऊन 

चालणार नाह . सवसामा य ामा णक माणसा या हताचा वचार इथे करता आला पा हजे. 
घनकचरा यव थापन – ह  चांगली योजना आपण करतोय. ह  योजना लवकरात लवकर अंमलात 
आण याची गरज आहे. मोशी कचरा डेपोवर बर च वष चचा झाली आहे. मा.नारायण ब हरवाडे 
मोशी इथे कु ी पाठवावीत असे हणतात. ितथ या नागर कांना बाराह  म हने कती ास होतो 
आहे. ितथेह  चांगले क प पाठवावेत. एक दवस आम याकडे मु काम करा पाहणचार याु , मग 
समजेल. मी भ या पहाटे उठून चालायला जातो, ितथे मोक या हवेत ास यायला जातो. पण 
२/३ क.मी.म ये दगधीिशवाय ास यायला काह च िमळत नाहु . पावसाळा असेल तर अिधकार  
सांगतात पावसाळा अस यामुळे तसे होत.े हवाळा असेलतर हवा यात दव पडतात हणून तसे 
होते. पण उ हा यात सु ा तशीच प र थती आहे. या प रसरात बाराह  म हने माशा असतात. 
जगात इतके आधुिनक तं ान होत असताना कचरा डेपोकडे पाहताना केवळ डेपोचा वचार क  
नका तर या प रसरातील नागर कां याह  आरो याचा वचार करा. या ीने त ांची मदत घेऊन 
काह  बदल करता आले, सु वधा देता आलीतर बघा. इं ायणी नद त मोशीम ये बंधारा आहे. ितथे 
बोट ंग लब करता आला असता. पयटनाचे ीने काह  करता आले असते. अितशय दगधी या ु
पा यात येते. हे पाणी कुठे जाते. इं ायणी नद  ह  प व  नद  मानली गेली आहे. आळंद ला अनेक 
भा वक महारा ातून, बाहे न वारकर  येतात. ते ेपोट  नद त आंघोळ करतात. हे पाणी 
दवस दवस दगधीयु  होत चालली आहेु . भा वक ेपासून दर जाऊ लागले आहेतू . पा यापासून 
दगधी येणार नाहु , यासाठ  महापािलकेने यात ल  घाल याची गरज आहे. महापािलकेने दले या 
प ाचे नेमके काय होते. जे जे वषय इथे बोललो आहे. संबंिधत वभागाला प  दले आहे. 
आम या प ांचे उ र येत नाह . प  येऊ देऊ नका. पण आयु  साहेब, आपण यात जातीने ल  
घालावे अशी अपे ा आहे. ई-ग हन स – शासना या व नागर कां या ीने ह  खूप वागताह 
योजना आहे. याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या ीने सव कमचा-यांना िश ण देणे 
गरजेचे आहे. वॉडवाईज नागर  सु वधा क ाकडून सु वधा जेव या लवकर देता येतील तेव या 
ा यात हणजे आधुिनक काळात वेळ वाचव या या ीने याचा उपयोग होईल. उ ानाबाबत – 

आप या शहर  भागात १५४ उ ाने आहेत. परंतू जवळपास १/४ े फळ मोशी, च-होली इथे आहे. 
या ठकाणची आर णे ता यात घेऊन मो या माणात उ ाने वकिसत होणे गरजेचे आहे. च-

होली, डुडुळगाव, मोशी इथे मो या माणात क श स सु  आहेत. कदािचत ४/५ वषात तेथील 
लोकसं या एकदम वाढली असेल. दवाखाने, उ ाने, शाळा ितथे चांग या प तीने सु  होणे गरजेचे 
आहे. बो-हाडेवाड त गेले २० वषापासून पाठपुरावा करतोय. आर णे ठेवली आहेत, ितथे शाळा, 
इमारती व गाडन या ीने ह  आर णे वकिसत होणे गरजेचे आहे. ितथे ल  घातलेले नाह . 
सभागृहा या समोर या गो ी ल ात आ या पाह जेत. खूप अनुभवी त  नगरसेवक इथे बसले 
आहेत. वकासाचा वाटा समान झाला पाह जे. सव  समान प तीने वकास झाला पाह जे. नवीन 
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भागात याचा वाढता जोर गरजेचा आहे. जाताजाता मला वनंतीवजा आवाहन करायचे आहे, 
शहराची रचना, थापना यावेळ  झाली, १९५२ साली देशाच े प हले पंत धान पंड त जवाहरलाल 
नेह  यां या व नातून, क पनेतून एच.ए. हा औषध कारखाना िनमाण झाला. याला एक परंपरा 
आहे. आदरणीय क तुरबा गांधी यांना पेिनिसिलनचे औषध िमळाले नाह . यातच यांचा अंत 
झाला. देशातील गर ब जनतेला कमी दरात वशेषतः पेिनिसिलनचे औषध उपल ध हावे हणून 
यु.एस.ए. या सहकायाने १९५९ म ये पेिनिसिलनचे उ पादन सु  झाले. या कंपनीने चांग या कारे 
कामिगर  केली आहे. कुठे भुकंपाचे झटके असतील, च वादळ झाले असेल, द काळ असेल या ु
कामगारांनी व कंपनीने भर व व पाचे योगदान दले आहे. खरेतर हा रा ीय क प आहे. हा 
कारखाना अडचणीत आला आहे. शहराची शान आहे. हंद थान एँट बायो ट स पंपर म ये ु
आ यानंतर अनेक कारखाने इथे आले, उ ोगनगर  हणून शहराला प आले. आज असणार  
हंद थान ऍट बायोट सची प र थती अितशय दयनीय आहेू . कृ षमं ी मा.शरद पवार यां या 
मा यमातून आ ह  क  सरकारकडून मदतीसाठ  य  करतोय. या शहरात राहणारे सव नागर क 
व महापािलका यांची नैितक जबाबदार  ठरते क , या उ ोगनगर चा पाया असले या या कंपनीला 
वाचव यासाठ  काह  करता येईल का. या पूव देखील या कंपनीला वाचव यासाठ  वेळोवेळ  सहकाय 
केले आहे. नेतेमंडळ ंनी देखील सहकाय केले आहे. महापौर साहेब, मी थो या वेळात िनवेदन देणार 
आहे. या महापािलके या वतीने शहरातील औ ोिगक पाया असले या एच.ए.साठ  .२०० कोट  
दे याची महापािलकेकडून यव था झालीतर िन तच एका रा ीय क पाला योगदान द याच,े 
महतकाय के याचे पु य िमळणार आहे. चांग या प तीने, चांग या उ ोगनगर चा पाया असले या 
या कारखा याला योगदान दे यासाठ  महापािलकेने आपली भूिमका बजावावी असे मी सवाना 
आवाहन करतो. मला बोलायची संधी दलीत याब ल आभार मानतो.   
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बीआरट  र ता क नह  खोळंबा नसूनह  
खोळंबा आहे. तापक र नगर इथे बस टॉप नाह . दोन वष झाली कामेच होत नाह त. बीआरट  
र ता अजून चालू झालेला नाह . काळेवाड  ते पंपर  पूल इथे डांबर करण नीट झाले नाह . ब-याच 
लोकांचे अपघात होऊन ितथे जीव गेला आहे. तापक र गाडन ते वमल गाडन इथेह  र यात खूप 
ख डे आहेत. २ वष झालीत वॉडात कामे झालेली नाह त. ेनेजबाबतीत पा हले तर घुशींनी 
उकरलेली ेनेज आहेत. आज इथे ेनेज तंुबले आहे, उ ा इथे ेनेज तंुबले आहे. े नेज या 
पाईपलाईन व द तीचे काम केलेतर ते यवु थत होईल. काह  काह  वॉडात पा याची सम या 
जाणवते. लाईटचे पोल बदलायला सांिगतले होते ते अजूनह  बदललेले नाह त. बजेट खच  पडत 
नसेल, वॉडातली कामे होत नसतील तर बजेटचा काय उपयोग. अधा अधा तास पाणी येते. 
पा याचे बील मा  कती येते. २४ तास पाणी देणार आहात, पण २४ तास पाणी कधी देणार ह  
एक सम या िनमाण झाली आहे.  
 
मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मोशी सार या समा व  गावांसाठ  
पािलकेने दलेले बजेट अितशय कमी माणात दले आहे. गे या वेळ  आयु साहेब ीकर परदेशी 
यांनी सांिगतले होते, समा व  गावांना बजेट वाढवून देणार आहोत. यामानाने वाढ व बजेट 
अ जबात दलेले नाह . ािमण भागाला झुकते माप दलेले नाह . शेतक-यांची भूिम असलेले हे 
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गाव आहे. याचा वचार क न जवळजवळ .१० कोट ंचे बजेट ावे. गावात खूप काह  कामे 
करायची आहेत. झोपडप ट  पुनवसनाचे काम पडलेले आहे. बीआरट  रोडचे काम झालेले नाह . 
काह च कामे होत नाह त. पाच वष अशीच िनघून जातील. आ हाला नागर कांना त ड ावे लागते. 
हणून महापौर साहेब आपण नागर कांचा वचार करावा अशी वनंती आहे.  

 
मा. ितभा भालेराव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, भाग .१६ म ये आर ण .१७१ 
म ये डांगण व उ ानासाठ  .५० लाखांची तरतूद करावी व आकुड  इथे नवीन हॉ पटल 
करायचा ठराव केला आहे. यासाठ  दहा कोट  िनधी मंजूर करावा. आप या गावात दवाखाना 
झाला तर खूप बरे होईल. हा वषय लवकर मंजूर करावा. .१० कोट  तरतूद करावी. खंडोबामाळ 
इथे बससाठ  बसावे लागते. आकुड  गावात बस टॉप नाह . गावात मोकाट कु ी फरतात. यांचे 
माण खूप वाढले आहे. रोज आरो य अिधका-यांना फोन करावा लागतो. घुशींचे सु ा माण खूप 

वाढले आहे. माझा वषय मंजूर करावा अशी वनंती आहे. 
 
मा.राहलू  जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,आज बजेट या िमट ंगम ये सभागृहात चचा 
चालू आहे. गे यावष  मा. ीकर परदेशी साहेब आयु  असताना आपण समा व  गावांत िमट ंग 
बोलवली होती. या िमट ंगम ये समा व  गावांना जा त िनधी दे याचे ठरवले होते. परंतू गेले १२ 
म ह यांत समा व  गावांत काह ह  काम झालेले नाह . कोणतेह  आर ण ता यात घेतलेले नाह . 
कोणता र ता झाला नाह . जो िनधी वाढवून दला आहे तो िनधी खच झालेला नाह . या ठकाणी 
हा िनधी खच करत नाह त. यावेळ  कर पाने पैसे जमा करतो, यावेळ  तुमचा िनधी सु ा 
आ हाला नको व आम याकडून टॅ स सु ा घेऊ नका. पवार व तीतून भरघोस टॅ स जमा करतो. 
परंतू या ठकाणी आपण कती र ते केले याची आपण पाहणी करावी. कुदळवाड त मोठमो या 
कंप या आहेत. महापािलकेकडे खूप मोठा टॅ स जमा होतो. परंतू माकटम ये असेल कंवा पवार 
व ती असेल कती ठकाणी र ते आहेत हे पहावे. नंतर िनधी कसा ावा याचा आपण वचार 
करावा. पंपर  िचंचवड महापािलकेत इंड यल ए रया आहे. ितथे पवार व तीत बीआरट  र ता 
असला तर  ितथे र ता केलेला नाह . गावे महापािलकेत समा व  होऊन १६ वष झाली, परंतु मु य 
र याचे काम झाले नाह . एक गाड  आलीतर दसर  गाड  पास होत नाहु . वरंगुळा क , 
हॉ पीटल, गाडन ितथे नाह . ८५ एकरचे गायरान ता यात घेतले असते तर आज ितथे भ व यात 
व वध क प उभे क  शकलो असतो. आता हा वषय याय व  झाला आहे. हा वषय 
याय व  न हता यावेळ  १४ वषापूव  ह  जागा ता यात घेतली असतीतर हा क प उभा रा हला 

असता. इथे सव नगरसेवक सांगतात. आ हाला नागर कांना त ड ावे लागते. टॉम वॉटरचा 
ॉ लेम होतो, गटरचा ॉ लेम होतो, ेनेजचा ॉ लमे आहे. मा.भाऊसाहेब भोईर यांनी एकदा 

सभागृहात सांिगतले होते, अिधका-यांना रोजच सांगयच,ेितळगूळ या,गोडगोड बोला. आ हाला राग 
य  करायला आनंद वाटत नाह . आ हाला नागर कांना त ड ावे लागते. नागर क काय-काय 
बोलतात. यासाठ च यांना िनवडून दले आहे का. प हले कसे दहा/दहा वेळा येत होते. आ ह  
नवीन नगरसेवक आहोत. आमचा वचार आयु  साहेबांनी, महापौरांनी करावा. इथे जा तीत जा त 
िनधी उपल ध क न ावा. इं ायणी नद ची प र थती काय आहे. आपण ितथे ह जट करावी. जो 
ओढा नद ला जातोय. मोर ंची पाहणी करावी. िचखली मशानभूमीचा वषय असेल. पयावरण 
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वभागाचे कुलकण  साहेब काय करतात. हेच पाणी आळंद ला जाते आहे. ितथे खूप मो या 
माणात वारकर  भा वक असतात. समा व  गावांत मोठ मोठ  कामे आहेत. मी पु हा एकदा 

आवाहन करतो, जर आ हाला िनधी वाढवून ायचा नसेलतर समा व  गावांत कोणतेह  काम क  
नका. आम या भागातून कर पाने कोणताह  िनधी घेऊ नये. 
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी बजेट सादर करत असताना 
सव थम नवीन आयु  ी.राजीव जाधव साहेब हे प ह यांदा सभेत उप थत झाले आहेत. 
याब ल मा या वतीने, सद यां या वतीने यांचे सव थम वागत करतो. आयु  साहेब नवीन 

आहेत. खरेतर थोडासा  वेळ पा हजे होता. परंतू यांचे आगमन अशा प र थतीत झाले आहे, पुढे 
ऐकून ठेवणे एवढेच यां या हातात राह ले आहे. यांनी हे केले ते िनघून गेले आहेत. हे 
बोल यापाठ मागे उ े य हाच आहे क , नवीन समा व  गावांतील सव सद यांनी इथे भावना य  
केली. १९९७ साली महापािलकेत १७ गावे समा व  झाली. जवळजवळ १७ वषाचा अनुशेष भ न 
काढायचा राह ला आहे. सु वातीची ३ वष महापािलका े ात गावांचे विलनीकरण कर यासाठ  
कोकाटे सिमती नेमली होती. ३ वष यातच िनघून गेली. नंतर िनवडणूका लाग या. मागील ५ 
वषा या कालावधीत आ हाला झरो बजेट िमळाले. ५ वष अशीच गेली. यानंतर शेवट या २ 
वषात अ यंत अ प असे बजेट िमळाले. सन २०११-१२ म ये मी िनवडून आलो. स मा. ीकर 
परदेशी यांना मी मागील बजेटम ये सु ा सांिगतले होते, या १७ गावांची भौगोिलक प र थती 
आपण डो यासमोर ठेवा. १७ वषाचा अनुशेष या ठकाणी राह ला आहे. साधा र ता, साधे गटार 
यासार या कोण याह  कार या मुलभूत नागर  सु वधा आजपयत या १७ गावांना िमळाले या 
नाह त. ते डो यासमोर ठेवून आपण या ठकाणी बजेट करा. तशा प तीची भावना वका न 
चांगले बजेट दे याचा यांनी य  केला. हणजे येक भागाला उवर त नवीन ह ंना चांगले 
बजेट दले. परंतू मागील वष अनिधकृत बांधकामात गाजले. अनिधकृत बांधकामे पाड यात 
अिधकार  गंुतले होते. यांना कधीह  वचारा ते सांगायच,े नंतर फोन करा. अिधका-यांचा सगळा 
वेळ अनिधकृत या गदारोळात, िमट ंगम येच गेला. य  काम करायला संधी िमळाली नाह . 
ए टमेटसु ा दवाळ नंतर ऑ टोबरला सु  झाले. येक टडर डसबर ए डला ओपन होऊन 
फायनल झाले. आज सु ा हच प र थती आहे. जे बजेट दले, यात ५० ट के कामांची 
वकऑडरच िमळाली नाह त. मी ितथे तु हाला बोललो. तुम या गे टहाऊसला मी जाऊन या 
फाईलींवर तुम याकडून साईन करायचे काम इथे केले. अिधका-यांत कोण याह  कारचे गांिभय 
नाह . समा व  गावांतील नगरसेवकांची कामे थांबली आहेत. वतःहन कामे क न घे याचा ू
कोण याह  कारचा ीकोण यां यात दसत नाह . य ात कती काम झाले. ामीण भागाला 
.१० कोट  बजेट दे याचा य  केला. य ात ए टमेट मा  द ड पट झाले. आ ापयत 

महापािलके या इितहासात द ड पट ए ट मेट कधी झाले नाह . येक वेळ  द पट ए टमेट केले ु
जाऊन द पट काम हायचेु . आम या बजेटमधील काह  र कम स मा.आयु ांनी ढापली. यानंतर 
ते कटाकट बोलले. मा या भागातले नागर क सु ा मो या माणात टॅ स भरतात. यानंतर काय 
झाले, य ात कती बजेट खच झाले तर ३० ट के. ठेकेदाराचे बील या ठकाणी वाटले जाते. 
यापैक  ७० ट के बजेट र यू झाले व नवीन बजेटम ये समा व  झाले. येक ािमण भागाला 
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फ  अड च ते तीन कोट  एवढेच बजेट िमळाले. जे पूव या जु या ह त या भागाला िमळाले 
तेवढेच बजेट िमळाले. मला सांगा, नवीन समा व  भागांत सु ा तीन ते साडेतीन कोट ंम ये 
सुधार त ड एसआर रेट माणे द ड क.मी. र ता होऊ शकतो. यातून १७ वषाचा अनुशेष यातून 
खरेच भ न िनघणार आहे का. इतक  आिथक असमानता आहे. आयु ांनी सांिगतले, या वष  
एलबीट चे उ प न कमी आ यामुळे ३०० कोट ंची तूट येते आहे. हणून ितथे बजेट कमी ठेवले 
आहे. परंतू ए ककडे सांगतो, एलबीट मुळे उ प न कमी झाले आहे आ ण मोठ-मो या उप मांना 
डो यासमोर ठेवता. ितथे २००, ३००, ५०० कोट ंची तरतूद ठेवता आ ण आ हाला १० कोट  सु ा 
देऊ शकत नाह . महापािलका ह  वाय  सं था आहे. आपण कधीह  आधी कज घेतलेले नाह . 
केवळ ३०० कोट ंसाठ  आपण वकास थांबवणार असाल. मा. ीकर परदेशी ामा णक, अ यासू, 
िश ताब  पण यांचा वकासाचा कोण अ जबात चांगला न हता. यांची भूिमका शासनात 
यो य होती. लोकमानसात, प रसरात वकास झाला पाह जे. हा कोण यां या डो यासमोर 
कधीच दसला नाह . हे य  बजेट पाहताना दसते. .३ कोट  िनधी ामीण भागाला दला 
आहे. यातून ितथे १ क.मी. र ता होणार. हणून सतरा गावांची अितशय दराव था भ व यात ू
होणार आहे. महापािलकेने .३०० कोट ंची तूट भ न काढ यासाठ  कज घे याची काह च गरज 
नाह . महारा  शासन कज घेते. भारत सरकार, सग या सं था कज घेतात. मग आपण ५०० कोट  
कज घेऊ शकत नाह  का. आपण ह  ३०० कोट  तूट भ न काढली. शासना या ीने परदेशी 
साहेब यो य वाटले, ामा णक सु ा वाटले. परंतू शहराचा वकास होत असेल, शहर वाढतेय तर 
१२०० कोट ंचे बजेट २,००० कोट ंपयत जायला पाह जे होते. शहर वाढते आहे, लोकसं या वाढते 
आहे. बजेट मा  कमी होते आहे. अ यंत ददवीू , संतापजनक गो  आहे. याचा वचार इथे 
शासनाने केला पाह जे पण तसा वचार सु ा होत नाह . औ ोिगक मंद चे कारण सांिगतले जाते. 

परंतू यावर तोडगे काढले पा हजे. यावेळ  अ य़ास करतो, यावेळ  यावर कोण या कारची 
उपाययोजना करता येईल, हे ख-या अथाने शासक हणून, शासक य अथनीतीचे काम आहे. 
हणून ामु याने इथे कंप या राहतील. एलबीट  व बाक  टॅ स िमळेल यासाठ  आधुिनक े ात 

कोण या कार या सवलती कंप यांना द या पाह जेत, काय पॅकेज दले पाह जे. जर शंभर ट के 
आिथक मंद  झालीतर  कमीत कमी प नास ट के तर  बजेट िमळेल अशा उपाययोजना यांना 
द या पाह जेत. ह सगळ  प र थती सुधारायचे काम आपले आहे. आपण हे इथे करत नाह . 
मला स मा.आयु  साहेबांना सांगायचे आहे, आपण अ यंत खाल या पदापासून वरपयत गेलेला 
आहात. र ािगर  इथे आपले काम अितशय चांगले आहे. आपण अितशय अ यासू आहात. 
मह वाची गो  हणजे अनुभवी आहात. एखादे काम चौकट त बसवून कसे करायचे हे  
सोडव यासाठ  मह वाचे आहे. येक गो ीत काय ावर बोट ठेवालतर कोण याह  कारचा वकास 
होणार नाह  अशी विच  प र थती ितथे होईल. वकास साधला जाणार नाह  हणून माझी 
आप याला वनंती आहे, बफर झोनचा  असेल, कचरा डेपोचा  असेल, रेडझोनम ये सु वधा 
िमळत नाह त. याचा या ठकाणी ामु याने वचार करावा. या १७ गावांसाठ  वशेष पॅकेज आपण 
ावे अशी वनंती आहे. आपण महापौर साहेबांबरोबर या १७ गावांम ये दौरा करावा. थािनक 

नगरसेवकांबरोबर मोशीपासून सु वात करा. या १७ गावांत भेट  ा. बघा कती वाईट प र थती 
आहे. या गावांना वशेष पॅकेज ावे. जेणेक न हा १७ वषाचा अनुशेष पूण केला जाईल ह  खरेतर 
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फार मोठ  अपे ा आहे. ीकर परदेशी यांनी केलेले हे बजेट आहे. खरेतर आ ह  अ जबात 
समाधानी नाह . ितथे संताप य  करतो. ािमण नगरसेवक नवीन गावां या नगरसेवकां या 
वतीने ती  व पात िनषेध करतो. पूणपणे असमाधानी आहे. महापौर साहेब, हा ािमण प टा 
आमदार मा. वलास लांडे पाट ल यां या नेतृ वाखाली, अिधप याखाली येतो. आपण वचार करावा. 
च-होलीसाठ  .४ कोट , मोशीसाठ  .३ १/२ कोट  दले आहेत. यातून १ क.मी. सु ा र ता 
होणार नाह . खरेतर आपण यात ल  घाला. आयु  साहेब ितथे  या. दौरा झा यानंतर वशेष 
पॅकेजची घोषणा करा. याच वषयी ख-या अथाने याय होईल नाह तर नवीन गावांतील नागर कांवर 
हा चंड माणात आप या शासनाने केलेला अ याय होईल. आपण मला भावना य  करायला 
बोलायला संधी दली याब ल आपले मनापासून ध यवाद देतो. 
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज बजेटचा वषय चालला आहे. 
आयु  साहेब नवीन आहेत. यांनी अ यास करायचा होता. या तरतूद  खच  का होत नाह त. 

येक वभागात ल  दले पाह जे. कामे का होत नाह त. पुढ ल वषापयत पैसे िश लक राह ले 
नाह  पाह जेत. यात ल  दले पाह जे. तुम या हाताने नवीन घडो हेच सांगणार आहे. एच.ए. 
कंपनीची प र थती नीट नाह . यात ल  ा. मी येक िमट ंगला भागातील कच-याचा  
काढते. आ ा येक नगरसेवकाला या या वॉडात या कु यांचे टशन आहे. यांची व हेवाट 
लावली पाह जे. सकाळपासून सं याकाळपयत आ हाला लोकांसमोर जावे लागते. कु यांचा तोच . 
फोन के यावर कचरा उचलायला गाड  एक दवस येते नंतर येत नाह . आपण नवीन आला 
आहात. अ यास करा. ल  ा. बजेटम ये केले या तरतूद ंपैक  कती तरतूद खच झाली यात ल  
घालावे.  
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सन २०१४-१५चे बजेट सभागृहात सादर केले 
आहे. वशेषतः यातून ामीण भागावर अ याय केला आहे. ामीण भागातील सद यां या हे 
िनदशनास आणून दले आहे. या पंपर  िचंचवड शहराला पंपर  िचंचवड नवनगर ािधकरण, 
एमआयड सी व आपण अशा तीन अथोर ट  िमळून डे हलप करतात. पूणतः ािधकरण व 
एमआयड सी पूणतः आर त े  महापािलकेकडे जे अनेक ठकाणी ओपन पेस देऊन जे भूखंड 
आर त आहेत ते िमळेल या कंमतीला आप याकडे ह तांतर त करतात. साह जकच या 
वॉडातले नगरसेवक हे लॉट डे हलप कर यासाठ  य  करतात. अशी प र थती असताना अनेक 
ठकाणी लॉट आहेत हणून यांना बजेट देणे आ ण बजेटमधील संतुलन बघडवणे हे पंपर  
िचंचवड महापािलकेत जी समा व  गावे आहेत, यां याबाबतीत हे कुठेतर  अ यायकारक होते. 
महापािलकेतील ह  आर णे ता यात घे याची ोसेस ले द  आहे. वाद ववाद घडतात. भरपाई 
दे या या ोसेस या प र थतीत िनधी तुटपंूजा पडतो. हणून फुकट ताबा घेणे अवघड जाते. 
जाधववाड त स मा.नगरसेवक मा.राहल जाधव यांना ू १६ वष झा यानंतर ािधकरणा या से टर 
.१६ मधील गाडन पहायला लागली. ह  अितशय दयनीय प र थती आहे. जाधववाड तील 

आबालवृ ांनी, नागर कांनी मोकळ  हवा घे यासाठ  ितथे २ क.मी. येणे हे कतपत यो य आहे. 
अशा ािमण प यातील आर ण े  ता यात घे यासाठ  िनधी वाप न ती वकिसत करणे 
गरजेचे आहे. जकात वभागाचे मुख डॉ.माने यांनी मागील आठव यात बातमी दली, एलबीट चे 
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उ प न दर न वाढव यामुळे घटत चालले आहे. मी आप याला सांगू इ छतो क , मी औ ोिगक 
े ातला एक लघु उ ोजक अस यामुळे यावेळ  जकात समानीकरणाचा ताव या सभागृहापुढे 

आला होता, यावेळ  कोणतेह  उ प न घटणार नाह . दरवषा माणे जकात ारे उ प न िमळणार 
आहे. असे आ हाला िच  प  केले होते. यामुळे समानीकरणामुळे हे उ प न आहे हा जकातीचा 
पाट झाला. पण एलबीट मुळे जे उ प न घटले आहे याला व वध कारणे आहेत. स या औ ोिगक 
मंद चा जोर अितशय आहे. क  सरकारऩे बजेटम ये २ ते ६ ट के ए साईज युट त कपात केली 
आहे. हे केवळ उ ोग मंद तून सावर यासाठ  ह  सवलत दली आहे. पुढ ल वष  उ ोग मंद तून 
पूणतः उ ोग बाहेर पडतील असे िच  अ जबात नाह . यामुळे आपले सु ा एलबीट चे उ प न ५० 
ते १०० कोट  घट याची श यता िन त आहे. बाहे न माल येतो याला १२ ट के ए साईज होता 
तो आता १० ट के येतो, यामुळे उ प न िन त घटणार आहे. हणून इतर ठकाणी उ प नाचे 
ोत शोधावेत. अिभयां क  े ात फार खराब प र थती आहे. यामुळे उ ोग े ावर जादा बोजा 

टाकू नये. इतर मागासाठ  यापार  वग असेल, औ ोिगक े ाचे ितिनधी असतील, यावसाियक 
ितिनधी असतील वतं  बैठक घेऊन उ प न कसे वाढवता येईल, वकासाचा समतोल कसा 

साधता येईल याचा िन त वचार करावा. यासाठ  दर वाढ क न  उ प न वाढवणे हणजे 
सो याची क बड  काप याइतके आहे. कारण वकास कामे येक वॉडात हावीत अशी येकाची 
इ छा असते. आप याकडे मोठ मोठे क प आहेत. या ीने आपले कले शन वाढवणे गरजेचे 
आहे. परंतू औ ोिगक े ातील प र थती िन त आप या वॉडात असेल तर आपण अ यास 
क न याबाबतीत काम करावे. आ ापयत काह  कामां या वकऑडर बाक  आहेत, यामुळे कामाला 
वलंब होतो. हणून गती घेऊन पुढे आचारसं हता लागणार हणून इले शन या कामात कमचार  
गंुतून पडतील हणून टडर ंग ोसेस क न कामांना कशी गती देता येईल. अ ाप वकऑडर 
आले या नाह त. आचारसं हतेत कामे अडकली तर आ ह  नागर कांपुढे काय त ड घेऊन जाणार 
अशी प र थती िनमाण झाली आहे. आप याकडे टडर चालू करायचे आहे. याचे कामकाज 
त परतेने चालू करावे. साधारणतः मे, जून २०१४ पयत वॉडातली वकास कामे कशी होतील याची 
द ता यावी.  
 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,संगणक िश णासाठ  आपण ३ योजना 
लागू केले या आहेत. यासाठ  ४.८९ कोट  आहेत. ह  र कम तशीच जाते. संगणक िश ण होत 
नाह . दोन वषात एकदाह  एमएससीआयट चे िश ण सु  केले नाह . हे िश ण सु  कर यासाठ  
खूप य  केले. आयु  साहेबांनी यात न क  ल  देऊन नागर कांना िश णाचा लाभ होईल 
याकडे ल  ावे. एक हे टर े ात उ ाने वकािसत करणार आहेत. माझे असे मत आहे, पंपर  
िचंचवडम ये आम या १७/१८ वॉडात उ ानेच नाह त. या जागांवर आर ण असेल ती आर ेणे 
ता यात घेऊन लवकरात लवकर उ ाने वकिसत करावीत. थाप य वषयक – बीआरट  क पटे 
व ती ते रे वे टेशनवर जा यासाठ  लायओ हर ीज करणार आहोत. काळेवाड त नवीन 
शाळांम ये हजारो व ाथ  िशकतात. बीआरट  र ता ॉस करायचा हटलेतर आ ा सु ा खूप 
अपघात होतात. याचाह  वचार करावा ािधकरणाची ितथे जागा आहे. यांना वनंती क न ितथे 
लायओ हर कंवा उ डाणपूल यां याकडून करता आलातर ितथे करावा ह  आप याला वनंती 
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आहे. आपण बजेट केले आहे, ते खच झाले पाह जे. आ ाच आयु  साहेबांनी सांिगतले, अजूनह  
वक ऑडर नाह त. अजून कतीतर  कामे आहेत. य ात पा हलेतर वकऑडर झाले या नसतात. 
स ा झाले या नसतात. आचारसं हता लागली. सग या वॉडात या वक ऑडर करा यात व कामाचा 
आदेश ावा एवढ च वनंती करते. 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बजेटचा वषय बोलताना एवढेच सांगेल, 
कालच नािशक फाटा उ डाणपूलाचे उ ाटन झाले. सगळे नागर क हणतात, आ हालाह  वाटते, 
कुठे फॉरेनम ये चाल यासारखे वाटते. पण च-होली, तळवडे इथे गेलोत तर र ािगर त 
आ यासारखे वाटते. आधी या आयु  साहेबांना सांिगतले होते, तु ह  आम या गावांना ह जट ा. 
आयु ांना प  देऊन देऊन कंटाळा आला. यांची बदली झालीतर  ते काह  आले नाह त. गे या 
वष  जे बजेट आपण आ हाला दले होते. नवीन गावांसाठ  वाढ व दले होते. वाढ व हणता येणार 
नाह . लो बजेट दले होते. यातले फ  १० ट के खच  झाले आहेत. यातून मला वाटत नाह , 
कोणते मोठे काम झाले असेल. वनंती आहे. आ हाला पूव ची ामपंचायत दली तर बरे होईल. 
इतक  बेकार प र थती आहे. आम याकडे जा यासाठ  र ते नाह त. डांबर करणाची कामे नाह त. 
बो-हाडेव तीवर जायला र ता नाह . च-होली इथे े  एवढे आहे क , १० भाग होतील. एव या 
भागांत यासाठ  .३ कोट  कुठे पडले सांगता येणार नाह . माझी कळकळ ची वनंती आहे, 

नगरसेवक होऊन आमचा काह  उपयोग नाह . आ ह  पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये आहोत असे 
वाटतच नाह . भोसर ला आ यानंतर वाटते, आ ह  महापािलकेत आहोत. वषय करता येत 
नसेलतर आ ह  नवीन गावातील सवजण मांड  घालून बसणार. आ हाला केवढा ास होतो, 
आम या भागांत काह च ोजे ट नाह त. एकह  नवे काम नाह . मी परदेशी साहेबांना पुणे-आळंद  
र ता हो यासाठ  तु ह  फॉलोअप करा हणून सांिगतले होते. ते सांगतात हा र ता आप याकडे 
नाह . पीड यूड कडे येतो. येक वाहनाचा सव करा. सग यांत जा त वाहने पुणे-आळंद  र याने 
जातात. सग यात जा त गरज पुण-ेआळंद  र ता करायची होती. याचा कोणी पाठपुरावा करत 
नाह त. आमदार साहेब य  करत आहेत. पण महापािलकेकडून सु ा य  झाले पाह जेत. माझी 
आप याला वनंती आहे क , जोपयत आ हाला िनधी वाढवून देत नाह त, तोपयत आ ह  इथे मांड  
घालून बसणार. आ ह  बोलून बोलून थकलो आहोत. दोन वष झाली. प हले वष बांधकामे 
पाड यात गेल.े तु ह  नवीन बजेट ठेवले. आमचे जुने बजेट घेऊन तेच फगर वाढवून दले आहे. 
आमची मूळ तरतूद असते. दसु-या ठकाणी कामे झालेतर नवीन बजेटम ये तरतूद क न दली 
जाते. मग पूव चे बजेट कुठे गेले, खच  झाले नाह . बजेटची सु ा पळवापळवी होते. आम या 
भागात या बजेटची पळवापळवी होते असे झाले नाह  पाह जे. प ह या वष  नवीन अस यामुळे 

आ हाला काह  समजलेच नाह , आमचेच बजेट झाले. आ हाला इथे श द दला पाह जे, नाह तर 
मी इथे मांड  घालून बसणार आहे. महापौर साहेब, तु ह  आ हाला श द ा. आयु  साहेब, तु ह  
आ हाला उ र ावे.  
 
मा.राजीव जाधव (मा.महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, जी १७ गावे 
आहेत, तेथे इिम जएटली ये या १० दवसांत सगळ  गावे नाह  हणणार पण  एक/एक गाव 
बघायला मी वतः सु वात करणार आहे. च-होली गावाला कती र कम दलीतर  कमीच पडणार 
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आहे. मोठा ए रया आहे. या भागाचे दोन भाग क न अ याव यक कामे आधी यावीत. जे फारच 
अडचणीचे आहे ते आधी घेऊ. 
 
मा.िनतीन काळजे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, जागा ता यात नसतील तर या 
घे यासाठ  तु ह  य  का करत नाह त. र यां या जागा ता यात घेणार नाह त का. वशेष 
पॅकजमधून या िन वदा द या हो या, यांची टडर का काढली गेली नाह त. ते वग क न 
दसर कडे ा असे सांिगतलेतर ते हणतातु , दसर कडे वग होणार नाहु . या तरतूद  खच  सु ा होत 
नाह त. ठेकेदाराला सग यात जा त बलो हणजे ३८ ट के बलो काम दले, तो इथे काय काम 
करणार आहे. एका-एका ठेकेदाराने प नास कामे घेतली आहेत. अिधका-यांना आ हाला फोन 
करावा लागतो. आ हाला अ रशः तारेवरची कसरत करावी लागते. लवकर काम करा सांिगतले 
तर , नऊ म हने कामाची मुदत होती असे तो ठेकेदार हणतो.  
 
मा.राजीव जाधव (मा.महापािलका आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, स मा. सद यांनी 
जो वषय मांडला, याव न दसते, ािमण भागात जा त  आहे. ािमण भाग शहर  भाग 
अशी दट पी भूिमका घेता येणार नाहु . आधी सग या भागांत तुम यासोबत फरतो. श यतो 
मह वा या गो ी लवकर करता येतील. आप याकडे वशेष तरतूद आहे. छो या छो या कामांसाठ  
काह  हरकत येणार नाह .  
 
मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर गे यावष  मी समाधान य  
केले होते. पण काह ह  बजेट खच  झाले न हते. मी मा या भागाब ल बोलणार आहे. से टर २० 
म ये भाजी मंडई आहे. ितथे २ वषापासून तरतूद केली जाते आहे पण ती खच होत नाह . याचे 
ए टमेट होत नाह , याची टडर ोसेस होत नाह . पुढे कामच होत नाह . . .४ म ये िचखली 
मैला शु करण क पात गाडनचे काम चालू आहे. ट पा १ व २ यासाठ  तरतूद होते. पण काह च 
ए ट मेट नाह . काह च काम होत नाह . आ ा मा.सुरेश हे े यांनी सांिगतले, जर काह  ठकाणी 
लॉट असतात, ितथे बजेट दले जाते. मा या वॉडात ािधकरण अस यामुळे लॉट असतात, 
यांचे ड लेरेशनह  झालेले असते. जागा ता यात घे यासाठ  अडचण येत नाह  हणून गे या वष  

जा त बजेट िमळाले होते. यातून ितथे गजानन हे े उ ान वकिसत झाले होते. दवाखाना 
वकिसत झाला होता. तु ह  तुमचे लॉट ता यात घे यासाठ  शासनाला मदत करावी. गे या वष  
बजेट िमट ंगम ये बोललो होतो, सुलभ शौचालयासाठ  पाईन रोड भागात जागा सुचवली होती. 
एक वष झाले, यावर काह च कारवाई झाली नाह . आम या भागात कुठेह  सुलभ शौचालय नाह . 
या गो ीचा वचार क न बजेटम ये समा व  क न यावे.  
 
मा.संिगता भ डवे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, न याने वकिसत रावेत भागात नागर  
सु वधा नाह त. णालय, शाळा, उ ान, वाचनालय नाह . बजेटमधील तरतूद कमी आहे ती 
वाढवून िमळावी. वरोधी प ाचा वॉड हणून आम यावर अ याय होऊ नये. आयु ांनी ल  ावे. 
एक/एक गाव बघणार आहात तर प हला १९ मांकाचा वॉड बघा. आयु  साहेबांनी यात ल  
ावे. 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज आपण सगळेजण बजेटवर ऊहापोह 
करतोय. बजेट हटलेतर सवसामा य नागर कांना काय लागते या हशोबाने ते झाले पाह ज.े या 
वषाचे बजेट व गे या वष चे बजेट पा हलेतर दो ह म ये काह च फरक नाह . हे बजेट 
सवसामा यांसाठ  नाह . म हला व ये  नागर कांसाठ  यात कोण याह  कार या योजना नाह त. 
बरेच जणांचा वॉड वकिसत वॉड असला तर  ब-याचशा नगरसेवकांना जेणेक न नवीन 
नगरसेवकांना वाटते, अजून वकास कामे झाली पाह जेत. य़ावेळ  शहरात वकास योजना राबवतो, 
वकास कामे करतो हा आपला मान बंद हणायला पा हजेू . हे करता करता छो या छो या गो ींकडे 
ल  देणे गरजेचे आहे. वायसीएमसारखे मोठे अ यावत हॉ पीटल आप याकडे आहे. जर आपण 
बिघतले तर आरो य हा पंपर  िचंचवड नगर चा कणा आहे. आरो य नीट असेल तर सवसामा य 
नागर क नीट राहणार आहे. ७०० बेडचे हॉ पीटल असेलतर ितथे टाफ २५० आहे २५० टाफ 
कुठपयत लोकांची सेवा करणार आहे. फॉरे सक लॅब ितथे नाह . या प तीने लोक ये–जा 
करतात. ऍ युल ससाठ  कोणतीह  शेड बांधलेली नाह . वेट ंग मचे काम करतोय. पा कग 
यव था यव थत नाह . वायसीएम समोरचा भाग बिघतला तर ितथे दतफाु , समोर गा या 
लाग यामुळे ॅ फक जाम होते. वायसीएमम ये बहमजली अ यावत पा कग असणे मह वाचे आहेु . 
सगळे जण ओरडतात. आम याकडे वकास कामे होत नाह त. असा ताव मांडायला हरकत नाह  
क , आम या भागात,तुम या भागातून या प तीने वसूली करता, कर गोळा करता. याच 
प तीने या या भागांत काम हाव.े या माणे योजनांचे ताव मांडा. आम या सग या 
करदा यांची ओरड असते, आ ह  कर देतो मग आमची कामे का होत नाह त. या प तीने वसुली 
करणार असाल, या प तीने वकास कामे हावीत. ब-याचशा वॉडात आप या म हला साफसफाई 
कामगारांसाठ  आरो य को या नाह त. यामुळे या म हलांची कुचंबणा होते. या म हला कमचा-
यांना कपडे बदलणे, यां या जेवणखाणाची, व छतागृहांची यव था नस यामुळे या आरो य 
म हला कमचा-यां या आरो याची फार कुचंबणा होते. या गो ी वचारात या यात. या प तीने 
आपण पुढ ल वष  बजेट तयार करताना सवसामा यांचा वचार करावा ह  वनंती करते. 
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, खरेतर मी आपले आभार मानते. मी 
थायी सिमतीम ये बोलताना सांिगतले होते, बजेटम ये हेडला ो हजन करा. मी वरोधी प ात 

अस यामुळे मा य केले जाणार नाह  हे मला मा हत होते. ख-या अथाने बजेट करत असताना 
बजेट असे असायला हवे होते, असे करायला पा हजे होते. मग बजेट कोणी केले हा देखील  
पडतो. जसे पंपर  िचंचवडम ये अनेक आयु  येऊन गेले. मा. दलीप बंड यां यासारखे आयु  
आले. यांनी बंड पुकार यासारखी वा टेल तशी कामे केली. िनयम धा यावर बसवले. आिथक क ड  
केली. आपली आिथक गाड  इतक  घसरली क  ती यांना सावरता आली नाह . लंडनमधून 
अथशा ाचे पदवीचे िश ण घेऊन आलेले मा.आिशष शमा यांना बोलवावे लागले. मा.आिशष शमा 
आले, यांनी अितशय संुदर प तीने या शहराची पंपर  िचंचवड महापािलकेची आिथक घड  व 
शहराचा वकास हा दहेर  पाया चांग या प तीने जपायचा य  केलाु . यांनी यावेळ  लॉक ंग 
बजेटचा नवा पायंडा घातला. आिथक मंद  असताना िन तपणे सग यांना याय दे याचा य  
केला. गेले ३/४ वषापासून अथसंक पात महापािलकेत काढले या लॉक ंग बजेट या पायं यामुळे 
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िन तपणे सव नगरसेवकांना समसमान याय दे याचा य  या ठकाणी कर यात आला. 
यानंतर आललेे आयु  मा. ीकर परदेशी हे यवसायाने डॉ टर असले तर , आयएएस झालेले, 

महापािलकेची धुरा सांभाळ यानंतर आज जर  ते बदली होऊन गेले असले तर , यांनी वचार केला 
क , मा.आिशष शमा यांनी इथे लॉ कंग बजेट मांडले असेल, महापािलकेची ळाव न घसरलेली 
गाड  ळावर आण यासाठ  आपण यां या गो ीचे अनुकरण का क  नये. हणून िन तपणे 
डॉ. ीकर परदेशी यांनी यां या या गो ींचे अनुकरण केले आहे. ब-यापैक  नगरसेवकांना समान 
याय िमळाला आहे. इथे येक नगरसेवकाकडून हटले गेले आहे क  मा या भागातील बजेट 

काह च खच  झाले नाह . मा या भागात पैसे आले नाह त, मा याकडे तरतूद केली गेली नाह . 
परंतू मला हे कळाले नाह . मी लेखा वभागाला वचारले होते, िश लक कती राह ले आहे. बजेट 
कती कोट ंचे होते. साधारणतः २०२४ कोट ंचे बजेट होते. यातील फ  ९० कोट  िश लक रा हले 
आहेत. ते सु ा १५ दवस आधी. यातील ३०/३५ कोट  न क च खच होतील. साधारण ३०/३५ 
कोट  िश लक राहतील. वकास कामे झाली नाह त मग ीकर परदेशी बजेट घर  घेऊन गेलेत 
काय. यांचे २/४ म हने ेिनंगम येच गेले. याची यांचा १८ म हने कालावधी पूण करत 
असताना अ यंत चांगले वाखाण याजागे य  यांनी इथे केला. यांनी खरेतर कायदेशीर, अ यंत 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. हे सांगायला अ यंत आनंद वाटतो, कायदा काय असतो हे यांनी 
दाखवून दले. या बंड साहेबांनी कायदा तुडवला, यात महापािलकेत ीकर परदेशी साहेबांनी 
काय ाची अंमलबजावणी करणे अ यंत गरजेचे आहे हे दाखवले. यावेळ  आयु  अंमलबजावणी 
करतो, हे यावेळ  घे याजोगे आहे. यांची िश त, पारदशक कारभार, कामे वेळेत पूण करणे हा 
वतःबरोबर इतर अिधका-यांना देखील िश त लावायचा कार आहे. यांना कालावधी कमी 

िमळाला. ते कसे बळ  पडले हे सव ात आहे. तर सु ा यांनी पंपर  िचंचवड शहराची चांगली 
ितमा संपूण महारा ात, रा यात, देशात उभी केली क , जेणेक न अनेक रा यांतील लोक पंपर  

िचंचवड महापािलकेकडे बघताना चांगला ीकोण ठेवून बघतात. ीकर परदेशी यांनी अ यंत 
व छ, पारदशक काम करणार  महापािलका हणून पंपर  िचंचवड महापािलकेने ओळख िनमाण 

केली आहे. अ यंत ीमंत महापािलका असे हटले जायच.े याच महापािलकेला िश त य, 
पारदशक काम करणार  महापािलका हणून ओळख याचे कौतुका पद नाव लावले आहे. एका 
उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. एका य ने काम करत असताना सामा य नागर कांचे सु ा ऐकले. 
सद यांचे सगळे ऐकतात. महापौर ऐकतात. एकमेकां या बरोबर काम करतो. परंतू आयु  हणून 
मी देखील करदा यांचे काह  करणे लागतो. माझे काह  कत य आहे. यासाठ  ामा णक य  केले. 
समाजातील उ च  ू लोकांना नगरसेवकांबरोबर जाणे आवडत नाह . हणून यांनी आम या     
उंब-यापयत यांनी आलेच पाह जे असा ह ट अस याची गरज नाह . आयु  कंवा स मा.अिधकार  
यांचे काम करत असतील, आपण सारथीसारखी हे पलाईन सु  केलीत. आयु  साहेब, तु ह  

आयएएस आहात. तुमची ड ी, पो ट हे तु हाला पधा पर ेतून िमळतात. पंपर  िचंचवड 
शहरातील व ाथ  कुठेह  पधा पर ेपासून वंिचत राह नये हणून बजेटम ये यूपीएससी पधा ू
पर ा क े यासाठ  भर व तरतूद केली आहे. तु ह  कासारवाड त पधा पर ा क  सु  करत 
आहात. आपण मुलांना १०वी पयत मोफत िश ण देतो. मुलांना सवय लागावी यासाठ  यश वी 
य  करायला लागले आहे. यां यामा यमातून केला जाणार होता. यांनी चुक या कामावर 
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चांग या प तीने तुमचा ठसा उमटवला होता. कोणीह  सद य १० वेळा चुक चे काम घेऊन जात 
असेल तर आदरयु  िभती हणा कंवा िश तीने काम करायची प त हणा चुक या खचावर 
चांग या प तीने आळा घातला होता. आज ी.राजीव जाधव नवीन आयु  हणून आप यासमोर 
आलेत. येक य  प रपूण कधीच नसतो. परदेशी साहेबांनी ठरवले या गो ी के या नसतील 
या पूण करता आ या नसतील, या पूण कर यासाठ  तु ह  आम या समोर आहात. मा.म हला 

बालक याण वभागाम ये म हलां या िश णावर .८ कोट  खच केला तर  आप या 
महापािलके या हाती काय लागले याचा हशोब, याचा वचार आपण कधीतर  केला पाह ज.े 
याचबरोबर संगणक िश णावर साधारणतः .४,८९,००,०००/- खच केला तर  खरेच कती 

लोकांना संगणक िश ण दले याचा देखील वचार करणे गरजेचे आहे. म हला बालक याणम ये 
अट टाकली होती, या या म हलांना िश ण दले आहे, यातील काह  ट के म हलांचे 
स मीकरण करणार आहोत. यांना वतः या पायावर उभे करायचे काम करणार आहोत. न  
वनंती करते, याचा न क  आढावा यावा. परंतू तसे कर यात आलेले नाह . काडा योजना 
राबवायला आमचा वरोध अस याच े काह च कारण नाह . नागर कांना २४ तास व छ पाणी 
िमळाले पाह जे. यात होणा-या चुक या गो ी, िन वदा करत असताना कोण या कार या अट  
टाक या जातात, कशा कारे एखा ा य ला समोर ठेवून कामकाज चालते याकडे ल  दले 
पाह जे. नागर कांनाह  सवय लागली आहे. २४ तास पाणी नसलेतर  चालेल, आधी ेशरने पाणी 
ायला सांगा. ेशरने पाणी ा. तासन तास पाणी भरायचे काम म हलांना करावे लागते. नोकर  

करणा-या म हला आहेत. आपण २४ X ७ चे व न दाखवतो. काह  गावांत एक वेळ पाणी येत 
नाह . तर कुठे दोन वेळचे सु ा पाणी येत नाह . आ ण आपण २४ X ७ चे व न दाखवतोय. 
व न बघायला हरकत नाह . व ने कायम उ च असली पाह जेत. परंतू ती पूण कर यासाठ  

कुठेतर  बेस असला पाह ज.े या ीने वचार करावा. आपण लोकांना २००६-२००७ म ये पा याचे 
नळांना मीटर लावत असताना .६५ कोट  खच केलात. परंतु सग या भागांतली अव था पहा. 
अनेक ठकाणी मो या माणात लोकांना पा याची बीले येतात. चार माणसां या कुटंूबाला 
.६,०००/- बील येते. बील भरले नाह तर मग नळ कने शन कट करणार, हा तुमचा अिधकार 

असलातर  यांना यो य बील देणे हा सु ा तुम या कत याचा भाग आहे. िश ण मंडळासाठ  कती 
कोट  पये देतो यावर मला अ जबात बोलायचे नाह . वा टेल तेवढे बजेट देतो वषानुवष ह च 
परंपरा आहे. आज तुम यासारखे आयु  आ हाला लाभले आहेत. आपण यात अ यंत बारकाईने 
ल  ा. पु तके वाटा, ेस वाटा, द रे वाटा परंतू एकह  काम वेळेत होत नाह . उ हा यात 
रेनकोट देतील, पावसा यात वेटर दले जातात. पूव पासून िश ण मंडळाचे वसंगत िच  समोर 
आणतेय. यां या दजाचा तपास करावा. यापुढ ल कालावधीत ी.राजीव जाधव हे सु ा चांगले 
आयु  ठरावेत अशी अपे ा य  करते. २६ जानेवार  आलेतर  क येक मुलांना ेसचे वाटप चालू 
होते. मुलांकडे २६ जानेवार ला ेस न हते. या ठकाणी जुलै ए डपयत पूण काम संपले पाह ज.े 
वेटरचे टडर कॅ सल केले होते. परदेशी साहेबांनी सांिगतले होते, डसबरपयत वाटप झालेतरच 

माझी मंजूर  आहे. तरच बील दले जाईल. जे सामा य नागर क कर भरतात. यांना चांग या 
प तीने योगदान देणे आपण लागतो. खेळाडू द क योजना – यात आपण चांग या प तीने 
पकअप घेतला, याब ल शंका नाह . या योजनेत जी मुले द क घेतो. यांना .२००/- भ ा देतो 
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का एखा ा कु याला ब क ट टाकतो. या खेळाडूला आव यक असणारा खुराक दे यासाठ  दोनशे 
पये भ ा देतो तो सु ा कधीह  वेळेवर देत नाह . टोअरला बील दे यासाठ  चौकशी करावी 

लागते. मग ते वेळेवर का दले जात नाह . दषण ू – आयु  साहेब हा तुम या आवड चा वषय 
आहे. मला आठवते आहे, मागे तु ह  हणाला होता, पंपर  िचंचवड शहराचा वग बनवायचा आहे, 
यासाठ  आधी दषण बाजूला काढावे लागणार आहेू . वातावरणातील दषण तु ह  आ ह  थांबवू ू

शकत नाह . कमान नद  दषण तु ह  ठरवले तर थांबवू शकताू . यासाठ  िनधार केला असेलतर 
थांबवू शकतो. नवीन गावांतील नगरसेवकांनी सांिगतले आहे, अनेकांना खरोखरच सम या भेडसावते 
आहे. िचखली, च-होली गावात गेलोतर र ािगर त आ यासारखे वाटते, ह  व तु थती आहे. िनसग 
ज र असावा, हरवळ असावी, परंतू महापािलकेतील जी समा व  गावे आहेत यांना सु ा चांग या 
सु वधा िमळा यात. कचरा डेपो या ठकाणी ओला कचरा, सुका कचरा एक त करतो. तो कचरा 
जिमनीत ड प करतो. ितथे जे िलचड आहे ते जिमनीत मुरते व यामुळे नद  द षत होते आहेू . 
नद या पा याचे नमूने घेतले होते. यावेळ  सांिगतले होते, हे पाणी शेतीला वाप  शकत नाह . 
जनावरांसाठ  प यासाठ  यो य नाह , इतके द षत पाणी आपण तयार करतोयू . आपण ए ककडे 
अितशय अ यावत सु वधा देतोय. आपण गती केलीतर  दसर कडे आपण या पा यापाशी उभे ु
राह शकत नाह तू . इतक  दगधी या पा याला येतेू . या सम या दर झा यािशवाय राहणार नाहू . 
मा.िनतीन काळजे यांनी एकदा कळकळ ने, काळजीने सांिगतले होते, मी कंटाळलो, थकलो, आमचे 
गाव ामपंचायतीत पु हा समा व  करा. असे स ाधार  प ातील नगरसेवक हणतो. मग आम या 
नगरसेवकांची तर खूप दरची बात आहेू . आयु  साहेब, आपण आयु  हणून कारभार सांभाळत 
असताना चांग या प तीने कारभार कराल यात शंका नाह . तुम यावर पुढे आरोप होऊ नयेत क , 
बजेट वापरले गेले नाह , बजेट खच झाले नाह . हणून बजेट खच करताना आपण िन त 
चांग य़ा प तीने खच  करावे हणून आप याला शुभे छा देते. 
 
मा.साधना जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आमची नवीन गावे महापािलकेत 
समा व  झाली आहेत. याचा बजेटम ये वचार करावा. सन २०१३-२०१४ चे बजेट गे या वष  दले 
होते. या गावांत काह  सुधारणा झा या नाह त, र ता असेल, े नेज असेल, गटर असेल, 
अंडर ाऊंड गटर असेल या सव कामांना .१०,००,०००/- इतके बजेट दले आहे. यातील काह  
बजेट खच का झाले नाह  याचा मला अंदाज नाह . अिधकार  सांगतात. बजेट अजून माग  लागले 
नाह . सन २०१४-१५ म ये नवीन कामे, अंडर ाऊंड गटर असेल, पािलके या भूखंडाचे काम असेल, 
नवीन कामांत ाथिमक आरो य क , शाळा, उ ान, ड.पी. र ता ह  कामे बजेटम ये दली आहेत. 
यासाठ  आर णे ता यात घेऊन लवकरात लवकर कामे चालू करावीत. याला जा तीत जा त 

बजेट िमळावे अशी आशा करते. मागे ५/६ म ह यांपूव  आयु  साहेबांनी मा या वॉडात भेट दली 
होती. यांनी संपूण वॉड पा हला आहे. ह जट द यानंतर थोड  बहत कामे झालेली आहेतु . 
बर चशी कामे माग  लागली नाह त. आपण नवीन आहात. आम या गावाला तु ह  न क च 
ह जट ा. मी भाग कायालयात प े दलेली आहेत. सगळ  कामे लवकरात लवकर माग  

लागली पाह जेत. कुदळवाड  शाळेचे आर ण आहे. या गो ीसाठ  आर ण आहे याचे काम 
लवकरात लवकर चालू करावे. जा तीत जा त िनधी िमळवून लवकरात लवकर कामे हावीत अशी 
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मला आशा वाटते. ाथिमक आरो य क े, शाळा, उ ान यासाठ  .१८ लाख बजेट दले आहे. हे 
सव बजेट याचसाठ  माग  लागावे अशी आशा करते. 
 
मा.कैलास थोपटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज शहराचे अंदाजप क सादर करत 
असताना आप या शहराकर ता .९१ कोट ंचे बजेट पाणीपुरव यासाठ  दले आहे. परदेशी साहेब 
गेलेतर  मी दरवष  बजेट िमट ंगम ये पाणीपुरव याब ल बोलतोय. बंड साहेब असताना, परदेशी 
साहेब असताना सु ा बोललो होतो. रहाटणी गावात पा याची सम या आहे. गेले ७ वषापासून ितथे 
एकवेळच पाणी येते. नागर कांची ह  त ार आहे, येक वेळ  सव थम पाणी येत नाह  मग 
बाहे न पाणी यावे लागते. आपण शहराला ९१ कोट ंचे बजेट सादर करत असताना आपण 
शहराकडे दर ीने बघत आहातू . अनेक वषापासून आ हाला एक वेळच पाणी िमळतेय. आपण 
शहरात अनेक योजना राब व या आहेत. पाणी मीटर बसवले. यानंतर २ वेळ यव थत पाणी 
िमळेल असे सांिगतले होते. कतीतर  कोट  खच क नह  काह च िन प न झाले नाह . नवीन 
काडा यं णा आणली. कती कती कोट  खच केले. परंतू पाणीपुरव यात काह  बदल झाला नाह . 

मी अपे ा करतोय क , कमीत कमी रहाटणी प रसराला तर  २ वेळ पाणी ावे. अनेक 
दवसांपासून त ार  करतोय, याची काह  इंचापयतह  वाढ झालेली नाह . माझी आप याला वनंती 
आहे क , कमीत कमी आम या भागाला सकाळ  चार तास व सं याकाळ  चार तास असे पाणी 
ावे अशी अपे ा करतो. आपण नगररचना वभागावर .१०० कोट  खच करतोय. ७/८ वषापासून 

रहाटणी मेनरोड इथे १० ते १५,००० वे. फूट जागा भूसंपादन करायची आहे. मी वारंवार 
नगररचना वभागात जातो व वचारपूस करतो. ह  १० ते १५,००० वे. फूट जागा का भूसंपादन 
करत नाह . आ हाला उडवाउडवीची उ रे दली जातात. यां याकडून काह ह  िन कष झालेला 
नाह . एकह  र ता रहाटणी गावात पूण झालेला नाह . महापािलका ह त येऊन आ हाला १८ वष 
झालीतर  १२ मी. चा, १८ मी.चा एकह  र ता पूण झालेला नाह . आमचे वरोधक असतात. 
जोपयत हे आहेत, तोपयत र ता क न देणार नाह  अशी यांनी ज  बाळगली आहे. अनेक वेळा 
त ार क नह  याकडे दलू  केले जाते आहे. माझी आप याला वनंती आहे क , आपण वतः यात 
ल  ावे. नगररचना वभागात गे यानंतर वेळोवेळ  एकच आढळ यात येते. भदाणे मॅडम यांना ३ 
ठकाणचा चाज असताना आ ह  नगररचना वभागात गे यानंतर दसून येतो. मॅडम नािशक इथे 
आहेत. मॅडम पु यात िमट ंगला आ या आहेत. आप या नगररचना वभागासाठ  सातह  दवस 
असेल असा अिधकार  बघावा. भदाणे मॅडम यांना दसर कड ल चाज असेल तर तो कमी कर यात ु
यावा नाह तर आप याला दसरा अिधकार  दे यात यावाु . भूसंपादनाची कारवाई वेळेत कशी होईल 
याकडे ल  ावे. बीआरट  र यांना आपण ाधा य देतो. आत या र यांचा सु ा वकास झाला 
पाह जे. नागर क वचारणा करतात, गेले क येक वष झाली तु ह  नगरसेवक असताना तु हाला 
एकह  र ता पूण करता येत नाह . आ ह  य  करतो पण आम या य ांना यश येत नाह . 
रहाटणी मेनरोडवर मी अनेक नागर कांना र वे ट क न या र यावर ल अित मण होते ते 
काढन घेतले आहेू . लोकांनी जागा सु ा ता यात दली होती. आ ह  १० ते १५ फूट र याने जाऊ 
शकत नाह . वरोधक असतात यांना जाऊन र वे ट क  शकत नाह . ह  जागा लवकरात लवकर 
भूसंपादन ऍवाड क न या ठकाणी र ता कर यात यावा. गेले ७ वषापासून रहाटणी गावात शाळा 
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नाह . बजेटम ये िश ण मंडळाला १०६ कोट  बजेट देतो आहोत. पंपर  िचंचवड शहरातील शाळा 
बिघत यातर येक वष  महापािलका शाळेत २ ते अड च हजार मुले कमी होत आहेत. खाजगी 
शाळांत मुले वाढत चालली आहेत. मुलांना बस यासाठ  म कमी पडत आहेत. मा या भागातील 
शाळेसाठ  जागा संपाद त क न म वाढवून दे यात यावी. मुले पॅसेजम ये बसतात. एका मम ये 
३ वग भरवले जातात याकडे आपण ल  ावे अशी वनंती करतो.  
 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज मा. थायी सिमतीने ३२वे 
अंदाजप क मा.महापािलका सभेसमोर मांडले आहे. यात काह  चांग या गो ी आहेत. परंतू 
बजेटम ये ब-याचशा काह  ुट  सु ा आहेत. या काह  चांग या गो ी आहेत, याचे सव ेय हे 
मा.आयु  ीकर परदेशी यांना जाते असे हटलेतर  वावगे होणार नाह . कारण यांनी कमी 
कालावधीत महापािलकेचा कारभार कशा प तीने केला हे सवाना मा हत आहे. यामुळे या काह  
चांग या गो ी या ठकाणी झा या आहेत, याचा सु ा ऊहापोह करणार आहे. एलबीट  – जकात 
बंद झाली असताना नवीन एलबीट  कर या ठकाणी लादला. यानंतर स ाधा-यांपासून वरोधक 
असतील यांनी याचे भांडवल केले. मोच काढल.े राजक य फायदा घे याचा य  केला. 
प र थती अितशय क ठण असताना सु ा एलबीट या मा यमातून ीकर परदेशी यां या टमने 
८९० कोट  जमवले ह  सु ा उ लेखनीय बाब आहे. दसरे हणजे या िमळकतींु चे गेले १५ ते २० 
वषापासून वाढ व बांधकाम काम केले होते. महापािलके या सु वधा घेत असताना सु ा 
महापािलकेचा कर बुड वत होते, अशा लोकांना शोधून शोधून काढल.े या जवळजवळ ८१,००० 
िमळकती आहेत. यां यावर सु ा कर लादला आहे. या करातून पुढ ल वष  ५० ते ६० कोट  
िमळतील अशी अपे ा आहे, ह  सु ा चांगली बाब आहे. ीकर परदेशी यांनी नवीन क प 
राब व याचा य  केला. नद सुधार क प – यात ीकर परदेशी यांनी य  केले. मुळा, पवना व 
इं ायणी या ित ह  न ा कशा चांग या होतील या ीकोणातून याचे संपूण लॅिनग केले. ते 
लवकरात लवकर शासनाकडे पाठ वले जावे. याची आप या कार कद त लवकरात लवकर मंजूर  
आलीतर या ितनह  न ां या मा यमातून पंपर  िचंचवड शहर संुदर शहर होईल याब ल मनात 
शंका नाह . मे ो क प – याचा सु ा ताव आज क  सरकारला पाठ वला आहे. आपण याचा 
फॉलोअप लवकरात लवकर केला, नवीन टम या कार कद त याचे भूिमपुजन झालेतर याचे 
संपूण े डट आ हाला सवाना िमळणार आहे. सारथी हा सु ा अितशय चांगला ोजे ट आहे. 
आमचा ए रया एवढा मोठा आहे क  येक कानाकोप-यात नगरसेवक फ  शकत नाह . एखा ाने 
ई-मेल या मा यमातून जर महापािलकेला त ार कळवली आ ण या त ार चे िनवारण झाले तर 
ह  सु ा चांगली क पना आहे. या मा यमातून शहरातील अड अडचणी सुधारायला उपयोग होतो. 
तुम या समोर या गो ी मांड या आहेत, यातील ुट , चुक या गो ी या इथ े सांगाय या 
आहेत. आज पा हले असेलतर बजेटचे पु तक दोन दवसांपूव  दले आहे. माजी मु यमं ी 
वलासराव देशमुख यांनी एका भाषणात सांिगतले होते, येक माणसाला वाटते, मुलाला वाटते 
आपण आयएएस हावे. एमपीएससी हावे. तो एमपीएससी झाला नाह तर तो इं जिनअर/डॉ टर 
होतो. इं जिनअर /डॉ टर झाला नाह  तर शेवट  तो पुढार  होतो. हजारो पु तके वाच यानंतरह  
ल ात येत नाह त. मग दोन दवसांपूव  बजेटचे पु तक दलेतर ते कसे ल ात येईल. बजेट 
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पु तक कमीत कमी १५ दवसांपूव  तर  िमळाले पाह जे. पुढ ल वष  याक रता काळजी घेतली 
पाह जे. महसुली जमा .२१०६,३०,००,०००/- व महसुली खच .११६५,२८,००,०००/- हणजे २२ ते 
२८ ट यां या आतम ये असला पाह जे, तो जवळजवळ ५० ट यां या आसपास महसुली खच 
होतो आहे. हा खच कमीत कमी हो यासाठ  य  झाला पाह जे. एव या मो या माणात खच 
होत असेलतर आपण कुठेतर  चुकतोय हे सवसामा य माणसा याह  ल ात येईल. उ प न 
वाढव यासाठ  कोणताह  नवीन माग अवलंबला नाह . मग उ प न वाढव यासाठ  बांधकाम 
यावसाियकांना कापतो, सवसामा य माणसांचा कर वाढवतो. या यित र  भा यातून उ प न 
िनमाण करणार नाह  का. पे ऍ ड पाकसार या योजना राब वणार नाह  का. महापािलके या 
अिधकृत गो ीं या मा यमातून महापािलके या उ प नात कशी भर टाकली जाईल यासाठ  कुठेह  
य  होत नाह त. हा य  करता आलातर िन तच याचा उपयोग होणार आहे. थकबाक  

नस याचा दाखला यायचा असलातर  पाच पये फ  होती ती एकदम शंभर पये केली आहे. हे 
अितशय चुक चे आहे. शासक य सेवाशु क पाच पयाव न एकदम पंचवीस पये केले आहे. 
सवसामा य माणसाला पाच पयाव न शंभर पये देणे अवघड आहे. ते पंचवीस पये करता 
आलेतर सवसामा य गर ब माणसाला याचा उपयोग होणार आहे. शा ती कर – यात द.३० 
स टबर पूव  प ह या सहा म ह यांचा टॅ स भरला नाह तर लगेच दोन ट के शा ती कर लागतो. 
पुढ ल द.३१ डसबर आधी भरला नाह तर लगेच दोन ट के शा ती कर लागतो हे अितशय चुक चे 
आहे. पठाणीपे ाह  याज जा त आहे. एका बाजुला शासन सावकार , ाय हेट फायना स बंद 
करतेय. िनबध आणतेय. आपण अशा प तीने शा तीकर लावलातर सवसामा य माणसावर याचा 
बोजा पडणार आहे. सवसामा य माणसावर ल बोजा कमीत कमी कसा राह ल या ीने याकडे 
पाहायचे आहे. नगररचना वभागासाठ  .१०० कोट ंची केलेली तरतूद अितशय चांगली आहे. यांना 
जा तीत जा त तरतूद देऊन याचा िन तच फायदा होतो आहे. महापािलके या आर णां या 
जागा ता यात द यातर यावर एफएसआय कंवा टड आर देता आला पाह जे. ितथे जेवढ  तरतूद 
असेल ती करणे अ यंत गरजेचे आहे. ह  तरतूद अिभनंदनीय आहे. ितथे ग लत होते, आपण 
अनेक ऍ व झशनचे ताव कले टर कचेर त पाठ वतो. फायनल टेजला आलेले अनेक ताव 
आहेत. ऍवाड देत होतो. अिधकार  बदलला क  तो बाक  ताव बाजुला टाकतो व नवीन ताव 
आणतो. जे ताव फायनल टेजला आले आहेत ते आधी या. सा या सा या गो ींसाठ  
रझवशन ता यात यायची राहत आहेत. आम याकडे फ  ऍवाड ड लरेशन करायचे कोणीतर  
सांिगतले बीआरट ला आधी ाधा य ा. ते कसे काय, तावांचा अ यास केला पाह जे. जे गरजेचे 
आहे ते आधी केले पाह जे. इथे लॅिनंग होत नाह , यात ल  दे याची गरज आहे. बंद पाईप लाईन 
– १५० कोट ंचे बजेट होते ते ३१० कोट ंवर आले आहे. येक बजेटला तरतूद काढन ठेवावी लागते ू
आहे. केवळ राजकारण आहे. यामळेु महापािलकेचा कती मोठा पैसा वाया जातो आहे. अजूनह  ५ 
वष झाले नाह तर महापािलकेकडून ५००/६०० कोट  बाजुला काढावे लागतील. यात ल  घातलेतर 
शासक य लेवलवर व राजक य लेवलवर तोडगा तुम या काळात सोडवता आलातर याचे िन तच 
े डट तु हाला िमळेल. यात तु ह  ल  घालावे. ािमण भागातले बरेच सद य सांगतील. 

बजेटम ये तु ह  सवाना सारखे बजेट देतोय. भागवाईज ३० ते ३२ कोट  देताय. जे नवीन वॉड 
आहेत, यात जा तीत जा त पैसे ायला पाह जेत. ितथला र ता ता यात यायचा आहे, पा याची 
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टाक  असेल, पाईपलाईन असेल अनेक गो ी आहेत, ितथे अनेक ताव लं बत आहेत. आमचे 
गाव १९८३ साली महापािलकेत आले. आज २०१४ साल आहे. जवळजवळ ३१ वष झाली आहेत. 
अजूनह  ितथे चांगला र ता नाह . अजूनह  रझवशन या जागा ता यात घेत या नाह त. अजूनह  
चंड कामे बाक  आहेत. हे कशामुळे होते. पािसिलट मुळे होते. महापािलकेचा पैसा ठरा वक 

लोकां या वॉडात जातो. नवीन माणसां या वॉडात पैसा खच होत नाह . जे सात/आठ लोक 
महापािलकेत आहेत, ते ब-याच माणात बजेट पळवतात. यामुळे या शहराचा वकास विच  
प तीने होतो आहे. ए ककडे वकास होतो आहे, ए ककडे अ जबात होत नाह . हे सु ा पहा. 
सग यांना समान ह क दला पाह जे. या ठकाणी काह ह  ोजे ट नाह  ितथे ाधा य दले 
पाह जे. असे जर केलेतर िन तच सवागीण वकास होईल. नाह तर काह  ठकाणी नािशक फाटा 
इथे गेलोतर खरोखर शांघाय झा यासारखे वाटते. ािमण भागात गेलोतर मावळात गे यासारखे 
वाटतेय. आम या भागात गेलात तर धारावीसारखी प र थती आहे. तु ह  जागेवर ह जट करा 
यािशवाय तुम या ल ात येणार नाह . बीआरट या जागांसाठ  .३५ कोट  तरतूद केली आहे. 
या ठकाणी लोकव ती कमी आहे हणून अशा ठकाणी बीआरट  यश वी झाली आहे. आप याकडे 

इतक  लोकसं या वाढलेली आहे. र याला साईडबॅक नाह . र यात वाहनांची टकराटकर  होते, 
अपघात होत आहेत. अहमदाबाद हे बीआरट सारखे ोजे ट असणारे शहर आहे. वचार करा. 
अहमदाबादची प र थती व आपली प र थती. ितथली लोकसं या व आपली लोकसं या ितथले 
र ते या सग या गो ी पा ह यातर आप याकडे बीआरट  यश वी होऊ शकणार नाह . याचा 
पुन वचार करता आलातर िन त करावा. पयटन वकासासाठ  आपण साय स पाक प रसरात 
तारांगण सु  करतोय. आपण .१६,२५,००,०००/- देतोय. मोरया गोसावी मंद र प रसरासाठ  साडे 
बारा कोट  देतोय, एमआयड सीत बालनगर  उभी कर य़ासाठ  तीन कोट ंचा ोजे ट करतोय व 
पंपळे िनलख येथील पयटन क ासाठ  १८ एकर जागा ता यात घे यासाठ  फ  १० लाख तरतूद 
करतोय. माझी िमसेस नगरसे वका होती, याआधी मी सु ा नगरसेवक होतो. गेली दहा बारा 
वषापासून हे पयटन क  वकिसत कर यासाठ  आ ह  य  करतोय. यासाठ  तरतूद फ  १० 
लाख ठेवली आहे. आ हाला सु ा तरतूद वाढवून िमळाली पाह जे. ह  वसंगती आहे. आपण वशेष 
योजनेत ३६७,२०,००,०००/- इतक  तरतूद करतोय. औंध-रावेत र ता, औंध- हंजवड  र ता पा हला 
असेल, इथे जा याये यासाठ  चंड गद  होते. औंध पासून वाय जं शनपयत गेलाततर १५० फूट 
र ता व ितथून पुढे र ता २०च फूट आहे. सांगवी इथला लायओ हर पा हलाततर तो ५६ लाखांचा 
लायओ हरचे लॅिनंग तयार झाले आहे. यासाठ  १२ कोट  इतक  तरतूद आहे. वाय जं शनसाठ  

फ  .१५ लाख तरतूद आहे. एवढा लो जोरात ितथे येऊन थांबणार ह  वसंगती आहे. ितथे २/३ 
कोट  आणखी दलेतरच तो र ता यव थत होईल. पुढे हंजवड पयत जा यासाठ  ितथे यव थत 
र ता िमळणार आहे. हणून बजेटम ये जी काह  वसंगती होते आहे, जो काह  अ याय होतो 
आहे. यावर नगरसेवकांनी बारकाईने ल  ावे. ितथे तरतूद कमी पडते आहे. अनेक ठकाणी 
बजेट हो याआधीच टडर होऊ दले, ते काम थांबवले आहे. ितथे कामांना वाढ व तरतूद ावी.  
 
मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज बजेटवर सभागृहात चचा होते 
आहे. एवढेच सांगू इ छते, ािमण भागाला जा तीत जा त िनधी िमळावा. शहरात या माणे 
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मोठमोठे क प होत आहेत, या माणे ािमण भागात मुलभूत सु वधा िमळा या नाह त. यांवर 
खच हावा, या वषयी वचार करावा ह  वनंती करते.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज थायी सिमती चेअरमन यांनी सन 
२०१४-१५ चे बजेट सादर केले आहे. बजेट हटलेतर आ ा सांिगतले, मागील वेळ  मा.नारायण 
ब हरवाडे यांचे कौतुक करते. यांनी वषयानुसार यव थत अ यासपूवक बजेट केले आहे. मागील 
वषाचा अनुभव पा हलातर आपण पण सगळे िमळून बोलावे. बजेटम ये कोणताह  नवीन ोजे ट 
नाह . एलबीट चा धसका घेत यामुळे कदािचत तसे असेल. गर ब माणूस सु ा एखाद  नवीन व तू 
दवाळ  आलीतर तो ती घे याचा य  करतो. जर  आप या उ प नाचा ोत कमी झाले 
असलेतर  आपण नवीन योजना आप या क पनेतून पंपर  िचंचवडसाठ  काह  करता आलेतर ते 
न क  करावे. खरेतर मागील वष  बजेट झाले होते यावेळ , माग या या मागील वष  आ ह  
फे ुवार म ये काह  सूचना द या हो या. पण याची अंमलबजावणी झाली नाह . आ ह  मागील 
वष  सु ा या सूचना द या हो या, काह  अंमलात आ या तर काह  तशाच राह या. आ ह  
अिधका-यांना आधीच सूचना द यातर पु हा अशी उपसूचना ायची वेळ येत नाह . सूचना 
माग व या हो या. परंतू ल ात आले नस यामुळे उपसूचना ाय या रा ह या असतील कंवा काह  
अिधका-यांनी हे मु ाम केले असेल. सवसाधारण बिघतले तर ३० ट यांपे ा कमी बजेट खच  
झाले आहे हे ल ात यावे. अिधकार  रा ी अकरा-अकरा वाजेपयत भागांत बसून हे संपूण बजेट 
तयार करतात. जे.ई., ड .ई. ए झ युट ह इं जिनअर या सग यांनी ास घेऊन तयार केलेले 
बजेट जर खच होत नसेल तर यां या क ांचा उपयोग काय? आ ापयत व ुत वभाग पाह लातर 
४० ट के र कम खच  झाली आहे. पाणीपुरवठा वभागात आ ाच मा हती घेतली तर .१५.७३ 
कोट  एवढ च र कम खच  झाली आहे. साधारणतः ७९.४५ कोट  एवढे यांचे बजेट आहे. मी एक-
एक वभाग घेणारच आहे. सव थम व ुत वभाग घेते. हा वभाग हणजे चराईचे कुरण आहे. 
परदेशी साहेबांनी जाता-जाता असा शॉक दला, आपणह  यात थोडेसे ल  ाव.े यात 
वायरलेससाठ  .६,०२,०५,५९४/- इतक  बजेटम ये तरतूद ठेवली आहे. वायरलेस यं णा कालबा  
झाली आहे. यांनी सांिगतले, आ ह  सीसीट ह  कॅमेरे बस वणार आहेत हणून ह  तरतूद केली 
आहे. लेखािशष असते ते सु ा तु हाला बदलात येत नाह . ११६० पानांचे बजेटचे हे पु तक आहे. 
कारण संपूण बजेटमधील भांडवली खच, महसुली खच यात असे काह  आकडे दलेले आहेत, ते 
बुचक यात टाकणारे आकडे आहेत. भांडवली खचातील काह  आकडे महसुलीम ये दाख वले आहेत. 
मा. वलास नांदगुडे आ ा हणाले, ५० ट यांपे ा जा त खच आ थापना खचावर केला आहे. तसे 
नाह  आहे. आप यालाह  सांगते, यातील भांडवली खचातील करकोळ द ती खच व इतर खच ु
महसुली खचात टाकला आहे. यामुळे तो खच वाढला आहे. तो खच तर वाढलाच आहे, ह  पाने 
सु ा वाढली आहेत. पान मांक ९५२, ९५३ या पानांवर सन २०१४-१५ चा भांडवली खच शू य 
दाखवला आहे. पान .९४६ पासून ९५१ पयत जेवढा भांडवली खच दाखवला आहे, तो पान . 
९५२-९५३ वर दाख वलेला नाह . पान .५२८ ते ५८८ पयत व ुतसाठ  भांडवली खच दाखवायचा 
होता तो दाखवलेला नाह . सगळा घोळ झालेला आहे. एखा ा कामासाठ  २० लाख खच असेल तर 
काह  भांडवली खच वेगळा, पा यासाठ  १० लाख खच महसूली खचात टाक यामुळे तो वेगळया 



 

 

40 

 

पानावर दाखवला आहे. यामुळे डबल पाने झाली आहेत. एकच खच वेगवेग या हेडवर टाकला 
आहे. मागील वषापयत जे कॉलम होते, तेच ठेवायला काय झाले होते. आपण र ािगर ला चांगले 
काम केले असेल हणून तु हाला इथे काम करायला संधी दली असेल असे मला वाटते. तसेच 
इतर अिधकार  सु ा इथे बोलवून घेता व आपण काम करता. तु ह  ितथे सगळे काम करता 
हणजे ते सगळेच आदश असते असे नाह. ितथे काम करत होतो हणून ितथला तोच िनयम इथे 

रेटायचा हे चुक चे आहे. इथ या नगरसेवकांनी व अिधका-यांनी सु ा इतके काम केले आहे हणून 
या शहराला बे टिसट  हणून अवॉड िमळाला आहे. असे असताना दसु-या शहरातील काह  योजना 
इथे राबवायची. यामुळे सग या अिधका-यांना अशा कारे वेठ स धरायचे हे चुक चे आहे. यात 
भांडवली व महसुली खचाबाबतीत आपण देखील अ यास करावा. पाणीपुरव याम ये मा या वॉडात 
२४ तास पाणीपुरवठा होतो आहे. आप याकडे ७५पे ा जा त झोपडप टया आहेत. काह  घो षत 
आहेत, काह  अघो षत आहेत. तर सु ा मी तु हाला जाता जाता हात जोडून वनंती करते क , 
कुठ याह  झोपडप ट त जा, यावेळ  पाणी येत,े यावेळ  सव नळ चालू होतात. पाणी जाईपयत 
पाणी वाया जाऊन वाहत असते. झोपडप या काय, चाळ  काय, ितथेह  हच प र थती आहे. 
इत या भयानक माणात पाणी वाया जाते. याकडे दल  क न कोणतीह  योजना कतीह  कोट  ू
खच क न राब वलीतर  ती यश वी होणार नाह . लोकांना पाणी वाया जाते यावर न बोलता २४ 
तास पाणीपुरवठा कसा करता येईल. यांनी अनिधकृत िमटर बस वले आहेत. तु हाला मा या 
भागातील अनुभव सांगते, अनिधकृत घर बांधले. ाऊंड लोअरवा या लोकांनी नळ कने शनसाठ  

अज केला. लगेच नळ कने शन दले. अभय योजनेत नळ कने शन कायदेशीर झाले. 
सेक ड लोअरवा यांनी पण अज केला, आ हालाह  नळ कने शन ा. ितथे तुमचा माणूस 
हणाला, सेक ड लोअरवा यांना नळ  कने शन देता येत नाह . माझा लंबर गेला तर मी 

कने शन देतो. अभय योजनेत तुमचे कने शन कायदेशीर क न घेतो. अशा कारे संपूण शासन 
अभय देत आहे. इथे एका कंपनीला काम दले आहे. कॅनबेर  ह  कंपनी फ  यांनी िमटरचा फोटो 
काढायचा व ितथे सबिमट करायचा. मग जे काह  रड ंग असेल तेवढे बील. दोन/दोन वषाचे बील 
सबिमट केले. माझे बील या या नावावर, याचा फोटो दसु-या या नावावर असा कार केला. बीलात 
इत या चुका के या क  गेली दोन वष लोक यां याकडे सतत पाठपुरावा करत होते. गद  होत 
होती. मागील म ह यात यांना जमले नाह . शेवट  आप या पाणीपुरवठा वभागा या अिधका-
यांना, आपले मीटर िनर क यांना यात ल  घालावे लागले. यानंतर बीलांत सुधारणा के या 
गे या. अनेकांना २/२ वष पा याचे बील येत नाह . मग या कंपनीला कशाचे पैसे देतो. फ  फोटो 
काढायचे पैसे देतो का. ओरड झाली हणून यांचे काम बंद झाले असलेतर  यांनी येक 
भागात वतःचे दकान उघडले आहेु . ठेकेदाराने सु ा यात ल  घालावे. आपले हजारो मीटर 

िनर क आहेत, यां याकडून काम क न यायला काह च हरकत नाह . य  मोबाईलने फोटो 
काढ शकतो व एसएमएसने पाठवू शकतोू . याबाबत आम याकडे सग या अिधका-यांनी चचा केली 
व लोकांना सांिगतले. परवाच मला एक बाई भेट या या हणा या, आ हाला आठ दवस भरपूर 
पाणी दले हणून मी माझी टाक  बांधली ती साफ केली, कोरड  केली व यात अडगळ चे सामान 
टाकले. आ ा म हनाभरात पा याची ब ब चालू झाली. पाणीच येत नाह . मी ितला हणाले, परत 
टाक  साफ कर व चालू कर. २४ तासातले ४ तास सु ा पाणी िमळेनासे झाले आहे. आ या 
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शहराचे काय होणार. झोपडप ट तील पा याबाबत कोण ल  घालणार. थाप य वभागाकडून 
आ ापयत २६ ट के खच झाला आहे. साधारणतः ३५ ते ४० ट के खच होईल. खरेतर र ते, पूल 
या खरेतर शहरा या धम या, र वा ह या आहेत. इतरह  कामे असतात. छो या छो या 
ग लीबोळातून र ता कर यात आ हाला इंटरे ट असतो. सवसामा य गर ब लोकां या घरापयत 
जाणारा र ता यव थत असावा. यासाठ  एवढा कमी खच झाला असेल तर का झाला याचा 
वचार आपणच केला पाह ज.े याचे प ीकरण आ ह  अ जबात करणार नाह . तु ह च याचा 
वचार केला पाह जे. जागा नाह , जागा ता यात नाह  हे फॅड मागील वषापासून िनघाले आहे. ितथे 
५०/५० वषापासून आप या कामाची व हवाट आहे, ितथे गटार आहे. गटार चा बेस अ यातून आहे. 
यावर िभंती तुटून गे या आहेत. गटार  तुटून मोठ -मोठ  डबक  तयार झाली आहेत. एव या संुदर 

शहरात मोठ -मोठ  डबक  सु ा आहेत हे तु हाला वस न चालणार नाह . कारण काय तर 
यां याकडे मालक  ह क नाह . ितथे इतक  वष गटार वाहन आले आहेू . द तीु  करायला सु ा 

जागा आप या मालक ची पाह जे. हे अित होते आहे. र याची व हवाट आहे. रे वे या जागेत 
छो या-छो या झोपडप टया झा या आहेत. माणुसक या ीकोणातून याब ल वचार करणार 
आहात का नाह . झोपडप ट  थाप य वभागाचे कौतुक करते. यांनी २५ वषानंतर रे वे ह तील 
झोप यांना छोटे र ते करायला सु वात केली आहे. ते फार भयानक प र थतीत हे लोक राहतात. 
अशा लोकांना माणुसक या ीकोणातून सोयी द याच पाह जेत. या ीने सु ा वचार केला 
पाह जे. पयावरणाबाबत .१,२०,००,०००/- इतर ठकाणचा खच आहे. अिभयां क  पयावरण 
वभागाने .८,१०,००,०००/- फ  मोशी कचरा डेपोसाठ  ठेवले आहेत. या ठकाणी मला सांगायचे 
आहे, जशी पु याची प र थती झाली, तसे आपले न हावे, ह  ई रचरणी ाथना आहे. नवीन 
कंवा जुने गृह क प आहेत यांना एसट पी कंप सर  करणे. हा यावर ल मोठा उपाय आहे असे 
मला वाटते. शहरात मोठमो या मोबाईल कंप यांचे टॉवस अनिधकृतपणे उभे आहेत. कती 
टॉवसला ब ड गं परिमशन वभागाने परिमशन दली आहे. कती अनिधकृत आहेत, याचे सव ण 
कदािचत झाले असेलह  मला मा हत नाह . औ ोिगक मंद मुळे, एलबीट मुळे उ प न कमी होते 
आहे. आप यासाठ  हे उ प नाचे मोठे साधन आहे. यावर मो या माणात टॅ स लावलातर  
चालेल. झाडूवा यापंासून मोठमो या अिधका-यांपयत मोबाईल अ याव यक झाले आहेत याकडेह  
ल  ावे. झोपडप ट  पुनवसन ह  चांगली योजना राब वली आहे. िचंचवडमधील वेताळनगर 
क पाला भेट ा. २००५ साली ह  योजना सु  झाली. २००५ ला जेएनएनयूआरएमचा िनधी 

िमळाला. या वभागाअ वये मा या वॉडातील उ ोगनगर तील झोपडप ट  या क पाअंतगत आहे. 
परंतू इतके संथपणे व शांतपणे काम चालू आहे. याची या वष  मुदत संपली आहे. परंतू आदरणीय 
शरद पवार साहेबां या व ने यां या य ांमुळे एक वष मुदत वाढवून िमळाली आहे. हणून 
उ ोगनगरम ये झोपडप ट वािसयांचे व न साकार होईल असे वाटायला लागले आहे. एक ब ड ंग 
उभी करायला ब डरला कती वेळ लागतो. या माणे आप याला कती वेळ लागला याचा 
लेखाजोखा तु ह  करायचा आहे. एसआरए – या या जिमनीत झोपडप ट  आहे. काह  ब डरांनी 
कंवा जिमन मालकांनी खरेद  केले या जिमनी आहेत. ते यांचे पुनवसन करणार आहेत. मला 
वाटत नाह , ब डर लवकर पुनवसन करतील. पंपर  िचंचवडम ये एकाह  झोपडप ट चे असे 
पुनवसन झालेले मा या पाह यात नाह . झोपडप टयांची इतक  दयनीय अव था आहे. आपण 
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सु वधा देतोय. ितथे धाक धपटशा दाखवून या झोपडप या कशा उठतील याकडे या ब डर कंवा 
जमीन मालकांचे ल  आहे. यात एसआरएम ये ल  घाला. शहरातील मो या या जागा एसआरए 
क प राब व यासाठ  पड या आहेत. यामुळे शहराला गालबोट लागते आहे. यांची दादािगर  

रोखायची असेल तर महापािलकेने क प राबवावा. मो या या जागा अस यामुळे खाजगी ब डर 
पुढे येतील. असे या ठकाणी सांगायचे आहे. हॉकर झोन – हे सव झाले आहे. यात अ यंत चुका 
झा या आहेत. ेमलोक पाक ह  नावाजलेली सोसायट  आहे. या या समोर या गाडन समोर हॉकर 
झोन झाला आहे. जथ-े जथे भाजी मंडईसाठ  जागा रझ ह आहे ितथे आसपास हॉकर झोन करावे. 
थाप य– पूव  गाडन वभाग थाप यम ये न हता. िसमािभंत बांधण.े थाप यची कामे गाडन 
वभागाकडून होत होती. मागील वषात गाडन व थाप य वभाग जोडले गेले. यामुळे वभागाचे 
काम खूप मो या माणात वाढले गेल.े यामळेु कुठे-कुठे बघायच.े हणून पु हा जसे होते तसे 
करा. मागील वषा माणे वेगळे गाडन व थाप य असे वभाग असावेत. हणजे ते गाडनकडे 
वशेष ल  देतील असे मला वाटते. एमआयड सीतील ओपन पेस आहेत. एकतर ते आप या 
ता यात ावेत. ती कच-याची ठकाणे झाली आहेत. उ करडा, मोठमोठ नाले आहेत. नाह तर 
जा तीत जा त झोप या झा या आहेत. आपण एकदा क पना ा. शहराचे उ ोगांतले पाणी कमी 
कर यासाठ  एमआयड सीने य़ा जागा ता यात द या नाह त ितथे काह  ोजे ट राबवायच.े 
एमआयड सीतून केिमकल िमि त पाणी ना यात, ना यांतून नद त िमसळते आहे. मागील वष  
आपण ज हा प रषदेला .३,००,००,०००/- दले आहेत. पाणी शु करणाचे यं  ज हाभर 
बसव यासाठ  आपण .३ कोट  दलेत. अजून अड च/तीन कोट ंची मागणी आहे. आपण एवढे पैसे 
देतो. खरेतर आप याकडे एवढे जा त एसट पी लॉ ट आहेत. टमट ला टमधील सांडपा याची 
बर चशी य़ा पूण होते. या ठकाणी िलकेज असेल, नवीन गावांत ेनेज यव था नसेल असे 
फ  १५ ट के पाणी नद त िमळत असेल. आपण एव या मो या माणात खच करतोय. आपण 
एवढा पैसा ज हा प रषदेला ायचा याचा सु ा वचार करावा. मा.म हला व बालक याण वभागाचे 
बजेट चेक करा. मा.आशा शडगे ता नी खूप काह  गोळा केले आहे. यातून काह तर  िनघेलच. 
म हला बाल क याण वभागाचे फ  समाज सुधारणेचे काय आहे. या वभागातील अिधका-यांना ते 
जमत नसेल, याच वषाचे बजेट याच वष  खच होत नसेल, २००९-२०१० मधील िशवण मशीन 
अजून देता येत नसतील, या या वषाचे काम याच वष  होत नसेल तर ते जथून आले ितथे 
यांनी परत जावे. महापौर साहेब, तु ह  सु ा यांना सांगावे, तु ह  जथून आलात, तु ह  ितथे 

जा. इथे आ हाला काम पा हजे आहे. गोरगर बांना काय देता. म हला दहा/दहा वेळा वचारतात, 
चेकचे काय झाले. आ हाला लाज वाटते. या अिधका-यांना जमत नसेल तर यांना सूचना ा. 
यां यावर कारवाई करता येत असेल तर यां यावर कारवाई करा. आ ह  मा.महापािलका सभेत 

बोलतो. िमिनटसम ये ते येते. यापुढे काह  होत नाह . मागील िमट ंगम ये मी हा मु ा बोलले 
होते. मी पु हा एकदा माझे मत मांडते, चाफेकर चौकातून िचंचवड टेशनकडे जाणारा मह वाचा 
र ता आहे. ितथे वजयनगर झोपडप ट  आहे. ५ वषापूव  रोड वाईड ंगसाठ  झोप या काढन यांना ू
अजंठानगरला घरे दली होती. ितथेच झोपडप ट  आहे. फ  अजंठानगरची घरे मा  यांना 
िमळाली आहेत. या अिधका-यांनी ह  झोपडप ट  काढायचे ठरवले, पोिलस संर ण मागवले, 
याचवेळ  या अिधका-यां या बद या झा या. यामुळे सगळ  घड  बघडते. यामुळे कामे 
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व कळ त होतात. श यतो अिधका-यांची लवकर बदली क  नका. ५ वषात रा हले तर कामे 
यव थत होतील. थाप य वभागाब ल माझे हे हणणे आहे. बाक  इतर बद यांबाबतीत मी 
इंटरफेअर करत नाह . मोरया नगर झोपडप ट  उठवली तर जेणेक न ितथले काम चांगले होईल. 
पंपर  िचंचवडचे काम अिभनंदनास पा  आहे. इतके उंच पूल, द ड कलोमीटरचा र ता कुठेह  
नाह . बाहेर ल देशांत असे र ते आहेत. इथे असलेला सवागसुंदर दमजली पूलु , ेड सेपरेटर, उ ाने, 
झोपडप ट  पुनवसन क प योजना, व त घरकुल योजना, साय स पाक क प हे सगळे 
नावलौ कक वाढवणारे असे क प आहेत. एकच वाटते, बंद पाईप योजनेतून लोकांना पाणी आल े
असतेतर शहराला कमी पैशांत व शु  पाणी िमळाले असते. पुढ ल २५ वषात शहराला पाणी कमी 
पडू नये हणून आमचे नेते मा.अ जतदादा पवार यांनी आंदर मावळ व भामा आ केड इथले पाणी 
पंपर  िचंचवडसाठ  राखून ठेवले आहे. पुढ ल २५ वष काळजी करायचे कारण नाह . आप याला 
पा याचा  भेडसावणार नाह . नुसतेच रा ीय तरावर ब ीस िमळवलेले नाह तर तशीच 
कामेसु ा झाली आहेत. आयु  साहेब, आपण आम या या गौरवात तशीच भर टाकावी, आपणह  
तसेच काम करावे असे मला वाटते.  
 
मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आयु  साहेब ी.राजीव जाधव, 
महापािलके या प ह या महापािलका सभेला आले, मी यांच े सवा या वतीने वागत करतो. 
आप याकडे प त आहे, किम र यांना से ड ऑफ देऊन पाठवतो. आपण केला नाह . माझी वनंती 
आहे, परदेशी साहेबांचा से ड ऑफ फं शन आयो जत करा. परदेशी साहेबांसारखेच आपण 
डिस लीनला जा तीत जा त मह व देणार असे मी ऐकले आहे. मी एक उदाहरण देतो, पान .८१ 
म ये . . वा हेकरवाड  रावेत र ता डांबर करण करणे .७० लाख अंदाजप क य र कम आहे. 
सन २०१४-१५ चा अंदाजे र कम .२ लाख आहे. असे अनेक आयटम आहेत. ितथे अंदाजप क य 
र कम पाच लाख/प नास लाख/पंचवीस लाख असे दले आहेत. दसरे कॉलमम ये सन ु २०१४-
१५चा अंदाजप कात .२ लाख/ .३ लाख दले आहेत. एखा ा रोडसाठ  .२६ लाख लागत 
असतील ितथे तरतूद .२ लाख असेलतर हा रोड करायला कती वष लागतील. कामाचे वक 
ए टमेट जर .२६ लाख असेल, तरतूद .२ लाख दले असेल तर द ड लाखाचे टडर काढ शकतोू . 
मग काम कसे होईल या मा या ाचे उ र ा. Because it is a very serious matter. िमिनमम 
५० ट के कॉ ट इथे पुरवतात. नवीन कामाला कामा या ए ट मेट या अग ट १० ट के ते २० 
ट के र कम/बजेट ो हाईड केले असेलतर ती कामे कशी होणार? एकतर सांगा, ५० ट के तर  
र कम तरतूद क न ५० ट के टडर काढ शकताू . नाह तर जेवढ  अंदाजप क य र कम आहे, तेवढे 
टडर काढायची ो हजन आहे तेवढे काम करायचे,नंतर स लीमटर  बजेट करायच.े How do you 

going to do this? एकूण भांडवली खचासाठ  .९३४ कोट  तरतूद होती आ ण या या अग ट 
आ ापयत .२५९ कोट  खच झाला आहे. हणजे ३० ट के सु ा खच झालेला नाह . फ  माच 
म हना बाक  आहे. वभागवार भांडवली खच गोषवारा बिघतला तर थाप य वभागाचे २३४ 
कोट ंपैक  ६४ कोट  इतक  कामे झाली आहेत. पयावरण अिभयां क  ३४ कोट  तरतूद या अग ट 
२.९४ लाख खच झाला आहे. थाप य उ ान वभागावर .२२ कोट  खच झाला आहे. हणजे 
३.३३ ट के इतकाच खच झाला आहे. जे.ई., ऍड शनल िसट  इं जिनअर, डे युट  इं जिनअर येक 
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भागात येक वॉडासाठ  इ ा चर उपल ध असून सु ा २५ ट केच कामे होतात. It is a 

shameful act. ऍडिमिन ेशनची या यापे ा वाईट प र थती कुठेच असू शकत नाह . ाय हेट 
कंपनी असती तर शंभर ट के परफॉम स मािगतला असता. अिधका-यांना घर च जावे लागते. 
आप याकडे अस ेआहे का. अकाऊंटॅ बिलट  नावाची काह  गो च नाह . आपण मोठ-मो या कम 
चालू करतो. ने यांना बोलवून कम चालू करतो. महापौर हणतात आ ह  हे करणार, आ ह  ते 
करणार. म हलांसाठ  खच कती झाला तर .३ कोट . .३३ कोट  तरतूद असताना अनेक क स ्
म हलांसाठ  आण यात. पण या योजना म हलांपयत पोच या पाह जेत. तु हाला शरम वाटते का 
नाह ? .३ कोट  खच केलेत. गे या वष  असेच परफॉम स होते. यावष  असेच आहे. मग बजेट 
कशासाठ  करताय? तु ह  आ हाला कोणाला घाब  नका. तु ह  आयएएस अिधकार  आहात. 
यावेळ  मी १९८६ ला िनवडून आलो होतो, यावेळ  दोनच ए झ युट ह इं जिनअर होते. 
यावेळ  ८० ट के ९० ट के कामे होत होती. आज २५ ए झ युट ह इं जिनअर आहेत. यांना 

काय कामे आहेत? आ ह  लोकांना काय सांगायच.े पाच वषापैक  दोन वष अशीच गेलीत. बाक  ३ 
वष आहेत. आ ण तु ह  बजेट असे केले आहे. २४ लाखा या कामासाठ  दोन लाख/तीन लाख. 
Something is very wrong. आपण ए ककडे बे ट िसट  हणून ऍवॉड आणलाय. आपला परफॉरम स 
काय आहे. यावष  ॉपट  शोध यासाठ  सव ण केले आहे. यावेळ  ८१,००० नवीन ॉपट ज ्
सापड या आहेत. यातून .४० कोट  िमळू शकतात. काह  िमळकती २००५-२००६ ला, काह  
२००७ला बांध या हो या. आपण रे ो पे ट ह टॅ स घेऊ शकत नाह . यांना या दवशी नोट स 
पाठवतो, या दवसापासून टॅ स लावला आहे. मागील १०/१५ वषापासून सच क न या 
िमळकतींवर टॅ स का लावला नाह . ह  आपली जबाबदार  आहे. वेळोवेळ  सव क न फा ड आऊट 
केलेतर अजूनह  अशा क येक िमळकती सापडतील. अित.आयु  यां या टमचे मी अिभनंदन 
करतो. पण हे काम यव थत झालेले नाह . एलबीट  ३५० कोट  लॉस हणताय. मी डॉ.माने 
साहेबांकडे बसलो होतो. यावेळ  बिघतले, यांनी चार/पाच कार या नोट सा तयार के या हो या. 
या माणे नोट स पाठवून फॉलोअप करत असूनह  अनेक लोक पॉिलट शनचे ेशर आणून अजूनह  

एलबीट  भरत नाह त. अजून यांनी यं णा मागवली आहे का. लोक मािगतले होते. आपण यांना 
इ ा चर उपल ध क न दलेले नाह . मग ३५० कोट  कुठून वसूल करणार. आयु  साहेब, 
यांना इ ा टर उपल ध क न ा. यानंतर वसुलीसाठ  पा ठमागे लागू शकतो. कोप आहे. 

आप याकडे नवीन गावे आली आहेत. यां याकडे २० ट के काम झाले असेल. आपण यांना 
वषानुवष श द देत आलो आहोत, तु हाला ती सु वधा देऊ, ह  सु वधा देऊ. नवीन १४ गावे 
ता यात घे यासाठ  वचार चालू आहे. यां या मनात ह च शंका आहे, ते हणतात आ हाला 
तुम याकडे यायचे नाह . तु ह  काह  डे हलप केलेले नाह . नवीन गावे आलीत, यां याकडे 
जा तीत जा त ल  देऊन सु वधा दे यात या यात. एमपीएससी, युपीएससीब ल गेले ३/४ 
वषापासून ऐकतोय. माझीसु ा इ छा आहे क , आप या भागातले व ाथ  चांग या पो टवर जावेत. 
कोिचंग उपल ध नाह त. पु यातले ी.धमािधकार  यांना इथे बोलवा. ते वतः लास चालवतात. 
यां या चाण य लासम ये युट फुल लाय र  आहे. यांना फ  आपण हॉल उपल ध क न 
ायचा. यांना इथे ये यासाठ  वनंती करावी. तसेच ी. ा णकर हणून गृह थ आहेत. यां या 
लासम ये डायरे ट टे नकल फ डम ये जा यासाठ , इं डयन एअरफोसम ये जा यासाठ  
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मागदशन केले जाते. माझा मुलगा सु ा यां या लासम ये जाऊन पास झाला आहे. यांचेह  
लासेस आप या शहरात सु  केले पाह जेत. ते आप या मुलांना ेिनंग ायला तयार आहेत. 

याबाबतीत मी देखील क येक वेळा वनंती केली आहे. हणून एमपीएससी, युपीएससी बरोबर 
िमिलटर  ए युकेशन दे यासाठ  लास चालू कर यासाठ  ते पु यातून इथे यायला तयार आहेत. 
यासाठ  तरतूद केली पाह जे. अनेक कामे काँ ॅ ट प तीने चालू आहेत. कॉ ॅ ट प त ाय हेट 

कंपनीत सु ा आहे. एक माणूस करोडो कमवतो आ ण कामगारांना अधपोट  ठेवतो. कॉ ॅ टर काय 
करतो, चेक या मुला या नावावर काढतो. याची सह  घेतो. बँकेत जाऊन कॅश करतो नऊ हजार 
पये आ ण या मुलाला देतो पाच हजार पये. या मुलांना .४,०००/- देतो, यात यांचे पोट 

तर  भ  शकते का? ह  आपली ऍडिमिन े ट ह र पॉ स बिलट  आहे. तीन हजार पे ा जा त 
लोक काँ ॅ टवर काम करतात. Why we cannot recruit?  तीन लोक पैसे कमवतात. बाक  २९९७ 
लोक अधपोट  राहतात. भागिनहाय एक या माणे नागर  सु वधा क  सु  करणार आहोत. ते सु  
करा. १००/१५० तर  लोक कामाला लागतील. तु ह  कॉ ॅ टरची मुले कामाला ठेवणार, कशाला. 
यापे ा तु ह  डायरे ट या मुलांबरोबर काँ ॅ ट करा. भ -श  चौक बीआरट  र ता कर यासाठ  

४/५ वषापासून चचा करतोय पण अजूनह  हा र ता झाला नाह . फाईल वरखाली होत होती. पण 
हा ोजे ट आ ापयत झालेला नाह . २४ तास पाणीपुरवठा – सन २०११-१२ म ये २४ तास 
पाणीपुरवठा करणार असे हटले होते. मला वाटले पुढ ल वष  होईल. आज दोन-अड च वष 
झालीतर  अजून २४ तास पाणीपुरवठा झालेला नाह . २४ तास कर यासाठ  या सु वधा लागतात, 
ते काम सु  झाले आहे. र यात १०/१५ फूट खोदाई करतात व र ता तसाच सोडून देतात. १८० 
ठकाणी िलकेज रपेअर केले आहे. मग ताबडतोब डांबर करण करायला नको का? आ ा हणतात, 
जूनम ये करणार आहोत. पा यासाठ  लांबलचक र ता खोदाई करतात. खोदाई झा यानंतर 
ताबडतोब ते बंद झाले पाह जे. परवा ३ ऍ सडंट झाले. येक वष  पाणी पुरव यासाठ  १० ते ११ 
कोट  तरतूद लागते. काम मा  ३० ट के सु ा होत नाह . काडा िस ट म – थायी सिमतीम ये 
यावर ब बाब ब झाली होती. कॅ सल झाले होते, ते परत फायनल केले आहे. काडासाठ  एकंदर त 
२ वष १० कोट  तरतूद केली होती ती लॅ स झाली होती. या वष  परत ो हजन केली आहे. या 
वष चे हे पैसे पुढ ल वष  कॅर फॉरवड होत नाह . याच कामासाठ  परत परत ो हजन करतो. 
पुढ ल वष  नवीन काम काढ शकतोू . काम का होत नाह . अिधका-यांना वचारले तर ते हणतात, 
या किमट ने अडकवले, या किमट ने रजे ट केले. कुठेतर  सम वय पा हजे. कामे होत नाह त. 
टॉप ायोर ट  देऊन ह  कामे हायला पाह जेत. अनेक मो या कामांत ए कलेशन देतो. एका 
कामाला ५ वष मुदत दली असेलतर या कालावधीत कामे हायला पाह जेत. या प रयडम ये 
काम होत नाह . ६/७/८ वष काम चालते. दरवष  ए कलेशन कशाला ायला पाह जे. कोणतेह  
काम ३ वषाम ये पूण झाले पाह जे. याचा खुलासा अिधका-यांनी केला पाह जे. ठेकेदाराने 
मुदतीपे ा जा त वेळ घेतलातर याला ए कलेशन ायची आपली जबाबदार  नाह . कामे वेळेवर 
झाली असतीतर बाक  पैसे वाचले असते. कोणताह  अिधकार  एवढे कर शन करणार नाह . 
कोणतातर  पॉिलट शन/िलडर या या पा ठशी असतो. जगदाळे स पे ड झाले. यां या पा ठमागे 
जो मनु य होता, या यावर काह च कारवाई झाली नाह . ॉपट  टॅ स बील मे/जूनम ये देतो. ६ 
म ह यांत भरले नाह तर दर म हना माणे २ ट के पेन ट  होते. एखादा मनु य बील भ  शकला 
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नाह तर याला १२ ट के याज भरावे लागते. वषभर डले केलाकर २४ ट के याज होते. कुठेतर  
२४ ट के याज असते का? येक म हना पेन ट  येते. This is very wrong.  जो भ  शकत नाह  
याला फार पेन ट  पडते. मा या वॉडात भाग .१४ ािधकरणम ये हॉ पटलसाठ  लॉट पडला 

आहे. अनेक वषापासून वनंती करतोय, छोट  महापािलकेची ब ड ंग बांधा, हॉ पटल करा. ते 
हणतात, तुम या भागात क टमर येणार नाह त. मा या भागातह  गर ब लोक राहतात. मा या 

भागात हॉ पटल बांधावे. अनेक वषापासून ऐकतोय, कुठे फाईल िमळत नाह . फाईल शोधून 
काढायला आ हाला १० दवस लागतात. फाईल कुठे आहे मा हत नाह . .५१ लाख पयाचे 
डांबर करणाचे टडर होते. कटा रया या पाट ने कुठे-कुठे डांबर करण करायचे. ती फाईल कुठे आहे हे 
अजून मा हत पडत नाह . अशा अनेक फाई स आहेत. फाईल ॅक होत नाह . यात अिधका-याकडे 
फाईल गेली का ते आ हाला मा हत होत नाह . दहा दहा दवस फाईल ॅ कंगला लागतात. फाईल 
ॅक ंग केलेच पाह जे. फाईल कुठ या टेबलवर आहे, कुठे गेली आहे ह  मा हती िमळालीच पाह जे. 

तु ह  फ  गोषवारा करताय. उ ान वभाग – हे होपलेस डपाटमट आहे. मी किम र साहेबांना 
एका बिग यासाठ , लॉनसाठ  र वे ट क न घेऊन गेलो होतो. यांना दाखवले लॉन कसे आहे. 
यांनी द तीची ऑडर दलीु . याचबरोबर लॉनम येच झाडे लावून टाकली. १५० लोकांनी सह  

क न ऍ लकेशन केले. लॉन चांगले दसतेय, कमी कशाला करताय. आ ा हणतात, अध लॉन 
करणार आहोत. तुम या िस ट मम ये कॉप रेटर नाह त का. फ  अिधकार  आहेत का. अनेक वेळा 

 पडतो ट केवार  कतीह  करा आ ह  म ये येणार नाह . १५० लोकांनी सह  क न दली. ह  
झाडे काढन टाकाू . आ ा ितथे ये  नागर कांचे ऑफ स आहे. हजारो ये  नागर क ितथे येत जात 
असतात. येक जण माझा कान धरतो. मी हणालो, मी वनंती केली आहे. लेटर दले होते. 
कोणतीह  गाडन द त कराु . कोणताह  किम र या वभागाकडे बघत नाह . थाप य वभाग 
मो या ोजे टस म ये द ती करतो् ु . येक गाडन या. बघा लॉन कसे मे टेन केले आहे. कती 
ब ब मारतो. एका ठेकेदाराला ५०/५० गाड स देताय् . येक गाडनम ये २/२ माणसे ठेवायला 
पाह जेत. तो येक गाडनम ये माणूस ठेवत नाह त. ुप ठेवलेला असतो. आज या गाडनम ये 
दोन तास, उ ा या गाडनम ये दोन तास. शंभर लोकांचे पैसे घेऊन प नास माणसे सु ा तो ठेवत 
नाह . कामे होत नाह त. कोण याह  गाडनम ये लॉन यव थीत मटेन करत नाह . याला कारण 
अिधकार  आहे. कोणता अिधकार  कती वेळा कोण या गाडनम ये ह जट करतो. ऑ फसम ये 
बसून बीले साईन क न पैसे यायचे एवढेच काम आहे. आप याकडे जे.ई. राबराब राबतो. डे युट  
अिधकार असून काह  करणार नाह . ए झ युट हला कुठेह  जायची गरज नाह . जसे सुरगुडे 
साहेबांनी उ र दले होते, ह  फाईल मा यापयत येत नाह . हणून मी दोषी नाह . याचे ३ ट के 
मा  मा याकडे आले. या अिधका-यांनी ाचार केला, चुक चे काम केले, या अिधका-यांवर 
परदेशी साहेबांनी ऍ शन घेतली आहे. ६० लोकांची ड .ई. चालू आहे. तु ह  कोणा या तर  पुढा-याने 
लूट क  देऊ नका. तु हाला देव सु ा माफ करणार नाह . या दवशी परदेशी साहेबांची बदली 
झाली, या दवशी स पे ड केलेले जे अिधकार  हॉटेलम ये बसून म त दा  पत बसले होते. 
यां यावर कारवाई झाली पाह जे. नाह तर पुढ ल ३ वषात कोणताह  अिधकार  तुमचे ऐकणार 

नाह . अशी प र थती हायला नाह  पाह जे. यात जा त ल  ा. वकास तर हायलाच पाह जे. 
बीआरट  रोड – एका साईडला गाड  जा यासाठ  पाट शन लावले आहेत. पण ितथे फार कमी जागा 
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आहे. बीआरट  रोडसाठ  ो हजन, जाळ  बसवली आहे. फूटपाथ फार मोठे आहेत. एवढे कशासाठ  
देतो आहोत. यातले २५ ट के फूटपाथ ठेवून बाक  बीआरट  रोडम ये ऍड क न टाका. अनेक 
ठकाणी बीआर ट  म ये पाट शननंतर परत फूटपाथ आहे. तो पा ठमागे या. तरच र ता मोठा 
होणार आहे. कॉ ॅ टरला जा त सु वधा िमळू शकणार नाह . जाता जाता एवढेच सांगायचे आहे, 
डे हलपमट या ीने तु ह  यावेळ  जूनम ये टडर काढायला सांगा. मा. वधी सिमतीत वषय 
आणून जुल,ै ऑग ट, स टबरम ये सगळ  कामे पूण क न ऑ टोबरम ये वकऑडर द यानंतर 
ऑ टोबर ए डपयत कामे सु  हायला पाह जेत. नाह तर अनेक ऑडर डसबरम ये इ यू झा या 
आहेत. वक ऑडर डसबरम ये िमळेल. अिधका-यांनी खोटे सांिगतले, वक ऑडर देऊन टाक या. 
आता कॉ ॅ टर काम करणार नाह . दोन अड च म ह यांत सगळ  कामे होणार का? मग २५ 
ट के, ३० ट के बलो कामे होतात. हणून टडर वेळेत िनघाले पाह जेत. वक ऑडर वेळेत 
काढ या पाह जेत. आयु  साहेब, जाता जाता तु हाला पुढ ल ३ वषासाठ  शुभे छा देतो. 
 
मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, बजेटवर चचा करत असताना अनेक  
सहका-यांनी या ठकाणी नवीन समा व  गावांवर चचा झाली आहे. मंुबई इथून येत असताना माझा 
भाग थमच आहे, . .१८ कवळे वकासनगर. थमच नगरसेवक झा यानंतर गे या दोन 

वषात नगरसेवक हणून इथे पूणपणे असमाधानी आहे असे मला हणायचे आहे. गे या दोन 
वषात परदेशी साहेबांशी अनेक वेळा प यवहार क न सु ा एकदाह  कवळे वकासनगरला एकदाह  
भेट न देणारे आयु  हटलेतर  वावगे होणार नाह . येक वेळ  अिधका-यांना अनेक वेळा फोन 
क न यांची िमट ंग लावणारे आयु , अनिधकृत बांधकामे जोरदारपणे पाडणारे आयु , ािमण 
भागाला भेट न देणारे, प यवहार क न सु ा न येणारे आयु  हणून माझा गे या दोन वषाचा 
अनुभव आहे. कवळे वकास नगरला लागून कँटोनमट बोडाचा बहतेक भाग आहेु . ड.पी. 
झा यानंतर कवळे वकास नगरचा बराचसा महापािलकेचा भाग कँटोनमटम ये गेला आहे. परंतू 
ितथले नागर कांना िस ाथनगर असेल, मामुड  असेल, आदशनगर असेल यांना महापािलका 
कोण याह  सु वधा देत नाह . े नेज यव था नाह , र ता नाह . लॉक बसवले नाह त. तर सु ा ते 
टॅ स पेअर आहेत. आपण यांना सु वधा पुरवू शकत नाह . यां याकडून आपण टॅ स वसूल 
करतोय. देहरोडव न येणारा मुख नाला याचे सांडपाणी थेट पवना नद त येते आहेू . याची लांबी 
जवळजवळ चार ते साडेचार क.मी. आहे. सन २०१३-१४ म ये याची तरतूद असलीतर  जागेवर 
एकाह  पयाचे काम झालेले नाह . प हला हा नाला शंभर फूटाचा होता. आ ा जागेवर फ  ५ 
फूटाचा राह लेला आहे. अनेक वेळा .३९,९९,६५०/- ची तरतूद केली. जागेवर पाच पयाचे सु ा 
काम झालेले नाह . असे अनेक  या भागात आहेत. वशेषतः आदश नगर, साईनगर, आझाद 
नगर व मामुड  इथे तीन हजार लोकव तीचा भाग आहे. तर ह  एकह  शाळा नाह . आर णे 
ता यात घे याची कोणती ो हजन झालेली नाह . कवळे वकासनगरला कती ट के ेनेज 
यव था झाली हे अिधका-यांनी जाह र करावे. उ म नगर भागात १५/१६ वषापूव  ामपंचायती या 
काळात पी हसी लाईन टाकली होती. ह  पी ह सी लाईन अ ापपयत तीच आहे. पािलकेने ितथे 
नवीन लाईन टाकली नाह . उ मनगर हा २५० लोकव तीचा भाग आहे. ितथे महापािलके या ट 
लाईट अजून गे याच नाह त. ट लाईट काय भाग असतो ते मा हतच नाह . बाक  ठकाणी 
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मोठमोठे हायमा क दवे लागले आहेत. परंतू मा या भागात छोटा दवा सु ा लागलेला नाह . 
आज महापािलके या अथसंक पावर बोलत असताना कोट  कोट ंची उ डाणे मारतो. य ात 
हजारो हजारो पये ितथे पोचतात का नाह  याचा सु ा उ लेख झाला पाह जे. आम या भागात 
अिधकार  कधी येतात, कधी येत नाह . ितथे सुपरवायझर फरतात. कारण हा सवात शेवटचा भाग 
आहे. ७/८ क.मी.चा भाग आहे. एकावेळ  १५/२० क.मी. फ न होते. कोणी ितथे पोहोचतच 
नाह . चुकून नगरसेवक झा यासारखे वाटतेय. मा यासारखे अनेक नगरसेवक झाले आहेत, 
सग यांना असेच वाटते आहे. काह  बोलायला अडचण वाटत असेल. काह ंना वाटते,  नगरसेवक 
झालोय तर  ५ वष होऊ ात. एखादे पद तर  िमळेल. बाक  पद िमळ यापे ा सामा य 
नागर कांना सुखसु वधा िमळणे मला मह वाचे वाटते. या ठकाणी व ासाने काम कर यासाठ  
आप याला जनतेने िनवडून दले आहे. यांची कामे होत नसतीलतर याचा उपयोग काय? जु या 
अिधका-यां या हाताखालून बरेच नगरसेवक गेलेले असतात. यांना कामकाजाचा ४/५ वषाचा 
अनुभव असतो. नगरसेवकांनी वचारले तर ते हणतात, टडर िनघतेय, वक ऑडर थो याच वेळात 
येते आहे. ४ म हने पावसा यात पूण जातात. उवर त दोन म ह यांत काम. ितथ या नगरसेवकाला 
व ासात न घेता कामे चालू आहे. आ ा भागात थमच ड.पी. रोडचे काम गे या वष  चालू 
झाले. यांचे चारह  ड.पी. रोडचे काम बंद आहे. अमुक एका शेतक-याने हे दले नाह , ते दले 
नाह , डांबर करण क न दले नाह . बांधकाम यावसायीका या इथे मा  डांबर करण चालू आहे. मी 
सांगतो, इथे केले पाह जे ितथे ल  देत नाह . सवसामा य नागर कां या घरावर पोचणारा र ता 
खड मुरमा या र यातून जातो, याकडे ाधा याने पाह ले पाह जे. माझी आप याला न  वनंती 
राह ल क , आपण कवळे- वकासनगरला भेट ावी. ना याचा  असेल, ेनेजचा  असेल अजून 
िनणय झालेला नाह . तु ह  गहंजे टे डयमचे लगेच क न घेतलेु . १८ मी. र ता त काळ होतो. 
गहंजे टे डयम मह वाचे आहेु , मा या भागातील नागर क मह वाचा नाह . माझा भाग दाट 
लोकव तीचा भाग आहे. २०,००० लोक राहतात. ामपंचायत काळात जेवढा र ता होता, तेवढाच 
राहतो. कोणी सांगते, कोट मॅटर आहे, हा भाग रेड झोनम ये गेला आहे. रेड झोनम ये ३० ट के 
भाग गेला आहे. ितथे कोणतेह  काम झालेले नाह . नवीन नगरसेवक अस यामुळे बनव याची 
प त, उडवाउडवीची उ रे दली जातात. पदािधका-यांना बनवायची प त चांगली मा हत आहे. 
नवीन तरतूद म ये बस टॉप आहे, मुता-या असतील, वाचनालय असेल, विमंग टँक असेल, एक 
पया सु ा तरतूद केलेली नाह . या कामासाठ  ५० लाख, या कामासाठ  द ड कोट . सन २०१४-

२०१५ला एक पयासु ा दाखवलेला नाह . परंतू मला वाटते, महापौर साहेब व आयु  साहेबांनी 
िमट ंग घेऊन नवीन समा व  गावांना जवळजवळ दोन कोट  देऊन वकास साधायचा य  केला 
होता. सहा म हने गेले तर  काह च झाले नाह . कवळे वकासनगरला घरे पाड यासाठ  मशीनर  
खरेद साठ  .२४ लाख तरतूद दाखवली आहे. मु य र ता कवळे गावठाण गेले सात/आठ 
वषापासून ख डे असलेले र ते डांबर करणा या ित ेत आहेत. अिधकार  काय हणतात, अनेक 
भागांत एकाच ठेकेदाराची कामे चालू अस यामुळे, याला अनेक कामे िमळा यामुळे तुमचे काम 

जरा लांबणीवर पडले आहे. आ ह  ग प रहायचे का. पु हा फोन करायचा साहेब याचे काय झाले. 
दहा/दहा वेळा सांगतो. ते हा ितस-या वष  काम चालू झाले. ख डे खड  मु माने बुजवले गेले. 
आ ा पे ह ंग लॉकने ख डा बुजवला. तर  हा र ता झालेला नाह . नुसतीच कोट या कोट  
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उ डाणे, आिशया खंडातली ीमंत पािलका आहे, हे पा रतो षक िमळाले, ते पा रतो षक िमळाले. हे 
कर यापे ा सामा य वगा या कामाकंडे ल  दले पाह जे. वेळ न घालवता टडर त काळ कसे 
होईल ते ल  देऊन अिधकची कामे झाली पाह जेत.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज सभागृहापुढे २०१४-२०१५चे बजेट 
आले आहे. मा. वलास नांदगुडे यांनी सांगीतले होते, पंधरा दवस आधी बजेटचे पु तक सग या 
नगरसेवकांपुढे पा हजे होते. आ ह  नवीन नगरसेवकांनी बजेटचे पु तक बघायचे हणजे 
अबकडपासून सु वात करावी लागते. आम या प ने या मा.मंगलाताई कदम यांनी आमची 
कायशाळा घेतली. याब ल मी यांची खूप खूप आभार  आहे. आज अशी था आहे, नगरसेवकाने 
आपला अहवाल वॉडापुढे मांडायचा असतो. याने ह  ह  कामे केली, या कामांसाठ  तरतूद केली, 
केलेली तरतूद य  भागात यायची असते. परंतू तरतूद झाली असून सु ा कामे झाली नाह त 
हा अहवाल कोणाकडे देणार? आज खूप वषापासून शहराचा वकास बघतोय, वॉडाचा वकास 
बघतोय. गेले दोन वष संथ गतीने वकास चालू आहे. परदेशी साहेब आ यानंतर यांनी कॉडची 
िनिमती केली होती. याबाबत एक उदाहरण सांगते. मा या भागात शंकर शे ट  उ ान आहे. 
ितथे अ यात वॉल कंपाऊंड आहे. मी उ ानात चकरा मारत असताना वॉल कंपाऊंडचे काम चालू 
अस याचे दसले. अिधका-यांकडे चौकशी केली क , या वॉलचे काम कोणी करायला सांिगतले. 
ते हा या अिधका-यांनी सांिगतले, कॉडचे अिधकार  उ ानात आले होते. यांनी उ ानात एक 
हजार िलटर पा या या टाक चे काम करायला सांिगतले होते. हे ऐकून मला खूप आनंद झाला. 
प या या पा याची सोय करा हणून मी गेले वषभर त ार करत होत.े उ ानात शौचालय आहे. 
यावर टाक  आहे. यात पाणी जात न हते. यामुळे शौचालय व छ होत न हते. यावेळ  
कॉडने पाहणी केली, यावेळ  यांना वास आला नाह  का. यांनी फ  िभंतीचे काम करायला 

सांिगतले. ितथे फ  िभंतीचे काम झाले. ितथे तरतूद कुठून झाली. हे काम बंद के यावर टाक चे 
काम झाले. मा या भागात काळभोरनगर इथे नगरपािलके या शाळेत नगरपािलके या पर ा 
वारंवार होत असतात. जे अिधकार  ितथे चकरा मारतात यांना वारंवार त ार केली होती. या 
शाळेचे वॉल कंपाऊंडची िभंत पडक  आहे. परंतू कोणी ल  दले नाह . तरतूद असून सु ा ते काम 
झाले नाह . ह  वॉल कंपाऊंड पडली. तरतूद असून सु ा कामे होत नाह त. छो या-छो या कामांतून 
शहराचा वकास होत असतो. नगरसेवकां या छो या छो या त ार ंकडे ल  ावे. पीएमपीएल 
बाबतीत सांगते, आपण यांना बजेट देतो. बजेटमधून र कम देतो. याबद यात काह तर  काम 
क न यावे. पीएमपीएल या बसची वे सी नाह . बस टॉप नाह त. उ हापावसात नागर क उभे 
राहतात. मागील वष  बजेट होत असताना बजेटम ये तरतूद हावी असे सांिगतले होते. वायसीएम 
हा पंपर  िचंचवडचा कणा आहे. पण ितथे बन वॉड नाह , तो असावा. ब-याचशा म हलांना 
दखापती झाले या असतातु . आप याकडे डा संकुल आहे. ितथे सुर ा र कच नाह त. पैसे खच 
क न वकिसत केलेली डासंकुले, उ ाने आहेत. सुर ा र क नस यामुळे ती यव थत कशी 
राहतील ह  सूचना ल ात यावी. मा या भागात हॉ पटलसाठ  जागेचे आर ण आहे. यासाठ  
वारंवार फॉलोअप ठेवलेला आहे. बरेचसे लोक हॉ पटलचा उपयोग क न घेतील. आपण याचा 
फॉलो अप यावा ह  वनंती.  
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मा.रामदास बोकड – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब तु हाला वनंती 
करतो, नवीन लोकांना बोलायला प हली संधी ा. सन २०१४-१५ या बजेट या िनिम ाने 
आजपयत या ठकाणी बराचसा ऊहापोह झाला आहे. खरेतर बाळासाहेबांनी गुरव पंपळेची यथा 
मांडली. मी मा. डा सिमतीचा सभापती आहे. मला आप याला वनंती करायची आहे क , 
आ थापना, डा वभागाला बजेट आहे. फ  शालेय पधासाठ  बजेट वापरले. या यित र  बजेट 
वापरलेले नाह . यायामशाळा असेल, खेळाडू द क योजना असेल, ितथे सद यांना याय िमळालेला 
नाह . बजेट आहे पण डा वभागात कमचार  काम करत नाह त. बजेट खच केलेले नाह . .६० 
लाख इतके बजेट असूनह  एक पयाचे देखील खच झालेला नाह . मग अिधका-यांना ह  र कम 
घर  घेऊन जायची आहे का? गे या वष  यायामशाळा सा ह य खरेद साठ  .७० लाखांचे बजेट 
असताना िन वळ फ  डा वभागाचे अिधकार  व लाक यांनी काम न के यामुळे हे ७० लाख 
लॅ स झाले आहेत. स मा.नगरसेवक मागणी करतात. अिधकार  व कमचार  बजेट लॅ स करतात. 
जर सा ह य खरेद  न क न सद यांना याय ायचा नसेल तर डा वभाग बंद करा. बजेट 
कशासाठ  पाह जे आहे. फ  िश कांना पॅकेज िमळाले पाह जेत. पधा झा या पाह जेत. शहरात 
यायामशाळा आहेत. यां यापयत सु वधा जात नसतील तर मग बजेट का करायचे? या वषाचे 
कती बजेट खच  झाले याचा शोध या नंतर तरतूद करा. आमची धूळधाण झाली आहे. डा 
वभागाचे बजेट खच होत नाह . एक पयासु ा खच केला जात नाह . मा याकडे १९९४चे आर ण 
आहे. वषय थायी सिमतीत, महापािलका सभेत वषय मंजूर असूनह  अिधका-यांनी तरतूद फ  
.७ लाख टाकली आहे. मी कमी िशकलो असलोतर  मी या शहरात २५ वषापासून राहतोय. काह  

अनुभव घेतला आहे. अशा प तीने अिधका-यांनी काम करायचे का. द ड कोट  खच वाढला पाह जे. 
तरतूद आहे. तर देखील .५०/६० लाखच खच करतोय. सभागृहात २८ तारखेला बजेटला मंजूर  
देणार आहोत. बजेटम ये ुट  आहेत, या अिधका-यांनी सुधा न या यात. माझा आरोप आहे. 
मा या भागातील बजेट करताना कोण याह  अिधका-यांनी मला वचारले नाह  काम काय करायचे 
आहे, मला व ासात घेतलेले नाह . अिधकार  रोज मा या भागात बघायला येतात का. इथे ख डे 
पडले आहेत, इथे नाला खचला आहे. आमचा अिधकार आहे का नाह . फेरबजेट करत असताना 
आम या भागातील कामे, लोकांचे  आ हाला सोडवायचे आहेत. आ हाला कोणी अिधका-याने 
का वचारलेले नाह . बजेट करताना अिधका-यांनी नगरसेवकांना व ासात यावे. कोणती कामे 
मह वाची आहेत यांना ायोर ट  ावी. जा त िनधी टाकलातर याला आमचा वरोध नाह . दोन 
वषात एक पयासु ा खच होत नाह . शहराला यातून काय फायदा आहे. भागाला काय फायदा 
आहे. २ वष का लागली होती. १९९४ चे आर ण आहे. िन वळ फ  अिधका-यांना पा ठशी घातले 
आहे. मुलांना खेळायला डांगण नाह . तरतूद आहे तर  तरतूद खच होत नाह . अशा प तीने 
झालेतर सभागृहातील आमची ५ वष अशीच िनघून जातील. पण जनता आ हाला दारात उभे 
करणार नाह . मी बन वरोध िनवडून आलोतर  लोक हणतील सुटायचे बघा. बजेट यव थत 
िमळाले तर  बजेट खच करता आले नाह . गे या बजेटम ये ीकर परदेशी साहेबांनी ३० ट के 
कपात के यामुळे २०१३-१४ म ये आम याकडे शंभर पयातला पाच पयेसु ा वकास झालेला 
नाह  हे छातीठोकपणे सांगतो. फ  बीआरट एस रोड आहे ितथे मो या वॉडाचाच वकास, छो या 
वॉडात वकास नाह . जथे ४०० कोट  ितथे कामाला ाधा य प हले. आम या वॉडासाठ  २/३ 
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कोट . नगरसेवकाचे काम झाले नाह तर  चालेल. आपण ल  ा. मा यासार या अनेक 
भागांबाबत बजेटम ये ुट  राह या आहेत. आ हाला दोन/चार दवसांचा वेळ ा. फायनल मंजुर  

देऊ. आ ह  या सूचना क  यांचा समावेश या बजेटम ये हावा अशी वनंती करतो. आज 
वनंती करतो, बजेट आज मंजूर न करता चार दवस उशीरा बजेट मंजूर करा. पण या आिथक 
वषात आम या सूचनांचा यात समावेश हावा अशी वनंती करतो. 
 
मा.अ नी मराठे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सभा सु  झा यापासून आपण एकच 
ऐकतोय, ािमण भागाकडे दल  झाले आहेू . तशीच अव था आम या भागात सु ा आहे. आ हाला 
तरतूद खूप कमी दली आहे. कदािचत आ हाला डावल याचा य  झाला आहे. तर सु ा माझी 
आप याला वनंती आहे क , आपण यात जा तीत जा त ल  घालावे. आमची कामे कशी करता 
येतील, टडर ोसेस कशी गितमान करता येईल याकडे ल  ावे. 
 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आज या या महापािलके या बजेट संदभात 
घेतले या पेशल िमट ंगसाठ  मा.महापौर साहेब तुमचे खरेतर अिभनंदन. नाह तर नेहमी या 
महापािलका सभा अस यासारखे भरभर उरकायचो. पुणे महानगरपािलकेत ४/४ दवस बजेटवर ल 
चचा चालते. चचा कतीवेळ चालली याला मह व नाह तर या चचतून फलिन प ी काय झाली 
याला मह व आहे. आयु  साहेब,आपण या महापािलकेत नवीन आला आहात. तुमचे मनापासून 
वागत करते. आ हाला कळत नाह , नगरसेवक पद  असलेली मंडळ  जु या नगरसेवकांनी नवीन 

नगरसेवकांचा मान ठेवावा. जु या नगरसेवकांना अजून काह  कळालेले नाह  महापािलका तर नवीन 
नगरसेवकांना कधी कळणार. आ ह  इथे यायच,े कु यासारखे भुकायच.े िनघून जायचे. तु ह  एकाह  

ाचे उ र देत नाह . या- या वभागां या ांवर इथे नगरसेवकांनी बोट उचलले आहे, या-
या वभागा या मुखांनी या या वषयाचा खुलासा केला पाह जे. बजेटचे पु तक प ह यांदा 

छापतात नंतर चचा करायला संधी िमळते. उलट  गंगा वाहतेय. मग चचा ४ तास केली काय, १० 
तास केली काय १ तास केली काय चचा के यानंतर बजेट मंजूर के यानंतर केली तर  काय कंवा 
सरसकट मंजूर केलेतर  काय फरक पडणार आहे. एवढे आप या हातात असेल, अिधका-यांना 
कोणतीह  जबाबदार  नसेलतर उपयोग काय ? मी कती वेळा बोलले, कती  वचारले काय , 
कोणावर काय आ ेप ठेवला याचा काय उपयोग आहे का? माझी आप याला वनंती आहे क , 
आयु  साहेबांनी ब-याच नगरसेवकांचे  िलहन घेतले असतील वभाग मुखांनी खुलासा केला ू
पाह जे. तरच नगरसेवकांचे समाधान होईल. यां या सु ा बोल याला कुठेतर  कंमत आहे. बजेट 
िमळत नाह  हणून आरोप होत होते. खरेतर वरोध प  हणून आमचे नगरसेवक 
िचंचवडसार या भागातले नगरसेवक असे हणत असतील तर खरोखरच बजेट खच होत नाह . 
मा. ीकर परदेशी साहेबांनी काय केले, तर यांनी बजेट खच करायला वरोध केला नाह . ९० 
कोट ंचे ओपिनंग बजेट रा हलेले आहे. आ ा माचम ये िन वदा ओपन होत आहेत. हणजे शंभर 
ट के बजेट खच झाले. यावर नगरसेवक हणत असतील बजेटच खच झाले नाह . हणजे एकतर 
आपलीच बु म ा कमी आहे. बीले दली आहेत, वकऑडर दली आहे. टडर पास झाले. एखा ाला 
केवळ बदनाम कर यासाठ  तर बोलत नाह  ना? िन तपणे नवीन नगरसेवकां या वॉडात शंभर 
ट के असे घडले असेल. ितथे कामे करता आली नाह त. हणून काय कुठेतर  काह  खच करता 
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आला नाह  असा याचा अथ आहे का? शंभर ट के बजेट खच  झाले आहे या हण याला अथ 
नाह . खरेतर आ हाला सद यांनी आ ा सांिगतले, वषात मंजूर  देणार आहोत. प ह यांदा ठरले 
होते. बजेट मंजूर करत असताना मला खरेच  पडतो क , आपण शहराला यो य याय देतो 
का? हे बजेटचे पु तक तीन दवस आधी आ हाला िमळाले. ते वाचत असताना नवीन मोठे जाड 
पु तक काल सं याकाळ  आले. हा काय घोळ आहे. आता काय करायच.े एव या मो या पु तकाचे 
११५० पानां या पु तकाचे काय करणार? काल सु ट  अस यामुळे भोसले साहेबांना फोन कसा 
करायचा हणून आज सकाळ  यांना फोन केला. अंदाजप क .३चे पु तक पाठवून दले होते. 
यात नेमके काय बदल केले गेले. एकतर १५ दवस आधी पाठवायचा िनयम असताना, तशी 

तरतूद असताना सु ा दोन दवस आधी पु तके पाठवली. काल सं याकाळ  ८.३० वा. अंदाजप क 
.३चे पु तक घेऊन कमचार  आले. मी सकाळ  वचारले यावेळ  साहेबांनी मला सांिगतले, पान 
. ११५४,११५५,५७७-,५७८ ते ५७९, व ुत वभाग, ५८०, ९९५, ९९६ सावजिनक सुर तता यात 

वॉड मांक िल हला न हता हणून पु तक परत छापून आणले आहे. सगळे पु तक परत छापले 
का नाह  मी वचारले. ते हणाले, आपण फ  ऍड केले आहे. मला वाटते, मी हे पु तक पूण 
वाचले आहे. अनु म णका बदलली आहे हणजे हे पु तक परत छापले आहे. नंबर ंग बदलला 
हणजे हे पु तक परत छापले गेले आहे, अशी अ य चूक शासनाकडून होत असेल तर याचा 

दंड कोणाला ायचा? तु हालाच दला पाह जे. अिधकार  हणून िन तपणे यां याकडून चूक 
घडली असेलतर यां यावर कारवाई केली पाह जे. खरेतर बजेटचा अ यास करत असताना 
वभागाचा होणारा खच ढोबळमानाने मांड यात आला आहे. गे या वष  सूचवले या तरतूद ंपैक  
नेमका कती खच झाला, काय खच कर यात आला. मागील वष  जशी धावपळ करत होते तशी 
धावपळ यावष  केली पाह जे होती. चौथा शिनवार अस यामुळे शिनवार र ववार सु ट त गेला आ ण 
आज बजेटवर ल चचा हेड या दालनात मा हती कुणाकडून यायची. जे कोणी नगरसेवक बोलत 
असतील यांनी अ यासपूवक बोलले पाह जे. मते प  मांडता आली पाह जेत. हणून आपण 
कमान या दवशी बजेट िमट ंग होते या दवशी बोलवले नाह  पाह जे. वभाग मुखांकडून 
मा हती घेत होते. मागील वषा माणे अधवट मा हती ायची हा देखील कार शासन का करते 
मला कळत नाह . यांना वाटते, सगळे नगरसेवक मूखच आहेत. यांना काय कळते. मघाशी एका 
नगरसेवकांनी सांिगतले, ड ट ं शन िमळवणारा मनु य आयएएस होतो. जो काह  होऊ शकत नाह  
तो पुढार  होतो. राजकार याने आपली जागा ओळखायला िशकले पाह जे. जो कोणी असेल, 
जहािगरदार असेल याला आप याकडे यावे लागते ह  आपली खरोखर ताकद आहे. याने याने 
आपआप या ताकद चा वापर ख-या अथाने केला पाह जे. या ताकद चा वापर सभागृहात आपण 
करतो का हा सु ा फार मोठा वषय तुम याकडे आला हणजे तो काह तर  वाईट शोधणार असे न 
समजता ामा णकपणे यांना मा हती पुरवली गेली पाह जे. खरेतर महापािलकेचा आलेख अ यंत 
चढता आहे. सन २०१०-११ या महापािलके या उ प नात .१३१६ कोट ंची यात मो या माणात 
वाढ होऊन सन २०१३-१४ या बजेटनुसार .२०२४ कोट  इतके उ प न अपे त आहे. करसंकलन 
असेल, बांधकाम परवानगी असेल, जकात असेल, परवाना वभाग असेल या वभागांकडून 
महापािलकेचे जवळजवळ उ प न ८५ ट के इतके िमळते. मागील वष  जकात ऐवजी एलबीट  
लागू कर यात आली. यावेळ  एलबीट  लागू कर यात आली, यावेळ  आ ह  सु ा जकात दर 
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समानीकरणाला वरोध केला होता. यावेळ  आ ह  सांगीतले होते, हे दर लागू करताय. प हले दर 
चालू ठेवत असताना तु ह  दसरे लागू कराु . परंतू एखादा वषय पूणपणे बाजुला करायचा व दसरा ु
वषय सु  करायचा यात कुठे ना कुठेतर  गफलत होणार होती, आ ण ती झालीच. जकात गेली, 
आ ण एलबीट  आली. आज एलबीट तून .७७० कोट  उ प न वसूल झाले आहे. जवळपास ७४ 
ट के उ प न वसूल झाले आहे. अजून माच म हना यायचा आहे. एलबीट मुळे उ प न घटले असे 
सग यांचेच हणणे आहे. या मताशी मी अ जबात सहमत नाह . यावेळ  जकात समानीकरण 
जाह र केले यावेळ  हे उ प न कुठेतर  कमी होणार हे आम या सग यां याच ल ात आले होते. 
तर सु ा आपण दर समानीकरणाचा वषय शासनाकडे पाठवला. मा.महापौर साहेब, एकतर 
औ ोिगक े ात आलेली मंद , लोकांना रोजगार नाह , कंप या इथून िश ट होत आहेत. चाकण, 
रांजणगाव, कुरकंुभ इथे कंप या जात आहेत. अशा वेळेस जकात समानीकरणाचा वषय आला. 
आ ण आय यावेळ  उपसूचना द या गे या. यामुळे महापािलकेला खूप मोठा आिथक फटका 
बसला. महापािलके या आिथक हता वरोधात उपसूचना असेल कंवा सूचना असेल तर ती कलम 
४५१ अनुसार वखंड त कर याची मागणी आपण शासनाकडे क  शकतो. य़ाऐवजी याची 
अंमलबजावणी केलीत ते अ यंत चुक चे होते. एक कडे उपसूचना अशी घेऊ नये हणून आ ह  
सभागृहात वारंवार मागणी करतो. मी ऐकले क , आपण सु ा बजेटम ये, थायी सिमती सभागृहात 
१ ते १५ उपसूचना द या. मा याकडे टाईप करायचे काम चालू आहे. मी नंतर देतो असे आपण 
सांिगतले. नगरसिचवांकडे मी व मा.आशा शडगे वारंवार पाठपुरावा करत होतो. आ हाला सूचना 
ा. या आजतागायत िमळा या नाह त, अशा उपसूचना घेत असाल तर शी त लावायची वेळ 

आप या वतःवर आहे. महापौर साहेब, खरेतर उपसूचना चांग या सु ा असतील, या सु ा समोर 
आ या पाह जेत. नेहमी वाईटच उपसूचना आहे असे गृह त ध न चालणार नाह . या उपसूचना 
सभागृहातून यायला पाह जे हो या. यातून वषय यायला पा हजे होता. या उपसूचना द यात का 
नाह त याबाबत अजूनह  आ ह  सं मात आहोत. खरेतर जकात असताना जकात जकात ना यावर 
जमा होत होती. परंतू आ ा एलबीट  आ यामुळे जवळपास ५० दवसांचा अवधी िमळाला आहे. 
मघाशी मी डॉ.माने साहेबांकडून मा हती घेतली. जवळपास १५० कोट ंची तूट आ ापयत आहे. 
ए ल अखेरपयत भ न िनघणार आहे. परंतू या उपसूचना द या हो या. या या 
फेरसमानीकरणाची तूट .२७० कोट  ह  कधीच भ न िनघणार नाह . महापािलके या आिथक 
हता वरोधात अस यामुळे आपण गरज वाटेल तशी उपसूचना या. अशा जकात समानीकरणा या 
सूचना आ या हो या. या शासनाकडे वखंड त करायला पाठवा यात. आप याला केवळ .७२ 
कोट  उ प न अपे त होते. एलबीट  आ यापासून ३२३५८ अकाऊंट आप याकडे आले आहेत. 
एलबीट मुळे उ प न कमी झाले हणून कांगावा करायचा, कंवा यावर आगपखड करायचे कारण 
नाह . आ ह  वरोधी पाट  हणून वरोध केला आहे. यातील जाचक अट ंना आ ह  वरोध केला 
होता. एलबीट ला वरोध केला न हता. कंप यांकडून न दणी झाली आहे. वरोध असता तर ३२३५८ 
अकाऊंटची न द झाली नसती. आ ह  वरोध करतो हणून याचे भांडवल केले गेले. आ ह  
यातील अट ंना वरोध करत होतो. रोज उठून पु तक घेऊन तुम या दारात तपासणी कर यासाठ  

यायचे याला वरोध करत होतो. खरेतर महारा  महापािलका अिधिनयमातील िनयमावलीतील 
तरतुद नुसार आयु ांना उपसूचना दली असेलतर आयु ांची उपसूचना यायची कोणतीच तरतूद 
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नाह . मा.नगरसिचव जगताप साहेब हणून तुमचे सु ा कत य आहे. ह  बाब आय़ु ां या 
िनदशनास आणून ायची आहे. आयु ांनी त ड  उपसूचना देऊन वतः कायदा तोडला असेलतर 
आम याकडून काय अपे ा करणार? आ ह  तु हाला चुका दाखवायलाच बसलो आहोत. तु ह  कती 
वाकताय तेवढे तु हाला वाकवणार आहोत. कारण दहावीचे वष संप यानंतर मुलं जशी उंडारतात 
तसे काय ात बड यातून नगरसेवक व अिधकार  सु ा सुटले आहेत. िश त के हाह  चांगलीच पण 
अितिश त नको. पण िश तीचा बडगा उगारला नाह तर याचा प रणाम तु हाला, आ हाला, 
सग यांनाच भोगावा लागणार आहे. तु हाला कुठे उ र ायची गरज पडत नाह . नगरसेवक 
हणून आ हाला पाच वषानंतर नागर कांपुढे लेखाजोखा मांडावा लागतो. खरेतर यावष  करसंकलन 
वभागाने रेकॉड ेक कामिगर  केली आहे. उ े यापे ा ६० ट के अिधक महसूल महापािलकेला 
िमळाला आहे. सन २०१४-१५ या आिथक वषात या वभागाकडून .४०० कोट  उ प नाची अपे ा 
आहे, ती कशामुळे केलेली आहे. यां या उ प नातील वाढ कशामुळे झाली आहे. उ प नात वाढ 
वसुलीमुळे झालेली नसून अनिधकृत बांधकामांवर ल दंड/शा ती यातून जी वसुली झाली आहे. 
यातून ह  र कम जमा झाली आहे. या वभागाचे कौतुक करावे का यां या काय मतेवर ठपका 

ठेवावा अशा धा मनः थतीत मी आहे. परवा या मा.महापािलका सभेत अनिधकृत बांधकामांवर 
द पट दंड आका  नये हणून ठराव मंजूर केला आहेु . यामुळे करसंकलन वभागा या उ ेशाला 
सु ा सु ं ग लागला आहे. आ ा ब-याच सद यांनी सांिगतले, डॉ. ीकर परदेशी यांनी िमळकतींचे 
फेरसव ण के यामुळे सुमारे ८१,००० अनिधकृत िमळकती उजेडात आ या. यां याकडून न दवून 
करवसुली कर यात येणार आहे. खरेतर या िमळकती कधी बांध या गे या हे ठरव याची वेळ 
येणार आहे. यांना दंड लावतो, या ठरावाला यावेळ  वरोध असणार आहे. खरेतर वादाची ठणगी 
ितथेच पडणार आहे. आप यासाठ  हा कळ चा मु ा ठरणार आहे. िमळकतींची कर वसुली करावी 
लागणार आहे. याची पुनतपासणी करावी लागणार आहे. यानुसार कर दंडाची र कम आकारावी 
लागणार आहे. ए ककडे मागील वष  मा. ीकर परदेशी यांनी सग या न द  थांबव या हो या. आ ा 
फेर सव ण करतोय. एखाद  िमळकत २००२ची असेल, २००८ नंतर याह  िमळकती सापड या 
आहेत. १९९० या िमळकती सापड या आहेत. या सवासाठ  कोणतेतर  एक धोरण ठरवावे लागणार 
आहे. २००८ नंतरचे बांधकाम असेलतर ते पाडायचे का याआधीचे असेलतर ते रे ो पे ट ह 
वाढवून दंड घेऊ शकतो का यावर सभागृहापुढे धोरण िन त करावे लागणार आहे. खरेतर आयु  
साहेब तुम यावर मोठ  जबाबदार  आली आहे. तु हाला हे आ हान पेलावे लागेल. अिधका-यांना व 
आ हाला यावर वचार करावा लागत असेलतर ते यांचे यश होते. ते चुक चे काम क  देत न हते. 
चुक या कामाला कधीच पा ठंबा देत न हतो. आज िमळकत न दणीम ये फार मोठा ाचार 
होणार आहे. खरेतर िमळकत धारकांकडून िमळकत कर वसूल करताना बँड वाजवून कर वसुली 
करायची कारवाई चालू होती. परंतू सभागृहाने असे करायला मनाई केली आहे. छो या-छो या 
िमळकती हजार दोन हजार थकबाक  असतील तर यां याकडे न जाता मोठमो या सं थां 
कंप यांवर ज ीची कारवाई आणा, नोट स पाठवा. यां याकडून कराची र कम वसूल केली पाह ज.े 
हे वसूल करायचे धाडस व मानिसकता दो ह ह  शासनाकडे पाह जे. परंतू ाचाराने बरबटलेले 
शासन ह  मानिसकता व धाडस दाखवेल का याब ल मनात फार मोठ  शंका आहे. बांधकाम 

परवानगी वभाग हा जा त उ प न िमळवून देणारा वभाग आहे. या वभागाने उ े यापे ा .६० 
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कोट  जा त उ प न िमळवून दले आहे. यांचे लेखािशषाम ये बांधकाम परवानगी वभागाकडून 
आकारली जाणार  फ , वकास शु क व शमन शु क यात आहे. पािलकेकडून जु या बांधकामांवर 
लाव यात येणारा िमयम व वनापरवाना बांधकामा या दंडाचा यात समावेश आहे. या यित र  
आकार यात येणार  दंडाची र कम वेग या लेखािशषावर न दवली जात नस याची त ार मी गे या 
६ वषापासून सभागृहात करते आहे. वारंवार ल ात आणून दले आहे क , सगळे शमन शु क 
वेगळे असले पाह जे. या ठकाणी बांधकाम परवानगी वभागात कती ाचार करते हे आज वेगळे 
सांगायला मा या सार याची सु ा गरज असणार नाह . शमन शु क आकारायला या 
वभागातील वभाग मुखाला, जे.ई.ला पूणपणे अिधकार आहे. हे खरे असले तर  परंतू दंड कती 
आकारला, कती वे.फूट बांधकाम िनयिमत होते, शमन शु क कशासाठ  लावले आहे याची न द 
ज र केली पाह जे. यांची चोर  जर पकडायची असेल तर यासाठ  वेगळा लेखािशष केला पाह ज.े 
मी तु हाला छोटेसे उदाहरण देते – जोते तपासणी दाखला मागणी के यानंतर महापािलकेचा जे.ई. 
असेल/ वभाग मुख द ती करतोु , जो याचे बांधकाम नकाशा माणे नाह . मी तारखेनुसार देऊ 
शकते. दर १५ दवसांनी सांिगतले जाते. पुढ ल १५ दवसांत ोजे ट, याचा नकाशा मंजूर होतो. 
जोता हणजे काय? इमारती या पायाचे बांधकाम नकाशा माणे नसेल, असे िल हत असतील तर 
यांनी १५ दवसांत डु लीकेट नाव तयार केले आहे का? इथेच ाचार आहे. हणून याची सु ा 

कालमयादा आपण ठरवावी लागणार आहे. थाप य वभागाने वचार केलातर मंजूर नकाशा माणे 
जो याचे बांधकाम नसेलतर १५ दवसांत द ती करणे अ यंत ु कठ ण आहे. महापािलका जाद ू
करते. कती वनापरवाना बांधकामे झालीत हे अिधकार  ठरवत अस यामुळे इथे मो या माणात 

ाचाराला वाव िमळतो. आपण यातून उ प नाचा खूप मोठा ोत गमावतोय. दवस दवस खच 
वाढतोय. उ प न कमी होत चालले आहे. उ प न वाढव यासाठ  ामा णक य  केले पाह जेत. 
सन २०१०-११ ला पाणीप ट तून िमळणारे उ प न सुमारे .५१ कोट  होते. सन २०११-१२ ला 
साव क िनवडणूका लाग यानंतर हेतूपुर सर पाणीप ट  वसुलीकडे दल  केले गेलेू . सन २०११-१२ 
ला पाणीप ट तून िमळणारे उ प न .२० कोट ंनी घटले. वसुली फ  .३१ कोट ंची झाली. सन 
२०१२-१३ म ये ४९ कोट  वसुली अपे त होती. सन २०१३-१४ म ये .५१ कोट  उ प न अपे त 
धरले होते. य ात .४८ कोट ंची वसुली झाली आहे. िमळकतींचे फेर सव ण केले यात 
८१,००० नवीन िमळकती असतील तर तेवढेच नळ जोड सु ा आढळलेले असले पाह जेत. का 
सग यांनी व हर  खोद या आहेत का, बोअरवेल खोदले आहेत? इतके नळ जोड आढळत नसतील 
तर का आढळून येत नाह त याचा तपास करावा लागणार आहे. यातून सु ा चांगले उ प न 
िमळणार आहे. वसुली या उ ा या मानाने उ प न केवळ .५० कोट ं या घरातच दसते. इथे 
शासनाचे कुठेतर  चुकते आहे. ४ वष एकसारखेच उ  ठेवून तु ह  िचंचवड, वाकड भागात 

गेलात तर पलक झपकते तशा िमळकती वाढत आहेत. ितथे लोकसं या वाढली तर मग आपले 
उ  .५० कोट ं या पुढे का जात नाह ? यापुढे सु ा जावे लागणार आहे. गेली ४/५ वष एक 
बॅड ॅ ट स झाली आहे. अनिधकृत बांधकामांची. या बांधकामांना अिधकृत नळजोड दलेत का तर 
नाह . लंबर कोणी असेल तर खाल या माणसाने ते जोडून दले होते. पाणीचोर  चंड माणात 
आहे. एक टँकर मािगतला तर अिधकार  कुणाकुणाचे नाव सांगतात. परवा दापोड त मा या 
कायक या या घर  वा तुशांती होती. १५ िमिनटसु ा पाणी राह ले नाह . दापोड  भाग माझा 
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भाग क भागाशी िनगड त आहे. याने सांिगतले, ताई टँकर पाठवायला सांगता का. टँकर 
शेवटपयत दलाच नाह . मागील वष  गवळ  माथा पं पंग टेशन व न टँकर भ न मोशी 
टोलनाका, चाकण ह त पाणी कसे पुरवतात याचे मा याकडे ह डओ लपींग आहे. १/२ दवस 
नाह तर १५ दवस शुट ंग केले होते. असा टँकरने पाणीपुरवठा केला आहे. ए ककडे टँकर दे यासाठ  
भागाचे कारण सांगता, गावात दोन म भर यासाठ  नागर कांकडून माल काढायचा. दसर कु डे 

सांगतात, आ ह  असे करतच नाह . ह  ल पंग मी तुम याकडे देणार आहे. यावर आपण काय 
कारवाई करणार याकडे माझे ल  लागले आहे. सग या ब डरांची बांधकामे चेक करा. यां याकडे 
लोकांनी पा यासाठ  कती कने श स, कोणी मागवली होती. आप याकडे कती पैसे भरले आहेत. 
हे पा हलेतर यातून पा याची चोर  ल ात येईल. जो िनयम पाळतो यालाच िनयम पाळायला 
सांगतो. जे नागर क ामा णकपणे कर भरतात यां यावर वसुलीचा तगादा लावतो. जो पाणीप ट  
भरत नाह  या याकडे दल  करतोू . बीलांची आकारणी वेगळ  होते. २०१० ला मीटर बसवले आ ण 
२०१२-१३ ला बील पाठवले. ३०,००० िलटर पुढे लॅब गेलातर पा याचा रेट बदलतो. जी बाब मी 
केलीच नाह , चूक केली नाह , यासाठ  सु ा दंड लावतात. बील भरा नाह तर नळ कने शन तोडून 
टाकतो. आपण हकूमशाह  प त लावली आहेु . करदाता नागर क या या जीवावर सगळे उठतात. 
२४ बाय ७ पाणी यासाठ  नवीन बजेटम ये तरतूद केली आहे. २ म हने पण झाले नाह त. 
दापोड त आ ह  र ता अडवला होता. हंडामोचा काढला होता. शहरा या कती भागांत पाणी एक 
तास सुरळ तपणे येते ते बघा. या दवशी मीटर बसवले, यावेळ  मा. दलीप बंड साहेब आयु  
होते. यांनी सांिगतले, २४ तास पाणी देणार हणून, मीटर बसवायचे हणून वषयाला मंजूर  
घेतली होती. २००७ पासून २०१४पयत आलो तर पण २४ तास पाणी देता आले नाह . तु ह  २४ 
तास पाणी देऊच शकणार नाह . परंतू हे करत असताना या भागात खरेच पाणी िमळत नाह . 
कुठे पहाटे ३.०० लाच पाणी येते, कुठे दपार  ु २.०० ला पाणी येते, कुठे अधा तास पाणी देतो. 
यातह  आपली िमजास खूप आहे. फूल ेशरने पाणी सोडत नाह त. े नेजचे पाणी यात िम स 

करतो. एक ना अनेक त ार  यात आहेत. खरेतर जे नागर क यव थत कर भरतात. यां या 
नळ जोडाचे कने शन मीटर काढन नेले आहेतू . माझी आप याला वनंती आहे क , यांचे नळ 
जोड परत जोडून दले पाह जेत. सवसाधारण नागर क एक रकमी र कम भ  शकत नाह त. यांचे 
बजेट कोलमडते. या यित र  उ प न वाढ चे आणखी ोत तपासले पाह जेत. महापािलकेचा 
आकाशिच ह व परवाना वभाग झोपलेलाच आहे. शहरात अनिधकृतपणे मो या माणात ले स 
लावले जातात. याची या सुटसुट त केलीतर  महापािलके या उ प नात वाढ होईल. 
अनिधकृतपणे ले स लावले असतील तर यांना दंड मारा. राजक य दबाव असेल कंवा 
शासनाचे दल  असू दे यात पूणपणे कारवाई झाली पाह जेू . भूिम जंदगी वभाग - भूिम 
जंदगी वभागाकडे आप या अनेक राजक य दबावापोट  यांना भा याने िमळकती द या आहेत 
यांचे भाडे कसे आकारले आहे हा फार मोठा वषय आहे. महापौर साहेब, २०१३-२०१४ या बजेट 

पु तकाम ये उ प ना या ५२ ट के र कम सुमारे ११०० कोट  ईड यूएस, एसआरए, 
जेएनएनयूआरएम या क पांसाठ  ह  र कम वापर यात येणार अस याचे नमूद केले आहे. खरेतर 
तुमचे सगळे क प फसलेले आहे. झोपडप ट  पुनवसन क पासाठ  २९६ कोट ंची तरतूद 
कर यात आली होती. याम ये से टर २२ म ये व ठलनगर, िमिलंद नगर, अजंठानगर, िलंकरोड 
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प ाशेड या क पाचा समावेश आहे. अकाय मता व बोगस स लागारांमधील वखंड त संक पना 
यां या संगनमताने २००७ पासून वक ऑडर द यानंतर गे या ६ वषात ३० ट के सु ा काम 
झालेले नाह . एकूण १८७०० गाळे बांध यात येणार होते. यापैक  ६५ ट के से टर २२ म ये 
बांध यात येणार होते. मा.उ च यायालया या आदेशा माणे पुणे ज हािधका-यांनी से टर २२ 
पूणपणे रेडझोनम ये येते हे प  झाले आहे. यामुळे से टर २२चा क प गंुडाळावा लागणार 
आहे का यात काह  शंका उरलेली नाह . आपण नवीन रट पट शन दाखल केले आहे. ददूवच आहे 
आपण रट पट शन दाखल करतो व आपणच हजर होत नाह . इितहासात प ह यांदा घडले आहे 
महापािलका व  क  शासन. ािधकरण व  क  शासन असा दावा घेतला आहे. दो ह ह  
सं था हायकोटात हजर होत नाह त. तु ह  नागर कांची फसवणूक करताय. भूलथाप देताय. आ ह  
यां याशी भांडतोय. खरे सांिगतले तर लोकांना पटत नाह . मी दसायला कु प आहे. पण कोणी 

मला हणाले क  तु ह  सुंदर दसताय तर ते खरे मानते. पण माझा खरा चेहरा मला कोणी 
सांिगतले तर ते मला पटत नसेलतर तो मा या मानिसकतेचा वषय आहे. से टर २२ या 
केसम ये प ह यांदा कोटात हजर हायला िशकले पाह जे. उरलेली ६५ ट के झोपडप ट  पुनवसन 
योजना संपूण ोजे ट होणे श य नाह . मा.पठाण मॅडम यांनी सांिगतले, वेताळनगरला येऊन बघा. 
कती संथ गतीने काम चालू आहे. तुमचे हणणे खरे आहे. ते जेएनएनयूआरएम या मुदतीत पूण 
होईल याची खा ी वाटत नाह . झोपडप ट  पुनवसन क पासाठ  कर यात आलेली २९६.२५ 
कोट ंची तरतूद फसवी आहे. पाणीपुरवठा ट पा १ – बंद पाईप लाईन योजना ३१०.५१ कोट ंची 
तरतूद कर यात आली आहे. शेतक-यांवर केले या अमानुष गोळ बारामुळे ह  योजना बंद पडली 
आहे. शेतक-यांची बाजू समजून न घेत यामुळे या क पाला या वष  हाती घेता येईल का याची 
श यता फारच कमी आहे. यासाठ  केलेली .३१०.५१ कोट ंची तरतूद फसवी आहे. ५५० कोट  
इथेच झालेत. याचे काह च करणार नाह . कारण न देता आ यामुळे तरतूद दाखवावी लागते आहे. 
३,००० कोट ंचे बजेट होते. यात खच काय केला हे जर सद य वचारत असतील तर याचे 
बायफरकेशन आप याला करता आले पाह ज.े जेएनएनयूआरएम क पाचा फंड कती. याचा 
डपीआर क  शासनाकडे पाठवलातर या डलचे काम आपण क  शकतो. हे सांगायचे काम आपले 
आहे. नवीन नगरसेवक असतील, जुने नगरसेवक असतील आ हाला बजेट पूणपणे कळत नाह . 
पुढ ल वष  आपण कायशाळा यावी. बीएसयूपी, एसआरए व पाणीपुरवठा या योजना कर यात 
आ या अस यातर  २९६.२५ + ३१०.५१ हणजे ६.६ कोट ंची तरतूद खोट  व फसवी आहे. 
बीएसयूपी योजना यात २५ ते ५० कोट  वगळून खच करतो. कामच चालूच नाह . खरेतर 
माग यांनी केले या चुका िन तर यात शासनाचा खूप वेळ जातो आहे. यामुळे शहरातील मूळ 
गरजांकडे दल  झाले आहेू . वशेष योजनेत पुणे पंपर  िचंचवड मनपा या संयु  व माने महानगर 
े ाक रता .५ कोट  मे ोसाठ  तरतूद कर यात आली आहे. यापूव  सु ा रंग रे वे असेल, ाम 

रेल असेल रंग रोड असेल याची घोषणा कर यात आली. दोघांचे काय झाले ते आजपयत कळालेने 
नाह . मा. दलीप बंड हणाले होते, सग या नगरसेवकांना दबईला घेऊन जातोु . शहर बघा कसे 
आहे ते दाखवायला. दाखवायला गेला कधी, याचे पुढे काय झाले ते कळालेच नाह . महापािलका 
ड.पी.त ३५ SCTR  ॅ फक सम या िन तच सुधारेल. परंतू डपीत २०/२० वष तरतूद केलेले 
र ते ता यात यायचे नाह त. आ ण नको या ठकाणी पैसा खच करायच.े मघाशी मा हती घेतली. 
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१०० कोट  तरतूद करतो. आ ण खच कती करतो. ५९ कोट  जागा ता यात घे यासाठ  खच करतो. 
सगळ कडे ट ड आरचा महापूर आला आहे. नवीन भागातील नगरसेवक आ ा तुम यावर कडाडले 
आहेत. स ाधार  प ाचे पण व वरोधी प ाचे पण. इथे मनगटशाह  आहे. जो जसं वाकवतो तसे 
अिधकार  सु ा वाकतात. नवीन नगरसेवक अस यामुळे याचे इथे काह च चालू देत नाह त. 
ए ककडे १०० कोट  खच होत नाह . दसर कडे ु १०० कोट ंचा ट .ड .आर. एका म ह यात पास करतो. 
हा वरोधाभास नाह  का. आमचे काह  हणणे नाह . ट ड आर ायचा तो ा. कोणती तरतूद 
कशासाठ  ठेवता. झरो तरतूद ठेवा. सग यांना हणा या आ ह  ट ड आर ायला मोकळे आहोत. 
महापौर साहेब खरेतर ाम वे, रंग रोड, बीआरट  या योजना हणजे स लागारां या खशात पैसे 
घाल यासाठ  केले या यव थत योजना आहेत. अगद  फस या योजना आहेत. पुणे-मंुबई हायवे 
याचे से ट  ऑड ट केले न हते. हणून मी मागील वष  आयु  साहेबांना ह डओ ल पंग आणून 
दले होते. तु ह  .५ लाख खच केल.े ितथे अपघाताची श यता कती जा त आहे. गा यांचा मज 
इन, मज आऊट हे आक यांिनशी पटवून दले होते. यानंतर आयु  साहेबांनी या माणे 
आय.आय.ट .पवई यां याकडून से ट  ऑ डट केले होते. मला ददवाने हे सांगावे ू लागते आहे क , 
यांना यावर तोडगा काढता आला नाह . इथे इ ा चर उभे आहे. ६१ मी.चा आधीच र ता 

केला आहे. यापे ा जा त घेऊ शकत नाह . तु ह  फुटपाथ ायलाच पाह जे. आज तुमचा फुटपाथ 
नाह , सायकल ॅक नाह . हे काह  नसतानाह  आज बीआरट  र ता करायचा ह ट शासन ध न 
बसले आहे. या सग या र यांमुळे एखादे कुटंूब उ व त होणार आहे. या अंदाजप कात नवीन 
गावांसाठ  कोणताह  वशेष उप म, भर व क प कंवा योजना नाह . तसेच बजेटम य़े एकाह  
नवीन अ यावत इं जी शाळेची तरतूद केलेली नाह . इं जी मा यम शाळांपुढे पालक रा  रा  
थांबलेले असतात. महापािलका हणून आपले सु ा कत य आहे. करदा या नागर कांसाठ  चांग या 
सं था कंवा शाळा इथे बोलव या पाह जेत. इथे यासाठ  अिधक तरतूद केलेली नाह . भ व यातील 
पा याची गरज ल ात घेऊन पाणीपुरवठा योजनेची नवीन योजना हाती घेतलेली नाह . भामा 
आ केडमधून पाणी घेणार हणून वारंवार घो षत केले होते. पण पाणी कधी आणणार? महापौर 
साहेब आपली कारक द संपेल. यात अनेक गो ींचे े ड ट तु हाला िमळेल. शहरात वापरात येणारे 
पाणी, औ ोिगक वापर, गाडन, वॉिशंगसाठ  मो या माणात वापरले जाते. मैला शु करण 
क पातून शु  केलेले पाणी नद त सोडले जाते. पा याची एकह  योजना सवसामा य 

नागर कांसाठ  नाह . पुनवापराची एखाद  योजना तयार करणे महापािलकेचे कत य नाह  का. मग 
ीन ब ड ंग करा, रेन हाव ट ंग करा. यासाठ  सूट देऊ हे सगळे कर यापे ा पा या या 

पुनवापराची एखाद  योजना करणे हे महापािलकेचे मूळ कत य आहे. यापासून आपण दर जाता ू
कामा नये. बजेटम ये झोिनपु थाप य कडून भांडवली कामासाठ  ८.३६ कोट  तरतूद कर यात 
आली आहे. सवात ीमंत महापािलका व बे ट िसट  पुर कार ा  महापािलका असताना ए ककडे 
तारांगणसाठ  .१६ कोट  खच करतो, दसर कडे आप या म हला भिगनी र यावर उघ यावर ु
बसतात. र यावर शौचाला बसून तारांगण बघायचे का? कायालयांत म हलां या शौचालयांची 
यव था नाह . काह  ठकाणी पाडले गेले आहेत. शहरातील ७१ झोपडप यांम ये लोकसं ये या 
िनकषानुसार ४२६२ िसटस ची गरज असताना ् २२००च िसटस उपल ध आहेत् . २०१४ िसटस ची ्
आव यकता आहे. आपण कती वेळा ४२६२ िसटस ची मागणी उठून करायची् . ए ककडे आ हाला 
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बे ट िसट  पुर कार िमळवला याचा उदो उदो करता. एमआयड सी भागात कंपनीवाले यां या 
कंप या घेऊन जात आहेत. कामगारांना जॉबची खा ी सांगत नाह , इतक  वाईट अव था आहे. 
ए ककडे करदाता नागर क असतील, झोपडप ट तील नळजोड शंभर ट के तोडले पाह जेत. यांना 
साफसफाई कर लावा, मीटरने पाणी ा, यांना शौचालये ा. यां याकडून सु ा टॅ स वसूल 
करतो. राह या जागेचे भाडे घेतात, यांना सु वधा देणे आपलेच काम आहे. झोपडप यांतून 
अंडर ाऊंड ेनेजची यव था केली पाह जे. यां याकडे घरांतून शौचालये बांधायची स  केली 
पाह जे. र यावर बसणा-यांची सं या कमी होईल. वायसीएम पा ठमागे जा ह च प र थती आहे, 
मा या दो ह  वॉडात हच प र थती आहे. शहरातील कोण याह  झोपडप ट बाहेर जा, ह च 
अव था आहे. कोणी हौसेने र यावर बसतो का. आनंदाने बसत नाह . यांचे दःख जाणून ु
यायला, बजेटम ये तरतूद करायला पैसा नाह  का. करायला वेळ सापडली नाह  का करायची 

मानिसकता न हती याचे कारण शोधले पाह जे. थाप य वषयक कामे, समाजमंद र, सां कृितक 
क , आंगणवा या यासाठ  ८.४४ कोट  इतक  तरतूद केली आहे. ती न केलेली बर . आ ह  
तुम याकडे मागायला येत नाह . आम यावर मेहेरबान हो यापे ा या भागाला जेवढे बजेट ायचे 
होते तेवढे देखील बजेट दले नाह . आ ह  या भागाचे ितिनिध व करतो. जीव तुटतो हणून 
बोलते. माझी सु ा पाळेमुळे झोपडप ट तली आहेत. हणून तु हाला सांगते. यांची शौचालय 
यव था केली पाह जे. साय स पाकसाठ  १६.२५ कोट  इतक  भर व तरतूद केलीच आहे. यातून 
ानात भर पडते. मा यिमक शाळे या व ा यासाठ  .२० लाख इतक  तरतूद केली होती. 
ाथिमक साठ  ४० लाख व मा यिमकसाठ  ४० लाख असे साय स पाकसाठ  .६० लाख आपण         
दले. तारांगणला उ प न िमळते. मग इथून पैसे काढायच,े ितथे टाकायचे काय कारण आहे. ते 
आपले व ाथ  आहेत. यांना फुकट वेश दला पाह जे. आप या महापािलके या शाळेतील 
व ा यासाठ  आपणच सोय करायची कोणती सोय करतोय. या ोजे टवर एकदा येऊन बघा. 
कोणासाठ  सोय केली आहे. हणून तारांगणसाठ  केलेली १६.२५ कोट  तरतूद यासाठ  का बोलावे 
लागले. ए ककडे आपला आलेख उंचावत असताना शहर झोपडप ट मु  होत असताना शहरातील 
नागर क शौचालयासाठ  र यावर बसतो. यांना तारांगण सपाट वर बसून बघायला लावायचे का. 
म हला बालक याणसाठ  .३८.८७ कोट  इतक  तरतूद केलेली आहे. गेले ५/६ वषात म हला 
यवसाय िश णासाठ  सुमारे .५१ कोट  खच केलेले आहेत. अड च लाखापे ा अिधक 
लाभा यानी लाभ घेतला आहे. शहरा या लोकसं येचा वचार केलातर ३ १/२ लाख कुटंूबे आहेत. 
म हला िश ण योजनेअंतगत खच दे यात आला आहे. म हलांसाठ  ान कौश य वाढ चे गोड 
नाव देऊन खच कर यात आला आहे. कुटंूबे कती, िश ण दले यांची सं या कती याचे ग णत 
बसवले पाह ज.े म हलांना िश ण ा. िश णाथ  ते वतः या नावावरच घेतात का ते बघा. 
म हलांना फोर हलर ाय हंग िशक वले पाह जे. चार वषापूव  नयना पुजार वर झाले या आघात, 
आयट . कंपनीत काम करत असताना ित यावर झालेला बला काराची घटना बघता मी यावेळ  
देखील सभागृहाम ये म हलांना ाय ह ंगचे िश ण सु  कर या वषयीचा वषय ठेवला होता. 
सवसामा य म हलांना यातून उ प न िमळणार आहे. आय.ट . पाकम ये नोकर  करणा-यांम ये 
म हलांची सं या जा त आहे. म हलांना टॅ सी चालवायचे िश ण ा. टॅ सी घे यासाठ  तु ह च 
कज ा. मा.उ हास जगताप इथे सभागृहात बसले आहेत. आ हाला परिमशन दली नाह , नाकारले 
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होते, असे यांनी आ हाला सांिगतले होते. आमची पु हा इ छा आहे, म हलांना ाय ह ंगचे 
िश ण सु  कर यासाठ  आपण काह तर  करावे. फोर हलर ाय ह ंगसाठ  काह  वेगळे िश ण 

असावे लागत नाह . अडाणी माणूस देखील िन त चांगली गाड  चालवतो. लमम ये राहणा-या 
म हलांना याचा सग यात जा त फायदा होणार आहे. म हलांना र ा चालवायला देखील परिमशन 
देत नाह त. ह  परिमशन सु ा िमळाली पाह जे. मंुबई महापािलकेने म हलांना टॅ सी चालव याची 
योजना राबवली आहे तर आप याकडे का होऊ शकत नाह . या योजनांवर काह  खच क  शकत 
नाह . ते तु ह  आजच सांिगतले पा हजे, जवळपास ६५० कोट ंची कामे करणार नाह . या 
बजेटम ये वजा केले पाह जे. पुढ ल वष  याचे उ र देताना तुम या नाक  नऊ येणार आहेत. बजेट 
खरेतर हटलेतर खूप चांगले आहे. मी मा. ीकर परदेशी यांची फार मोठ  फॅन आहे. मी यां या 
बाजुचे िन त समथन करणारच. वाईट वागालतर ते त डावर बोलणार, चांग या या पा ठशी 
िन त उभी राहते. चुकालतर तेव याच ताकद ने वरोध करणार. स ाधार  कतीह  असू देत, 
आ ह  यांना पु न आहोत. हायकोटाने आणलेले िनणय असू देत. शा तीबाबत रा याचे काँ ेसचे 
मा.मु यमं ी यांनी मा या बाजूने दलेले िनकाल असू देत. या सग याम ये मी खरोखर अिभनंदन 
करेल आयु  साहेबांनी खरोखर चांगले बजेट इथे आणले आहे. तु हाला सभागृहात सांगते इथे 
काम करायचे असेल तर काय ानेच करावे लागणार आहे नाह तर गाठ आम याशी आहे. 
िशवसिनक हणून सांगतेय. मी कोणाचे ऐकून घेत नाह , हकूमशाह  ऐकून घेत नाहु .  
 

(मा.मंगलाताई कदम, प ने या यांनी मा.िसमा सावळे यां या िनवेदनावर आ ेप घेतला.) 
 
मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी आपण सन २०१४-१५ या 
बजेट या संदभात मा. थायी सिमती अ य ांनी जे बजेट सादर केले आहे, या बजेट या अनुषंगाने 
आपण या सभागृहात प ह यांदा आला आहात. याब ल मी आपले वागत करतो. हे बजेट सादर 
झाले आहे. नगरसेवक हणून अनेक नवीन नगरसेवकांनी आपली यथा मांडली आहे. यांना 
यां या वॉडात खूप कामे क न हवी आहेत. यां या नागर कां या अपे ा आहेत. या पूण 

हो या या ीकोणातून खरेतर बजेटचा अ यास करणे गरजेचे आहे. खूप घाईघाईने बजेट मांडले 
आहे. मा. थायी सिमतीने सु ा जसे शासनाने बजेट मांडले ते तसे या तसे सभागृहात आणले 
आहे. इथून पुढ ल काळात अशी चूक आप याकडून होऊ नये याची आपण दखल यावी. 
मा.मंगलाता नी खूप चांगला पायंडा मांडला. सवानी िश ण घेतले. यात काय असले पाह जे. 
नगरसेवकांनी ायचा य  केला. मागील २ वषात सवाचेच भाषणातून ब-याच गो ी ल ात 
आ या असतील. २ वषात नगरसेवक हणून िनवडून आ यानंतर या अपे ा हो या. भागातील 
कामे हावीत हणून य  करत होतो. काह  अडचणींमुळे काम झाले नाह . सगळा खच झाला 
पाह जे असे दसतेय. आम या वॉडातली कामे झाली नाह त. हा खच झाला या गो ीचे कारण 
काय. शासनाने यां या घर  नेला नाह . मग हा खच कुठे झाला. तरतूद केली जात असताना 

येकजण याच ग धळात. काम कधी पूण होते. य  पैसा कधी दला जातो. गेले २/३ वषाचा 
कालावधी लागतो. मागील वषाचे बजेट, या या मागील वषाच बजेट कोण या कामांवर खच  पडले 
आहे. आधी याच कामांचे पैसे दले आहेत. मागील २ वषात ह  कामे िनघाली आहेत. अजूनह  
आमची टडर ओपन हायची होती. य ात सु वात झाली नाह . जे सु  झाले या यावरचे 
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कोण याह  खचाचे पेमे ट दले गेलेले नाह . २ वषा या कालखंडात असा कार या वकास कामांची 
गती संथ राह ली आहे. मा. ीकर परदेशी यांनी खूप चांगली कामे केलीत. डिस लीन लावली, 
िश त लावली. यां या कामाबाबत आ ह  समाधानी आहोत. वकासाला गती िमळाली पाह जे. ती 
मंदावली आहे याचे कारण काय. अनिधकृत बांधकामासंदभात मु य थाप य वभागाचे जा त 
बजेट थाप य वभाग खच करते. या ठकाणी अिधका-यांना य ात या वभागासाठ  याय देता 
आला नाह . यांना अनिधकृत बांधकामासंदभात काम करावे लागले. जे.ई. पोिलस टेशनला जात 
होते. एफआयआर दाखल करत होते. यामुळे २ वष हा ॉ लेम झाला होता. यांना य  काम 
करता आले नाह . ह  अडचण िनमाण झाली. यामुळे आम या सग यांची अपे ा आहे, इथून 
पुढ ल काळात वॉडातली कामे हावी. वकासाला गती िमळावी अशी अपे ा शासनाकडून आहे. 
आयु  साहेब इथे न याने आले आहेत. यापूव  यांनी अनेक ठकाणी काम केले आहे. खाल या 
पदापासून आयु  पदापयत काम केले आहे. यामुळे यांना छोटे छोटे बारकावे मा हत आहेत. 
इथून पुढ ल काळात टडर ोसेस फा ट कशी होईल ते पहा. डले होतो आहे. याच गो ीची कारणे 
आपण शोधली पाह जेत. या काळाच टडर ोसेस अितशय फा ट झाली होती. यावेळ  टडर 
सबिमशन हाय या सं याकाळ  कंवा २/३ दवसांत टडर ओपन हायचे. लवकर कायवाह  
झालीतर लवकर वक ऑडर िनघायची. कामाला गती िमळत होती. मागील काळात पंपर  िचंचवड 
शहराचा जो वकास झाला तो समोर आहे. पंपर  िचंचवड शहर अितशय झपा याने वाढलेले शहर 
आहे. सग यात फा ट ो ग िसट  हणून या शहराकडे पा हले जाते. पुणे शहरापे ा पुढे गेले 
आहे. महारा ातच न हेतर देशातील अनेक शहरांपे ा जा त माणात वकास झाला आहे. क  
सरकारने या महापािलकेला जेएनएनयूआरएमचे फंडस दले आहेत् . मा.शरदराव पवार यां या 
य ांतून, रा याचे उप मु यमं ी ी. अ जतदादा पवार यां या य ांतून, आप या पंपर  िचंचवड 

शहराचे नावे जेएनएनयूआरएम या िल टम ये आधी न हते. परंतू पुणे शहराबरोबर पंपर  िचंचवड 
शहराचे नाव टाकले. याचे ेय आदरणीय शरद पवार साहेब यांना जाते. यावेळ  मा.मंगलाताई 
कदम या महापौर हो या, यावेळ  आयु  ी. दलीप बंड यांनी खूप य  केले होत.े हणून खूप 
माणात फंडस उपल ध झाले् . यामुळे इथे मोठमोठे क प उभे राह ले आहेत. ेड सेपरेटर, 

उ डाणपूल, ईड यूएस मो या माणात गर ब लोकांसाठ  घरकुल योजना चालू आहे. अनेक मो या 
योजना आव यक झाले या आहेत. याचे पूणपणे यश सवच प ां या नगरसेवकांच ेआहे. प ा या 
ने यांनी यासाठ  खूप य  केले हणून पंपर  िचंचवड शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे. बे ट 
िसट  अवॉड दला गेला. देशातील उ कृ  शहर हणून पुर कार दे यात आला. याचे सव ेय 
शासनाचे आहे, लोक ितनीधींचे आहे. थोडासा काळ बदलला आहे. माझी आप याला य शः 
वनंती राहणार आहे, दरवष  बजेट करतो. बजेट करत असताना इथून पुढ ल काळात पुढ ल ५ वष 
डो यासमोर ठेवून बजेट केले पाह ज.े आयु  हणून शासनाला ३ वषाचा टाईम बॉ ड असतो. 
कमान ३ वष डो यापुढे ठेवून काम करायच.े ३ वषात शहरात कोणकोणते मोठे क प करायचे. 
भागातली कोणकोणती कामे करायची याचे टागट कुठेतर  ठरवावे. ये या ३ वषात पंपर  िचंचवड 

शहरात मोठे २५ क प करायचे आहेत. येकाला वाटते, मा या वॉडात गाडनचे आर ण, 
ले ाऊंडचे आर ण आहेत, ती वकसीत झाली पाह जेत. टागट ठेवून काम केलेतर एक दोन 
आर णे घो षत केली तर येक भागातून ५ वषातून ६ आर णे वकिसत होऊ शकतात. पंपर  



 

 

62 

 

िचंचवड शहरात पूव  चार पाच ामपंचायती िमळून नगरपािलका झाली. नंतर याची 
महानगरपािलका झाली. मो या माणात कारखानदार  झा यामुळे ह  कामगार नगर  झाली. मूळ 
शेतक-यांनी जागा वक या. अशा कारे हे शहर वकिसत झाले आहे. नद  पा , पुणे-मंुबई रोड 
अिलकड ल भाग व नद मधील भाग, नद  पिलकड ल भाग असा शहराचा ३ ट यांत वेगवेग या 
प तीने वकास झाला आहे. नािशक फा याचा उ डाणपूल हा संपूण शहरासाठ  खूप अिभमाना पद 
आहे. असे उ डाणपूल मी परदेशात पाह ले आहेत. हा पूल पास करताना नािशक फा यापासून 
कासारवाड  इथे येताना असे वाटते, आपण कुठेतर  परदेशात आलो आहोत. अितशय िनयोजनब  
वकास झाला आहे. नवीन समा व  गावांम ये ड.पी. लॅनची अंमलबजावणी झाली पाह जे. जुनी 
गावे भोसर , आकुड , िनगड , िचंचवड इथे जू या काळात वकास झाला आहे. हणून इथे झालेला 
वकास व ितथे झालेला वकास यांतील फरक बिघतला तर या नवीन भागांम ये जा त ल  दले 
गेले पाह जे. ामीण भागातील नगरसेवकांनी यांची यथा मांडली. तळवडे, िचखली पासून मोशी, 
डुडुळगाव, च-होली, दघी इथपयत खूप मो या माणात वकास करायची गरज आहे. याच भागात 
लोक जागा घेताना दसतात. बाक  शहरात बांधकामे होत आहेत. या भागासाठ  खूप िनधी ावा 
लागणार आहे. च-होली हे खूप मोठे गाव आहे. सग यात मोठे गाव आहे. शहरा या वकासाचा 
समतोल राख यासाठ  या गावांना जा त िनधी दला पाह जे. नािशक फाटा ते मोशी नॅशनल हाय-
वे आप या ता यात आहे. माझी मागणी आहे क , या भागाचा पंपर  िचंचवड महापािलकेने वकास 
करावा. क स टंटने याचे ए टमेट, ॉ ग फायनल केले आहे. नॅशनल हाय-वे ता यात 
अस यामुळे टडर काढले नाह . या तुलनेत मंुबई-पुणे हाय-वे इथे महापािलकेने चांगले काम केले 
आहे. यामुळे इथे फार मो या माणात वकास झाला आहे. नािशक फाटा ते मोशी इथे र ता 
केलातर ॉपट ची हॅ यू वाढेल. या भागाचा वकास चांगला होईल. पुणे-आळंद  र ता अितशय 
मह वाचा र ता आहे. या र याव न ाने र महाराजांची पालखी पंढरपूरला जाते. हा र ता झाला 
ते हा पीड यूड या ता यात होता. या र याचे काम झालेतर, वकास झालातर या भागावर जो 
अ याय झालेला दसतो तो दर होईलू . हे कर यासाठ  य  करावा. तु ह  या गो ीचा वचार 
करावा. आज आप या मोशीम ये इंटरनॅशनल क हे शन सटर आहे. जगातली क हे शन सटस 
आहेत यापैक  मोशी इथे एक होते आहे. मला अिधका-यांनी मा हती सांिगतली क , इथे 
म ह याला १० लाख फॉरेनस येणार आहेत. एव या मो या माणात परदेशी नागर क पंपर  
िचंचवड शहरात येणार असतील तर ितथे कती िनधी टाकावा लागेल. कती र ते करावे लागतील 
याचा वचार सु ा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने केला आहे. चाकण इंटरनॅशनल एअरपोटमुळे 
या प रसरावर सग यात जा त ताण पडणार आहे. वशेषतः मोशीपासून पंपर  िचंचवड शहराकडे 
येणारा र ता, पुणे-आळंद  र यावर ताण पडणार आहे. या भागासाठ  आगामी काळात जा त 
िनधी टाकावा लागणार आहे. या ीकोणातून वचार करावा लागणार आहे. दसर  मह वाची गो  ु
हणजे तीन न ांसाठ  नद  सुधार क प कर यात आला आहे. या वषयी सभागृहापुढे ताव 

मांड यात आला. याम ये इं ायणी नद चा उ लेख न हता. पण आम या प ा या ने यांनी नद  
सुधार क पात इं ायणी या नद चा देखील समावेश केला. आगामी काळात इं ायणी नद चा 
वकास पिलकड ल नद  सुधार वकास क पाबरोबर काम हाती यावे लागणार आहे. या ीने 
अिधका-यांना सुचना करा यात.  
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टॉम वॉटर या ३ फेज पैक  प ह या ट यातील प टा मंजूर झाला. येक वेळ  याच भागावर 
अ याय होत आला आहे. आपण तशा कारचे आगामी काळात याच भागातील या या गो ी 
आहेत या गो ींना ाधा य ावे. याच प रसरात जा तीत जा त वकास कसा होईल या ीने 
वचार करावा. या बाबीं यित र  मु य उ प नाची साधने आहेत. यात जकात वभागाचे उ प न 
मु य आहे. जकात बंद होऊन एलबीट  सु  झाली आहे. यामुळे महापािलकेचे उ प न घटले आहे. 
मागील काळात इतर महापािलकांचा वचार केलातर प ह या वषाचे उ प न खूप कमी होते. दसु-या 
व ितस-या वष  को हापूर इथे जकातीपे ा एलबीट चे उ प न वाढले होते. आ ा जागितक मंद  
आहे. एमआयड सीतील कारखानदार  अडचणीत आली आहे. यामानाने एलबीट तून िमळणारे 
उ प न फार कमी झाले नाह . या कारखानदारांसाठ  काह  केले पाह ज.े शासनाला सु ा काह  
गो ींवर वचार क न शासन तरावर िनणय यावा लागणार आहे. कारखानदार जगला पाह जे. 
यावर इथला कामगार पोट भरतोय. नोकर या मा यमातून, यवसाया या मा यमातून टाटा मोटस 
सार या मो या कंपनीमुळे इथे खूप मो या माणात रोजगार िमळाला आहे. बजाज टे पो ह  
कंपनी तर जवळजवळ बंदच झाली आहे. पण टाटा मोटस या अनुषंगाने कारखानदार  चालू आहे. 
ती टकली पाह जे. यासाठ  महापािलका तरावर य  केला पाह जे. या ीकोणातून यात ल  
घालावे अशी आप याला वनंती आहे. अनिधकृत बांधकामासंदभात आपण पेपरम ये वाचलेच 
असेल. खूप काह  गो ींना सामोर जावे लागले आहे. यापैक  काह  लोक कोटात गेले. ते हा कोटाने 
आदेश दला. आम या शहरात एव या मो या माणात िमळकती आहेत. या कोणी पाड या 
नाह त. त कालीन आयु  ीकर परदेशी आ यानंतर हे सगळे सु  झाले. सग या प ा या 
लोकांना खूप ास झाला आहे. सवसामा य नागर काने वतः या क ांतून पै पै जमा क न घर 
बांधले. यां या घरावर कारवाई हायला लागली ते हा सव प ांचे लोक एक  आल.े अशा कारे 
डायरे ट कारवाई क  नये. केवळ जी बांधकामे कधीच िनयिमत होऊ शकणार नाह त यां यावर 
कारवाई करावी. शासन व लोक ितिनधी यां यात ठरले क  ट याट याने कारवाई झाली पाह जे. 
शासन व लोक ितिनधी हे एका रथाची दोन चाके आहेत. यािशवाय गाड  यव थत चालणार 

नाह . आज िन तपणे वकास होईल. काय ा या चौकट त बसून िनणय घेणार. खरेतर स ाधार  
असलोतर  काय ा या चौकट या बाहेर जाऊन कामे हावीत असा आ ह आ ह  कधीच धरणार 
नाह . शहराचा वकास कसा करता येईल यासाठ  सव प ांचा आ ह असेल. ब ड ंग परिमशन – 
हा फार मो या माणात उ प नाचा नवीन ोत आहे. मागील काळात जेव या माणात 
डे हलपमट चाजस, शमन शु क, दंडाची र कम या मा यमातून, ु ट नी फ या मा यमातून जे 
उ प न िमळते ते अजून वाढवू शकतो. पठाण साहेब ए झ युट ह इं जिनअर न याने बांधकाम 
परवानगी वभागात जू झाले होते यावेळ  मी यांना सांिगतले क  शहरात एव या मो या 
माणात अनिधकृत बांधकामे होतात या मागचे कारण काय? अबन लॅ ड िसलींग कायदा आहे. 

शेतक-यांनी यां या जागा वक या. कामगारांनी गरजेपोट  या वक या. लोकांनी घेत या. याला 
नागर क जबाबदार नाह त. तर संपूण िस ट म जबाबदार आहे. शासन तरावर बदल अपे त 
आहे. तसा ताव पाठवला आहे. ं ट मा जन ठेवणे कंप सर  असलेतर  आप याला साईड 
मा जन, बॅक मा जनम ये रलॅ सेशन देता येऊ शकते. यातून छो या छो या लॉट धारकांचे 
व न साकार होऊ शकते. आपण याबाबतीत आयु  हणून सवजण तुम या बरोबर आहोत. 
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शासन तरावर पाठपुरावा झाला पाह जे. शहरातील जवळपास ९० ट के नागर कांना यांची घरे 
अिधकृतपणे बांधता येऊ शकतात. पु हा अडचण असते, मागचा लॉट मोकळा असतो, पुढे घर 
झालेले असते. अशी य  ब ड ंग परिमशन वभागाकडे येते ते हा ितची लॅन पास क  शकत 
नाह . लॉटवर जा यासाठ  १० फूटांचा ऍ ोच र ता असावा लागतो. र या या लांबीवर याची ं द  
ठरत असते. यावर सु ा सो युशन काढले आहे. याचा बारकाईने अ यास करा. तर ब ड ंग 
परिमशन वभागाचे उ प न मो या माणात वाढेल. आप याकड ल शंभर ट के बांधकामे अिधकृत 
होतील. इथला वकास िनयोजनब  वकास होऊ शकेल. इ ा चरवर जो ताण येतो आहे, तो 
येणार नाह . कर संकलन वभागाकडून खूप उ पन िमळते आहे. बजेट या पु तकात दले आहे. 
कती मो या माणात सव केला तर कतीतर  िमळकतींची न द नस याचे दसून येईल. यातून 
िन तपणे आणखी उ प न वाढेल. सव प ा या लोकांनी आ ह  मागणी केली. शा ती/दंड 
लावला जातो आहे. तो खूप अ यायकारक आहे. आ ह  नगरसेवक हणून सवाना सांगतोय क , दंड 
कंवा शा ती भ  नका. मूळ र कमच भरा. नागर कांना मो या माणात टॅ स थकवला आहे. 
नागर क ते भ  शकत नाह त. प ा य ांनी वतः सांिगतले, जोपयत अनिधकृत बांधकामासंदभात 
िनणय होत नाह , तोपयत नागर कांना शा ती कंवा दंड भ  नये. महापौर साहेबांनी देखील या 
कारचा आदेश दला होता. आ हाला नागर कांनी िनवडून दले आहे. यां यासाठ  आ ह  शंभर 

ट के भूिमका घेणार आहोत. यां या हता या ीकोणातून भले आमचे पद गेले तर  चालेल, 
आ ह  कॉ माईज करणार नाह . ॅ ट कली वचार करा. जर एखादा माणूस वग ४चा माणूस 
असेल याला .५०,०००/- इतके टॅ सचे बील आलेतर तो ते कसे भ  शकतो. एमआयड सीतले 
कारखाने बंद होत आहेत. कामगार टॅ स भ  शकत नाह त. मूळ अमाऊंट वकारायला सु वात 
करा. याबाबत जे हा िनणय होईल, यावेळ  २००८ नंतर या बांधकामांचे िनयोजन होईल, यातून 
जो माग िनघेल, तो िन तपणे नागर कां या हताचा असेल. यासाठ  आ हाला सहकाय करावे 
अशी माझी मागणी आहे. कमान इथून पुढ ल काळात तर  या शहराचा वकास चांग या प तीने 
हावा. टडर ोिसजर फा ट कशी होईल याचा बारकाईने वचार करावा. मु य तीन वभाग इथे 
सुधारावे लागणार आहेत. डा वभाग – या वभागात मोजके २/३ च लोक असतील. बाक  
कोणाचीच काम करायची मानिसकता नाह . हे १७ लाख लोकसं या असलेले शहर आहे. पुढ ल 
पढ या ीकोणातून केट, इतर खेळ हॉक , फूटबॉल, कब ड  असेल यां या पधा झा या 
पाह जेत. पंपर  िचंचवड महापािलके या मा यमातून उप म झाले पाह जेत. रझ ट ओ रएंटेड 
कामे होत नाह त. महापौर चषक पधा होते. पधा झा यानंतर या खेळाकडे परत कोण याह  
कारचे ल  दले जात नाह . शहरात दिलप वगसरकर ऍकॅडमी आहे. केटची खूप चांगली संधी 

उपल ध आहे. आ णासाहेब मगर टेड यम हे अ यंत चांगले टेड यम आहे. ितथे वेगवेगळे खेळ 
खेळले जातात. आपण मुलांना अनेक चांग या संधी उपल ध क न देऊ शकतो. हॉक  टेड यमवर 
इंटरनॅशनल मॅचेस होतात. भोसर  इथे संत ाने र डा संकुल उभे राह ले आहे. जागितक 
लेवलचे ऍथेलेट स पाक केले आहे. याचा वापर या प तीने होत नाह . डा वभागाचे 
पो टमाटम करायची गरज आहे. म हला बालक याण वभाग – या वभागातील काह  अिधकार  
बदलावे लागतील. टाफ बदलावा लागेल. येक बजेटला तरतूद क न सु ा तरतूद पूणपणे खच 
करत नाह त. या वभागाकडे आप य़ाला बारकाईने ल  ावे लागणार आहे. हा वभाग छोटा 
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असलातर  डायरे ट नागर कांशी संबंिधत असलेला वभाग आहे. कायदा वभाग – पंपर  िचंचवड 
महापािलका आप या मॅ झमम केसेस हारते, या मागचे कारण शोधा. हा वभाग आपली केस 
कोण यातर  वक लाकडे देतो. पु याम ये वेगवेग या कोटात केसेस चालतात. महापािलकेकडून 
काय ाचा अ यास क न बजेट मांडले गेले पाह जे. महापािलका टकली पाह जे, अशी भूिमका 
घेऊन काम केलेतर िन तपणे महापािलकेचे खूप मो या माणात होणारे नुकसान थांबेल. अनेक 
क प काय ा या चाकोर त अडकले आहेत, यासाठ  कायदा वभाग संपूणपणे जबाबदार आहे. 

बाहेर या वक लाकडे जा, वक ल अपॉ ट करा. यां याकडून केसेस फाईल झा या पाह जेत. 
अितशय बारकाईने अ यास क न काम केले पाह जे. नगररचना वभाग – हा मह वाचा वभाग 
आहे. संपूण शहराचा वकास होतो. ड.पी. लॅन नुसार य ात नगररचना वभागाकडून 
अंमलबजावणी होत असते. महापािलकेची आर णे ता यात घे यासाठ  मागील काळात य  कमी 
पडले होते. भूसंपादन क न आर णे ता यात घेतली जायची. आर णे मो या माणात ता यात 
घेता आली नाह त. आर ण टाकले या जागा ५/१० वष झालीतर  ता यात घेत नाह त. यामुळे 
पयायाने या जागा मालकाने गरजेपोट  यां या जागा वक या. अशी अनिधकृत बांधकामे होऊन 
२५ ते ३० वष झाली आहेत. आज सांिगतले जाते, महापािलके या आर णांवर घर बांधले आहे. 
यातील मु य चूक कोणाची आहे. आर णे वेळेवर ता यात घेतली नाह त. या जागांकडे बघत 
बसणार आहोत का. या अडचणीवर काह  तोडगा िनघेल या ीकोणातून योगायोगाने टड आर ची 
क से ट आ यामुळे अनेक आर णे ता यात आलेली आहेत. क  सरकारने नवीन कायदा केला. 
यामुळे जिमन मालकाला डबल मोबदला ावा लागणार आहे. यामुळे नगररचना वभागासाठ  
.१०० कोट ंची जी तरतूद केली आहे ती पुरेशी पडेल असे वाटत नाह . येणा-या सुधार त 

अथसंक पात नवीन संधी िमळेल यावेळ  य  करावे लागले. जर शहराचा िनयोजनब  वकास 
करायचा असेल तर उवर त आर णे ता यात घेऊन भागातील नागर कां या अपे ा आहेत. 
वॉडातली आर णे वकिसत कर यासाठ , अपे ा पूण कर यासाठ  नगररचना वभागाला जा तीत 
जा त तरतूद ावी लागणार आहे. दसर  चूक आहे नकाशाु . मुळ नकाशा व आ ा केलेला नकाशा 
यात मुळात वसंगती आहे. नगररचना वभागात ुट  आहेत. नागर कांनी अिधकृत घर बांध या या 

ीकोणातून नगररचना वभाग मला न करावा लागणार आहे. पंपर  िचंचवड शहरात काम 
करायची प त अशी रा हली आहे. इतर महापािलकांम ये गेलाततर पंपर  िचंचवड महापािलकेत 
वरोधी प ा या नगरसेवका या वॉडातली कोणतीह  तरतूद अडवली जात नाह . सवाना व ासात 
घेऊन काम केले जाते. स ाधार  असलोतर  आप या सग यांना याचा अनुभव आहे. माझी सु ा 
ितसर  टम आहे. १२/१३ वषापवू  मी सु ा वरोधी प ात होतो. यावेळ  कोणी मा या वॉडातली 
तरतूद पळवली नाह . आ ह  सवाना व ासात घेऊन काम करतो. माझी वरोधी प ातील म हला 
भिगनींना वनंती आहे क , नागर कांनी आप यावर व ास टाकला आहे. आपण 5 वष एक त 
काम करायचे आहे. आपण न भांडता एकमेक ंना व ासात घेऊन काम केले पाह जे. पुढ ल ३ 
वषात वचार क न काम केले पाह जे.    
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला ६ तासांनंतर बोलू दे य़ामागे दोन 
हेतू असू शकतात. एकतर मी वैतागून िनघून जावे. दसरे असे असेल क  मला बोलायलाु  काह  
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िश लक राह नयेू . मा या आधी बोललेले ित आमदार मा.अ जतरावजी ग हाणे अितशय न , 
सो वळ, सुिश त, गोड सगळे गुण यां यात आले आहेत. मला या ठकाणी सु वात करावी लागेल 
क , डॉ. ीकर परदेशी यांनी हे बजेट तयार केले आहे. परंतू थायी सिमती चेअरमन यांनी हे बजेट 
वाचायचे असते. ते िमट ंग संपली तर  आले नाह त. यां या एका सद याने बजेट वाचले. यां या 
नावाचाह  नामो लेख झाला नाह . िशपायाचे नाव घेतले गेले. आप याला बजेट वाचताना घेतले 
गेले नाह . दसरे हणजे आयु  साहेबु , आपण या ठकाणी या कारे आला आहात. सग यां या 
मनात िच ह आहे. परदेशी साहेबांची बदली या कारे झाली आहे. पेपरम ये बात या आ या 
हो या. यात एक बातमी लोकस ा पेपरम ये आली होती, आपण मा.सुने ाताई पवार यां या 
मै णीचे पती आहात.  
 
मा.महापौर – वषयाला ध न बोला.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, पु हा बजेटचा संबंध या सग या गो ींशी आहे. भ व य 
यावर अवलंबून आहे. हणून आ हाला तेवढेच बोलणे गरजेचे आहे. िशवसेनेचे नाव काढले तर 
वाईट वाटत नाह . आ ा अ जतदादांचे नाव काढले तर वाईट वाटते. आमचा यां याशी पर चय 
नाह . आयु  साहेब या कारे इथे आले आहेत. परदेशी साहेब यां याबाबतीत या काह  गो ी 
झा या. यांनी शासनात चांगले काम केले. अनिधकृत बांधकामाबाबतीत यांनी सग यां याच 
भावनांबरोबर जो आदर अनादर केला. यामुळे सग यां या मनात यां याबाबतीत रोष िनमाण 
झाला. मा.आयु  साहेबांचे काम चांगले होते. पारदशक होते. मा  यांनी वकास कामांकडे दल  ू
केले ह  व तु थती आहे. जे हा येक नगरसेवकाचे भाषण बघालतर स ाधार  असेल वरोधी 
प ाचा असेल येकाला वकास कामे पाह जेत. सवानी खंत य  केली आहे. सिचन तडूलकर 
या माणे खूप चांगला बॅटसमन आहे. पण तो चांगला कॅ टन न हता. या माणे परदेशी साहेब is 

a best administrative, but not a good Commissioner.  या माणे कामकाजाचे िनयम असतात, 
बीपीएमसी ऍ ट असतो, मा.उ च यायालयाचे आदेश असतात. याचे तंतोतंत पालन होणे जेवढे 
गरजेचे असते. या माणेच उ म शासक, चांगला ऑ फसर तो असतो जो िनयम असताना 
यातून वाट काढनू , या िनयमांवर मात क न समोर या नगरसेवकाला समजावून सांगून या 

कामातून माग मण करायला हवे होत.े ते यांना जमले नाह . मी वैय क बोलते आहे. माझा 
नेहमी यांना वरोध राह ला. का वळ झाले या माणसाला जसे सगळे जग पवळे दसते. तसा 
परदेशी साहेबांना येक मनु य एकाच एँगलमधून दसत होता. येक अिधकार  यांना 
एकसारखाच वाटायचा. यामुळे कामावर ताण झाला पण काम करायचे राह ले. याचा शोध घेतला 
पाह जे. हे आमचे आकडे नाह त. हे लेखा वभागाकडून घेतलेले आकडे आहेत. यात २१ फे ुवार  
२०१४ पयत थाप य वभाग – ६५८ कोट  भांडवली खच अपे त असताना १९० कोट  दाखवतोय. 
व ुत वभागासाठ  ५८१ कोट  भांडवली खच अपे त असताना १६७ कोट  दाखवतोय. पाणीपुरवठा 
वभागासाठ  १६२ कोट  भांडवली खच अपे त असताना १६.२७ कोट  दाखवतोय. पी बजेटसाठ  
५४५ कोट  भांडवली खच अपे त असताना १०१ कोट  खच दाखवला जातो आहे. ९० कोट ंची 
िश लक पासून हे अंदाजप क सु  झाले असले तर या र कमा काय सांगतात. टडर ोिसजर 
उशीरा सु  झाली. याचे बील देणे आव यक आहे. आचारसं हता कोण याह  णी लागू शकते. 
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असे असताना आज हे बजेट मंजूर झाले नाह तर उ ा आचारसं हता लागली तर मग आमची पुढ ल 
कामे कशी होणार आहेत याचा खुलासा केला पाह जे. या गो ींवर चचा होते. बजेट हणजे काय. 
जसे घर चालवतो. घराला एक म ह याच े बजेट लागते. इ कम, यापुढे होणारा खच मुलभूत 
सु वधा पा यापासून, साफसफाई पासून ाधा याने या गो ी के या पाह जेत. यावर खच केला 
पाह जे. टॉयलेट लॉ स नाह त. नगरसेवकाची ब ब आहे. ५ वेळा िनवडून आले या नगरसेवकांची 
पण हच ब ब असेल तर शासना या काय मतेचा हा िन त वषय आहे. म हला बालक याण 
वभाग असेल इथे वारंवार या अडचणी येतात. ३२.४४ कोट ंची तरतूद असताना ३ कोट  फ  
खच दाखवतो आहोत. याचा काय खुलासा आहे. आपण तर  खुलासा केला पाह जे कंवा 
वभाग मुखांनी तर  केला पाह जे. मागासवग य योजनेसाठ  २.७२ कोट ंची तरतूद आहे. फ  ३१ 
लाख इतक  र कम खच झाली आहे. अपंग क याणकार  योजनेत २.८० कोट  तरतूद पैक  १.७३ 
कोट  इतके खच झाला आहे. बाक  सव योजनांबाबत पूण ऊहापोह झाला आहे. स लागारां या 
चुक या स यामुळे बंद पाईप योजना २००८ ला सु  झाली. ३५८.६२ कोट  खच अपे त 
असताना आजह  योजना सु  क  शकलो नाह  तर हा खच ५५० कोट ंवर जाणार आहे. ए ककडे 
पैसा फुकट जा याचा हा माग आहे. दसर कडे वॉडात एक हजार पये सु ा आणू शकत नाहु . ह  
वसंगती आपण काढली पाह जे. ह  वसंगती काढ यासाठ  इ वल बजेट टू ऑल वॉडस असे केले ्
पाह जे. मा या शेजार ल ािधकरणा या वॉडात मा.आर.एस.कुमार सारखे नगरसेवक ४/५ वेळा 
िनवडून आले आहेत. ािधकरणात काम करायला जागा नाह . सगळ  कामे पूण झाली आहेत. मग 
दसर कडे नवीन गावांत कामे होत नाह तु . ितथे कामे पूण झाली पाह जेत. याचा अथ इथे कामच 
करायचे नाह  का. आम या ािधकरणासार या वकिसत भागातून सग यात जा त टॅ स पेअर 
आहेत. अंतगत र यांचे दर वष  डांबर करण करावे लागते. लाखो पये खच करावे लागतात. 
यां या येणा-या बजेटमधून यां या ह का या बजेटमधून अंतगत र ते िसमटचे केले गेले तर 

दरवष  होणारा खच वाचणार आहे. ए ककडे िसमटचे र ते व दसर कडे र याला ड यूबीएम सु ा ु
नाह . यावर वचार हायला पाह जे. नवीन गावांसाठ  िन तपणे जा त बजेट ा. ब-याच 
नगरसेवकांनी आयु  साहेबांना आमं ण दले आहे. परदेशी साहेबांना देखील दले होते. ते आले 
नाह त. जे हा आपण बघाल ते हा आम याकडे एक हण आहे नद या आ याड व नद या 
प याड. मग नद या आ याड व नद या प याड कोण आहेत याची नीट मा हती या. या या 
ठकाणी होणारा वकास, सभोवताली रा हलेला वकास याची कुठेतर  सांगड घालावी लागणार आहे. 
मा.अ जत ग हाणे एकदा डॉ. ीकर परदेशी यांना िचडून हणाले होते, तु हाला िनवडणूक लढायची 
आहे का. पण तशी व तु थीतीच यांनी िनमाण क न ठेवली होती. सारथीसारखा चांगला दसरा ु
उप म महारा ात नाह . महापािलकेचे नाव रोषण झाले आहे. पण याचे ददूव असे झाले क , 
नगरसेवकांनी लेखी त ार  आयु ांकडे के या हो या तर  यांचे काम झाले नाह . पण सारथीवर 
नागर कांनी त ार केलीतर काम लगेच झाले. यातून िनवडून आले या नगरसेवकाचा अनादर होतो 
आहे. यांनी दले या त ार वर यां या मनात शंकेची पाल चुकचुकते. वतः सारथीवर कं ले ट 
पुर  करायला यां यात कुठेतर  लोक यतेची आस दसून आली. आयु  साहेब, जे हा सारथीम ये 
महापािलके या सु वधां यित र  उ प नाचा दाखला, रेशन काड इ. चांग या सोयी िन तपणे 
के या. परंतू हा जो दजाभाव आहेु . सग यांना एकाच नजरेतून बघायची यांची ी होती. आकस 
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होता. ऐक व मा हती होती. मनात एक िभती होती. आता हे आचारसं हतेचे वष आहे. आपण 
या ठकाणी आलात आ ण ९० दवसांची आचारसं हता लागणार आहे. लोकसभा िनवडणूक यानंतर 
वधानसभेची आचारसं हता लागणार आहे. आज शासक य मा यता गृ हत ध न संबंिधत वभाग 
यांना िन वदा काढायला सांगीतले नाह तर उ ा आचारसं हता लाग यावर ह  कामे अडकू शकतात. 
नंतर पावसाळा येतो आहे. पुढ ल वष  आ ह  तुम यावर याच कारे ब ब िन तपणे मा  शकतो. 
हणून सूचना अशी करतो क , कामांना व रत सु वात केली पाह जे. आ ा मा.िसमाताई सावळे 

यांनी उ प नाचे ोत वाढवले पाह जेत यासाठ  खूप चांग या सूचना के या आहेत. 
लोक ितिनधींचे हे कामच आहे. आ ह  प लक बॉड  हणून काम करतो. ट  हणून काम 
करतो. सद यांनी सं थेची जबाबदार  घेतली पाह जे. आ ह  केले या सूचनांचा अंतभाव बजेटम ये 
करणार आहात का. हा मह वाचा वषय आहे. आपण उ ाटनांवर जयं या, पु यित यांवर लाखो 
करोडो पये खच करतो. फूल न फूलाचा खच मोज यासाठ  सु ा कायदा आहे. आपण पु पगु छ 
वकत घेतो व आप याच लोकांना देतो. यासाठ  लाखो पये खच करतो. बार कसार क गो ी 
आहेत. यावर देखील वचार केला पाह जे. हॉकर झोनवर गेले १० वषापासून चचा करतोय. परंतू 
अजूनह  ते उपयु  झालेले नाह . अनिधकृत टप-यांमधून भुईभाडे सु  केले असतेतर उ प नाचे 
ोत वाढले असते. आ ह  आयु  साहेबांना सांिगतले होते, अनिधकृत टप-यांचे सव ण करा. 
यां यावर टॅ स लावा. पण यांनी आ या आ या टॅ स लावायचेच बंद केले. नंतर परत यांनी 

कुणी सांिगतले का यांना वाटले यांनी सव ण क न एका घरावर दसरा मजला बांधला असेल ु
तर याला नवीन िमळकतीत धरले होते. एमआयड सी या जेव या कंप या आहेत. यात साईडला 
शेड मारलेले आहेत. या शहरात ४ सं था काम करतात. महापािलका, एमआयड सी, हाडा व 
ािधकरण. चार िनयमांम ये कामकाज वभागले गेलेले आहे. यामुळे अित मणांवर कारवाई 

करताना कोटा या आदेशा माणे झट यात महापािलकेत कारवाई केली जाते. तेव या माणात 
एमआयड सीम ये कारवाई होत नाह . ािधकरणात होत नाह . असा दजाभाव ामा णक टॅ स ु
पेअसवर िन तपणे झाला आहे. या या सूचना स मा.सद यांनी द या आहेत, या मी र पट 
करणार नाह . महापौर साहेब, आप याकडून हा व ास पाह जे क , या या घोषणा 
शा तीकराबाबत मा.अ जत ग हाणे यांनी के या. पूव या िमट ंगम ये यावर सद य बोलले. आता 
येणा-या िनवडणूक चे वष आहे. जुलैपासून घोषणा चालू झा या आहेत. ग लीबोळात घोषणा 
करतोय. असे होऊ नये क , ह  घोषणावार  फ  िनवडणूका होईपयत शा तीकर गोळा करायला 
दरंगाई हावी व िनवडणूक झा यानंतर शा तीकर याजासह त वसूल करणार असालतर यासाठ  
तु हाला पूणपणे जबाबदार ध . तु ह  खुलासा केला पा हजे. या माणे सूचना मांडली आहे. ते 
श य आहे का. शा ती कराबाबत जो ित पट अ यायकारक दंड लावला आहे. यात सवलत    
िमळणार आहे का. नाह तर तु ह  मार यासारखे करायचे यांनी रड यासारखे करायच.े हा सगळा 
ामा होईल. नंतर येणा-या काळात नगरसेवकांना त ड ावे लागणार आहे. यापूव  शासनाने यापूव  

ठराव वखंड त केला होता. याचे सु ा खुलासेवार सांगावे. इथे सांगता आले नाह  तर  याचा आपण 
उ ा खुलासा केला पाह जे. नुसतेच घोषणांनी जमणार नाह  याची न द आपण घेतली पाह ज.े 
मा.डॉ. ीकर परदेशी यांनी मेड कल कॉलेज वायसीएम म ये मो या माणात िमट ंगज घेऊन ्
ोजे ट सु  केला होता. क  सरकारकडे या कोसची परिमशन लं बत आहे. या ोजे टचे पुढे 
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काय होणार ते होणार का नाह  याचा खुलासा झाला पाह जे. जे चांगले उप म आहेत, जे 
िन तपणे सु  राह ले पाह जेत असे आमचे सग यांचे मत आहे. या ठकाणी अनिधकृत 
बांधकामाचा मह वाचा वषय सग यांनाच भेडसावतोय. यासाठ  डॉ टरच होते परदेशी साहेब.  
हणजे कॅ सरसाठ  जे इंजे शन असायचे तेच इंजे शन ताप, सद , खोक यावर देखील असायच.े 

ह  व तु थती आहे. ते वाईट आहे, चांगले आहे. एखादा पेश ट यां याकडे गेला तर तेच 
इंजे शन असायच.े पेश ट गेला नाह तर  पेश ट या घर  जाऊन इंजे शन दले होते. आ हाला जो 
थंड  ताप अनिधकृतमुळे आला होता. या याकडे ल  गेले नाह . मा.उ च यायालयाचा िनकाल 
असतो तो संपूण रा याला लागू पडतो. परंतू पंपर  िचंचवडमधील काह  नागर क कोटात गे यामुळे 
इथे अडचण िनमाण झाली आहे. आप य़ाला या काटेर  मागाव न आप याला जायचे आहे. जेवढे 
क  नका हणणार, तेवढे करा असेह  हणणार. तुमची काटेर  वाट सु  झाली आहे. यात काह  
गो ी लअर राह या पाह जेत. आ ह  सं येनी कमी आहोत. पण मी वतः या गो ीवर 
भांडणार आहोत. फम राहणार आहोत. याचा सु ा महापौर साहेब, आयु  साहेब आपण गांिभयाने 
वचार करावा.  

 
मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सद य तसेच स मा.प कार 
बंधूभिगनी आज ३२ वे अंदाजप क या ठकाणी सादर केलेले जवळपास ११६० पानी अंदाजप क या 
ठकाणी थायी सिमतीकडून मा.महापािलका सभेकडे आलेले आहे. खरे तर या महापािलके या 
सभागृहाम ये जवळपास अनेक वष मंजूर  देत असून या रकमा िन वदा येम ये सािमल होत 
नाह . गे या वषभरा या कालावधीत उपसूचनांचा पाऊस पडला जातो. उपसूचना ाहय धरली जाते. 
उपसूचना ाहय धर यासाठ  आयु ांना ेशर दले जाते. व या सभागृहाम ये स ाधार  प ाकडून 
उपसुचनां या मा यमातून शहराचा वकास केला जातो. अनेक सद यांनी सांिगतले क , एका 
विश  भागाचा वकास होतो. व हा वकास एवढयासाठ  होतो याला शासन जबाबदार आहे. 
गे या वषभराचा जर कालावधी पा हला तर गे या वषभराम ये पाचशे ते सातशे कोट  पयां या 
उपसूचना द या आहेत. मा.आयु  साहेब आता या सभागृहाम ये बोलत असताना अनेक 
सद यांनी सांिगतले क , वकास कामे झाली नाह . वकासा या बाबतीत महापािलकेत मंजूर  
िमळून देखील अनेक िन वदा या झाले या आहेत. मा.आयु  साहेब मी एक मा हती माग वली 
होती. याची जवळपास ५९२ कोट  पयाची तरतूद होती. आ ण य ात २४/२/२०१४ रोजी काम 
झाले. २०४ कोट  पयाचे काम झाले. मा.आयु  साहेब ह  जर सगळ  आकडेवार  पा हली तर ३४३ 
कोट  पयांची तरतूद होती. परंतू ९७ कोट  पयाचे काम झालेले आहे. सांगायचे ता पय हणजे 
जे बजेट केले व या बजेटसाठ  तरतूद ठेव यात आली ती य ात काम होत नाह . आजह  
विश  कामाकडे ल  दले जाते. आज महापािलकेची प र थती चांगली आहे. मा.आयु  साहेब 
आज ७४१ कोट  ९३७ पये बॅल स आहे. तसेच ८२ कोट  ९५ लाख ५९ हजार ६५१ पये 
डपॉ झट ठेवी केले या आहेत. मा.आयु  साहेब महापािलकेचा खच करताना बँका नाह , सं था 
नाह . महापािलके या योजनां या मा यमातून येक नागर कांना याचा लाभ िमळाला पा हज.े 
पण मा.आयु  साहेब काय प र थती आहे स याची. गे या सहा म ह याम ये िन वदा या 
झाली. या ठकाणी आयु ांचा गवगवा झाला. मला वाटते आपण सोळावे आयु  आहे. या पंपर  
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िचंचवड महानगरपािलकेचे नगरसेवक आर.एस.कुमार व गौतम चाबुक वार या ठकाणी आहेत. 
जवळपास मी बारा आयु  पा हलेले आहे. व या बारा आयु ांचा कारभार पा हलेला आहे. परंतू या 
कारभारा या बाबतीत कुणाला दोष देणार नाह . या महापािलकेत आयु  आ यानंतर या 
आयु ांना मना माणे कारभार क  देत नाह . जर  चांगले काम कर याची इ छा असेल, चांगली 
भावना असेल तर  मना माणे कारभार क  देत नाह . पण भ व याम ये काम करताना चांगले 
काम केले तर प र थती चांगली राहणार आहे. तु हाला तुम या मना माणे कारभार करावा 
लागेल. परदेशी साहेबांनी यां या मना माणे कारभार केला. यांना यो य वाटले तसा 
महापािलकेचा कारभार केला हे सांगतो. आिशष शमा चार वष महापािलकेचे आयु  होते. यांनी 
यां या मनासारखा कारभार केला. तर  देखील काय ाचे उ लंघन केले नाह . आजह  या 

महापािलकेत काम कर त असताना ेशरने काम करावे लागणार आहे. हणून तु हाला काम कर त 
असताना खूप दर ीने काम करावे लागणार आहेू . या महापािलकेतील प र थती फार वेगळ  आहे. 
ामीण भागात या सद यां या अनेक माग या आहेत. समा व  गावांनी माग या के या आहेत. 
यांना रा यशासनाने टॅ स केला. जवळपास बावीस कोट  टॅ स माफ केला. व जवळपास चाळ स 

कोट  . बाक  आहे. मी सु वातीला सांिगतले शहरातील कारभार कर त असताना दडपणाखाली 
कारभार क  नका. या महापािलकेत करदाता हणून जो आहे या करदा याला याय िमळाला 
पा हजे तो ामा णकपणे कर भरतो. आ ण जो कर बुड वतो, जो कर चुक वतो याचे घरापुढे बॅ ड 
वाजला पा हजे. आयु  साहेब खरच याचा बॅ ड वाजला पा हजे. जो ामा णकपणे कर भरतो तो 
ामा णक करदाता आहे. जो करदाता कर भरतो याचा देखील मान ठेवला पा हजे. जो कर 

चुक वतो तो कर बुड वत असतो. तो महापािलकेला कर भरत नाह  याला देखील शासन िमळाले 
पा हजे. हे महापािलकेला कळले पा हजे. ह  चांगली योजना होती. जो कर भरत नाह  याचा कर 
वसूल झाला पा हजे. मा.आयु  साहेब या महापािलकेचा संपूण कारभार होत असताना काह  गो ी 
ल ात घेत या पा हजे. या महापािलकेम ये पु यितथी, जयंती, सां कृितक काय मासाठ  
कोटयावधी पये खच केला जातो. वशेष हणजे काह  बाबतीत खच केला पा हजे. परंतू काह  
खचाची काटकसर  केली पा हजे. गे या अंदाजप काम ये तरतूद होती. आता दोन कोट  पं याह र 
लाख पयाची तरतूद आहे. नगरपािलकेची ९० लाख पये तरतूद आहे. या चौकांम ये सीसीट ह  
बस वणेचे पोलीस यं णे ारे करणार होते यासाठ  २ लाख ६६ पयाची तरतूद आहे. मा.आयु  
साहेब या सभागृहात सीसीट ह  वर अनेक वेळा चचा झाली. या महापािलका े ाम ये काय ाचे 
उ लंघन होऊ नये या ीकोनातून सीसीट ह  बस वले पा हजे. गे या वषाम ये तरतूद होती ती 
खच  का पडली नाह . जर तरतूद खच  पडली नसेल, सीसीट ह  बस वले नसेल तर आयु  साहेब 
आपण सु दा गांिभयाने पा हले पा हज.े आ ह  खच करतो. खच कर त असताना या 
महापािलके या े ाम ये पीएमपीएमएल पीसीएमट  व पीएमट  चे एक करण होऊ नये अशी या 
महापािलके या सभागृहाम ये भूिमका बजावली होती. कती वेळा सांिगतले या महापािलकेम ये 
पीसीएमट  आ ण पीएमट चे एक ीकरण क  नका. आ ण जवळपास यासाठ  दोनशे कोट  पये 
खच केल.े आिशष शमा असताना गे या तीन वषा या अंदाजप काम ये सांिगतले होते व यांना 
३५ कोट  पये दले होते. आ ण ३५ कोट  पये द यानंतर या अंदाजप काम ये तरतूद आ ह  
ठेवणार नाह  आ ण इथून पुढे आपली जबाबदार  संपली, ती इथून पुढे दड वष. आ ण शासनाने 
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सांिगतले इथून पुढे यांना पैसे दयायचे नाह . आज जवळपास ४० कोट  पयांची अंदाजप काम ये 
तरतूद आहे. ८२ कोट  पयाची तरतूद होती. आ ण मला वाटते आयु  साहेब हा  शासनाचे 
वतीने सभागृहाची दशाभूल करतात. या दो ह  सं था एक  के यानंतर याचा लाभ नाग रकांना 
होणार आहे. पण तो आज लाभ होत नाह . सु वधांचा लाभ होत नाह . व नाग रकांना सु वधा 
िमळत नाह . आज सु दा नाग रक उ हाम ये बस टॉपवर थांबतात. बस टॉप नीट नाह . 
बीआरट साठ  २५ कोट  पयांची तरतूद केली. यात कुणाचे भले होणार आहे. मी या ठकाणी 
सांगतो या या बस टॉप होणार आहे यामुळे र ता ॉस करता येणार नाह . या ठकाणी अपघात 
हो याची श यता आहे. आ ण हणून आयु  साहेब आपण या सगळया बाबतीम ये 
अंदाजप का या बाबतीत िनणय घेत असताना मूळ जो हेतू आहे, मूळ जे कारण आहे यापासून 
आपण दर जातोू . आज महापािलके या भूसंपादनासाठ  १०० कोट  पयाची तरतूद केली आहे. 
याम ये येक भागांम ये एक डांगण, एक उ ान असावे व याचे भूसंपादन करता येईल. हे 
भूसंपादन के यावर कमीतकमी या भागातील नाग रकांना डांगण, उ ान असावे. परंतू गे या 
दोन वषाचा कालावधी पा हला. भूसंपादनच झाले नाह . ाऊंड या संदभात मी जाणार नाह . जागा 
ता यात घेऊन ाऊंड कर याचा िनणय घेतला पा हजे. मा.आयु  साहेब या अंदाजप काम ये बंद 
पाईप योजनेची ३१० कोट  पये तरतूद आहे. आं  धरणातून पाणी घे यासाठ  रा यशासनाने 
परवानगी दलेली आहे. परंतू माझा उलट  आहे क , यासाठ  महापािलकेचे कोटयावधी पये 
अडकून आहे. यायाठ  महापािलकेने ठेकेदाराला, आपणाला माह त नाह  हणून पु हा उजळणी 
करतो. या बंद पाईप योजने या बाबतीत सवािधक वाटोळे केले असेल तर आयु  बंड यांनी केले. 
काम कर याचा मोह यांना आवरला नाह . आ ण योजनेचे वाटोळे कर याचे काम बंड या चार 
वषा या कालावधीत झालेले आहे. आ ण हणून यावेळेस बंद पाईप योजना ह  सभागृहात आणली 
होती. यावेळेस ठामपणे वरोध केला होता. आ ण सांिगतले होते.  जोपयत जागेचे ए वीजीशन 
होत नाह  तोपयत तु ह  िन वदा या क  नका. िन वदा येची घाई के यानंतर िन वदा 
काढली. संबंिधत ठेकेदार यांना बंद पाईप योजनेम ये ९५ कोट  पये आपण आजपयत संबंिधत 
ठेकेदाराला दले आहे. हा कुणाचा पैसा आहे. हा सामा य जनतेचा पैसा आहे. आपण कोण या 
कारे कारभार करता. अंदाजप कात अिधका-यां या िश णासाठ  तरतूद ठेवली आहे. अिधका-

यांनी िश णाला जावू नये या वचाराचा मी नाह . ते दौरा क न आ  यावर महापािलकेला फायदा 
कती िमळाला. िश णाचा लाभ महापािलकेला कती झाला हे बिघतले पा हजे. या अिधका-यांनी 
दौरे केले, यांचे िश णासाठ  महापािलकेने खच केलेला आहे. या अिधका-यांनी महापािलकेस 
स लागारासाठ  कोटयावधी पये खच केले आहे. कोटयावधी पयांची बचत न करता खच केले 
आहे. एलबीट  वभाग हा उ पा नाचा ोत आहे. एलबीट बाबत अनेक सद यांनी सांिगतले आज 
महापािलकेचे अंदाजप क कर त असून गे या वष या खचाचे िनवेदन आहे. आ ण या वषाचे 
िनवेदन दले आहे. मा.आयु  साहेब या अंदाजप काम ये फ  आकडे बदलेले आहे. ह  आकडेवार  
अनेक वष पाहत आहे. ह  आकडेवार  पाहात असताना व अंदाजप कावर बोलत असताना 
अनेकवेळा आकडेमोड करतो. पण य ात दसून मा  येत नाह . आ ण ते मा यासार या ते 
अनेक सद यांचे मत आहे. यावष  १०५० कोट  पये उ प न अपे त धरले आहे. १०५ कोट  पये 
कमी पडलेले आहे. एलबीट  वसुल केली. आकडेवार म ये कमी झाले असले तर  करसंकलन 
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वभागाचे उ प न वाढणार आहे. ते उ प न चार कोट  पये उ प न झाले आहे. गे या वष  २५० 
कोट  पये धरले होते. ३९० कोट  पये उ प न िमळाले होते. शा ती कर शासनाने लागू गेला. ते 
उ प न ८२ कोट  पये उ प न िमळेल. शा ती कर कोणी लागू केला, २९ डससबर २००८ म य 
रा यशासनाने शा ती कर लागू केला. रा यशासनाने लागू के यानंतर जी.बी.म ये घेणार. २००० 
पासून शा ती कर वसूल करतो. गे या वष  शा ती कराबाबत या महापािलके या सभागृहाम ये 
ठराव झाला. ती बातमी वृ प ात छापून आली. शा ती कराबाबत सभागृहाम ये दशाभूल करतात. 
वृ प ाम ये शा ती कर घेऊ नये अशा शा ती कराबाबत बात या छाप या. या महापािलके या 
सभागृहात शा ती कर घेऊ नये हणून रा यशासनाकडे प  पाठ वले. आ ण शासनाने तो नामंजूर 
क न २००६ पासून मंजूर करावा असे डायरे ट महापािलकेला प  पाठ वले. चुक चे स ले 
सवसामा य माणसांपयत जातात. रा यशासनाने शा ती कर लागू केला. आ ण जोपयत 
रा यशासन शा तीकर लागू कर त नाह , तोपयत रा यात शा ती कर तसाच लागू राहणार.  
सात याने वृ प ात या बात या येतात. दोन ट के वसूली करणार आहे. यांना सवलत िमळणार 
आहे. रा यशासनाने नाग रकां या बाबतीत गजनी प चरसारखे दले आहे. ामु याने या ठकाणी 
असे िनणय देतात. या कारात महापािलकेत नाग रकांना िचरड याचे काम होत आहे. मत वाह 
होत आहेत. ेनेजबाबत नीताताई पाडाळे यांनी यां या भाषणात सांिगतले आहे. ेनेज शु द करण 
होत नाह . ेनेज लाईन केली आहे. े नेज कर ता १८ कोट  पये २ लाख पये खच केला आहे. 
या ेनेज लाईनची काळजी आपण घेत नाह .  आज महापािलके या जागेत नद पा ाचे िन मे 
ेनेज आहे. २७ क.मी.पयत ेनेज आहे. ेनेजचे पाणी फ टर करतो. परंतू आयु  साहेब हे फ  
कागदावर दसते. पवनानद , इं ायणी नद , मुठा नद  ह  गटरगंगा झाली आहे. खच झाला 
या माणे आ हाला उ प न िमळाले पा हज.े सवसामा य माणसाला कर लावला आहे. सवसामा य 

माणसाला वेट स धर याचे काम कर त आलो आहे. हणून आयु  साहेब मला ामु याने सांगायचे 
आहे हे सव कर ामु याने या माणसांकडून घेत असताना यां या या गरजा आहेत, यां या 
या त ार  आहेत यांचेकडे आपण दल  करतोु . ह  व तू थती आहे. आताच सांिगतले आहे हे 

अंदाजप क मांडत असताना आयु  साहेब ३४०० कोट  पयाचे अंदाजप क करत आहे. आ ण हे 
अंदाजप क करत असताना अ,ब,क,ड, इ व फ अशा सव भागवाईजचे अंदाजप क केले आहे. अ 
भागाकर ता जवळपास ३३ कोट , ३० कोट , ४० कोट  पये ामु याने भागांना दले आहे. 
याम ये थाप य वषयक कामा या कती िन वदा द या हे कधी पा हले का तु ह . मा.आयु  

साहेब चार चार म हने िन वदा या चालते. कशाला लागतात चार चार म हने. जर तु ह  यांना 
अिधकार दले, अिधकाराचे वाटप केले. आज १०० कोट  पयांचा बोजा महापािलकेवर झालेला आहे. 
कशासाठ  हे केलेले आहे. सुरळ त काम हावे हणून, पण होते का ते काम. आयु  साहेब सुरळ त 
काम होत नाह . काम होत असताना सवसामा य माणसाला हेलपाटे मारावे लागतात. फ  चकरा 
मारा या लागतात ह  प र थती आहे. आज जी उ प नाची साधने आहेत ती बांधकाम वभाग 
असेल, करसंकलन वभाग असेल, परवाना वभाग असेल, यांचेकडे उ प नाचे साधन आहे. या 
साधनांम ये आपण जा त वेळ दला पा हजे. आ ह  पाणीप ट या संदभाम ये सात याने सांगत 
आलो आहे. येकजण या ठकाणी १०० ट के पाणी वापरतो. पाणी येत नाह  अशातला भाग नाह . 
याने कुठून तर  नळ चो न घेतलेला असतो. परंतू महापािलकेम ये आयु  ड गीकर असताना 
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सांिगतले होते. यांनी एक योजना राब वली होती ती हणजे नळ शोधायचे. व याला देखील पाच 
कोट  उ प न िमळाले होते. करसंकलन या बाबतीत जो शा ती कर लागू झाला. गे या पाच गे या 
पाच वषापासून मी ओरडतो. शमा साहेब होते त हापासून सांिगतले होते. तु ह  या िमळकती सोडा, 
लोकांनी घरे बांधलेली आहेत, ह  महापािलकेची जबाबदार  आहे. या िमळकतीची न द करायची. 
लोक का तयार न हते या िमळकतीची न द करायला, कारण आपलीच लोक सांगत होती पाच 
हजार दया न द कर त नाह . हा आपला स ला आहे. आता तो स ला महागात पडलेला आहे. 
या ठकाणी कर नाह . परंतू या ठकाणी बांधकाम झालेले होते. पाणी वापर त असेल तर यांचे 
सगळया बांधकामाचे १०० ट के यांचेकडून कर वसूल करा. गे या दहा वषापासून आ ह  सांगतो. 
िमळकत कराम ये पाणीप ट  घेतली पा हज.े पुणे महापािलका िमळकत कराम ये पाणीप ट  एक  
करते. अनेकवेळा सांिगतले आपलेकडे पुणे महापािलकेसारखे कामकाज सु  करा. पण काय कारण 
आहे हे आ हाला कळले नाह . पा याचे समान वाटप झाले पा हजे. बंड साहेब आयु  हणून 
आ यानंतर यांनी २४ तास पाणी येणार असे सांिगतले. व यावेळ  टँकरवर खच होत होता द ड 
कोट  ५० लाख पये झाला होता. व ५२ कोट  पयांचे पा याचे मीटर बस वले होते. समान पाणी 
वाटप करावे, यासाठ  सगळया यं णा राब व या. पाणी यावे हणून सगळे यं णा राब वली. पण 
आजह  काह  भागाम ये फ  एक तास पाणी येते. काह  भागात २४ तास पाणी येते. गे या २० 
तारखे या िम टंगम ये २४ तास पाणी दे यासाठ  ताथवडे वभागाला पाणी दे यासाठ  परत एकदा 
वषय मांडलेला आहे. माझे तु हाला जा हरपणे सांगणे आहे क , चंड माणाम ये आपण २४ 
तास पाणी देऊ शकणार नाह . गॅरंट  देऊन सांगतो क , २४ तास पाणी देऊ शकत नाह . जर 
महापािलकेने २४ तास पाणी दले तर मी नगरसेवक पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. हे जा हरपणे 
सांगतो. का सांगतो तर २४ तास पाणी देणार हे गेले दहा वष ऐकतो. आ ण हे दहा वष ऐकत 
असताना यासाठ  १०० कोट  पये खच केले आहे. पण २४ तास पाणी िमळाले नाह . मा या 
भागात तर दोन तास पाणी येत नाह . ५७ पा या या टा या बांध या. १६, १७ पा या या 
टा याम ये पाणी आहे. माझा उलट  आहे क , पाणी पुरवठयाचा जो कोणी अिधकार  असेल, 
स लागार असेल यांनी स लागारावर १०० कोट  पये खच केले. जर  ते स मानाने मोठे असतील, 
िश णाने कमी असतील तर  ते महापािलकेचा कारभार क न मोठे झाले. या महापािलके या 
सभागृहात अनेक वेळा सांिगतले. हे असे केले पा हजे, ते तसे केले पा हजे. परंतू आपले हे ान 
आहे ते पु तक  ान आहे. वकाऊ आहे. पु तक  स ला देतात. माझी या सभागृहाम ये बजेट या 
अनुषंगाने मागणी आहे. मा.आयु  साहेब स लागाराचा स ला तपासून पाहा. यांचा वाथ आहे 
का? यांची ट केवार  कती आहे हे तपासून नीट पाहा. स ला िन त या. स ला घेऊ नये या 
मताचा मी नाह . जर चांगली मा हती िमळत असेल तर िन तपणे आपण स ला घेतला पा हजे. 
मा.आयु  साहेब काह  ठकाणी उ प नाची साधने आहेत. उ प नाचे ोत आहेत. याची तपासणी 
केली पा हजे. आ ण ह  तपासणी करत असताना आपण एक गो  ल ात घेतली पा हजे. आपण या 
महापािलकेत काम कर त असताना आपण आिथक बचत कशी होईल या अनुषंगाने देखील वचार 
केला पा हजे. शेवट  आपण महापािलकेत आ यानंतर प ह यांदाच आयु  हणून अनुभव दांडगा 
आहे. इथपयत मा हती घेतली. परंतू या महापािलकेत काम कर त असताना भ व यात पाणी 
पुरवठया या बाबतीत आपण जे उ प न करतो तेवढे होत नाह . आपण पाणी पुरवठयावर कती 
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खच करतो. हे या अंदाजप कात प  आहे. आ ण मग एवढया मोठया माणावर खच कर त 
असेल तर आपण आयु  साहेब पा हले पा हजे. आपण चांग या प दतीचे पाणी दले पा हजे. 
आपण चांग या तीचे पाणी १०, १५ पयाला वकत घेतो. व या सव बार क सार क गो ीचा 
आपण वचार केला तर आपण चांगले काम क  शकतो. मा या मा हती माणे अनिधकृत 
बांधकामाचे दहा कोट  पयांचे उ प न वाढेल. आ ण हे उ प न वाढत असताना आपण जो खच 
करणार आहे, या खचात देखील काटकसर केली पा हजे. आपण वै कय वभागावर मोठया 
माणावर खच करतो. आ हाला डॉ टर आयु  िमळाले. जे डॉ टर येतील ते यांचे नजरेने 

पाहतात. डॉ.आयु  यांनी सांिगतले महापािलकेचे भोसर  येथे हॉ पटल करायचे. स.नं.९ म ये 
पा कग करायचे, आकुड म ये हॉ पटल करायचे. पण आयु  साहेब कती खच होतो हॉ पटलवर. 
जवळपास वै कय वभागावर मोठया माणावर खच होतो. १०० कोट  पये खच होतो. आता तो 
जवळपास वै कय वभागावर ४५ कोट  खच केलेला आहे. जवळपास ८०, ८५ कोट  पये खच 
वाय.सी. एम. हॉ पटलवर होतो. मला उलट  पडला आहे. जर या महापािलका े ात एखादा 
माणूस आजार  पडला व याचा आरो य वभागावर खच करतात. आरो य वभागावर १०० कोट  
पये खच करतो. आ ण मग त ार  येतात. पवना नद , मूळा नद , इं ायणी नद  यांचे पा  
व छ करावे. डास म छरांचा ास होणार नाह . यावर आरो य वभागाने खच केला तर हा खच 

कमी होईल. एक कडे आरो य वभाग बचत करतो. जर आप याला खच कमी करावयाचा असेल 
तर या शहराम ये आरो य चांगले रा हले पा हज.े कचरा उचलला पा हजे. नद च ेपा  चांगले रा हले 
पा हजे. अशी ह  आपली संक पना आहे. याला मी पा ठंबा देतो. आ ण ह  संक पना चांगली 
असताना ामु याने मा.आयु  साहेब वै कय वभागावर खच कर त असताना सहा कोट  सोळा 
लाख पये कोसवर आपण करतो. शासक य योजनेम ये १ कोट  पये खच केले आहे. कुटंुब 
िनयोजनासाठ  दोन कोट  साठ लाख .खच केला जातो. मी औषध खरेद चे सांगत नाह . यासाठ  
जवळपास १२, १३ कोट ची तरतूद आहे. मा.आयु  साहेब मला एवढे सांगावयाचे आहे क , या 
कारणासाठ  हा खच कामी येणार आहे याकडे बारकाईने ल  दले पा हजे. शासक य योजना 
असतील याची अंमलबजावणी करावी. शासक य योजना असतील तर शासनाने आप याला फ  
गाईडलाईन द या. आ ण हणून या योजना कराय या असे मा  होता कामा नये. आपण सुलभ 
प दतीने सुलभ शौचालय साफ सफाई करणे. मी अनेक वेळा सांिगतले आपण रा यशासनाम ये 
कारभार केलेला आहे. रा यशासन एक कडे योजना करते. आपण या योजनाम ये हागणदार  मु  
शहर करायचे. या महापािलके या े ाम ये जेवढया मशानभूक  आहे या मशानभूमीचा प रसर 
पा हला तर अितशय दगधी आहेु . ठरा वक मशानभूमी सोड या तर या मशानभूमी अितशय 
अ व छ आहे. या ठकाणी अं य वधीला गेलो क , नरकात गेलो क  काय अशी प र थती 
िनमाण होते. या ठकाणी महापािलकेचे शौचालय आहे काय? आपण या ठकाणी वॉचमनवर 
अंदाजप कात तरतूद ठेवली आहे. काह  ठकाणी महापािलकेचे असणारे शौचालयात नाक ध न 
जावे लागत.े का ह  प र थती िनमाण झाली? का हे होत आहे? याकडे कोणी बारकाईने पाहते का? 

या ठकाणी मशानभूमी जवळ नद चे पाणी असते याला कोणी हात पण लावत नाह . एक कडे 
शासना या हागणदार  मु  गांव करायचे आ ण दसर कडे िचंचवड येथील चाफेकर चौकाजवळ ु
ए ो या बाजूला एक झोपडप ट  आहे. या झोपडप ट या बाजूला नाग रकांना तेथे शौचालय 
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नाह  यांना शौचालय बांधा. नाग रकांना सु वधा देणे हे देखील पा हले पा हजे. ह  आपली 
जबाबदार  आहे. एक कडे आपण सांगतो क , शहर व छ करायचे आ ण दसर कडे ामु याने ु
दल  करतोु . आयु  साहेब कच-यावर आपण कोटयावधी पये खच करतो. काह  भागात         
कच-यासाठ  कंुडया आहेत. काह  भागात कंुडया सु दा नाह त. परंतू कचरा उचल यासाठ  या 
गाडया आहेत या वेळेवर जात नाह . काह  ठकाणी दोन दोन दवसांनी गाडया जातात. हा यांचा 
अहवाल आहे. आ ण हा सव अहवाल होत असताना मा.आयु  साहेब आज चांग या ठकाणी 
आपण कचरा टाकतो. तर यासाठ  आपण एक वेगळ  यं णा उभी केली पा हजे. तो सगळा कचरा 
एका ठकाणी टाकला जातो. यासाठ  यं णा उभी क न तो कचरा ता काळ वेगळा केला पा हजे. 
आ ण यामुळे कचरा राहणार नाह . शहर व छ राह ल. शौचालयाची प र थती फार अवघड आहे. 
शौचालय चार चार दवस तसेच असतात याकडे कोणी जातह  नाह . आ ण आप याकडे काय 
झाले आहे आयु  साहेब ह  जी भाग कायालये आहेत ती मुख सं थािनक झाली आहेत. भाग 
कायालयात जे काम करतात ते मुख व भागातील सं थािनक झाले आहे. येक शाळेला एक 
हेडमा तर पा हजे पण येक शाळेला िश कांची सं या कमी आ ण हेडमा तरांची सं या जा त 
अशी प र थती झालेली आहे. डॉ. ीकर परदेशी यांनी सारथी या मा यमातून हे पलाईन सु  केली. 
हे चालू केले यामुळे झोपलेले जागे हायच.े काय केले मला काह  कळले नाह . पण अशा 
कारभाराला वरोध करतो. पण अशा ठकाणी आपण कारभार करतो. आपण या ठकाणी नोकर  
करतो. आ ण यासाठ  आपण ३५ लाख पये मोबाईल फोन आ ण २५ लाख . इंटरनेटवर 
आपण खच केल.े हाय फाय साठ  द ड कोट  पये खच केले. मी हे यांचेच सांगतो, माझे नाह  
सांगत. आपण हे एवढे सगळे करतो. एवढया सु वधा देतो. मग या नाग रकांनी त ार केली 
असेल तर िनवारण केले पा हज.े एवढे सगळे का सांगतो या महापािलकेत कारभार करणारा 
कुठलाह  आयु  रा यशासनाचा असतो. तु हाला सांिगतले क , हे काम करणार तर तु हाला लगेच 
फोन येणार. हणून तु हाला सांगतो मा.आयु  साहेब तु ह च सगळे करणार तर तुम याकडे 
सगळा ओढा येईल. या ठकाणी असीम गु ा आयु  होते. अितशय िलयंट माणूस. मी या 
आयु ांना आयु  हणून सलाम करतो. शमा साहेब, अिसम गु ा साहेब, वणिसं ह परदेशी 
अितशय िलयंट माणूस. वणिसं ह परदेशी आयु  यांचेसारखे काम कुणाला येणार नाह . काह  
आयु ांनी काम कर त असताना सगळया अिधका-यांना बरोबर घेऊन काम केले. अिसम गु ा यांनी 
२००५ साली एक योजना चालू केली. याची ३३कोट  तरतूद होती. या महापािलकेत तरतूद होत 
असताना – पाच कोट ची तरतूद होती. परंतू ह  तरतूद वग कर यात आली. तरतुद  महापािलके या 
सभागृहाम ये अंदाजप कात घेतात. आ ण नंतर या तरतुद  वग के या जातात. आ ण ह  वगवार  
कोटयावधी पयांची असते. व या अंदाजप काची चचा होते. या अंदाजप काची मंगलाताई कदम, 
- महापौर असताना चचा झाली. पण या चचचे फिलत काह  होत नाह . हणून आयु  साहेब 
माझे तु हाला सांगणे आहे, शाळा, मैदाने हावीत. शाळेत मुले िश ण घेत असताना िश ण 
मंडळाचे बजेटम ये सांिगतले जाते. िश ण मंडळ मा या आवड चा वषय आहे. आपण सात याने 

डा वभगा या बाबतीत गांिभयाने घेतले पा हज.े या महापािलकेत डा वभागावर ५० लाख 
पये खच केले. डा वभागाने तर अ णासाहेब मगर टे डयमचे तर वाटोळे केले. एवढया मोठया 
टे डयमचे वाटोळे झाले आहे. आ ण हणून आयु  साहेब दर ीने काम कर यासाठ  आकडेवार  ू
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वाचतो. तरतूद ठेव यासाठ  आकडे दसतात. आयु ांचे िनवेदन वाचले. व हे िनवेदन वाच यानंतर 
डॉ. ीकर परदेशी यांचा बारा कलमी काय म वाचला. येक आयु  येतो आ ण एक कलमी 
काय म होतो. तो काय म कोणता होता तर पा याचे बोड लावल.े २४ तास पाणी येणार हणून 
दलीप बंड आले यांचा एक काय म होता. प ह याच दवशी याची बातमी पेपरम ये छापून 
आली. अशा आयु ांनी कामच क  नये. सांगायचा उ ेश एवढाच क , केवळ िस द  नको. या 
अंदाजप काबाबत तुम याकडून अशी अपे ा न हती. अंदाजप कात अित मणाबाबत पाच कोट  
तरतूद केलेली आहे. अित मणाची कारवाई होत असताना जी अनिधकृत बांधकामे झाली ती 
बांधकामे आ ह  करायला सांिगतली न हती. आपण या गर ब माणसांना याय देऊ शकत नाह . 
रा यशासनाने २०१२ साली कायदा केलेला आहे. कायदया या चौकट म ये या सगळया गो ी 
बस वले या आहेत. या ठकाणी आप याला चांगले काम करता येईल. कायदा वभागाकडे ल  
दयावे. दोन कोट  चाळ स लाख पये खच आप या केसेसवर होतो. मा.आयु  साहेब या सगळया 
गो ी कर त असताना भूसंपादन अिधकार  यांचे आ थापनेवर खच कती येतो हे पा हले पा हजे. व 
ह  गो  ता काळ आहे. मी दसु-या गो ीकडे ल  वेधतो. महापािलके या लाईटवर जवळपास वीस 
कोट  खच झाला आहे. दवाब ीबाबत सांगायचे तर एक कडे बचत करा हणून सांगायचे व 
दसर कडे आपण खच करायचाु . हणून आयु  साहेब या गो ीची जाणीव ठेवली पा हजे. 
खेळाडूसाठ  अंदाजप कात तरतूद आहे. खेळाडंूना याचा लाभ िमळावा. अनेक वेळा सांिगतले क , 
जे ामा णक खेळाडू आहेत यांना तो लाभ िमळाला पा हजे. ई.ग हन स संगणकसाठ  अकरा 
कोट  तरतूद आहे. मा.आयु  साहेब या गो ीकडे बारकाईने ल  दले पा हजे. ठेकेदार  प दतीने 
चौदा कोट  पये खच होतो. या महापािलका े ाम ये अशा अनेक िमळकती ठेवले या आहेत व 
या िमळकतीबाबत अनेक वेळा सांिगतले. अनेक ठेकेदार सुर ा यव थेचे काम पाहतात. या 

सुर ा यव थापकाला तो यव थत पगार देतो का नाह . ते काम कर याचे कती पैसे देतात. 
मा.आयु  साहेब या सगळया गो ीचा उ लेख कर त असताना मी एक गो  सांगतो क , काह  
गो ी िन तपणे चांग या होईल. महापािलकेचा कारभार कर त असताना उ डाण पूला या बाबतीत 
आपण पे आ ण पाक कराव.े यातून उ प न चालू होईल. टप-या, हातगाडया यांचे उ प न िमळेल 
हे पा हले पा हज.े सावजिनक ठकाणी दंड चालू केला पा हज.े दंड चालू केला तर र यावर ल 
राडारोडा थांबू शकतो. तो दंड वसूल केला तर महापािलकेला उ प न िमळेल. आपण जर सगळयात 
जा त वचार केला तर म हलांसाठ  चांग या तीचे शौचालय, मुता-या के या पा हजे. याबाबत 
अनेक वेळा आयु ांबरोबर बोलणे झालेले आहे. या महापािलकेत अनेक क प केल.े या क पाची 
सवसामा य नाग रकांना मा हती हावी. बोट लब, सप ान असेल, सांगवीमधील िशवसृ ी क प 
असेल या सगळया पयटन थळांची िस द  जा तीत जा त हावी. व या महापािलके या 
े ामधील तमाम नाग रकांना खास क न व ा याना या सगळया क पाची मा हती मोफत 

दे याची यव था करावी. या शहराची िनम ती झा यानंतर अ णासाहेब मगर यांनी खूप चांगले 
क प केले आहेत. परंतू या शहरातील नाग रकांना याची मा हती नाह . जर यावर खच केला 

असेल तर याची मा हती हावी. व सवसामा य माणसापयत ती पोहोचावी. अ न सुर ा कायदा 
केलेला आहे. आपली काह  जबाबदार  आहे. या महापािलकेत अनेक मंगल कायालये आहेत. व या 
मंगल कायालयात अ नाची मोठया माणावर नासाड  होते. आप या सुर े या लोकांनी पा हले 
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पा हजे. अ नाची नासाड  होता कामा नये. व या ीन आपण य  केले पा हज.े शहराम ये 
समान पाणी वाटप झाले पा हजे. हे ामु याने केले पा हजे. मैला शु द करण व नद या कडेने 
डास म छरांबाबत गांिभयाने ल  घातले पा हजे. नद म ये घाण पाणी जावू देऊ नये याकडे ल  
दले पा हजे. पवनानद , मुठानद , इं ायणीनद  यांचे पा  यव थत केले पा हजे. नद पा  व छ 
केले पा हजे. कारण ते या शहराचे क बंद आहेतू . आं चे पाणी येऊ दया. नद चे पा  बांधायला 
सु वात करा. तु ह  हे काम कर यासाठ  सु वात करा. जसे अहमदाबादला बांधले आहे तसे 
बांधायला सु वात करा. या शहराचे आयु  हणून एक वेगळ  ओळख होऊ दया. मा.आयु  साहेब 
एवढे पये खच होतात. आज या महापािलकेत चौतीसशे कोट  पयाचे अंदाजप क होत असताना 
या शहराचे एक वेगळे काह  तर  केले या ीकोनातून नद  हा क प आपण राब वला तर या 
शहराचा आ मा ह  नद  आहे. या नद चे पा  हा आ मा आहे. या  ीकोनातून आप याला या 
सगळया गो ी करता येईल. पु हा एकदा आप याला मनपूवक ध यवाद देतो. आ ण या ठकाणी 
मा.महापौर, मा.आयु  साहेब यांना मनपूवक ध यवाद  देऊन यांचा यांचा सहभाग या शहरा या 
नुतनीकरणाला व या शहरा या गतीला झाला ते सव अिधकार  असतील कमचार  असतील, 
स मा.सद य असतील यांना मा यावतीने ध यवाद देतो. अितशय चांगले काम आपण या 
महापािलका े ात केलेले आहे. शेवटचे बजेट सादर करण कर त असताना या अंदाजप क य 
तरतूद बाबत िनयमाम ये उ लंघन होत असते. परंतू भ व याम ये या िनयमांचे उ लंघन होऊ नये 
अशा कारची आशा करतो आ ण थांबतो.    
    
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब,कोरम चेक करा. माझी हरकत आहे. नगरसिचव यांनी 
सांगावे. हरकत घेत यानंतर कोरमचे काय करायचे असते ते सांगा.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, कोरम नसेलतर बजेट पास करता येणार नाह  व उपसूचना 
सु ा घेता येत नाह त. 
 
मा.महापौर – लोक येत आहेत.  
 
मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सद य, अनुसूची “ड” करण २ 
मधील िनयम १फ नुसार, सभा चालू असताना कोणताह  ािधकार  ध न उप थत पािलका सद य 
सं या एकूण सद यां या १/३ पे ा कमी आहे असे िनदशनास आण यात आलेतर अ य थानी 
असले या ािधका-याला सभासदांना संयु त वाटते अशी वेळ ठरवून अ य दवशी सभा केली 
पाह जे. तहकूब सभेत हा वषय िनकालात काढला पाह जे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.नगरसिचव यांनी खुलासा करावा क , दसुर  िमट ंग 
तहकूब झालीतर वशेष सभेसाठ  कोरमची आव यकता आहे का? 
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, इथे दादािगर  चालणार नाह . ह  वशेष सभा आहे. सग या 
सद यां या उपसूचना या यात. 
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मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सद य, गणसं येअभावी सभा 
यापूव  दोनदा तहकूब झाली असेल तर या सभेला कोरमची आव यकता राहणार नाह . वशेष 
सभा ह  सभाच आहे. 
 
मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज पंपर  िचंचवड शहराचे ३६०० 
कोट ंचे बजेट चचसाठ  आणले आहे. खरेतर गेले १०/१२ वषापासून मी या सभागृहात आहे. सन 
२००२ ची प हली बैठक आठवतेय. महापािलकेचे बजेट २०० कोट ं या आसपास होते. आज हच 
महापािलका आज ३४०० कोट ं या घरात आहे. हणजे आज दहा पट ंपे ा जा त बजेटचा आकडा 
झाला आहे. या िनिम ाने खरेतर ब-याच गो ींची चचा अनेक सद यांनी केली आहे. या बजेटची 
सगळ  अंमलबजावणी करायचे काम आयु  हणून, शासन मुख हणून आयु  करत असतात. 
यावेळ  यांना सु ा अनेक चांग या वाईट गो ींना सामोरे जावे लागते. खरेतर जाधव साहेब हे 

महापािलकेचे प हलेच आयु  आहेत क , यांना आ या आ या एक/दोन दवसांत यां यासमोर 
बजेटची आकडेवार  आली. कदािचत असे झाले असेल परदेशी साहेबांनी सगळ  तयार  केली. फ  
पान बदलले, तुमचे नाव घातले. मला मा हती कळाली क , तु ह  बराच वेळ सलग रा ं दवस बजेट 
बाबतीत अ यास केला आहे. यानुसार या काह  सुधारणा सूचवता येतील, या काह  चांग या 
गो ी दे याचा य  इथे केला आहे. मला आठवते तु ह  थायी सिमतीम ये बजेट मांडताना 
हणाला होता, बजेट हे लाटांसारखे असावे. ते समोर सादर करतो, ते अितशय टाईट नसावे. 

जेणेक न ते लोट ंग असाव.े िनधी उपल ध नसेलतर तो उपल ध क न घेता येईल. परंतू आपली 
महापािलकेतील ह  प हलीच सभा यात बजेटची सभा आहे. मागील महापािलका सभेत आपण 
आयु  हणून हजर न हता. तु ह  महापािलका अनुभवलेली नाह . ह  वशेष महापािलका सभा 
दपार  ु १.०० वा. पासून सु  झाली असून आता १० तास झाले आहेत. येक जी.बी. एवढा वेळ 
चालत नाह . यामळेु तु ह  एवढे दडपण घेऊ नका. परंतू तु हाला शासक य कामाचा भरपूर 
अनुभव आहे. यामुळे तु ह  महापािलका अितशय यव थतपणे सांभाळाल अशी अपे ा य  
करतो. आकडेवार ब ल बोलायचे तर बरेच जण सं माव थेत आहेत. आव यकता नसेल ितथे 
तरतूद केली गेली आहे. कदािचत ह  ंट ंग िम टेक सु ा असू शकते. खातरजमा केलीतर खालची 
टोटल बरोबर आहे. हे होत असताना महापािलकेची जी उ प नाची साधने आहेत. महापािलकेने 
मागील वष  जकात बंद केली आ ण एलबीट  लागू केली. याचबरोबर करसंकलन वभाग असेल, 
बांधकाम परवानगी वभाग असेल, आकाशिच ह व परवाना वभाग असेल, अशा वेगवेग या 
वभागांकडून आप याला महसूल ा  होत असतो, यातून खच करत असतो. कमी जा त 
माणात उ प न अनुभवतोय. गेले काह  वषात जवळपास अड च हजार कोट ंची कामे क  शकलो. 

आ ण शहराला चांगले प देऊ शकलो. कदािचत मा.बंड साहेबांम ये चुक चा माग दसत असेल, 
चुक या प तीने अिधकारांचा वापर करणारा अिधकार  दसत असेल, परंतू यांनी जी सु वात 
केली. अिधकार  येत असतात. जात असतात. कामे मा  बंद होत नाह त. यांनी सु वात 
के यानंतर आ हाला क  शासनाचे, रा य शासनाचे फंड ंग िमळायला सु वात झाली. आदरणीय 
शरद पवार आ ण रा यातून आदरणीय अ जत पवार यांनी जे सहकाय केले. यामुळे या शहराला 
हे नवीन रंग प द याचे पाहतोय. मला मा.रा जव जाधव साहेबांना वशेष जा णव क न ायची 
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आहे क , तु ह  ऐकले असेल हे शहर फार वेगाने वकिसत होते आहे. शहराचा वकासाचा रेिशय़ो 
७२ ट के आहे. या शहरात गेले १० वषात १० लाख लोकसं या वाढली हे माण पाह ले तर ७२ ते 
७५ ट के फरक आहे. इथे उपल ध असले या मुलभूत सु वधा, सव कारची साधने याची 
उपल धता यामुळे या शहराला खरेतर यश आले आहे. मग हे शहर अनेक अंगांनी, ढंगानी वाढले 
आहे. कोणी गाववा याचे शहर हणतो, कोणी उ ानांची नगर  हणतो, कोणी औ ोिगक नगर  
हणतो. वेगवेगळे पैलू या शहराचे आहेत. आता या नगर ची वाटचाल सां कृितक नगर कडे असावी 
हणून आमचा य  चालू असतो. वेगवेगळे पैलू पाहत असताना शहराची जडणघडण होत असते. 

कोणकोण या चांग या गो ींचा अंतभाव केला आहे. शहरात कोणकोण या चांग या गो ी पाह जेत 
याचा अ यास करायचा आहे. मला सूचना करायची आहे क , पुणे महापािलकेत ३ म ह यांत 
एकंदर बजेट तयार होते. याची चचा संबंिधत सव प मुख, सव पदािधकार  यां याबरोबर केली 
जाते. या- या ठकाणी अंदाजप कात आव यक तरतूद  पाह जेत, याची आकडेवार  प ह यांदा 
घेऊन अंदाजप क तयार केले जाते. आप याकडे नेमके उलटे आहे. तु ह  आम या मागणी माणेच 
काम केले पाह जे. ह  लोकल बॉड ची िस ट म आहे. तु ह  बजेट सादर करताय. आ ह  ते मंजूर 
करतोय. उपसूचना यायची का नाह . कोणा या उपसूचना अडवाय या. हा मा यातला. वा त वक       
हे बजेट सादर करताना आ ह  तु हाला उपसूचना दली पाह जे. उपसूचना दली तर  तशा प तीने 
काम होत नाह . हे तु हालाह , सग यांनाच मा हत आहे, कोण याह  महापािलकेत मा.महापािलका 
सभा ह  सु म सभा असते. तु ह  दलेला येक िनणय आम यावर बंधनकारक असणार नाह . 
तु ह  काह ह  िनणय घेणार तर  तो तु हाला आम या समोर मंजुर साठ  ठेवावा लागणार आहे. 
आ ह  ते मा य केलेतरच तुम या िनणयाला मह व आहे. यामुळे या बैठक या िनिम ाने मी हे 
सांगू इ छतो क , महापािलका सभा महापािलकेची सु म असते. आपण घेतलेला कोणताह  िनणय 
या महापािलकेवर बंधनकारक कर याआधी आमची मा यता यायला हवी. एकंदर त महापािलकेत 
हे घडले जाणार आहे. शहर चांगले वाढतेय. कोणीह  असू देत. शहरातील येक नागर कांचा 
िनणय असू देत. कंवा कोण याह  वभागातला असू देत. तु हाला आम या समोर यावेच लागणार 
आहे. भ व यातील तुमची मोशन असतील, तुमचे िनणय पॉिलसी असतील ते चांग या प तीने 
ाल अशी अंदाजप का या िनिम ाने अपे ा वाटते. आ ाच परदेशी साहेब बदली होऊन गेलेत. 
यां याकडून ब-याच चांग या गो ी अनुभव या. शासक य िश त असेल, सारथी हे पलाईन  

असेल या वाखाण यासार या गो ी आहेत यात शंका नाह . परंतू शेवट  शेवट  जाता जाता 
नागर कांचा वाजलेला बँडबाजा सु ा आ ह  वस  शकत नाह . अनिधकृत बांधकामाबाबत मा.उ च 
यायालया या आदेशानुसार कारवाई करत असताना यांनी घेतलेले िनणय, यात दखावलेले ु

नागर क व आ ह  हे सु ा वस न चालणार नाह . हे होत असताना मघाशी सुलभाता नी 
सांिगत या माणे येक य ला पव या नजरेतून, येक य ला एकाच च यातून ते 
बघायच.े मी करतोय ते खूप चांगले आ ण समोरचा करतोय ते चुक चे असे समज याचा यांचा 
चुक चा ीकोण होता. परदेशी साहेबांकडून आ हाला खरेतर चांग या कामाची सु ा अपे ा होती. 
परदेशी साहेबांना हजारो लोकांनी पा ठंबा दला. हे सग यांनी पाह ले पण केवळ शासक य 
कामकाज चांगले असणे हणजे काम चांगले असणे असे नाह . तु ह  लोकांचे काम कर यासाठ  
इथे आयु  हणून बसलेला असता. लोकांचे समाधान होत नसेलतर शंभर हजार लोकां या 
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कामकाज प तीत बदल करा हणून सूचना येत असतीलतर तु ह  सु ा लविचकता दाखवली 
पाह जे. वेगवेग या प ात या लोकांसमोर गेले पाह जे. यां या माग या समोर या यात. कुठे ना 
कुठेतर  ह  ऍडज टमट करावी लागणार आहे. हणून यांना ह  ऍडज टमट करता आली नाह . हे 
होत असताना आ हालाह  यां याकडून चांगली कामे क न घेता आली नाह  ह  सु ा तेवढ च 
का या दगडावरची रेष आहे. तेवढ  यांची काम न कर याची भूिमका होती. ती सु ा चुक या 
प तीची होती. आज या महापािलकेत बरेचसे आयु  येऊन गेले आहेत. मा. ीरंग बारणे यांनी 
सांिगतले, जसा राजा तशी जा. नेता पण तसाच असायचा. बंड साहेबांनी वकास कामांना गती 
दली. यानंतर महापािलकेची आिथक प र थती खळ खळ  झाली, याला कं ोिलंग करायचे काम 
शमा साहेबांनी केले. कं ोिलंगबाबत यांचा क सा सांिगतला, ी. ड गीकर आयु  असताना यांनी 
हजन २००५ योजना हाती घेतली होती. या महापािलकेला चांग या प तीने करायचे असे 

सांिगतले होते. या या प र थतीत महापािलकेची डे हलपमट होत होती. आज जी काह  
डे हलपमट होते आहे ती यानुसारच होते आहे. आज महापािलकेचे बजेट ३४०० कोट ंपयत पोचले 
आहे. माने साहेबांना ध यवाद ावेसे वाटतात. यांनी या वभागाचा चाज घेत यापासून चांग या 
कारचा पॉ झ ट ह ू ठेवून यावसाियक, यापार  यांना सांिगतले, यांना अितशय चांग या 

प तीने गोड गुलाबीने न दणी करा. चुकवू नका. नको या ऍ शन यायला लावू नका असे 
सांिगतले. यांनी केलेले य  वाखाण यासारखे आहेत हटलेतर  वावगे ठरणार नाह . आपली 
वसूली मागील वष  १२०० कोट  होती. ते काढ शकलो नाह तू . यामागे कारणे आहेत. जकात बंद 
झा यानंतर एलबीट  लागू झाली. गॅप पडली. तोटा होतो. यानंतर वसुली कमी होते. २५० कोट ंचा 
तोटा सहन करावा लागला. केवळ एलबीट  लागली हणून तोटा सहन करावा लागला असे 
हणायचे कारण नाह . तोटा आहे, फ  तोटा आहे. तो फ  .१०० कोट  पयांचा कसा आहे. हे 

देखील यांनी मला सांगायचा य  केला. आ ह ह  समजून यायचा य  केला. शेवट  माकटचा 
प रणाम एलबीट  व जकातीवर अवलंबून नसतो. हा संपूण बाजारपेठेवर प रणाम होतो. साह जकच 
याचा फटका आप याला बसणार नाह . या तरतूद  बजेटम ये अपे त के यात या यो य आहे 
का अयो य याचा वचार करणे गरजेचे आहे. आयु ां या िनवेदनात ब-याच गो ी द या आहेत. 
या गो ींवर बराच जणांचा माझासु ा आ ेप आहे. उदा. वायसीएमसाठ  अंदाजप क य र कम 

दाखवली .९.५० कोट , तरतूद केली .१ कोट  पये. ९.५० कोट  ह  तरतूद सु ा पी.जी. कोस या 
आव यक कामासाठ , कशासाठ . ऑलरेड  आपण ४०/५० कोट  एवढा खच वायसीएमवर करतोय. 
आपली बर चशी णालये सांभाळतोय. आज परदेशी साहेबांना वाटले हणून यांनी आयुवद क 
दवाखाने बंद क न टाकले. यांना वाटले ते यो य, आ हाला वाटले ते चुक च.े असे समजणे 
चुक चे आहे. ८० डॉ टस उपल ध करायचे काम केले. डॉ टरांची भरती केली. कती डॉ टस 
उपल ध आहेत. यांची काय अव था आहे. किम रपे ा जा त पगार डॉ टर घेतात. स वा 
लाखा या घरात डॉ टरचा पगार आहे. आ ह  वधी सिमतीत याला गेले ४ म हने मंजूर  देत नाह  
याचे कारण काय. ह  वै क य वभागाची अनाव यक भरती आहे. अनाव यक कमचा-यांची कपात 
केली आहे. का, केवळ समोर याकडून अपे त काम होत नाह  हणून याला पदावनत करणे 
चुक चे आहे. शहरात २० लाख लोकसं या झाली आहे. महापािलकेची या ी कती वाढली आहे. 
पुणे व पंपर  िचंचवड या मे ोपॉिलटन िसट ज आहेत् . या दो ह  मे ोपॉिलटन िसट  हणून 
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ओळख या जातात. क  शासनाने जे हा जेएनएनयूआरएमची योजना लागू केली ते हा पंपर  
िचंचवडचे नाव कुठेह  न हते. पवार साहेब नसतेतर आज आपण या सभागृहात ए.सी.म ये 
बसतोय. या सभागृहावर १४/१५ कोट  खच केला आहे. जु या सभागृहात फॅन लावून बसत होतो. 
आज इथे अशी आहे, इथे कुडकुडायला होते. इतक  चांगली प र थती का आहे. आप याला शहरात 
काम करायला क  शासनाचा िनधी िमळाला. यावेळ  या लोकांनी याची र  बरोबर ओढली 
हणून शहरात वकास कामे झालीत. जे.ई., डे युट  असेल ए झ युट ह असेल वभाग मुख 

असेल यांना याचे शंभर ट के ेय जाते आहे. यांनी या या या या प तीने जा तीत जा त 
काम करायचा य  करत होते. याचे फळ आपण आज इथे बघतोय. याचा शंभर ट के अिभमान 
वाटतोय. पूव  आ ह  पु याचे असे सांगत होतो. आज मी पंपर  िचंचवडचा आहे असे अिभमानाने 
सांगतोय. इथे प ह यांदा आलेला माणूस या शहराला कधी वसरत नाह  अशी इथली प र थती 
आहे. इथे असणारे मोठमोठे र ते, असणा-या सु वधा, र यांमुळे शहराला खर  ओळख िनमाण 
झाली आहे. नािशक फाटा इथे गेलात तर ितथे असले या जे.आर.ड .टाटा उ डाणपूलाखाली गेलात 
तर या दमजली पुला या तु यबळ पूल देशात कुठेह  नाह  असा ु १०० कोट ंचा पूल शहरात आहे. तो 
या शहराचे नाक आहे. केवळ एकच पूल नाह तर ये या काह  काळात केएसबी चौकातील पूल 
असेल, सांगवी फा याचा पूल असेल, िचंचवडमधील पूल असेल इथे अनेक कारचे पूल बघायला 
िमळतील. अंदाजप का या मा यमातून ब-याच गो ी माग  लावणार आहोत. यात वेगवेग या 
वभागांवर होणारा खच असेल, वेगवेग या े ात होणारा खच असेल, शहरात आक षत 
कर यासाठ  चांग या योजना असतील, याकडे ल  देणे गरजेचे आहे. गे या काह  दवसांत तु ह  
आ ह  पाहतोय, हे शहर वकिसत होत असताना देशातील कायदा काह  माणात कडक होत गेला 
आहे. भारतात थुंकायला देखील दंड आहे. आपण आप या घरात कसे वागावे या वागणुक चे सु ा 
कायदे कानून ठरले आहेत. आपण कती कायदे पाळावेत. कमान शेजा-याला ास होणार नाह  
असे वागावे अशी मानिसकता राह शकली तर  समाजासाठ  काह तर  क  शकलो असे हटले तर  ू
वावगे होणार नाह . अनेक गो ी काह  वषात काय ाने करायचा य  होत आहेत. एखादा कचरा 
डेपोचा  असू ात, येक गो ीला चांगले वाईट चेहरे असतात. वेग या नजरेतून बघतो. यात 
अनेक गो ी चुकले या असतात. अनेक गो ी बरोबर सु ा असतात. शहराला एकच कचरा डेपो 
मोशी इथे आहे. काह  दवसांनी हजीट देताल. बर च वष झाली कचरा साठतोय. कचरा डेपोसाठ  
दसर  जाु गा शोधली पाह जे. पाऊस पडणार असेल, वेगवेग या डे हलपमट होणार असतील. 
रामकेला काम दले होते ते अधवट अव थेत आहे. ५/७ वषापूव  यासाठ  .१५ कोट  खच क न 
ते तसेच पडले आहेत. कचरा डेपोत गा या येतात. जु या कच-यातून यातून िलचड बाहेर येते. 
याची पयायी यव था होत नाह . छो या छो या गो ींना सामोरे जावे लागते. संबंिधत वभागाला 

अडचणींना सामोरे जावे लागते. मी ४/५ वेळा जाऊन आलो आहे. जवळपास ५०० टन कचरा 
दररोज तयार होतो. याचे वक करण झाले पाह ज.े कच-याची व हेवाट लावत असताना 
करकोळ अमाऊंट ठेवून बजेटम ये अंदाज केलेला दसतो. केवळ लॅ ड फिलंग क न कंवा कचरा 
उलटा पालटा क न चालणार नाह . मी मागील जी.बी.त उदाहरण सांिगतले होते. जपान इथे कचरा 
डेपो या बाहेर चपला काढायला लाव या हो या. ितथ या व आप या प र थतीत इतका फरक 
आहे. उ ा या काळात ह  प र थती आप याकडे हावी. कच-याचे अलगीकरण नाह , कचरा गोळा 
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करताना याची िस ट म पाह जे. अशा प तीने ताबडतोब कचरा गोळा केला पाह जे. यांना सगळ  
आकडेवार  सांगायची खूपच हौस होती. एवढा एवढा खच झाला आहे. तु ह  तुमची पेशािलट  
दाखवा. पण आ ह  सांगतोय ते पण झाले पाह जे. मागील आयु ांनी एवढे केले, मी एवढे केले. 
तु ह  बनधा त सांगा मा याकडून होणार नाह . यामुळे आज या ठकाणी १५ ट के मे डकलवर 
खच करतोय. ५०० कोट  डपॉ झट ठेवले आहेत. तु हाला लाज वाटली पाह जे. एवढ  मोठ  
महापािलका असूनह  खच क  शकत नाह . आज २४ तारखेला १५० कोट ंचे टडर सबिमशन होते. 
यां या इितहासात यांनी एवढ  कामे काढली न हती. यां या कालावधीत थाप य या िन वदांचे 

३ वा. पयत टडर सबिमशन होते. इतक  फा ट ोसेस झाली. मागील जी.बी.त मंजूर  दली. 
तु हाला दादांनी सांिगतले होते. पु हा या टाळून, कोणालातर  बायपास क न काम केले अशातला 
भाग नाह . एखादे काम करायचे असेल तर या प तीने पुढे जायचे असेल तर पैसे खच केले 
पाह जेत. तुमची अडवायची भूिमका नाह , वकासाची भूिमका नाह  मग पैसे खषात. याला काह  
अथ न हता. मा या यां याबरोबर कमीत कमी १० वेळा तर  वाद झाला असेल. मी हणालो, मी 
इथे वाद करायला आलो नाह . तु हाला बोलणार  फ  १२८ त डे आहेत. आ हाला एक एक 
मतदारसंघात २०,००० मतदार वचारणारे आहेत. इथे आलेला येक मनु य कमान लाख लोकांना 
तर  ओळखतो. मी सांगवीतला आहे मग मी ािधकरणातली त ार सांगायची नाह  अशातला भाग 
नाह . अशा अडचणी मांड यातर या सॉ ह झा या पाह जेत. एखाद  मागणी केली असेलतर ती 
मा य झाली पाह जे. मी मा या वॉडातले एखादे काम सांगतोय आ ण तु ह  ते करायचे नाह . 
बजेटम ये तरतूद आहे. अथसंक पाला स म सिमतीची मा यता आहे. जी.बी.ची मा यता आहे. 
या वषयाला वचार क न काय ा या चौकट त बसत असेलतर ते माग  लावले पाह जे. नकाराथ  

भूिमका घेणे १०० ट के चुक चे आहे. े नेज वभागाची अ याव थ थती आहे. संपूण शहराचा ९९ 
ट के सु म कोटा या गाईडलाई स, ऑडस आहेत. मॅ युअली मॅनहोल चबर साफ क  नये. यावर 
ऑडर झाली आहे. शहरात काम काढले. एकच काम अस यामुळे िन वदा न हती. या कामाची 
त ार होत नाह  तोपयत तेच टडर चालू ठेवा. यानंतर दसर  िन वदा काढाु . असे काम करणारे 
आप याकडे २/३ असे कॉ ॅ टर आहेत. िन वदा या, टडरम ये अशा अट -शत  टाक या 
वचा  नका. सहा वेळा र-टडर केले. आजसु ा तु हाला अ याव यक सेवेतले गांिभय नसेल तर 
ह  ितस-याच मटॅिलट ची माणसे आहेत. काह  गो ींत कोणी कोणा या नुसार चांग या प तीने 
िनणय यावा, हे संबंिधत अिधका-या या मानिसकतेवर अवलंबून आहे. अनेक गो ींवर चचा झाली 
आहे. पाणीपुरवठा असेल, व ुत असेल. व ुत वभागाम ये – मी जे हा थायी सिमतीचा 
चेअरमन होतो, यावेळ  एक पॉिलसी केली होती. आम याकडे पैसे न हते. महापािलका डबघाईला 
आली होती. १५ कोट ंचे रोडलाईटचे बील होते. आपण ट लाईटवर जेवढा खच करतो. यावर 
पोजल होते. यावर गेले ४ वषात कदािचत ७० ते १०० कोट  खच झाले असते. तेवढ च र कम 

कदािचत वाचली असती. आज एलईड ची िन वदा काढतोय. यामुळे ३० ट के बजेट कमी होते 
आहे. िन वदा काढत असताना टडर ४५/४५ ट के बलो येते. हणजे कुठेतर  ए ट मेट चुकतेय. 
या गो ी कुठेतर  टाळ या नाह  पाह जेत. एकाच कारचे काम ३८ ट के बलो, ४५ ट के बलो 
येत असेलतर आपण कुठेतर  ए ट मेट अमाऊंट चुक ची काऊंट करतोय. हे मा यासार याला 
सांगायची गरज नाह . आज को यावधी खच करायचे िनयोजन केले आहे. १५/२० कोट  खच 
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वाचवून ३०ट के बचत हावी. यातून फार बचत होईल. शहर नंबर एकचे शहर होईल. शहर फार 
मोठे होईल. अशातला भाग नाह . बजेट होत असताना आपण करकोळ बजेट कुठेतर  वापरत 
असाल तर असे िनयोजन पाह जे. आजची प र थती आहे. चुक या प तीने काम होते आहे. 
भ व यात ब-याच गो ी पाहतोय. मागील आठव यात मु यमं ी महोदय शहरात आले होते. 
मु यमं यांनी मे ोबरोबर मॉल ेनचा उ लेख केला. हंजवड , तळवडे, पुणे, आय.ट . से टर इथे 
१०/१२ लाख कमचार  काम करतात. हंजवड  व तळवडे इथे सकाळ ची प र थती पाह लीतर 
कोणताह  मनु य पीक पर यडम ये सापडला तर परत ितथे जायला नको हणतो. मे ो ह  ितथे 
गेलीच आहे. ५/६ लाख लोकांची य-ेजा कर यासाठ  वाहने, ॅ फक याचे िनयोजन, २/३ िस नल 
ितथे वाहने खोळंबतात. इतक  वाईट प र थती आहे. परंतू २४ तास कमचार  काम करत असताना 
यांना सग या सु वधा द या पाह जेत. यासाठ  यो य ती तरतूद केली पाह जे. मे ोसाठ         

अंतर कमी असले तर , दापोड  पासून िनगड  पयत पाह जे. तर भ व यात तुम या कालावधीत 
मे ो सु  कर यासाठ  काह  पण क न द ली मे ो, बीआरट चा अ यास करा. आपण हंजवड  
फेज ३ व ४ पयत मे ो गेली पाह जे. जेणेक न वाहतूक यव था चांगली होऊ शकेल. भ व य 
काळात हंजवड  माण मा ं जेपयतचा प रसर आप याकडे घे याचा वचार करतोय. हा प रसर 
चांग या कारे वकिसत झाला आहे. यावेळ  यांना कोणताह  टॅ स न हता. आज 
ामपंचायतीची प र थती आहे, यांचे उ प न कमी आहे. आप याकडे अशा कार या कंप या 

इथे आ यातर कमीत कमी ५० ते ६० कोट  िमळणार आहेत. आज अशी प र थती आहे. आ ा 
या कंप या टॅ स  राह ले य़ा नाह त. केवळ पु यातून लाखो कोट ंचा बझनेस डॉलसमधून होतो 

आहे. मग शहरवािसयांना याचा फायदा होतो का नाह  होत. शहराबाहेर कंप या पण ते लोक 
राहणारे इथे आहेत. पंपळे सौदागर इथे बघा. कमीत कमी १०० कोट  टाकलेतर हा प रसर 
यव थत, चकचक त होऊ शकेल. एकदम वेल ला ड झोपडप ट  वरह त प रसर आहे. या 
प रसरात कोणी जागा वकली न हती. वतः शेतकर  राबत होता. आज ितथे चांगली डे हलपमट 
झाली आहे. ितथे गे यावर मंुबईला, द लीला गे यासारखा भास होतो. कंबहना फॉरेनला ु
गे यासारखा भास होतो. ितथ या नगरसेवकाने बापु काटे, नाना काटे यांनी वतः जागा डे हलप 
के या. चौक सुशोिभकरण केले. परदेशी साहेबांनी यांना क  दले नाह . अशा प तीने आ ह  
शहरा या वकासात हातभार लावत असतो. आज रावेत असेल कवळे असेल वाकड असेल, हा 
नवीन प रसर आहे. इथे जाऊन बघा, लोकांची मानिसकता असते, यां या घराशेजार  जर 
अनिधकृत बांधकाम होत असेल, झोपड  होत असेल तर लगेच लोक सारथीवर त ार करतात. 
इतके लोक आता अलट झाले आहेत. यांना आप या शेजार  घाण नको असते, झोपडप ट  नको 
असते, कोण याह  कार या अडचणी नको असतात. सारथीसार या योजनेचा गवगवा करतोय. 
आ हाला या योजनेचा अिभमान आहे. परंतू शासन कसे आहे. ते बघू. महापािलका सभेत ताव 
पाठवला आहे. सद यांना पण कळू ा. पण काह  नागर कांना याला वरोध केला. हे काय 
इंटेिलज स युरो आहे का. आज ह  लपव यासाऱखी गो  नाह . मी त ार केली असेल. करकोळ 
त ार  कशासाठ  दर कराय या हा येक नगरसेवकाला अिधकार आहेू . कधी काय चालते प हले 
आ हाला सांिगतले पाह जे. कोणी नाह  हणायचे कारण नाह . बाक यांनी इथे आ हाला सांगायची 
गरज नाह . उ ा या काळात अशा कारचे िनणय घेतले जाणार आहेत हणून कोण या कामाला 
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कती वरोध होतो, कती नाह  याचे सु ा सा ीदार तु ह  असाल. बजेट या पु तकावर बोलत 
असताना खाजगी जागा महापािलके या ता यात आ यानंतर याचा वकास कसा करावा.. 
ऑ डटो रयम बांधावे. शहरात अनेक ब डर आहेत. कती जागा ता यात घेतली. महापािलके या 
ता यात जागा आ याच पाह जेत. फ  एक पया या भाडेप याने जागा ता यात येते. तो वाद 
बंधनकारक आहे. या कामाचा खच आव यक आहे का, कशासाठ  आले. आर ण ता यात आले 
असतेतर लोकांना उपयोगी होईल अशी वेगळ  योजना करा. ऑड टोर यम केलेतर ते चाजबल 
होईल. गाडन करा. ओपन करा. शहरात पयावरण खुलून गेले पाह ज.े सांगवी प रसरात २५,००० 
झाडे लावली आहेत. मूळा व पवना या दोन न ांचा संगम इथे आहे. परंतू ह  झाडे शहरात कमी 
दसतात. कदािचत सं या जा त आहे. शहर पयावरण पूरक हावे हणून य  करत असतो. 
कासारवाड  पूलावर तु ह  वतः होता. उपमु यमं ी मा.अ जतदादा पवार यांनी सूचना केली होती. 
शहरात झाडांची सं या वाढली पाह जे. पयावरण जपले पाह जे. शहरात झाडे कमी दसतात. या 
सूचना आप यासाठ  ितत याच मह वा या आहेत. आज खरेतर नगरसेवकांनी ब-याच गो ी 
बोल या आहेत. अ नशामक वभागासाठ  .५ कोट  तरतूद केली आहे. फायर ऍ ट २००९ नुसार 
आपण काम करतो. ी. करण गावडे हे या वभागाचे मुख आहेत. माझी यांना दलेली १०/१५ 
प े असतील. यांनी फायर ऍ ट हा श द कधीच वापरला गेला नाह . आज बजेटम ये वापरला 
आहे. अ नशमन कायदा या श दाचा वापर सु ा आपले लोक कधी करत न हते. 
आम यासाऱ यांनी हे सांगायची गरज लागली नाह  पाह जे क , तु ह  फायर ऍ ट वापरा. 
मं ालयाला आग लाग यानंतर शासक य इमारतींचे फायर ऑड ट केले होते. तशा शासनाने सूचना 
द या गे या. असे आप याकडे का होत नाह , कशामुळे होत नाह  याचा सु ा लेखाजोखा तु ह  
पाह ला पाह जे. फायर वभागाकडे चांग या प तीने ल  ा. इथे अनेक कमचार  आहेत. यांना 
यो य या सु वधा द या गे या पाह जेत. जे कमचार  शहरात या या ठकाणी अडचण तयार 
होईल ितथे ते जात असतात. येकाला युिनफॉम असण.े पा यात जाताना वेगळा, आगीत जाताना 
वेगळा, रे युलर वेगळा, यांचे शूज असतील. हॅ ड लो हज असतील् . हे मेट असतील. या बाबी 
पुरवून यांना तेवढ  सुर तता सु ा दली पाह जे असे मला वाटते. परदेशी साहेबांनी केले या दहा 
कलमी काय माबाबत खंत इथे य  केली. कपॅिसट  ब ड ंग करायचा यांचा य  होता. 
िन तच कुठे ना कुठेतर  चांगले हण यासारखे आहे. काह  ठकाणी हे सु ा आ ेपाह आहे. 

येक आठव याला अिधका-यांचा स मान करणे. आमचे सगळेच अिधकार  स मान कराय या 
मानिसकतेचेच आहेत. कॉ पेट शन लाव याने कॉ फड स वाढतो. ह  चांगली गो  असली तर  
यां या १० कलमी काय मामुळे ब-याचशा अडचणी सु ा झा या. याचा सु ा अ यास क न शंभर 

ट के बजेट कसे माग  लावता येईल याकडे बघावे असे सांगावेसे वाटते. ब ड ंग परिमशन – हा 
चांगले उ प न देणारा वभाग आहे. या वभागाकडून जवळजवळ २५०/३०० कोट  जमा होतात. 
यातून शहरातील बर चशी कामे करत असतो. एका बाजूला एवढा पैसा कमवतोय. दसरु कडे ई-
ग हन स यूज करणार  आपली महापािलका हणून गवगवा करताना काह  वष बघतोय. मी 
परदेशी साहेबांना प  दले होते. यांना हणालो होतो, साहेब तु ह  ईग हन स ईग हन स 
करताय. पण आपला कुठलाह  वभाग दाखवा जो पेपरलेस आहे. एकह  वभाग पेपरलेस नाह . 
बांधकाम परवानगी हा उ प न देणारा वभाग आहे. इथे शहरातील यावसाियक, हाय ोफाईल 
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कारचे लोक येतात. इथे सबिमशनला कागदप े जमा होतात. झेरॉ स व ऑथट केट कर यासाठ  
जमा क न घेतो मी यांना सूचना केली, आपण ऑनलाईन लॅन सबिमट क न घेतो. जे हा 
ऑनलाईन लॅन सबिमट के यावर जे.ई. ते हे रफाय करतो. नंतर डे युट  इं जिनअर करतो, 
ए झ युट ह इं जिनअर करतो. लॅन मंजूर झा यानंतर यांचा आ कटे ट हाड कॉपी घेऊन येतो. 
मी जे.ई. असेलतर माझी सह  घेऊन जातो. ब ड ंग परिमशनची िच ट  घेऊन जातो. मा या 
ब ड ंगचा लॅन ५ मा यांचा आहे व मी ६ मा यां या ब ड ंग या लॅनवर सह  घेतोय. 
लोकांकडून पैसे वसूल केलेतर. तो आ कटे ट जे.ई. या ओळखीचा असेल तर तो जे.ई. स ा देऊन 
टाकतो, िश का देऊन टाकतो. मी सूचना केली क , तु ह  बीओट वर देऊन टाका. तो चाज 
आकारेल. महापािलकेला रे हे यू िमळवून ा. महापािलकेला उ प न कसे िमळवावे यालासु ा 
चालना देणार  आ ह  मंडळ  आहोत. पूव चे दवस गेले. या माणे महापािलकेचा पैसा कशा 
रतीने येतो, या माणे महापािलकेचा पैसा कशा रतीने खच करायचा या मानिसकतेचे आ ह  
नाह . हणून ह  मटॅिलट  आमची असताना शासनाकडून सहकाय सु ा मह वाचे आहे. ह  अपे ा 
मा यासार याकडून होते आहे. असा वकास होत असताना नगररचना वभागाकडून भूसंपादन केले 
जाते. यासाठ  १०० कोट  तरतूद केली आहे. आज या प र थतीत क  शासनाचा लॅ ड ऍ व झशन 
ऍ ट नवीन आला आहे. याची अंमलबजावणी करायला सु वात केली तर हे १०० कोट  १५ 
दवसांतच संपून जातील. एकूण प रसरा या १० ते २० ट के सु ा आर ण ता यात येणार नाह . 
पेड एफएसआय लागू केला पाह जे, टड आर ला रेड कापट दले पाह जे. केवळ २० ट के जागा 
ता यात आहेत या डे हलप के या पाह जेत. यात ट ड आर १५ ट के आहे. लॅ ड ऍ व झशन 
क न केवळ १० ट के जागा ता यात घेतली आहे. इतर सु वधांचा आपण वापर करत नाह . उदा. 
पेड एफएसआय, ट ड आर असेल. पा हजे या माणात माकटम ये दला जात नाह . बीआरट  
कॉर डॉरसार या मह वाकां ी क पात ४० ट के टड आर ायचा ठरले होते पण तुमचा िमयम 
इतका भरमसाट होता. कोणी येत न हते. या अट  कुठेतर  िशिथल झा या पाह जेत. याची 
अंमलबजावणी कर यासाठ  जा तीत जा त य  केले पाह जेत. शासक य पाऊले उचलावी 
लागतील, ती इथे आपण उचलावीत. काह  वषापूव  या शहरातून सां कृितक मह व होते ते 
संपव याचा य  केला गेला. गणेशो सव प ह यांदा बंद केला गेला का तर पैसे वाचावेत हणून. 
गणेशो सव चालू होता तो परत चालू झाला पाह जे. आपण आप या चाली रती, आपली परंपरा, 
आपली सं कृती, वारसा नाह  जपलातर कुणी जपायचा. उ ा पैसा कुठेह  वाचवू शकतो. २५ ते ३० 
हजार लोक उ सवाचा फायदा घेत होते. असे उ सव मो या माणात केले पाह जेत. हे शहर केवळ 
औ ोिगक नगर  राह ली नाह  पाह जे. सां कृितक नगर  सु ा झाली पाह जे. मा या उपसूचना 
गणेशो सव सु  करा अशी असेल तर तो का बंद करावा. कशासाठ  बंद करावा. याचा शासक य 
अिधकार  हणून वचार करावा लागणार आहे. अशा िनिम ाने तु ह  कराल अशी अपे ा आहे. 
आपले शहर अनेक वषापासून वकिसत होत असताना बर च गावे समा व  झाली. मोशी, च-होली, 
ताथवडे, पुनावळे, कवळे, रावेत असेल अजूनह  काह  गावे समा व  होणार असतील. यासाठ  
भर व तरतूद देणे फार गरजेचे आहे. यामुळे भ व यात आप याला नवीन गावांसाठ  वचार क न 
योजना करावी लागेल. आज शहरात १२८ नगरसेवक आहेत. यां यात वेगवेगळे गुण आहेत. 
सगळे नमुने आहेत. यामुळे तु हाला यांची वेगवेगळ  पा े काह  दवसांत अनुभवायला िमळतीलच. 
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हे होत असताना तुम याकडून कोणी दखवू नयेु . शेवट  असे होणार नाह . काम करत असताना 
काम करतो तो चुकतो, करत नाह  तो बनचुक,बरोबर असतो. हे सगळे होत असताना आप या 
शहरात अनेक चांग या वाईट गो ींना सामोरे जावे लागेल. तु ह  पूव  र ािगर  येथे कले टर 
हणून होता. कले टर असतानाची कारक द व इथे आयु  हणून तुमची असलेली कारक द यात 

बराचसा फरक जाणवत असेल. कमान ३०/४० सद यांचा ल ढा रोज तु हाला भेटायला येऊ 
शकेल. वेग या कार या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. तसे बिघतले तर सग यांचा काळ आला 
आहे. आचारसं हता त डावर आली आहे. आचारसं हता आहे हणून काम होऊ शकत नाह  असे 
हणून टाळता येणार आहे. तुम याकडून चांगले काम करायची अपे ा आहे हणून तुम याकडे 

काम घेऊन येणार आहे. सद य हणून चांग या गो ींची मागणी करत आलो आहेत. भ व यात 
तुम याकडून सु ा अपे ा आहे. तुमचेसु ा तेवढेच योगदान असावे. महासभेचा मानपान 
ठेव यासाठ , शहरासाठ  माझे लांबलेलं दोन श दांचे भाषण संपवतो. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज दपार  ु १ वाज यापासून ह  
बजेटची वशेष सभा चालू आहे. आयु  साहेबांची ह  प हलीच सभा आहे. आयु  साहेब तु हाला 
प ह याच दवशी महापािलका ब-यापैक  समजले असतील अशी अपे ा करते. तुमचे वागत 
सवानी केलेले असलेतर  मी पण सवा या वतीने तुमचे वागत करते. सकाळपासून बजेटवर चचा 
करतोय यामुळे पु हापु हा आकडेवार  र पट करावी असे वाटत नाह . महसूल खच कती, 
भांडवली खच कती, कती एलबीट  िमळणार, पाणीपुरव यातून कती िमळणार, कती खच होणार, 
कती बीलांवर कती खच होणार आहे. मी गेले २२ वष या सभागृहाचा अ यास केला आहे. 
हणूनच ह  आकडेवार  खूप बोल यामुळे यातून फरक पडणार आहे असे वाटत नाह . मला हे 

िनदशनास आणून ायचे आहे क , आ हाला कोणतेह  चुक चे काम करायचे नाह . बजेट या 
पु तकात या- या चुका झा या या आ ह  तुम या िनदशनास आणून द या हो या. यावेळ  
करकोळ द या असतील तर तशा या होता कामा नयेु . ह  छोट  गो  आहे अशातला भाग 
नाह . बजेटबाबत किम र, अिधकार  लोक, जे.ई., नगरसेवकांकडून, भागातून मा हती घेतात 
ते हा काय करावे लागेल ते बघतात. या माणे   ब-याच दवसांपासून बजेटचे पु तक तयार होते. 
खरेतर ह  चुक ची था आहे. यावेळ  ३०० कोट  बजेट होते यावेळ  थायी सिमती अ य  
बजेटमधून किम रांना कामे सूचवत होते. गेली ५/१० वष झाली ह  था बंद झाली आहे. हणून 
या मो या चूका होतात. बजेट हे खरेतर सुटसुट त असले पाह जे. येकाला एवढे मोठे पु तक 
दे यात पॉ ट आहे का. भागिनहाय बजेटचे पु तक ा. याला पाह ज े याला आ ख ंपु तक ा. 
काह  लोकांना आपण या भागात आहोत, यांनी टोटल, ॉपर बजेट बघ यासाठ  ा. भोसले 
साहेबांना सांिगतले. ते हणाले आ हाला आकडेवार  लवकर िमळालीतर आ ह  भागिनहाय बजेट 
क न देऊ शकतो. पुढ ल वष  सुधार त बजेट करणार आहोत यावेळ  द ता घेतली गेली पाह जे 
असे मला या संगी वाटते. मला सांगायला आनंद वाटतो, आ ह  जर  स ेत असलोतर  आ ह  
कोणतीह  वाढ व उपसूचना एकसु ा देणार नाह  हे सभागृहा या वतीने सांगते. आ हाला यावर साथ 
अिभमान आहे. तर सु ा वाढ व उपसूचना देऊन तुमच ेबजेट कोलॅ स हावे अशी इ छा नाह . सव 
नगरसेवकांना ३ दवसांचा, ४ दवसांचा कालावधी दला होता. वॉडात या कामांना द ती क न ु
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पाह जे होती. मा या वॉडातला ोजे ट आहे. याच वॉडात खच करायचा आहे. जर आ ह  यांना 
संधी दली आहे. याच प तीने इथे साधारण उपसूचना आहेत. असे सवाना सांगू इ छते. आपण 
आ या पंपर  िचंचवड शहरात गेलात. मला वाटते आपण सकाळ  पण िमट ंग घेतली होती. या 

ीकोणातून आपले बोलणे झा या माणे पंपर  िचंचवड शहर व छ करायचा जो अिभनव उप म 
तु ह , आ ह  सवजण हाती घेणार आहोत. याचा शुभारंभ आपण उ ाच करावा. आ खे शहर 
बिघतले. बजेटचे नागर कांना काह  देणे घेणे नाह . एवढ  ठोक यासारखी पु तके घेऊन, याचे काह  
देणेघेणे नाह . आम या भागातला कचरा व छ झाला पाह जे. आम या वॉडात ला ट कचा ढ ग 
दसता कामा नये. व छचे लोक सकाळ  लवकर वेळेवर कचरा घेऊन जात नाह त. ते वेळेवर 
घेऊन जावेत. अशा मा यमातून व छता अिभयान उ ापासून आप या अिधप याखाली, 
महापौरां या अिधकाराखाली, अिधकार , सव पदािधकार  व वॉडातले नगरसेवक यां या मा यमातून 
अिभयान राबवावे. आज सवसाधारण नागर कांना काय पाह जे. पाणी यव था पाह जे, व छता 
पाह जे, ेनेज पाह जे, र ता पाह जे, पाणी व छ पाह जे. हे शहरात देऊ शकाल मला वाटत नाह , 
सगळे जण बोलतात, याला कोण याह  अिधका-यांनी वरोध केला नाह . ड गीकर साहेबांनी ३ वष 
काढली, गु ा साहेब आले यांनी एकच वष काढले. यावेळ  अशी प र थती िनमाण झाली असे 
वाटले नाह . बंड साहेबांना बरेच दवस काढले. शमा साहेबांनी देखील बरेच दवस काढले. ीकर 
परदेशी साहेबांना २ वष िमळाली. यांना मोशन िमळाले यामुळे ते बदली होऊन गेले. परंतू 
यावेळ  अिसम गु ा साहेब १ वषात गेले यावेळ  कुठेह  अशी प र थती झाली नाह . यावेळची 

बर चशी मंडळ  सभागृहात आहेत. या ीकोणातून कोणताह  किम र कालावधी पूण हो याआधी 
गेला तर कोणाला आनंद झाला, हे याचे याला मा हत आहे. खाजगीत काय बोलतात, बाहेर 
कोण काय बोलतात. यावर आ हाला देणेघेणे नाह . मा. ीकर परदेशी यांनी इथे चांगले काम केले. 
िततकेच मा. दिलप बंड यांनी देखील चांगले काम केले. अिधका-यांकडून गोड बोलून काम क न 
घेणे सद य हणून फार चांगले जमते. या मागे आमचे कोणताह  हेतू नाह . ते लवकर गेले. आ ा 
काय तुमचे वच व, तुमचा धाक. परदेशी साहेबांना मी सांिगतले, कुटंूबावर धाक लावून चालत 
नाह . मुलांना, मुलींना ओरडतात. मुलगा हणतो व डलांना मला ओरडले. कती वाईट घटना 
घडतात. आ खे पंपर  िचंचवड चालवाय़चे हणजे सग यांनी कती चांग या प तीने काम 
करायचे आहे. कोणाला वाईट हणायच े कारण नाह . हे सभागृह व शहरात दर ी ठेवून काम ू
करायचे आहे. बोलायला काय होते. नाव का हणून ठेवायची. अिधकार  जतके चुकले असतीलतर 
आ ह  सु ा िततकेच गु हेगार आहोत. यावेळ  अनिधकृत बांधकाम शहरात झाले, यावेळ  
अिधका-यांनी काय केले. ती आमची चूक होती, आ ह  सांिगतले होते का. अनिधकृत बांधकाम 
क  नका, अनिधकृत नळ कने शन घेऊ नका हे सांगायचे काम शासनाचे होते. आ ह  मुळात 
सांगणार नाह . आ ह  सांिगतले तु ह  क  नका. आ हाला या कोणा या गो ी पापाचे भागीदार 
हायच ेनाह . हे शहर चांगलेच हायला पाह जे. रा वाद चा संक प आहे, कोणतेह  अनिधकृत काम 
करायचे नाह . जे हा एवढे झाले ते हा कोण लोक होते. आ खी महापािलका खाली करावी लागेल. 
सग यांनाच घर  पाठवावे लागेल. यापुढे एकह  अनिधकृत बांधकाम झालेतर याला सभागृह 
जबाबदार नाह . इथून पुढे अनिधकृत बांधकामे वाढलीतर याला शासन जबाबदार असेल. एकह  
नगरसेवक सांगणार नाह , आमचा पा ठंबा आहे. डो यात तेल घालून, शांत डोके ठेवून काम केले 
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पाह जे.  िनवडणुका आ या क  सगळेच हणतात, वाजायला लागलं क  घुमायला लागतं. 
बोलायला सो पे असते. आ ह  हे क  आ ह  ते क , आ हाला सु ा सगळे करता येते. आ हाला 
अनिधकृत जी.बी. चालवायची नाह . कोणी मागणी केलीतर मा याकडे याचे उ र आहे. आ हाला 
सु ा सभेचे कामकाज अनिधकृत करायचे नाह . आता ३ तारखेला आचारसं हता लागेल हणून 
वशेष सभेचे आयोजन केले आहे. मी १२ वष शहरात वेगवेगळ  कामे केली आहेत. आज एलबीट  
असलीतर चांगली गोळा झाली आहे. यापा-यांना एलबीट  दे यासाठ  काह ह  करावे लागेल ते करा. 
यािशवाय एलबीट  गोळा होणार नाह . शहराचा वकास मग होणार नाह . ५०० कोट  उ प न 

कमी होईल. आ हाला सु ा वाटते कुठेह  शासनाचा ग धळ होता कामा नये. हणून वाढ व 
उपसूचना देणार नाह . याचा अथ एलबीट  वसूल करायची नाह  असा होत नाह . एलबीट  दजदार 
प तीने वसूल झाली पाह जे. घरा या कराबाबतीत कुठेतर  चांगले िनणय घेतला पाह जे. एकदा 
नोट स ा, दोनदा ा, वसुली होते. मला वाटत नाह . महापौरांनी सांिगतले, लोकां या दारात न 
सांगता जाऊन बँ ड वाजवू नका. लोकांना काय वाटते. पण वसूली होणे पण गरजेचे आहे. ५ वेळा 
सूचना देऊन टॅ स दला नाह . नाह  दलेतर आपण काम क  शकणार नाह . पा याचे सु ा तसेच 
आहे. अनिधकृत नळ कने शन सु ा िततकेच आहेत. ितथे कोणाची यं णा आहे. कशाला दोन 
यं णा लागतात. यांनीच पा याचा सव केला पाह जे. जसा िमळकतींचा सव केला होता. २ 
वेगवेग या यं णा कशासाठ  राब व या पाह जेत. आ ह  गेले १५ दवसांत एक सु ा सांिगतलेले 
नाह . एकाह  नगरसेवकाने फोन क न सांिगतलेले नाह , तु ह  हे क  नका. शहरा या 

ीकोणातून एक झाड जर  वाळले असले, येताना जाताना दसलेतर  आमच ेनेते आ हाला काय 
हणतात, शहरात अ जबात झाडे दसत नाह त. तुमचे ल  का नाह . ते तुम यासमोरह  बोलले 

आहेत. शहरासाठ  एकह  झाड न वाळू देणारा आमचा नेता आहे. या ीने संक प करायचा आहे. 
कशा प तीने करायचा आहे. जो ािमण भाग आहे. ितथे अंडर ाऊंड ेनेजला ायोर ट  ा. ते 
करावेच लागेल. एकदा गटाराची लाईन टाकणार, टॉम वॉटर लाईन टाकणार, पा याची लाईन 
टाकणार. एका वेळेला ३ कामे करणार. जेसीबीचा खच वाचेल. शहरात शंभर ट के अंडर ाऊंड 
झाले पाह जे. शहरात शंभर ट के पा याची लाईन झाली पाह जे. ितथे खच होतो. आज प र थीती 
आहे, १०० फूटांवर दसरे घरु . मग इथे कर, ितथे कर. तुमचे िलकेज होणार आहे. शहराच ेिनयोजन 
असले पाह ज,े शहराचे मॉडेल तयार असले पाह जे. महापौर मॅडम सु ा सगळ कडे गे या आहेत. 
मी परदेशात या या िसट त जाऊन आले, ितथे एक र ता शंभर वषापूव  केला होता. तो 
बिघत यानंतर वाटले, जमनीत जर १०० वषापूव  र ता टकू शकतो तर आप याकडे का टकू 
शकत नाह . आपण र ता करतो, परत एखाद  लाईन टाकतो. याची लाईफ ितथेच संपते. ऍ ीमट 
करतो यात िलह लेले असते, या-या क.मी.म ये र ता खोदला तर याची वॉरंट  संपेल. का 
अिधकार  खोद देतात ू याला आ ह  जबाबदार राहणार नाह . या दवशी र ता खोदला याच 
दवशी याची वॉरंट  संपते. मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सांिगतले, वॉडातली कामे द ड वष 
थांबवली. मॉडेल वॉड केलातर आमचे नुकसान झाले. अिधका-यांनी काय केले मॉडेल वॉड करायचा 
हणून काह च केले नाह . र ता करायचा नाह , फुटपाथ आ ा करायचा नाह , टॉयलेट द तीचे ु

काम करायचेतर वॉडातले काम िनघेलच. ते इतके खराब आहेत. याची द ती क न उपयोग ु
नाह . याला पा याचे कने शन नाह . अिधका-यांना एकदा बोलवून सांगा. यांना वचारा. एक  
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िमट ंग या. अित मण वभाग असेल – नगरसेवकाने सांिगतले, या र यावर अित मण झाले 
आहे याचे काय करणार. मी फोटो दाखवते. अिधकार  हणतात, काय करणार आम याकडे 
गाड ला ाय हरच नाह . ह  जबाबदार  आमची आहे का. कोणाची जबाबदार  आहे. पगार घेणार 
कोण, काम करणार कोण. अिधकार  सांगणार, गाड ला ाय हर नाह . आपलाच अिधकार  जाऊन 
सांगतो, आज अित मणचे कॉड येणार आहे, पटापट उचला. आ ह  गेलो क  परत या. 
अित मणचे कॉड गे यावर पु हा १ तासात टप-या उ या रा ह या तर या अिधका-या या 
पगारातून कपात करा. अिधकार  सांगणार, नगरसेवकाने सांिगतले होते. कसे व न पूण होणार 
आहे. काह  व ने बघूच नका पूण होणार नाह त. सग यांची साथ लागले. इथला नगरसेवक 
हणणार नाह . फुटपाथ या या पुढे, या या पुढे. नागर कांना जा यासाठ  र ताच नाह . याला 

कोण कारणीभूत आहे. आ ह  हणतो का गर बा या पोटावर पाय ा. नगरसेवकांना व ासात 
या. दाखवा, कुठे हॉकर झोन करायचा. गा या कुठेतर  उ या राह या पाह जेत. गाडन हटलेतर 

ितथे भेळ ची गाड  असलीच पाह जे. नगरसेवकांना वचा न ठरवा. वॉडात अनिधकृत नंतर बघू, 
ठकाण ठरवू. हातगाड , टपर वाले, ू टवाले, भाजीवाले हे शंभर ट के ॉफ ट कमवतात. पंपर  
िचंचवड मधील नागर क कोण या न कोण या कोप-यातला आहे. फळे वकली, भाजी वकली नंतर 
याची घाण ितथेच टाकून जातात. भाजीवा यांना जागा आखून ा. दर म हना २,००० भाडे 

आकारा. या वॉडा या मटन सचा खच यातून िनघून जाईल. याचा कोणी वचार करत नाह . 
यांना फुकट खायची सवय झाली आहे. आप याला कचरा साफ करायला लावतो. र ता 
सुशोिभकरणाचे या माणसाने मटेन स चाजस घेतलेले असतात. तो मटेन स करतो का नाह  हे 
बघायचे काम आमचे आहे का. आ ह  सांगत असतो, इथे खूप िभकार  बसलेले असतात. आपण 
संुदर झाडे लावतो. ितथे झो या लटकले या आहेत. हे काय आहे. हे आमचे काम आहे का. म हला 
लहान मुलांना घेऊन दवसभर उ हाता हात उ या राहतात. िभकार  हटाव मोह म आपण क  
शकत नाह . बाल काय ानुसार मुलांकडून िभक मागवणे गु हा आहे. आपले अिधकार  ग प 
बसतात. ग प बसायचा पगार यांना देतो का. यां यावर कारवाई करा. बाल काय ानुसार कारवाई 
करा. कसे रोडचे सुशोिभकरण यव थत राह ल. कशी उ डाणपूलाखाली यव था राह ल. परमे र 
कृपेने यां यावर वेळ आहे यांचे सु ा ठेकेदार आहेत. तु ह  एकदा ह जट ा. यां याकडे 
पासल येते. दा या बाट या येतात. म हला असेल, पु ष असेल ते दा  पतात. ह  स य 
प र थती आहे. कोण आहे ते बघा. कसे शहर सुशोिभकरण करणार. चॅलज आहे. क  शकत 
नाह . चुक ची कामे अ जबात क  नका. या करकोळ गो ी आहेत. एकह  बस टॉप राह लेला नाह . 
यावर ल ल रे पाह लीतर अ रशः ददव वाटतेु . भागातले अिधकार  काय करतात. यांना फ  

ऑफ सम ये बस यासाठ  नेमले आहे का. आरो यचे अिधकार  काय करतात. टाळाटाळ क न 
कती दवस चालायचे. चांगले िनणय घेतले पाह जेत. अनिधकृत ले सपासून उ प न िमळू 
शकते. आम यासारखे लोक काय म असेलतर १० ले स लावतात. आ हाला सांगा, येक 
भागात ४ ले स लावायचे असतील तर पैसे ा.  दवाखा याच ेबोड, पालरच ेबोड, ठक ठकाणी 

बोड. यां यावर भाडे लावा. उ प न वाढले पाह जे. भाडे कोणतेह  असू ा. आ या भागाचा खच 
यातून िनघणार आहे. आज तु ह  काय केले आहे. बजेट बिघतले नसेल. आ ह  बोल यात काय 

अथ आहे. तु ह  केलेच नाह . ह  जी खुच  आहे या खुच ने बजेट केले आहे. हणनू तु हाला 
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नाह  खुच ला सांगतो. हे बजेट नीटनेटके करायचे असेलतर या सग या गो ी आपण बिघत या 
पाह जेत. गाडन बिघतले का, कोणते गाडन चांगले आहे का. कोणती लाय र  चांगली आहे का ते 
सांगा. कोणती यायामशाला चांगली आहे का ते सांगा. एकह  लाय र  चांगली नाह . शहरात 
चांगली वाचनालये नाह त. आ ह  जाऊन सांगायचे, आ हाला पु तक ा. वॉडात कॅमेरे बसवा. 
बाक  खच कमी करा. हणजे ल ात येईल व छता अिभयान राब व यानंतर कोण घाण करतो. 
झाडू वा यांनी झाडू मा न कचरा ठेवलातर तु हाला दंड पडेल हणून आ ह  सांगतो. आ ह  
नागर कांसाठ  इतके कडक वागायचे. कचरा रोडवर आणून टाकायचा नाह . च हाण साहेबांना मी 
रोज फोन करते. मी हणते, तुमचा पगार आ हाला ा. रोज सांगावे लागते. इथे कचरा पडला 
आहे. राडारोडा उचलला नाह . व ुतवाला काम करणार राडारोडा टाकणार. कसे क  शकणार, क  
शकत नाह . तु ह  भागासाठ  काय बजेट दले आहे. मला नगरसेवकांनासांगताना दःख होतेु , 
आ ह  वाढ व बजेट देऊ शकत नाह . सगळे दवसभर भांडत आहेत. ितथे काह  नसेलच ते कुठे 
आणून करतील. मोठा ोजे ट क  नका. पयावरण – २ वष काम केल.े तो देखील तुमचा वचार 
वेगळा. यांचा वचार वेगळा हणून यव थत काम करायला सु वात करा. पु तकावर कती 
कलम होते याला मह व नाह . जो आहे तो स य कलमी काय म करा. दसु-या दवशी दसर  ु
योजना राबवा. ितस-या दवशी ितसर  योजना राबवा. अिधका-यांना वाटले असेल ीकर परदेशी 
गेले आता आ ह  सुटलो. तसे होणार नाह . तु ह  तसे करणार नाह . आ ह  तुमचे यांचे ास 
सोडू देणार नाह . आ हाला शहर चांगले करायचे आहे. वॉडात चांगले काम करायचे आहे. मला 
वाटते, कोणाचचे क  कमी क न काय िन प न होणार आहे. ३०० कोट ंपासून आज २४०० कोट ंचे 
बजेट आहे. म हलां या योजना असतील, पाणी बल असेल आमची इ छा आहे, शहरात येणारा 
नागर क पाणी पणारच. तुम याकडे नळ कने शन असेलतर तो शेजा-याला मागणार का. पाणी 
पणार नाह  का. पाणी कने शन तोड यापे ा जागेवर गु हा दाखल करा. जा तीचा दंड या. पण 
पाणी ा. येकाला पाणी दले गेले पाह जे. यासाठ  एक काम करा, गु हा दाखल करा. अभय 
योजना राब वली गेली. काह  उपयोग झाला नाह . येकाला पाणी दले गेले पाह जे. २४ तास 
पाणी दे यासाठ  अिधका-यांचे काम चांगले आहे. २४ बाय ७ दे यासाठ  यांचे पाईपचे चेक ंग 
चालू आहे. वॉडात चेक ंग चालू आहे. िलकेज कुठे आहे का. ठक ठकाणी आ या र यावर िलंग 
मारले आहेत. ठक ठकाणी असे का पडले आहेत. मी  पाणी पुरवठा वभागाला कं ले ट केली. 
यांनी सांिगतले आ ह  िलकेज शोधतोय. कोणी िलंग मारले. तु हाला कळत नसेल तर आपली 

कसली एज सी आहे. पाणी वाहतेय पण याला कळाले नाह . जाधव नावाचा जे.ई.आहे याला 
बोलवून दाखवले. हे येक ठकाणी घडणार आहे. िलकेज काढ यासाठ  ल मा न याला 
समजत नसेल, आपण कशा प तीने केले गेले पाह जे. पीएमपीएलची सारखीच गो  आहे. यांना 
दरवष  ४० कोट  ावे लागणार आहेत. तुमचे पीएमपीएलकडे ल  पाह जे. नागर क त ार करत 
आहेत. यां यासाठ  काम करा. चार मोठे ोजे ट नका क . मा.जगद श शे ट  हणाले, जाऊ दे 
ताई माझे बजेट मा.आर.एस.कुमार यांना देऊन टाका. दोन वषापूव  मा.जगद श शे ट  चेअरमन 
असताना सवसामा य नागर कांना जे पाह जे आहे, तेच ा. केवळ र ताच नाह तर, अंडर ाऊंड 
ेनेज या सग या सा या सा या गो ी सेवा द या पाह जेत. आरो यचे काम चांगले पाह जे. 
शहरात उ ाने पाह जेत. मुलांना खेळायला ाऊंड असले पाह जे. ाऊंडची काय अव था आहे. ितथे 
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िस यु रट  नाह . ाऊंड भा याने मािगतले तर कोणालाह  देऊन टाकतो. कोणतेह  ले ाऊंड 
भा याने देऊ नये. तर सु ा भाग अिधकार  देतात. सभागृहात ठराव करतात. तर सु ा ले ाऊंड 
भा याने दले जाते. कारवाई केली पाह जे. आपण या या मातीवर, पा यावर खच करतो. हजार 
पयांसाठ  शंभर ट के भा याने देतो. हणून बाक  सग या गो ी सांिगत या. पूल, पाणीपुरवठा 

असेल, पयावरणासाठ  .८ कोट  ठेवले. आप याला ग हनमटने दंड केला आहे. शहरात पयावरणाचे 
काम होते का. दंड का केला होता ते पहा. .१०/- दंड असला तर  तो दंडच आहे. याबाबतीत ल  
घातले पाह जे. नद त द षत पाणी का जातेू . जायला नाह  पाह जे. हे यो य आहे का. आ या 
आळंद पयत अंडर ाऊंड ेनेज लाईन टाकली होती. या महापािलकेत काय पाह जे ते या. शहरा या 

ीकोणातून, सवसामा य माणसा या ीकोणातून करा. आ ह  तु हाला कधीह  कोण याह  
गो ीला अडवणार नाह . फ  सवसामा य नागर कांना ितथपयत पा हजे तेच ा. बाक  दसरे काह  ु
नाह . नगरसेवकांना मोठे ोजे ट नको आहेत. िनवडणूका होऊन पूण दोन वष झाली आहेत. 
अजूनह  २५ लाखांची कामे यां या वॉडात झालेली नाह त, ती हायला पाह जेत. मागील आयु ांनी 
देखील तेच सांिगतले होते. यांनी शहरासाठ  खूप काम केले होते. अनिधकृत बांधकामाला आमचा 
वरोध नाह . परंतू यां या जोड ला जे हा शमा साहेब होते. यावेळ  बजेटबाबत प र थती फार 
वाईट होती. यांनी महापािलकेची गाड  यव थत ळावर आणली होती. तु ह ह  आणणार आहात. 
तु ह  उगाचच इथपयत आलात का,काह तर  अस यािशवाय. मा. दिलप बंड यांनी काम केले. या 
काळात ोजे ट आला. आज करोडो पये जेएनएनयूआरएम या मा यमातून िमळाले. बीआरट  
करावी लागली. २४ तास पाणी पुरवठा दलाच आहे. क  सरकारचा फंड आला यावेळ  काह  गो ी 
करायला बांिधल आहोत हणून ेड सेपरेटर झाला. ऑटो ल टर झाले, साय स पाक झाले. चार 
चांग या गो ी झा या. पा याचे मीटर बसवणे स चे करायचे होते. आ ा सभा तहकूब केलीतर 
काह  फरक पडणार नाह . सकाळ  ११.०० वा. सभा घेऊ शकते. परंतू माणूसक , सभागृह 
सग यां या संमतीने चालते. रा वाद ने कधीह  कोणाला दखुावले नाह . लोकसभेत, रा यसभेत 
बजेटबाबतीत काय करतात. आ ह  अिधका-यांना कधी सांिगतले नाह , अमुक करा. या वॉडात 
झालेच नाह  पाह जे. इथे का ी लावा असे सांिगतले नाह . मेजॉर ट  असली तर  म ती कधीच 
केली नाह . आजह  आम याकडे न ता आहे. दम सग यांम ये असतो. इथ ेिनवडून आलेले करोडो 
पये खच क न आले असतील. दोन लाख खच क न सु ा आले असतील. गर बांतह  दम असतो. 

मो यांतह  दम असतो. येकाला बोलता येते. येकाला सग या गो ी करता येतात. रा वाद  
प ाचे त व आहे. उतू नका मातू नका. सग यांना बरोबर घेऊन काम करा. वरोधकांना सु ा 
बरोबर घेऊन काम करा. या दवशी दादांनी सांिगतले होते. मी व सगळे पदािधकार  सा ीदार 
आहोत. २४ बाय ७ पाणीपुरवठा वरोधकां या वॉडात बसून केला. तुम यासमोर काह तर  उलटे 
पालटे करा, असे कधीच केले नाह . शहरात कुठेह  दाखवायचे नाह . कुठे काह ह  बोलत जातात. 
५० वक ल पडले आहेत. असे काह  नाह , बचारे कोट घालून बाहेर बसतात. समाजात वावरतो, 
समाजात चांगले काम करत असतात. तुमच हा श द मला आवडला, पा याला जसे वळण असेल 
तसे हायला पाह जे. शहरातील लाखो लोकांसाठ  योजना असतील. जो चालतो तोच ठेचकाळतो. 
याला काह  करायचे नाह , नुसतेच बोलायच,े तो काह च क  शकत नाह . झो या घेऊनच 
फरतात. हणून काय ा या चौकट त बसून कसे काम करायचे ते िशकले पाह जे. नगरसेवकांना 
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काम करायला ताकद व मुभा दली पाह जे. हणून पंपर  िचंचवडम ये तु ह  इथे आलात ते 
मनात ठेवू नका. कुठेतर  बंबवले जाईल. आ ा खुले सांगते, तुम यावर ेशर आणले जाईल, 
तु हाला आ ह  काह  ेशर देणार नाह . तु ह  आ हाला ेशर ा. कोणी ेशर दलेतर प कार 
प रषद घेऊन सांगा, रा वाद कडून ेशर देतात. तु ह  एक सांिगतल,े मी इथे बदली होऊन आलो 
आहे माझे काह  नाह . हे यव थत र या सग या गो ी असतील. न क  चांगले घडणार आहे. 
हेकेखोरपणे केलातर तसेच होईल. बजेट हे बजेट असते. सग या गो ींची आकडेवार  आहे. कायदा 
स लागारांबाबत सद य बोलले आहेत. हे बघून घेतले पाह जे. आपण खूप मोठमो या जकाती या 
केसेसे हारलेलो आहोत. कायदा स लागारांकडे माझा यां याकडे बघायचा ीकोण हा आहे. करोडो 
पयां या केसेस हारलेलो आहोत. वक लांसाठ  कती खच केला आहे. अिधका-यांना काह  कामच 

राह लेले नाह . क स टंट कशाला पाह जे. यां यावर कती खच केला आहे, न क च मा हती 
घेतली पाह जे. आपले अिधकार  काय बु  आहेत काू . यांना काह  कळत नाह  का. यां याकडून 
काह  गो ी घेत या पाह जेत. काह  जणांनी सभागृहात सांिगतले, क स टंटची अशी प र थती 
आहे यांना सं याकाळ  ७.०० नंतर उभे पण राहता येत नाह . या ीकोणातून तु ह  ल  
घातले पाह जे. लोकांबरोबर जा, नगरसेवकांबरोबर जा. सगळ कडे बरोबर घेऊन फरा. यांनाह  
वाटले पाह जे. आम या वॉडात किम र यांनी ह जट दली, आमची ह  कामे झाली. हेच 
नगरसेवक हणणार. अशा प तीने या काह  द या करायची गरज असेलु , जे जे चांगले करता 
येईल या प तीने काम करावे. आपण मला बोलायला संधी दलीत याब ल मी आभार  आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

      वषय मांक – १ 
दनांक - २४/०२/२०१४   वभाग - मा.आयु  

 
संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे क्र.लेखा/६/का व/१५७/२०१४ द.०७/०२/२०१४ 

   २) मा. थायी सिमती ठराव . ६०६० द. १४/०२/२०१४      
 

 मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन 
२०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न 
शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  याच माणे ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  
ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन 

करणेत आले.  
 
 
 
 

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
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अ. . तपिशल सन २०१३-१४ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१४-१५ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

१८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 

२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 
३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 

२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४,९२,४०,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 

३) अखेरची िश लक ६,८३,७२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 
 
 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ चे 
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे 

जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे 
अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१३-१४ च ेसुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१४-१५ चा 
अंदाज र. . 

अ)१) एकूण जमा १८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 
२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 
३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 
ब)१) भाग-३ एकूण जमा २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  ४,९२,४०,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 
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एकूण खच 
३) अखेरची िश लक ६,८३,७२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 

 
 
मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  
 

मनपाचे सन २०१४-१५ चे अंदाजप कातील “प” अंदाजप क (महसूली) अंतगत झोिनपू 
थाप य वभागाचे अंदाजप कात खालील माणे उपसुचना मंजूर करणेत यावी. 
 

पान 
. 

अ. . मुळ अंदाजप क य र कम सुधा रत अंदाजप क य 
र कम 

१०५१ १३८ २०,००,०००/- ४०,००,०००/- 
१०५१ १५२ १०,००,०००/- ४०,००,०००/- 

    
      तसेच, पानांक १०५१, अ. .१५२, कामाचे नाव – से. .२२ भाग .१२ येथील कै. 
मधुकर पवळे हाय कूल येथील शाळा प रसरातील झोपडप ट  मधील कामांची देखभाल द ती ु
करणे. या कामा या नावाऐवजी से. .२२ भाग .१२ येथील वलासनगर प रसरात थाप य 
वषयक कामांची द ती करणे असे द त कर यात यावेु ु . 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या अंदाजप कात बेघरांसाठ  घरे या 
न वन लेखािशषातगत र. .१.०० कोट  तरतूद करणेत यावी.  सदरची तरतूद करणेकामी 
JnNURM  झोपडप ट  पुनवसन क प या लेखािशषामधील अंदाजप क पानांक ९७८ अ. .८ 
मधून र. .१.०० कोट  वग कर यात यावे. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१४-१५ या अंदाजप कात राजीव आवास 

योजना या न वन लेखािशषातगत र. .१.०० कोट  तरतूद करणेत यावी.  सदरची तरतूद 
करणेकामी JnNURM  झोपडप ट  पुनवसन क प या लेखािशषामधील अंदाजप क पानांक ९७८ 
अ. .८ मधून र. .१.०० कोट  वग कर यात याव.े 

 
१) थाप य ब े य कायालय पान .१७१ न वन कामे .१ साठ  अंदाजप क य 

र कम (१,००,००,०००) एक कोट  ठेवणे. पान .१७१ न वन कामे .१ साठ  पान .२१ वर ल 
उपलेखािशष पुणे आळंद  र ता सी.ड .वक करणे. अ. .८ चा ५६ मधून (२०,००,०००) २० लाख 
तरतूद वग करणे. 

२) पान .१७३ अनु. .३१ नाला े िनंगसाठ  अंदाजप क य र कम .१,००,००,०००/- 
(एक कोट  ) ठेवणे. 
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३) पान .१७४ अनु. .२ गटर बांधणे या कामाची अंदाजप क य र कम 
१,००,००,०००/- (एक कोट ) करणे.  याच कामासाठ  पान .५२ अनु. .२५ ब मधील पयटन 
वकास आराखडा या कामातून १५ मधून २५,००,०००/- (२५ लाख) तरतूद वग करणे. 

४) पान नं.२०१ अनु. .३ दळवीनगर मधील फुटपाथ करणे व दभाजक बस वणे या ु
कामासाठ  अंदाजप क य र कम ५०,००,०००/- (५० लाख) करणे. 

५) थाप य वशेष योजना पान .५१ वर अनु. .२४ चा ४४ मांकावर न वन 
लेखािशष करणे. तयार क न कामाचे नांव - आर ण .१९१ म ये मुलांचे खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे या कामासाठ  अंदाजप क य र कम १,००,००,०००/- (एक कोट ) ठेवावी याच 
कामासाठ  पान .५२ अनु. .२५ब मधील १४ तारांगण साय सपाक या कामातून 
२५,००,०००/- (२५ लाख) तरतूद वग करणे. 

६) थाप य वशेष योजना पान .५२ वर अनु. .२५अ म ये मांक ८ वर न वन 
उपलेखािशष तयार करणे. कामाचे नांव – िचंचवड येथील आर ण . २०१ वर न वन हॉकस 
झोन व दळवीनगर भागातील बस टॉप वकिसत करणेकामी अंदाजप क य र कम 
१,००,००,०००/- (एक कोट ) ठेवणे व याच कामासाठ  वशेष योजना पान .४६ अनु. .१६ चा 
१ र ता ं द करणामधून .५०,००,०००/- (५० लाख) तरतूद वग करणे. 
 द.१४/०२/२०१४ या थायी सिमतीम ये सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ 
चे मुळ अंदाजप कास मा यता िमळाली आहे.  सदर न वन अंदाजप काची तपासणी केली 
असता ब भागातील मु यालय अंतगत सन २०१४-१५ चे देखभाल द तीची ु (महसूलीची) 
न वन कामांचा समावेश झाला नाह .  परंतु सदरची खालील कामे सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप कात समावेश करणे गरजेचे आहे.  यानुसार सदर कामांचा वाढ / घट चा त ा 
अंदाजप कात समा व  करावयाचा पान . व अनु. . नुसारची याद  सोबत सादर करणेत 
आलेली आहे. तर  सदर कामांचा सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात न वन देखभाल द ती या ु
कामात अंतभाव करणेत यावा. सोबत कामांचा वाढ / घट दश वणारा त ा – 
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सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप कात ब भागातील मु यालय अंतगत न वन महसुली कामांची याद . 
अंदाजप क 
३ मधील 
पान . 

अंदाजप कात 
ावयाचा 
अनु. . 

कामाचे नांव सन २०१४-१५ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ घट सन २०१४-१५ 
चा मुळ अंदाज 

शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१११७ ३३ जल े  .बी/३ प रसरातील ताथवडे व पुनावळे 

भागात पाणी पुरवठा वतरण यव थेतील िलकेज 
व करकोळ द तीची कामे करणेु . 

०   १०,००,००० ०    १०,००,०००  

१११७ ३४ जल े  .बी/५ प रसरातील वतरण यव थेतील 
िलकेजेस काढणे व करकोळ द तीची कामे ु
करण.े 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ३५ जल े  .बी/७ प रसरातील ीधरनगर, सुदशननगर 
भागाम ये पाणी पुरवठा वतरण यव थेतील िलकेजेस 
काढणे व देखभाल द तीची कामे करणेु . 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ३६ जल े  .बी/८ प रसरातील भाग .४२  
पाणी पुरवठा वतरण यव थेतील िलकेज व 
करकोळ द तीची कामे करणेु . 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ३७ जल े  .बी/६ प रसरातील पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेची देखभाल द ती व  िलकेजेसची कामे ु
करण.े 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ३८ जल े  .बी/३ व ५ ते ८ अंतगत हॉ व 
ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वणे.  

०   ५१,५०,००० ०   ५१,५०,०००  

१११७ ३९ जल े  .बी/३ व ५ ते ८ म ये आव यकते 
नुसार टँकर ारे पाणीपुरवठा करण.े  

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ४० जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील 
पा या या टाक साठ  पाणीपुरवठा वषयक व 
थाप य वषयक कामे करणे.  

०   १०,००,००० ०     १०,००,०००  
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१११७ ४१ जल े  .बी/३ अंतगत ताथवडे येथील काळाखडक 
झोपडप ट  येथील पा या या टाक साठ  पाणीपुरवठा 
वषयक व थाप य वषयक कामे करणे.  

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ४२ जल े  .बी/७ मधील ए ो पा या या टाक खाली 
पेड टँकर फलींग पॉ टचे वाईप मिशन बस वणे.  

०   १२,००,००० ०     १२,००,०००  

१११७ ४३ जल े  .ड/१, ड/३, ड/४ अंतगत हॉ व 
ऑपरेशन करणेकामी मजूर कमचार  पुर वणे. 

०   ३०,००,००० ०     ३०,००,०००  

१११७ ४४ जल े  .ड/१ वाकड प रसरात टँकर ारे 
पाणीपुरवठा करणे.  

०    ५,५०,००० ०     ५,५०,०००  

१११७ ४५ जल े  .ड/१ वाकड प रसराम ये पाणीपुरवठा 
वषयक देखभाल द तीची कामे करणेु .  

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ४६ जल े  .ड/३ ल मणनगर प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीु ची कामे 
करण.े 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ४७ जल े  .ड/४ थेरगाव प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल द तीची कामे ु
करण.े 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

१११७ ४८ जल े  .ड/४ थेरगाव प रसरात टँकर ारे 
पाणीपुरवठा करणे. 

०    ६,००,००० ०     ६,००,०००  

अंदाजप कात समा व  असलेली कामे – 
अंदाजप क 
३ मधील 
पान . 

अंदाजप क ३ 
मधील अनु. 

. 

      

१११५ १० पेठ .२९ म ये टाक कर ता आर त असले या 
जागेला िसमािभंत बांधणे. (टा यां या अंतगत 
सुर ततेसाठ  लाभ होणार आहे) भाववाढ बील 
देणे बाक  आहे. 

०    १,००,००० ०     १,००,०००  
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१११५ १५ रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या 
प रसरात व ुत वभागाकर ता वचींग टेशन 
बांधणे. 

०   २०,००,००० ०     २०,००,०००  

                                  एकूण -      २,००,००,००० 
 

 

मु य 
अंदाजप क 
.१ मधील 
पान . 

मु य 
अंदाजप क 
.१ मधील 
अनु. . 

      

२२८ १ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा 
अित र  ोत िन त करणे यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व तदनुषंिगक कामे करण.े 

   ७,६३,७०,००० ०     ७५,००,०००   ६,८८,७०,०००  

२२८ २ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पाणीपुरवठा 
यव थेमधील गळती थांब वणेसाठ  पा या या 
टाक वर ल मु य जलवा हनीवर ल लुईस हॉ व 
व तदनुषंिगक कामे करणे. 

   २,००,००,००० ०     ५०,००,०००   १,५०,००,०००  

२२९ ८ पंपर  िचंचवड शहरासाठ  तळवडे / िचखली येथे 
न वन १०० द.ल.िल. मतेचे जलशु द करण क  
बांधणे. 

   २,००,००,००० ०     ७५,००,०००   १,२५,००,०००  

                                एकूण - ब    ११,६३,७०,००० २,००,००,०००     २,००,००,०००  ११,६३,७०,०००  
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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ाम ये रा ीय शहर  आरो य क प शासनाने 
मंजूर केलेला आहे.  सदरचे अिभयान शहर  भागाम ये रा यशासनाचे मागदशक त वा माणे क  
शासना या NUHM योजने अंतगत आरो य क े थापन करणे, याचे Relocation करणे,  मुलभूत 
सु वधा उदा.वीज, 
पाणी, थाप य वषयक कामकाज क न देणे, तसेच फिनचर, वै क य उपकरणे, औषधे उपल ध करणे 
यासाठ  क प अहवाल मा यतेसाठ  सादर केला आहे.  क प मंजूर होऊन शासनाकडून िनधी / 
अनुदान ा  होणे अपे त आहे.  सदर योजनेसाठ  सन २०१४-२०१५ र. .७,६३,७७,०००/- चे 
अंदाजप क रा य शासनास सादर करणेत आले आहे.  तथा प या योजनेचा काह  खच महापािलकेस 
करावा लागणार आहे.   
  मनपाचे सन २०१४-२०१५ मुळ अंदाजप काम ये “ NUHM ” योजना हे लेखािशष 
न याने िनमाण कर यात यावे.  तसेच सदर लेखािशषावर सन २०१४-२०१५ मुळ अंदाजप कात               

“ शासक य योजनांची अंमलबजावणी ” या लेखािशषावर करणेत आले या तरतूद र. .१,२०,००,०००/- 
मधून र. .२० लाख अंदाजप क य तरतूद वग करणेत यावी. 
 
मा. ा लांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते -  

 
 पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१४-१५ या अंदाजप कातील खालील कामांसाठ  यापुढे दले या 
रकमांनुसार सुधार त तरतूद करणेत यावी. 
 सदर तरतुद मुळे होणार  र. .१५००००००/- ची पु तक .३ मधील पान .५२ वर ल अनु. . 
१० वर ल . . १७ से.२६ म ये ना यगृह बांधणे या कामामधून सन २०१४-१५ या तरतुद तून वग 
क न कर यात यावी.  
 
अ. 
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

वॉड 
. 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१३-
१४ चा 
सुधार त 
अंदाज 

सन २०१४-
१५ चा मुळ 

अंदाज 

१. अ भागातील व वध उ ान व 
मैदानांत खुली यायामशाळा 
उभारणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे. 

स.सा. ९०,००,००० ० ५०,००,००० 

२. . .१७ मधील र याचे 
डांबर करण व चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे व इतर 
अनुषंिगक वकासाची कामे 

१७ ५,००,००,००० ० १,००,००,००० 
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करणे. 
   एकूण  १,५०,००,००० 

 
 पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१३-१४ या सुधार त अंदाजप काम ये खालील कामांसाठ  
 यापुढे दले या रकमांनुसार सुधार त तरतूद करणेत यावी. 

 सदरची वाढ ह  पु तक .३ मधील पान .५२ वर ल अनु. . १३ मधील औ ोिगक सं हालय 
उभारणे या कामामधून सन २०१३-१४ या सुधार त अंदाजप कातून र. .९,९२,०००/- वग क न 
कर यात यावी.  
 

अ. 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१३-१४ 
साठ ची उपसुचने 
- ार ची सुधार त 
तरतूद 

होणार  वाढ 

१. ािधकरण से. .२६ गणेश 
तलावापासून संत ाने र उ ान संत 
तुकाराम उ ानासाठ  पाणीपुरवठा 
करणेसाठ  लाईन टाकणे 

१५६ ५४ ११,००,००० ५,१२,००० 

२. भाग .१४ म ये खड मु म व 
बीबीएम प तीने डांबर करण करणे 

९२ १३१ १४,००,००० २,८०,००० 

३. न वन भाग .१४ मधील से. .२६ 
मधील अंतगत र याचे हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणे 

९३ १४३ २,००,००० २,००,००० 

 
 व ुत वभागाचे पानांक ६०४ अनु मांक २ येथील “से. २३ जलशु करण क  येथे सोलर 
पी. ह . िस ट म ारे वीजिनिमती करणे या लेखािशषामधून सन १४-१५ चा मूळ अंदाज या 
लेखािशषावर ल र. .१ कोट  व ुत वभागाचेच पानांक ५८२ अनु मांक ६ येथील ” “ व वध णालय 
येथे सीसी ट ह  यं णा उभारणे” या लेखािशषावर सन १४-१५ चा मूळ अंदाज येथील र. .१,६५,००,०००/- 
या लेखािशषात वग क न सदर लेखािशषावर एकूण र. .२,६५,००,०००/- एवढ  तरतूद करणे.  
  

तसेच व ुत वभागाचे पानांक ६०४ येथील अनु मांक ३ येथील “मु य कायालय शासक य इमारत 
येथे सोलर पी. ह . िस ट म ारे वीजिनिमती करण“े या लेखािशषावर ल ५० ल  एवढ  तरतूद व ुत 
वभागाचे दरसंचार वभागाचे पानांक ू ५८२ येथे अनु मांक १६ येथे नवीन उपलेखािशष िनमाण नाव  
 “ व वध भाग कायालय, णालय,शाळा व इतर मह वाची मनपाची कायालये येथे सीसीट ह  यं णा 
उभारणे” सदर लेखािशषावर सदरची र. .५० ल  एवढ  तरतूद वग करणे (सन १४-१५ क रता) तसेच 
यापोट  कामाची अंदाजप क य र कम ३ कोट  एवढ  ठेवणे.  

 
 दनांक २४/२/२०१४ रोजी या मा.महापािलका सभेबाबत या कायप का .२७ वषय १ साठ  क 
े ीय काय े ातील भाग .६४ दापोड  – बोपखेल भागातील खालील माणे वकास कामां या 
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अंदाजप क य रकमांस व तरतुद ंस मा.महापािलका सभेची मा यता िमळणेबाबत कायवाह  हावी ह  
वनंती. 

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . कामाची 
अंदाजप क 
र कम 

सन २०१४-
१५ चा 
अंदाज 

वाढ घट 

१. बोपखेल वॉड .६४ मधील 
केसर नगर येथे नाला बांधणे. 

२५४ ४१ १८,००,०००  ५,००,००० १०,००,०००  

२. बोपखेल शाळेपासून रामनगर 
पयतचा र ता हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे 

२७७ १६५ १,००,००,००० २५,००,००० ३५,००,०००  

३. बोपखेल वॉड .६४ मधील 
आळंद  फाटा ते गणेशनगर 
कॉलनी .१ पयतचा मु य र ता 
हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करण.े 

२७७ १६६ १,००,००,००० २५,००,००० ३५,००,०००  

४. बोपखेल वॉड .६४ मधील 
गावठाण भागातील ठक ठकाणी 
थाप य वषयक करकोळ 

द तीची कामे करणेु . 

३२२ २३९ १०,००,००० --- ५,००,०००  

५. बोपखेल वॉड .६४ मधील 
गणेशनगर म ये ठक ठकाणी 
थाप य वषयक करकोळ 

द तीची कामे करणेु  

३२२ २४१ १०,००,००० --- ५,५०,०००  

६. बोपखेल वॉड .६४ गुलाबनगर 
भागातील काँ ट पे ह ंग व गटर 
द ती वषयक कामे करणेु . 

३२२ २४२ १०,००,००० --- ५,५०,०००  

७. बोपखेल वॉड .६४ मधील 
अनिधकृत बांधकामे पाडणेसाठ  
वाहने पुर वणे 

३२२ २४३ १०,००,००० --- ३,००,०००  

८. बोपखेल येथे से हरेज टमट 
ला ट बांधणे 

७८९/ 
७९१ 

२ ६,००,००,००० ५०,००,००० --- ४९,००,००० 

९. से टर .२३ जलशु करण क  
येथे माय ोहाय ो ारे 
वीजिनिमती करण े

६०४ १ १,५०,००,००० २५,००,००० --- १५,००,००० 

१०.  दगादेवी पवनच क ारे वीज ु
िनिमती करणे 

६०४ ४ ५,००,००,००० ५०,००,००० --- ३५,००,००० 

     एकुण ९९,००,००० ९९,००,००० 
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उपरो  वषयां कत कामास सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ चे मुळ अंदाजप कात 
वर ल माणे अंदाजप क य रकमांस व तरतुद स मा यता िमळणेबाबत कायवाह  हावी. 

 
मासुळकर कॉलनी . . २८  मधील आ णासाहेब मगर टेड अम येिथल थाप य वशेष योजने 

अंतगत असून पान. . १५ अनु मांक ४.१ कामाचे नांव आ णासाहेब मगर टेड अमचा वकास 
करणेकामी अंदाजप क य र. . ६० लाख तरतूद र. . १० लाख आहे. सदर कामाचे नांव आ णासाहेब 
मगर टेड अमचा वकास ऐवजी आ णासाहेब मगर टेड अम मिधल िगयारोहण िभंतीचे देखभाल व 
द ती व आ याधुिनक नूतनीकरण करणे असा उ लेख कर यात यावाु .    
 

लेखािशष वशेष योजना  पान . ५२ उपलेखािशष पयटन वकास आराखडा अनु. . १२  
कामाचे नांव ब हणाबाई ाणी सं हालय थलांतर न करता आहे या जागेत ब हणाबाई ाणी सं हालय  
वकसीत करावे असा बदल कामा या नावाम ये कर यात यावा.  
 

भाग .२ वेणीनगर मधील अंदाजप क -३ सन २०१४-१५ मिधल पान . ४६७ वर ल 
अनु मांक ५० मिधल उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव भाग . २ मिधल वकास आराख यानुसार 
तळवडे मु य र ता ते सहयोगनगर माग पीनगर मु य र यास िमळणारा १२ मीटरचा र ता 
खड मु म प दतीने वकिसत करणे कामाची अंदाजप क य र. . १,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख) 
ची तरतूद केलेली आहे. सदर तरतूदम ये बदल क न खालील वकास कामांसाठ  वग करावी.  

 
१. भाग . २ वेणीनगर चे अंतगत सहयोगनगर – पीनगर येिथल वामी समथ हौ.सोसा. 

िस दनाथ हौ.सोसा. व ल मी हौ.सोसा.म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकची कामे करणेसाठ  
५०,०००/- (अ र  प नास हजार )ची तरतूद वग करावी. न वन काम 

 
भाग .२ वेणीनगर मधील अंदाजप क -३ सन २०१४-१५ मिधल पान . ४६७ वर ल 

अनु मांक ४८ मिधल उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव भाग . २ मिधल वकास आराख यानुसार 
तळवडे िचखली ह  ते गणेश नगर येथे तळवडे मु य र यास िमळणारा १२ मीटर र ता खड मु म 
प दतीने वकिसत करणे तसेच अनु मांक ४९ मधील उपलेखािशष अथवा कामाचे नांव भाग . २ 
मिधल वकास आराख यानुसार तळवडे िचखली ह  ते पीनगर मु य र यास िमळणारा २४ मीटर 
र ता खड मु म प दतीने वकिसत करणे दो ह  कामाची तरतूद र कम येक  १,००,०००/- (अ र  
एक लाख) ची तरतूद आहे. सदर तरतूदम ये बदल क न खालील वकास कामांसाठ  वग करावी.  
 

१. भाग . २ वेणीनगर चे अंतगत हे ेवाड  येथील एखता व िसंहगड हौ.सोसा.म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉकची कामे करणेसाठ  . ५००००/- (अ र  र. . प नास हजार )ची 
तरतूद वग करावी. न वन काम 
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२. भाग . २ वेणीनगर चे अंतगत ता हाणेवाड  येथील संतकृपा हौ.सोसा.म ये ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉकची कामे करणेसाठ  ५००००/- (अ र  र. . प नास हजार) ची तरतूद वग करावी.  
न वन काम 

 
अ. .  कामाचे नांव       लेखािशष पान  अ.   शासनाने    वाढ    घट   सन २०१४-१५ 
                                    .   .   सुच वलेली            चा सुधार त  
                                              सन२०१४-१४           अंदाज   
                                              ची तरतूद     
१. . .२६ मोहननगर  इमारत योजना १२४  २१   २५,००,०००/-  ०.००  ५,००,०००/- २०,००,०००/- 
    येिथल आ.क २८८ 
    येथे सां कृितक भवन 
    समोर ल आवारात 
    बहउ ेशीय इमारत ु  
    बांधणे  
२. . .२६ काळभोरनगर  इमारत योजना १२५  २९  ०.००  ५,००,०००/- ०.००   ५,००,०००/- 

येिथल जलतरण तलावा या 
आवारात केट ंग रंग व लॉन 
टेिनस मैदानासाठ  े क गॅलर  
व याखाली च जग म बांधण े
व इतर थाप य वषयक कामे करणे 

                       एकुण    २५,००,०००/-  ५,००,०००/  ५,००,०००/- २५,००,०००/-
    

                वर ल उपसुचना मा य कर यात यावी. 
 
मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

 
भाग . ६  मोशी  अंदाजप कातील लेखािशष डांबर  र ते मिधल मु य़ालय पान . ४२४ 

अनु मांक १८ कामाचे नांव . .६ मोशी येथे िशवाजीवाड  येिथल र ते खड  मु मा व डांबर  करणे  
र. . ३५,००,०००/- ह कामा या ीने कमी आहे. तर  सदरची तरतूद कमी अस यामुळे लेखािशष 
डांबर  र ते  मिधल मु यालय पान . ४२६  अनु मांक ४५ कामाचे नाव भाग . ६ मोशी स.े . 
६,९,११ म ये र ते डांबर  करणे तरतूद १५,००,०००/- ची तरतूद र. . १५,००,०००/- या . .६ मोशी 
येथे िशवाजीवाड  येिथल र ते खड  मु मा व डांबर  करणे वर वग करणेत यावी.  
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भाग . १४ भ श  अंदाजप कातील लेखािशष थाप य वशेष योजना पान . ४० 
अनु मांक १२१ कामाचे नांव भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५ मीटर र यावर  िनसग दशन 
सोसायट जवळ रे वे लाईनवर उ डाणपूल बांधणे या कामाची तरतूद र. . ५ कोट  मधून कामाचे नांव  
ािधकरण पाईनरोड चारलेन र ते भ  श  चौक ते भेळचौक चारह  लेन कॉ ंट ंग करणेत यावीत 

(न वन काम) यासाठ  अंदाजे ५ कोट  खच अपे त आहे यापैक  अंदाजप कातील लेखािशष थाप य 
वशेष योजना पान . ४० अनु मांक १२१ या कामामधून १ कोट  तरतूद वग कर यात यावी. 
 

भाग .४३ येिथल शा ीनगर झोपडप ट  येिथल ना यावर लॅब टाकणेकामी प 
अंदाजप काम ये र. .२५,००,०००/- ची तरतूद कर यात यावी. सदरची तरतुद कर यासाठ  फ 
अंदाजप कातील मागासवग य क याणकार  योजनाअंतगत अनु मांक १० वर ल कामाची तरतुद वग 
कर यात यावी. 

 
भाग .४३ मधील महा मा गांधीनगर झोपडप ट  पंपर  येिथल १२ िसटस चे शौचालय पाडून ्

तेथे २२ िसटस चे दमजली सुलभ शौचालय बांधणेकामी प अंदाजप काम ये र् ु . .४०,००,००० ची तरतुद 
कर यात यावी. सदरची तरतुद कर यासाठ  फ अंदाजप कातील इतर झोपडप ट  वािसयांसाठ  सुधारणा 
अंतगत अनु मांक ८९ वर ल कामांची तरतुद वग कर यात यावी. 
 
 अंदाजप क – ३ थाप य वशेष योजना पान .४१ अ. . १२६ मधून मा.नांदगुडे यां या 
वॉडमधील वाय जं शन मधील २ कोट  ७५ लाख घट कर यात यावी व खालील कामांवरती वाढ 
कर यात यावी.  

पान 
. 

अनु मांक कामाचे व प केलेली तरतूद वाढ व तरतूद 

४०७ ३ पंपळे िनलख बाणेर पुलाजवळ 
उ ान वकिसत करणे 

१,००,००० २५,००,००० 

४०८ ४ पंपळे िनलख येथील पा या या 
टाक शेजार ल जागेम ये उ ान 
वकिसत करणे. 

१,००,००० २५,००,००० 

१३ ४ वशालनगर पंपळे िनलख स.न.४० 
येथे मुळा नद वर पूल बांधणे 

२०,००,००० २५,००,००० 

१४ ७ पंपळे िनलख मशानभूमी ते औंध 
मुळा नद वर पूल बांधण े

१०,००,००० २५,००,००० 

२६ १२० पंपळे िनलख येथील भाजीमंडई 
वकिसत करणे आर ण .३८० 

१५,००,००० २५,००,००० 

२६ १२१ पंपळे िनलख येथे स.न. १३ पै १४ 
पै मधील वकास आराख यातील १४ 
मी. र ता वकिसत करणे. 

१५,००,००० २५,००,००० 
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२६ १२२ वाय जं शन ते वाघजाई हॉटेल 
र ता वकिसत करणे 

१५,००,००० २५,००,००० 

२६ १२४ आर ण .३८० पासून २४ मी. 
र यापयतचा, १२ मी. व.आ. र ता 
वकिसत करणे. 

१५,००,००० २५,००,००० 

२६ १२७ वशालनगर येिथल सा व ीबाई फुले 
उ ानात िश प बस वणे. 

१५,००,००० २५,००,००० 

२६ १२८ पंपळे िनलख येथील महादेव मंद र 
प रसर वकिसत करणे. 

१५,००,००० २५,००,००० 

२३ ८४ आर ण . ३७९ म ये जलतरण 
तलाव करणे 

१५,००,००० २५,००,००० 

 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.अतुल िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो -  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अंदाजप क २०१४-१५ म ये खाली नमूद प  अ नुसार 

व वध द या समा व  असून उपसूचने ारे सदर वषयाम ये नवीन कामांचा समावेशु , चालू कामातील 
द तीु , अंदाजप क य र कम कंवा उपल ध तरतूद  यातील बदल वीकारणेत यावेत तसेच यापैक  
अंदाजप कास कंवा सदर काम होणेसाठ  आव यक बदल करणेत यावेत.  
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प  अ 
अंदाजप क २०१४-१५ 

 
घट वाढ 

अ. 
. 

पान 
. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव उपल ध 
तरतूद . 

करावयाची 
घट . 

अ. 
. 

पान 
. 

अनु. 
. 

कामाचे नाव उपल ध 
तरतूद . 

करावयाची 
वाढ . 

१. ४० १०९ (अंदाजप क य र कम 
व तरतूद समान 
आहे) 

१.७२ 
कोट  

८५ लाख १ २४ १०० . .६० येथील सांगवी गावठाण, 
ल मीनगर, ममतानगर भागाचे 
मॉडेल वॉड प तीने वकिसत करणे. 

१० लाख ९० लाख 

२. ४० ११८ सांगवी फाटा ेड 
सेपरेटर व लाय 
ओ हर बांधणे 

१२ कोट  १ कोट  २ २५ १०५ . .६० सांगवी येथे मुळा 
नद कड ल ड .पी. र ता वकिसत 
करणे. 

१० लाख ५० लाख 

३. ४६ १९३ दापोड  येथे मुंबई-पुणे 
र यावर FOB बांधणे 
व थाप य वषयक 
कामे करणे  

(अंदाजप क य र कम 
व तरतूद समान 
आहे) 

१ कोट  ५० लाख ३ २८ १४४ . .६० सांगवी मशानभुमीची 
थाप य वषयक नुतनीकरणाची 

कामे करणे 

२० लाख ३० लाख 

४. ४६ १९९ सांगवी- कवळे 
र यावर ल EHV 

लाईनसाठ  आव यक 
उपाययोजना करणे  

(अंदाजप क य र कम 
व तरतूद समान 
आहे) 

५० लाख २५ लाख ४ २७९ १९८ वॉड .१०० मधील भूिमगत 
केबल, े नेजचे चर, खड  मु म 
क न बी.बी.एम. करणे. 

०० ५ लाख 
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५. ४५ १८२ औंध-रावेत र या 
वर ल मुकाई चौक 
येथे बस टिमनल 
वकिसत करणे. 
(अंदाजप क य र कम 
व तरतूद समान 
आहे) 

१.३० 
कोट  

६० लाख ५ नवीन काम  
 

वॉड .९१ सांगवी येथे 
मशानभुमीचे थाप य वषयक 

द तीचे कामे करणेु . 

०० ३ लाख 

      ६ नवीन काम  . .६० सांगवी येथे मुळा 
नद काठचा घाट वकिसत करणे 
व सुशोिभकरण करणे. 

५० लाख २५ लाख 

      ७ नवीन काम मनपा ह तील खुले नाले गटस 
यां क  प दतीने साफ करणे. 

०० ७५ लाख 

      ८ १६ ६ . .६० सांगवी येथे मशानभूमी 
ते यदशनीनगर पयत पवना 
नद काठ  संर क िभंत बांधणे 

१० लाख १७ लाख 

      ९ नवीन काम पंपर  िचंचवड शहरात 
सां कृितक जापासावी यासाठ  
गणेशो सव साजरा करणे. 

०० २५ लाख 

१. ४१ १२६ --- १० कोट  १ कोट   नवीन काम . .५५ रहाटणी येथील स.न.८३ ते 
१२५ येथील १८ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. . १,००,००,०००/- 

०० ५० लाख 

२. ४० ११८ --- १२ कोट  १ कोट   नवीन काम . . ५५ रहाटणी गावठाण 
येथील छ पती िशवाजी महाराज 
पुत यास मेघडंबर  करणे. 
५०,००,०००/- 

०० २० लाख 
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३. ३२९ ८४ --- २५ लाख २० लाख  नवीन काम . .५५ पंपळे सौदागर येथील 
आर ण . ३७१ ब उ ान 
मधील उ ान वषयक व 
व ुत वषयक कामे करणे.  
अंदाजे २,००,००,०००/- 

०० ५० लाख 

       नवीन काम . .५५ पंपळे सौदागर येथे 
आ. .३६७ खेळाचे मैदान येथे 
व वध खेळासाठ  मैदाने 
वकसीत करणे व े ागॅलर  
बांधणे, अनुषंिगक वकास कामे 
करणे. .१,००,००,०००/- 

०० ५० लाख 

       नवीन काम पंपळे सौदागर भागातील 
HCMIR या र या या आर त 
जागेसाठ  चेनिलंग,फेिसंग व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे यासाठ  मनपा 
सन २०१४-१५ या वशेष योजना 
वाहतुक सुधारणा वषयक कामे करणे.  
.५०,००,०००/- 

०० ५० लाख 
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पंपर  िचंचवड मनपा या सन २०१४-१५ या अंदाजप कातील खालील कामांसाठ  
यापुढे दले या रकमांनुसार सुधार त तरतूद कर यात यावी. सदर तरतुद मुळे होणार  

र. .४,५०,००,०००/- ची पु तक . ३ मधील पान . ५२ वर ल अनु. .१० वर ल . . 
१७ से.२६ म ये ना यगृह बांधणे या कामामधून सन २०१४-१५ या तरतूद तून वग क न 
कर यात यावी.  

अ. 
. 

कामाचे नाव पान . अ. 
. 

सन २०१४-१५ 
चा मुळ अंदाज 
अंदाजप का 
नुसार 

उपसुचनेनुसा
र करावयाची 

तरतुद 

होणार  वाढ 

१. . .१७ म ये अंतगत पाथवे 
पे ह ंग लॉक प तीने करणे 
(से. . २६,२७,२७अ, व २८) 

११६ १४७ ३,००,००० २५,००,००० २३,००,००० 

२. . .१७ संत तुकाराम उ ान येथे 
फुटपाथ पे ह ंग लॉक व र याची 
द तीची कामे करणे ु  

११६ १४८ ३,००,००० १५,००,००० १२,००,००० 

३. ािधकरण . .१७ मधील सभंाजी 
चौक ते हता मा चौकापयतचे ु
र यास  IRS माणे फुटपाथ 
तयार करणे व अनुषंिगक कामे 
करण.े  

११६ १४९ ३,००,००० २५,००,००० २३,००,००० 

४. ािधकरण . .१७ मधील संभाजी 
चौक ते भेळ चौकापयत या 
र यास IRS माणे फुटपाथ 
तयार करणे व अनुषंिगक कामे 
करण.े 

११७ १५० ३,००,००० ३०,००,००० २७,००,००० 

५. ािधकरण . .१७ मधील संभाजी 
चौक ते हाळसाकांत चौका 
पयत या र यास IRS माणे 
फुटपाथ तयार करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

११७ १५१ ३,००,००० २०,००,००० १७,००,००० 

६. ािधकरण . .१७ मधील आकुड  
रे वे टेशन प रसरातील 
नुतनीकरणाचे कामे करणे. 

११७ १५२ ३,००,००० २५,००,००० २२,००,००० 

७. ािधकरण . .१७ से. . २८ 
मधील नुतनीकरणाचे कामे करणे. 

११७ १५३ ३,००,००० ५०,००,००० ४७,००,००० 

८. ािधकरण . .१७ से. . २७ 
मधील  नुतनीकरणाचे कामे करणे. 
 

११७ १५४ ३,००,००० ४०,००,००० ३७,००,००० 
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९. ािधकरण . .१७ से. . २७अ 
मधील  नुतनीकरणाचे कामे करणे. 

११७ १५५ ३,००,००० ४०,००,००० ३७,००,००० 
 

१०. ािधकरण . .१७ र याचे 
सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

११७ १५६ ३,००,००० ३०,००,००० २७,००,००० 

११. ािधकरण . .१७ से. . २८ 
मधील  पे ह ंग लॉक द तीची ु
व अनुषंिगक कामे करणे. 

११७ १५७ ३,००,००० ३०,००,००० २७,००,००० 

१२. ािधकरण . .१७ से. . २७ 
मधील  पे ह ंग लॉक द तीची ु
व अनुषंिगक कामे करणे. 

११७ १५८ ३,००,००० ३०,००,००० २७,००,००० 

१३. ािधकरण . .१७ से. . २७अ 
मधील  पे ह ंग लॉक द तीची ु
व अनुषंिगक कामे करणे. 

११७ १५९ ३,००,००० ३०,००,००० २७,००,००० 

१४.  . . १७ ी ाने र 
उ ानामधील िसमािभंतीचे 
नुतनीकरण करणे. 

१५८ ८८ १,००,००० ३५,००,००० ३४,००,००० 

१५. ािधकरण . .१७ से. . २७ 
मधील  संत तुकाराम उ ान 
नुतनीकरण कामे  करणे. 

१५८ ९० १०,००,००० ५०,००,००० ४०,००,००० 

१६. ािधकरण . .१७ संत ाने र 
उ ानामधील नुतनीकरण कामे 
करण.े 

१५९ ९६ १०,००,००० ३०,००,००० २०,००,००० 

१७. ािधकरण से. . २६ गणेश 
तलावापासून संत ाने र उ ान, 
संत तुकाराम उ ानासाठ  
पाणीपुरवठा करणेसाठ  लाईन 
टाकणे 

१५६ ५४ -- ३,००,००० ३,००,००० 

 एकूण     ४,५०,००,००० 
 

वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नािशक फाटा येथील भारतर  
जे.आर.ड . टाटा उ डाणपुला या सुशोिभकरणासाठ  बस वले या काश यव थेचे ५ वषासाठ  
चालन, देखभाल व द ती करणे या कामाकर ता सन ु २०१४-१५ चे अंदाजप कात व ुत 
मु य कायालयाकड ल देखभाल द ती या लेखािशषाम ये वतं  महसुली उपलेखािशष ु
िनमाण क न र कम पये ४५,००,०००/- खचास शासक य मा यता व चालू वष  र कम 
पये १०,००,०००/- इतक  तरतूद वशेष योजना – साय स पाकसाठ  केले या तरतुद मधून 

(पृ  . ५३४, अ. .१६) वग करणेबाबत 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील नािशक फाटा येथे दमजली उ डाणपूलाची ु
उभारणीचे काम करणेत आले असून द. १५ फे ुवार  २०१४ रोजी मा.उपमु यमं ी यांचे 
शुभह ते उदघाटन होऊन वाहतुक साठ  खुला कर यात आला आहे. सदर उ डाणपुला या 
सुशोिभकरणाकामी एल.ई.ड . द यांचा वापर क न काश यव था के याने उ डाणपुला या 
स दयात भर पडून आकषक व भ य दसत आहेत. हा पूल महानगरपािलकेचा गौरवा पद 
क प ठरत आहे. यामुळे जनसामा य नागर क, पयटक यां याम ये हा क प बहचचचा ु

ठरला आहे. या ठकाणी केले या आकषक काश यव थेचे चालन देखभाल, द ती व ु
सुर े या कामासाठ  अपु-या कमचा-यांमुळे िन वदा काढणे आव यक ठरत आहे. तथा प या 
कामाचा अंतभाव मूळ कामात नस यामुळे या कामी वतं पणे कामाची िन वदा मागवून 
आिथक तरतूद उपल ध क न, आिथक उपलेखािशष तयार क न काम करावे लागणार आहे. 
सदर कामाची तातड  ल ात घेता िन वदा कायवाह साठ  आव यक बाब हणून वतं  महसूली 
उपलेखािशष िनमाण क न कामा या खचास मा.महापािलका सभेकडून शासक य मा यता 
िमळणे व तरतूद उपल ध होणे आव यक आहे. 

 
याकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नािशक फाटा येथील भारतर  जे.आर.ड . 

टाटा उ डाणपुला या सुशोिभकरणासाठ  बस वले या काश यव थेचे ५ वषासाठ  चालन 
देखभाल व द ती करणे या कामाु क रता सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात व ुत मु य 
कायालयाकड ल देखभाल द ती या लेखािशषाम ये वतं  महसूली उपलेखािशष िनमाण क न ु
र कम . ४५,००,०००/- खचास शासक य मा यता व चालू वष  र. .१०,००,०००/- इतक  
तरतूद वशेष योजना साय स पाकसाठ  केले या तरतूद मधून (पृ  . ५३४, अ. . १६) वग 
करणेत यावी.  
 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१४-१५ चे अंदाजप कात सन २०१३-१४ चे 
सुधार त व सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप कात मा यता देणेसाठ  होणा-या द. २४/२/२०१४ 
चे महासभेम ये खालील माणे उपसूचना वका न मा यता िमळावी ह  वनंती. 
      पु तक . ३ पान . ९७१ पाणीपुरवठा ट पा-२ JNNURM अंतगत पान . ४ 
कामाचे नाव एस-२ ते ड यु ड -३ टाक पयत ॅ ह ट  मेन टाकणे (७०० मी.मी. ते ४५० 
मी.मी.) सन २०१३-१४ या सुधार त अंदाजप कात र. .६० लाखाची तरतूद कर यात यावी. 
सदर तरतूद पु तक .१ पान . २०७ वर ल पाणीपुरवठा ट पा – २ JNNURM मधील सन 
२०१३-१४ या सुधार त अंदाजप कातील िश लक र. .५,०५,२२,५६२/- मधून र. .६० लाख 
उपरो  कामासाठ  वग करणेत यावी.  
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अ. 
. 

 कामाचे नाव  लेखािशष पान . 
/अ. . 

शासनाने 
सुच वलेली 
सन २०१३-
१४ ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०१४-
१५ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१) भाग .५९ सांगवी 
मधुबन येथील आ. .३१० 
मोकळ  जागा वकिसत 
करणे अंदाजप क य 
र. .३० ल  

 

थाप य 
उ ान 

  १५ 
ल  

१५ 
ल  

 

२) भाग .५९ मधील 
जलतरण तलावाचे 
सुशोिभकरण करणे 

अंदाजप क य र. .३० 
ल  

इमारत 
योजना  

 

  १५ 
ल  

१५ 
ल  

 

३) . .५९ जुनी सांगवी 
येिथल जलतरण तलावाची 
खोली कमी करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे  

इमारत 
योजना 
 

  १० 
ल  

१० 
ल  

 

४) . .५९ करसंकलन 
इमारतीम ये युपीएससी 
पधा पर ा क  व 

अ यािसका यासाठ  
फन चर वषयक व 
थाप य वषयक कामे 

करण.े 

इमारत 
योजना 
 

  ५ 
ल   

५ 
ल  

 

  वर ल कामांचा समावेश व तरतूद अंदाजप कात करणे व खालील ता वत कामांमधून 
तरतूद वजा क न वर ल कामांसाठ  वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान . 
/अ. . 

शासनाने 
सुच वलेली 
सन २०१३-
१४ ची 
तरतूद 

वाढ घट सन 
२०१४-
१५ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१) . .५९ सांगवी येथील भाजी 
मंडईचे अ यावत नुतनीकरण 
क न इमारत बांधणे 

इमारत 
योजना 

 

३००/४२ २५ ल  ०.०० १५ 
ल  

 

२) . .५९ सांगवी पाईसर पुल येथे करकोळ ३०३/१११ ०.०० ०.०० ५  
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वागत कमान उभारणे. द तीु  ल  
३) . .५९ इ. ठकाणी अनिधकृत 

बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 
कारवाई करणे. 

 ३२९/८९ २५ ल  ०.०० १५ 
ल  

 

४) लेखािशष वशेष योजना . .५९ 
मधुबन येथील मुळा नद वर 
मधुबन सोसायट  येथे नागर क व 
मुलांकर ता नौका वहार (बोट लब 
बांधणे)  

वशेष 
योजना 

१५/१० १० ल  ०.०० १० 
ल  

 

 भाग .३३ गवळ नगर अंदाजप कातील लेखािशष – थाप य वषयक कामे करणे, 
मु यालय पान . ४३६, अनु. . ४३६ मधील कामाचे नाव – भोसर  . . ३३ गवळ नगर 
मधील सव नं. स.न. २०० येथील खेळाचे मैदान वकिसत करणे. अंदाजप क य तरतूद 
६०,००,०००/- तरतूद, ३०,००,०००/- मधून ३,००,०००/- घट क न खालील नवीन कामावर 

येक  १ लाख वग करणेत यावेत.  
१. भोसर  . .३३ गवळ नगर येथील भोसर  आळंद  र याची देखभाल द तीची ु

कामे करणे. र. .१,००,०००/- ची तरतूद वग करणेत यावी. 
२. भोसर  भाग . ३३ गवळ नगर येथील भोसर  दघी र याची देखभाल द ती ु

करणे र. .१,००,०००/- ची तरतूद वग करणेत यावी. 
३. भोसर  भाग . ३३ गवळ नगर येथील पुणे नािशक महामागाची देखभाल 

द तीची कामे करणे रु . .१,००,०००/- ची तरतूद वग करणेत यावी. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, माझे हणणे सभावृ ांतात समा व  क न या. तुमचे 
नगरसिचव काह च कायदा/िनयम सांगत नाह त. ह  काय प त झाली.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, टडर कशा प तीने काढणार आहे ते पण सांगा.  
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, मी सव उपसूचना वकार या आहेत.  
 

मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सूचनांची ा ता तपास यासाठ  ह  सभा शु वार दनांक 
२८/०२/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 



114 
 

  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा. वशेष महापािलका सभा 
कायप का मांक – २७ 

सभावृ ांत 

( दनांक २४.२.२०१४ ची तहकूब सभा) 

दनांक – २८.२.२०१४     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ुवार  २०१४ ची तहकूब वशेष सभा शु वार 
द.२८.०२.२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 
2. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

4. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

5. मा.भालेकर अ णा दलीप 

6. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
7. मा.सायकर अजय शंकरराव 

8. मा.आ हाट धनजंय मुरलीधर 
9. मा. वनया द प (आबा) तापक र 
10. मा.बाबर शारदा काश 

11. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

12. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

13. मा.उ हास शे ट  

14. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
15. मा.पवार संगीता शाम 

16. मा.तानाजी व ठल खाडे 

17. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

18. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

19. मा.भारती फरांदे 

20. मा.जावेद रमजान शेख 
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21. मा.चा शीला भाकर कुटे 

22. मा.भालेराव ितभा ाने र 
23. मा.नेटके सुमन राज  

24. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

25. मा.भ डवे संिगता राज  

26. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

27. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
28. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
29. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

30. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

31. मा.अपणा िनलेश डोके 

32. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
33. मा. साद शे ट  

34. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

35. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
36. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

37. मा.म डगेर  वषा वलास 

38. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

39. मा.सुपे आशा र वं  

40. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

41. मा.अ जत दामोदर ग हाण े
42. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
43. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

44. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
45. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

46. मा. ा बाजीराव लांडे 
47. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

48. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

49. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

50. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

51. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
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52. मा.कदम सदगु  महादेव 

53. मा.कैलास महादेव कदम 

54. मा.छाया जग नाथ साबळे 

55. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

56. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
57. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

58. मा.काळे वमल रमेश 

59. मा.पाडाळे िनता वलास 

60. मा. वनोद जयवंत नढे 

61. मा.तापक र अिनता म छं  

62. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

63. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

64. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
65. मा.बारणे िनलेश संपत 

66. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

67. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

68. मा.बारणे माया संतोष 

69. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

70. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
71. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

72. मा.कलाटे वाती मयुर 
73. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

74. मा.च धे आरती सुरेश 

75. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

76. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

77. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

78. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

79. मा.जगताप राज  गणपत 

80. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

81. मा.जगताप नवनाथ द ु 
82. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
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83. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

84. मा.जम सोनाली पोपट 

85. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
86. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

87. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

88. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

89. मा.शडगे आशा सुखदेव 

90. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

91. मा.संजय केशवराव काटे 

92. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

        यािशवाय मा.राजीव जाधव–महापािलका आयु , मा.झुरे-सहा.आयु , मा.गावडे, 
मा.टेकाळे, मा.डॉ.माने,मा.कुलकण ,मा.गायकवाड,मा.दरगुडेु –सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.च हाण,मा.तुपे-सहशहर 
अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै क य अिधकार ,मा.िनकम, मा.सवणे, 
मा.काची,मा.कुलकण ,मा.गलबले-काय.अिभयंता,मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.साळंुके–मु य उ ान अिध क,मा.च हाण-आरो य कायकार  अिधकार , मा.पाट ल- शासन 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

----------- 
 
मा.नगरसिचव – मा. थायी सिमतीने अंितम वीकृतीकर ता सादर केले या अंदाजप कामधील 
तरतूद म ये फेरबदल करावया या या सूचना मांड यात आ या या िनयम तरतूद माणे 
वृ प ात वशेष घोषणा देऊन िस द कर यात आ या तसेच यांची ा ता/अ ा ता 
याबाबतचा अिभ ाय घे याक रता मा.मु यलेखापाल यांचेकडे पाठ वणेत आ या हो या.  
 

(मा.नगरसिचव यांनी ाहय/अ ाहय सूचनांचे वाचन केले.) 
 

मा.मंगलाताई कदम – तुम या हातात दले या ित वेग या आहेत. आम याकडे दले या 
ती वेग या आहेत.  

 
मा.नगरसिचव – या सूचना लेखा वभागाने आ हाला दले या आहेत. आपण यांना वशेष 
घोषणा क न देतो. या उपसूचना ा  झा या, यावर लेखा वभाग ा /अ ा  करतो.  
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मा.महापौर – मु यलेखापाल ी. भोसले साहेब अ ा  सूचना इथे वाचून दाखवतील. 
 
मा.भोसले (मु यलेखापाल) – जवळजवळ १०६ उपसूचना ा  झा या हो या. यापैक  १०२ 
मा य के या आहेत. (मा.भोसले, मु यलेखापाल यांनी अ ा  सूचनांचे वाचन केले.) 
 

(मा.नगरसिचव यांनी ा  सूचनांचे वाचन केले.) 
 
मा.महापौर- पान .१३ – १ ते ४, पान .१४ – १,२ व ५, पान .१५ – ३ व पान . २ – 
३ या उपसूचना वगळून सव उपसचूना ा  धरले या आहेत. हे अंदाजप क मंजूर कर यात 
येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अंदाजप क फेरफार क न अंितम र या वीकृत 
केलेचे जा हर कर त आहे. 
 

ठराव मांक - ४७७     वषय मांक – १ 
दनांक – २८.०२.२०१४    वभाग – मा.आयु  

          
संदरभ्:-१) मा.महापािलका आयु  यांच े .लेखा/६/का व/१५७/२०१४ 

द.०७/०२/२०१४ 
  २) मा. थायी सिमती ठराव . ६०६० द. १४/०२/२०१४      

 
 मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेच े
सन २०१३-१४ च े सुधा रत व सन २०१४-१५ च े मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  ग रबांसाठ च े “प” अंदाजप क  याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतच े अंदाजप क कामीचे 

अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  
 

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१३-१४ च ेसुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१४-१५ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

१८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 

२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 
३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 

२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 



119 
 

  

क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४,९२,४०,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 

३) अखेरची िश लक ६,८३,७२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 
 
 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ च े
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद 
केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतच े
अंदाजप क पुढ ल माण े तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

अंदाजपतर्क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१३-१४ च ेसुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१४-१५ चा 
अंदाज र. . 

अ)१) एकूण जमा १८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 
२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 
३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 
ब)१) भाग-३ एकूण जमा २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४,९२,४०,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 

३) अखेरची िश लक ६,८३,७२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 
 
 वर ल माणेचे थायी सिमतीचे अंदाजप क “अ”, “क” व “प” वचारात घेऊन 
याम ये बदल घडवून आण यासंबंधी या ा  सूचनांपैक  तावकाने वीकारले या सूचना 
वचारात घेऊन पुढ ल माणे कमी/अिधक करणेत येत आहे.  
 
अ.  लेखािशष र कम वग केले या कामाचे नाव पान 

./अ. . 
वाढ  केलेली 
र कम 

घट केलेली 
र कम 

१ करकोळ द तीु  देखभाल 

"प" महसूली 
१) पा. . १०५१ अ. . १३८  मुळ 
अंदाजप क य   र. .  
२०, ००,०००/-  सुधार त अंदाजप क य  

र. . ४०,००,०००/- कर यात यावी. 

१०५१ / १३८ ० ० 
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२ करकोळ द तीु  देखभाल 

"प" महसूली 
२) पान . १०५१ अ. . १५२ मुळ 
अंदाजप क य  

र कम . १०,००,०००/- सुधार त 

अंदाजप क य  

र कम . ४०,००,०००/- करणेत यावी. 
 

१०५१ / १५२ ० ० 

३ करकोळ द तीु  देखभाल 

"प" महसूली 
पान . १०५२  अ. . १५२ कामाचे 
नाव स.े . २२ भाग . १२ येथील कै. 
मधुकर पवळे हाय कूल येथील शाळा 
प रसरातील झोपडप ट  मधील 

कामाची देखभाल द तीु  करणे. या 
कामा या नावाऐवजी स.े . २२ भाग 

. १२ येथील वलासनगर  प रसरात 
थाप य वषयक कामांची द तीु  

करणे अस ेद तु  कर यात याव.े 

१०५२ / १५२ ० ० 

४  बेघरांसाठ  घरे न वन लेखािशष    

(पु तक .३) 
न वन ० ० 

५  JNNURM झोपडप ट  पुनवसन क प 
मधील िनगड  स.े .२२(ड) येथे 
झोपडप ट  पुनवसनासाठ  २४८० गाळे 

बांधणे. पॅकेज ८. 

९७८/८ ० ० 

६  राजीव आवास योजना न वन लेखािशष    

(पु तक .३) 
न वन ० ० 

७  JNNURM झोपडप ट  पुनवसन क प 
मधील िनगड  स.े .२२(ड) येथे 
झोपडप ट  पुनवसनासाठ  २४८० गाळे 

बांधणे. पॅकेज ८ पान .९७८ अ.  ८ 

९७८/८ ० ० 

८ भाजी माकट उ ोगनगर आर ण .१८८ भाजी मंडई 
वकिसत करणेकामी 
अंदाजप क य र कम १ कोट  करणे 

१७१/१ २०००००० ० 

९ वशेष योजना पुणे आळंद  र ता सी.ड .वक करणे. 

अ. .८ चा ५६ मधून वग करणे 

२१/५६ ० २०००००० 

१० नाला े िनंग नाला ेिनंग साठ  अंदाजप क य र कम 
१ कोट  करणे 

१७३/३१ ० ० 

११ नाला े िनंग गटर बांधणे अंदाजप क य र कम १ 
कोट  करणे 

१७४/३६ ० ० 

१२ वशेष योजना पान. .५२ अ. . २५ब मधील पयटन 
वकास आराखडा मधून अ. .१५ 

र. .२५ लाख वग करणे 

५२/१५ ० ० 

१३ दगड  फरशी फुटपाथ दळवीनगरमधील फुटपाथ करणे व 
दभाजकु  बस वणे या कामासाठ  
अंदाजप क य र कम ५० लाख करणे 

२०१/६४ ० ० 

१४ वशेष योजना थाप य वशेष योजना वर नवीन 

लेखािशष करण,े तयार कामाचे नाव 
आर ण .१९१ म ये मुलांचे खेळाचे 
मैदान वकिसत करणे कामी 
अंदाजप क य र कम १ कोट  करणे 

५१/२४/ ४४ २५००००० ० 
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१५ वशेष योजना याच कामासाठ  पान .५२ अ. .२५ब 
मधील १४ तारांगण साय सपाक या 
कामातून २५ लाख तरतुद वग करणे 

५२/१४ ० २५००००० 

१६ वशेष योजना थाप य वशेष योजना वर नवीन 
लेखािशष करण,े तयार कामाचे नाव 

िचंचवड येथील आर ण .२०१ वर 
नवीन हॉकस झोन व दळवीनगर 
भागातील बस टॉप वकिसत करणे. 

अंदाजप क य र कम . १ कोट  

५२/२५अ/८ ५०००००० ० 

१७ वशेष योजना याच कामासाठ  पान .४६ अ. .१६ चा 
१ र ता ं द करणामधून पये ५० लाख 
तरतुद वग करणे 

४६/१६ ० ५०००००० 

१८ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/३ प रसरातील ताथवडे व 
पुनावळे भागात पाणीपुरवठा वतरण 
यव थेतील िलकेज व करकोळ 
द तीचीु  काम ेकरणे. 

१११७/ 
३३ 

१०००००० ० 

१९ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े

करणे. 

२२८/१ ० १०००००० 

२० पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/५ प रसरातील वतरण  

यव थेतील िलकेजेस काढणे व 
करकोळ द तीचीु  काम ेकरणे 

१११७/ ३४ ६००००० ० 

२१ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े
करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

२२ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/७ प रसरातील 
ीधरनगर,  सुदशननगर  भागाम य े

पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील 
िलकेजेस काढणे व देखभाल द तीचीु  
कामे करणे. 

१११७/ ३५ ६००००० ० 

२३ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े

करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

२४ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/८ प रसरातील भाग . 
४२ पाणीपुरवठा वतरण यव थेतील 
िलकेजेस व करकोळ द तीचीु  काम े
करणे.  
 

१११७/ ३६ ६००००० ० 
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२५ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  पा याचा 
अित र  ो  (Source) िन त करणे, 

यातील पाणीसाठा आर त करणे व 
त अनुषंिगक काम ेकरणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

२६ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/६ प रसरातील 
पाणीपुरवठा वतरण यव थेची 
देखभाल द तीचीु  व िलकेजेस काम े

करणे. 

१११७/ ३७ ६००००० ० 

२७ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े
करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

२८ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/३ व ५ ते ८ म ये 
आव यकतेनुसार टँकर ारे पाणीपुरवठा 
करणे. 

१११७/ ३९ ६००००० ० 

२९ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े

करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

३० पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/२ अंतगत पुनावळे येथील 
पा या या टाक साठ  पाणीपुरवठा 
वषयक व थाप य वषयक काम े
करणे. 

१११७/ ४० १०००००० ० 

३१ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े

करणे. 

२२८/१ ० १०००००० 

३२ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/३ अंतगत ताथवडे येथील 
काळाखडक झोपडप ट  यथेील 
पा या या टाक साठ  पाणीपुरवठा 
वषयक व थाप य वषयक काम े

करणे. 

१११७/ ४१ ६००००० ० 

३३ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े
करणे. 
 
 

२२८/१ ० ६००००० 
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३४ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .ड/१ वाकड प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
द तीचीु  काम ेकरणे. 

१११७/ 
४५ 

६००००० ० 

३५ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े

करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

३६ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .ड/३ ल मणनगर 
प रसराम ये पाणीपुरवठा वषयक 
देखभाल द तीचीु  काम ेकरणे. 

१११७/ ४६ ६००००० ० 

३७ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके साठ  
पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े
करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

३८ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .ड/४ थेरगाव प रसराम ये 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल 
द तीचीु  काम ेकरणे. 

१११७/ ४७ ६००००० ० 

३९ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  

पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े
करणे. 

२२८/१ ० ६००००० 

४० पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

पेठ . २९ म य ेटाक कर ता आर त 
असले या जागेला िसमािभंत बांधणे 

(टा या या अंतगत सुर ततेसाठ  
लाभ होणार आहे) भाववाढ बल ेदेणे 
बाक  आहे. 

१११५/ १० १००००० ० 

४१ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पाणीपुरवठा वशेष योजना िनधी पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके साठ  

पा याचा अित र  ो  (Source) 

िन त करणे, यातील पाणीसाठा 
आर त करणे व त अनुषंिगक काम े
करणे. 

२२८/१ ० १००००० 

४२ पाणीपुरवठा करकोळ 

देखभाल द तीु  

जल े  .ड/१, ड/३,ड/४ अंतगत हॉ  व 

व ऑपरेशन करणेकामी मजुर कमचार  
पुर वणे. 

१११७/ ४३ ३०००००० ० 

४३ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पाणीपुरवठा यव थेमधील गळती 
थांब व यासाठ  पा या या टाक वर ल 

मु य जलवा हनीवर ल लुईस हॉ व 
व त अनुषंिगक काम ेकरणे. 
 

२२८/२ ० ३०००००० 
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४४ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या 
प रसरात व ुत वभागाकर ता 
विचंग टेशन बांधणे. 

१११५/ १५ २०००००० ० 

४५ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पाणीपुरवठा यव थेमधील गळती 
थांब व यासाठ  पा या या टाक वर ल 
मु य जलवा हनीवर ल लुईस हॉ व 
व त अनुषंिगक काम ेकरणे. 

२२८/२ ० २०००००० 

४६ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/३ व ५ ते ८ अंतगत 
हॉ व ऑपरेशन करणे कामी मजूर 
कमचार  पुर वणे . 

१११७/ ३८ ५१५०००० ० 

४७ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  तळवडे/ 
िचखली येथील न वन १०० द.ल.िल. 

मतेची जलशु द करण क  बांधणे. 

२२९/८ ० ५१५०००० 

४८ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .बी/७ मधील ए ो 
पा या या टाक खाली पेड टँकर 
फिलंग पाँईटचे वाईप मिशन 
बस वणे. 

१११७/ ४२ १२००००० ० 

४९ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  तळवडे/ 

िचखली येथील न वन १०० द.ल.िल. 
मतेची जलशु द करण क  बांधणे. 

२२९/८ ० १२००००० 

५० पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .ड/१ वाकड प रसरात 
टँकर ारे पाणीपुरवठा करणे. 

१११७/ ४४ ५५०००० ० 

५१ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  तळवडे/ 
िचखली येथील न वन १०० द.ल.िल. 

मतेची जलशु द करण क  बांधणे. 

२२९/८ ० ५५०००० 

५२ पाणीपुरवठा करकोळ 
देखभाल द तीु  

जल े  .ड/४ थेरगाव प रसरात 
टँकर ारे पाणीपुरवठा करणे. 

१११७/ ४८ ६००००० ० 

५३ पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधी 

पंपर  िचंचवड शहरासाठ  तळवडे / 
िचखली येथील न वन १०० द.ल.िल. 

मतेची जलशु द करण क  बांधणे. 

२२९/८ ० ६००००० 

५४ "प" महसूली वै क य 
वभाग 

आरो य मु य कायालय सन २०१४-१५ 
चे मूळ अंदाजप काम ये NUHM 

योजना हे न वन लेखािशष  (पु तक 
.२) 

२४२/५३ २०००००० ० 

५५ "प" महसूली वै क य 

वभाग 

शासक य योजनांची अंमलबजावणी  २३८/२५ ० २०००००० 

५६ वशेष योजना अ भागातील व वध उ ान व मैदानात 
खुली यायामशाळा उभारणे व इतर 
अनुषंगीक काम ेकरणे (अंदाजप क य 
र कम ९० लाख ) 

५१/४५ ५०००००० ० 

५७ वशेष योजना पान. .५२ अ. .१० प.ृ .१७ स.े२६ 

म ये ना यगृह बांधणे या कामामधून 
सन २०१४-१५ या तरतुद मधून  वग 
करणे 
 
 

५२/१८ ० ५०००००० 
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५८ वशेष योजना . . १७ मधील र यांचे डांबर करण व 
चौकाचे सुशोिभकरण करणे व इतर 

अनुषंगीक वकासाची काम े
करणे(अंदाजप क य र कम ५ कोट ) 

३०/२६ १००००००० ० 

५९ वशेष योजना पान. .५२ अ. .१० प.ृ .१७ स.े२६ 
म ये ना यगृह बांधणे या कामामधून 
सन २०१४-१५ या तरतुद मधून  कोट  

वग करणे 

५२/१८ ० १००००००० 

६० थाप य उ ान अ े ीय ािधकरण स.े .२६ गणेश 
तलावापासून संत ाने र उ ान, संत 
तुकाराम उ ानासाठ  पाणीपुरवठा 
करणेसाठ  लाईन टाकणे (५ लाख १२ 

हजार 

१५६/५४ ५१२००० ० 

६१ वशेष योजना पान .५२ वर ल अ. .१३ मधील 
औ ोिगक सं हालय उभारणे या 
कामामधून  र कम वग करण े

५२/१३ ० ५१२००० 

६२ डांबर  र ते अ े ीय . .१४ म ये खड मू म व बीबीएम 

प दतीने डांबर करण करणे 
र. .२,८०,००० 

९२/१३१ २८०००० ० 

६३ वशेष योजना पान .५२ वर ल अ. .१३ मधील 
औ ोिगक सं हालय उभारणे या 
कामामधून र कम वग करणे 

५२/१३ ० २८०००० 

६४ डांबर  र ते अ े ीय नवीन . .१४ मधील स.े .२६ मधील 

अंतगत र यांचे हॉटिम स म दतीन े
डांबर करण करणे र. .२,००,००० 

९३/१४३ २००००० ० 

६५ वशेष योजना पान .५२ वर ल अ. .१३ मधील 
औ ोिगक सं हालय उभारणे या 
कामामधून र. र कम वग करणे 

५२/१३ ० २००००० 

६६ दरसंचारु  योजना व वध णालय येथे सी.सी. ट. ह  

यं णा उभारणे. 

५८२/०६ १००००००० ० 

६७ अपारंपार क ऊजा ोत फ 
भाग 

स.े .२३ जलशु द करण क  येथे 
सोलर पी. ह .िस ट म ारे वजिनिमती 
करणे. 

६०४/२ ० १००००००० 

६८ दरसंचारु  योजना व वध भाग कायालय,े 

णालय,शाळा व इतर मह वाची 
म.न.पा.ची कायालये येथे सी.सी.ट . ह . 
यं णा उभारणे. सन २०१४-१५ साठ  

५८२/१६ 

न वन 

५०००००० ० 

६९ अपारंपार क ऊजा ोत मु य कायालय शासक य इमारत येथे 
सोलर पी. ह .िस ट म ारे वजिनिमती 
करणे.  
सन २०१४-१५ मूळ 

६०४/३ ० ५०००००० 

७० दरसंचारु  योजना व वध भाग कायालय,े 

णालय,शाळा व इतर मह वाची 
म.न.पा.ची कायालये येथे सी.सी.ट . ह . 

यं णा उभारणे. सन २०१४-१५ साठ  
अंदाजप क य र. .३,००,००,००० 
 
 

५८२/१६ 
न वन 

० ० 
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७१ नाला े िनंग बोपखेल वॉड  ६४ मधील केसर  नगर 
येथे नाला बांधणे. 

२५४/४१ १०००००० ० 

७२ अपारंपार क ऊजा ोत 

वीजिनिमती 
स.े . २३ जलशु द करण क  येथे 

माय ोहाय ो ारे वजिनम ती  करणे 

६०४/१ ० १०००००० 

७३ डांबर  र ते बोपखेल शाळेपासून रामनगर पयतचा 
र ता हॉटिम स प दतीन ेडांबर करण 
करणे. 

२७७/ १६५ ३५००००० ० 

७४ भुयार  गटर योजना िनधी बोपखेल येथे Sewerage treatment plant  

बांधणे. 
७८९/२ ० ३५००००० 

७५ डांबर  र ते बोपखेल वॉड  ६४ मधील आळंद  
फाटा ते गणेश नगर कॉलनी  १ 
पयतचा मु य र ता हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे. 

२७७/ १६६ ३५००००० ० 

७६ अपारंपार क ऊजा ोत दगादेवीु  टेकड  पवन च क  दारे वज 

िनम ती करणे. 

६०५/४ ० ३५००००० 

७७ करकोळ द तीु  देखभाल बोपखेल वॉड  ६४ मधील गावठाण 
भागातील ठक ठकाणी थाप य 
वषयक करकोळ द तीचेु  काम े
करणे. 

१०१५/ २५ ५००००० ० 

७८ अपारंपार क ऊजा ोत स.े . २३ जलशु द करण क  येथे 

माय ोहाय ो ारे वजिनम ती  करणे 

६०४/१ ० ५००००० 

७९ करकोळ द तीु  देखभाल बोपखेल वॉड  ६४ मधील गणेशनगर 
म ये ठक ठकाणी थाप य वषयक 
करकोळ   द तीचेु    काम े  करणे. 

१०१५/ २६ ५५०००० ० 

८० भुयार  गटर योजना िनधी बोपखेल येथे Sewerage treatment plant  

बांधणे. 
७८९/२ ० ५५०००० 

८१ करकोळ द तीु  देखभाल बोपखेल वॉड  ६४ गुलाबनगर  
भागातील कॉ े ट पे ह ंग व गटर 
द तीु  वषयक   काम े करणे. 

१०१५/ २७ ५५०००० ० 

८२ भुयार  गटर योजना िनधी बोपखेल येथे Sewerage treatment plant  

बांधणे. 
७८९/२ ० ५५०००० 

८३ करकोळ द तीु  देखभाल बोपखेल वॉड  ६४ मधील अनिधकृत 

बांधकाम ेपाडणेसाठ  वाहने पुर वणे. 

१०१५/ २८ ३००००० ० 

८४ भुयार  गटर योजना िनधी बोपखेल येथे Sewerage treatment plant  

बांधणे. 
७८९/२ ० ३००००० 

८५ थाप य वशेष योजना मासुळकर कॉलनी . .२८ मधील 
आ णासाहेब मगर टे डअम येथील 
वशेष योजने अंतगत असून पान .१५ 

अ. .४.१ कामाचे नाव आ णासाहेब 
मगर टे डअमचा वकास करणे. 
अंदाजप क य र कम ६० लाख तरतुद 
१० लाख आहे. सदर कामाचे नाव 

आ णासाहेब मगर टे डअमचा वकास 
ऐवजी आ णासाहेब मगर टे डअम 
मधील िगयारोहण िभंतीचे देखभाल व 
द तीु  व अ याधुिनक नुतनीकरण 

१५/४/१ ० ० 
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करणे असा उ लेख करणेत यावा 
 

८६ थाप य वशेष योजना लेखािशष वशेष योजना पान .५२ 
उपलेखािशष पयटन वकास आराखडा 
अ. .१२ कामाचे नाव ब हणाबाई ाणी 
सं हालय थलांतर न करता आहे या 
जागेत ब हणाबाई ाणी सं हालय 
वकिसत करावे असा बदल कामा या 
नावात करणेत यावा 
 

५२/१२ ० ० 

८७ दगड  फरशी फुटपाथ . .२ वेणीनगर चे अंतगत 
सहयोगनगर, पीनगर येथील वामी 
समथ हौ.सोसा व ल मी हौ.सो.म ये 
ठक ठकाणी पे हंग लॉकची काम े

करणेसाठ  ५० हजार तरतुद करणे 

४९१/ १३९ ५०००० ० 

८८ खड  मु म . .२ वणीनगर पान .४६७ वर ल 
अ. .५० मधील उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव . .२ मधील वकास 
आराख यानुसार तळवडे मु य र ता ते 
सहयोगनगर माग पीनगर मु य 
र यास िमळणारा १२ चौ.मी. र ता 
खड मु म प दतीने वकिसत करण.े 
अंदाजप क य र. .१ लाख तरतुद केली 
आहे. 

४६७/५० ० ५०००० 

८९ दगड  फरशी फुटपाथ भाग  २ वेणीनगर चे  अंतगत 
हे ेवाड  येथील एकता व  िसंहगड 

हौ.सोसा.म य े ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉकची कामे करणेसाठ  . प नास 

हजार  तरतुद करणे 

४९१/ १४० ५०००० ० 

९० खड  मु म र ते भाग .२ वेणीनगर मधील 
अंदाजप क – ३ सन २०१४-१५ मधील 
पान . ४६७ वर ल अनु मांक ४८ 
मधील उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव 

भाग . २ मधील वकास 
आराख यानुसार तळवडे िचखली ह  ते 
गणेश नगर येथे तळवडे मु य र यास 
िमळणारा १२ मीटर र ता खड मु म 
प दतीने वकिसत करणे 
 

४६७/४८ ० ५०००० 

९१ दगड  फरशी फुटपाथ भाग .२ वेणीनगर चे  अंतगत 
ता हाणेवाड  येथील संतकृपा 
हौ.सोसा.म य े ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉकची कामे करणेसाठ  र. . प नास 
हजार 

४९१/ १४१ ५०००० ० 

९२ खड  मु म र ते अनु मांक ४९ मधील उपलेखािशष 
अथवा कामाचे नाव भाग . २ मधील 

वकास आराख यानुसार तळवडे 
िचखली ह  ते पीनगर मु य र यास 

४६७/४९ ० ५०००० 
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िमळणारा २४ मीटर र ता खड मु म 
प दतीने वकिसत करणे दो  ह  
कामाची तरतूद र कम येक  एक 
लाख ची तरतूद आहे. सदर तरतूदम य े

बदल क न वकास कामांसाठ  वग 
करावी. 

९३ अ े ीय इमारत योजना . .२६ काळभोरनगर   येथील 
जलतरण तलावा या आवारात केट ंग 
रंग व लॉन टेिनस मैदानासाठ  े क 

गॅलर  व याखाली चजींग म बांधणे व 
इतर थाप य वषयक काम ेकरण े

१२५/२९ ५००००० ० 

९४ अ े ीय इमारत योजना पान .१२४ अ. .२१ , .२६ 
मोहननगर येथील  आ. .२८८ येथे 
सां कृतीक भवन समोर ल आवारात 

बहउ ेशीयु  इमारत बांधणे 

१२४/२१ ० ५००००० 

९५ डांबर  र ते . .६ मोशी िशवाजी वाड  येथील र ते 
खड मु म व डांबर करण करणे. 
 

४२४/१८ १५००००० ० 

९६ डांबर  र ते भाग .६ मोशी स.े .  ६,९,११ म ये 
र ते डांबर  करणे. 

४२६/४५ ० १५००००० 

९७ वशेष योजना ािधकरण पाईन रोड चारलेन भ  
श  चौक ते भेळ चौक चारह  लेन 
कॉं ट करण करणे 

२८/१५४ १००००००० ० 

९८ वशेष योजना . .१४, थाप य वशेष योजना 
पानांक ४० अ. .१२१ भ  श  चौक 
ते मु ाई चौक ४५ मी र यावर 
िनसगदशन सोसायट जवळ रे वेलाईन 
उ डाणपुल बांधणे 

 

४०/१२१ ० १००००००० 

९९ प अंदाजप क 
मागासवग य योजना 

भाग . ४३ येथील शा ीनगर 
झोपडप ट  येथील ना यावर लॅब 

टाकणेकामी प' अंदाजप काम ये र. . 
२५,००,०००/- ची तरतूद कर यात यावी. 

८६६/११ ० ० 

१०० प अंदाजप क 
मागासवग य योजना 

सदरची तरतूद कर यासाठ  'प' 

अंदाजप कातील मागासवग य 
क याणकार  योजना अंतगत  अ. . 

१० वर ल कामाची तरतूद वग कर यात 
यावी. 

८६६/१० ० ० 

१०१ इतर झोपडप ट  
वासीयांसाठ  सुधारणा 

भाग . ४३ मधील महा मा गांधी 
नगर झोपडप ट , पंपर  येथील १२ 
िसटस ्चे शौचालय पाडनू  तेथे २२ 

िसटस ्चे दमजलीु  सुलभ शौचालय 
बांधणे कामी 'प' अंदाजप काम ये र. . 
४०,००,०००/-ची तरतूद कर यात यावी. 

८७९/ ११२ ० ० 

१०२ इतर झोपडप ट  
वासीयांसाठ  सुधारणा 

सदरची तरतूद कर यासाठ  'प' 

अंदाजप कातील इतर 
झोपडप ट वासीयांसाठ  सुधारणा 
अंतगत अ. . ८९ वर ल कामाची 

८७७/८९ ० ० 
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तरतूद वग कर यात यावी. 
 
 

१०३ ड े ीय कायालय 
थाप य उ ान 

भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 
िनलख येथेनवीन बाणेर पुलाजवळ 

उ ान वकिसत करणे (पा. .४०७ 
अ. .३) 

४०७/३ २५००००० ० 

१०४ थाप य वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

१०५ ड े ीय कायालय 

थाप य उ ान 

भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 

िनलख येथील पा या या टाक  
शेजीर ल जागेम ये उ ान वकिसत 
करणे व िसमािभंतीच ेकाम करणे. 
(पा. .४०८ अ. .४ 

४०८/४ २५००००० ० 

१०६ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 

अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

१०७ वशेष योजना भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 
िनलख स.न.ं२० येथे मुळा नद स पुल 
बांधणे . 

१३/४ २५००००० ० 

१०८ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 
 

४१/१२६ ० २५००००० 

१०९ वशेष योजना पंपळे िनलख मशानभुमी ते औंध 
मुळा नद वर पुल बांधणे. पुल व जोड 

र ते सु थतीत केलेने वाहतुक सुरळ त 
होईल . 

१३/७ २५००००० ० 

११० वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

१११ वशेष योजना भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 

िनलख येथे भाजी मंडई वकिसत 
करणे. (आर ण .३८०) 

२६/१२० २५००००० ० 

११२ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

११३ वशेष योजना भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 
िनलख येथे स.न.ं१३ प.ै व १४ पै. मधील 

वकास आराखडयातील १२ मीटर र ता 
वकिसत करणे. 

२६/१२१ २५००००० ० 

११४ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

११५ वशेष योजना भाग .५४  वशालनगर, पंपळे 
िनलख येथील वाय जं शन ते वाघजाई 

हॉटेल पयत वकास आराखडयातील २४ 
मीटर स ता वकिसत करणे. 

२६/१२२ २५००००० ० 

११६ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

११७ वशेष योजना भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 
िनलख येिथल आर ण .३८० पासून 
२४ िमटर र यापयतचा वकास 

२६/१२४ २५००००० ० 
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आराखडयातील १२ मीटर र ता 
वकिसत करणे . 

 

११८ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

११९ वशेष योजना भाग .५४ वशालनगर, पंपळे 
िनलख येिथल सा व ीबाई उ ानम य े
िश प बस वणे. 

२६/१२७ २५००००० ० 

१२० वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

१२१ वशेष योजना भाग ५४ वशालनगर, पंपळे िनलख 
येथील महादेव मंद र प रसर वकिसत 
करणे. 

२६/१२८ २५००००० ० 

१२२ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 

अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

१२३ वशेष योजना भाग .५४ मधील आर ण .३७९ 
म ये जलतरण तलाव बांधणे  

२३/८४ २५००००० ० 

१२४ वशेष योजना औंध रावेत र यावर वाय ज शंन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० २५००००० 

१२५ वशेष योजना भाग . ६० सांगवी गावठाण 

ल मीनगर ममता नगर भागाचे मॉडेल 
वॉड प दतीने वकसीत करणे . 

२४/१०० ० ० 

१२६ वशेष योजना मुंबई पुण ेर यावर ल पंपर  चौक ते 
िनगड  जकात ना यापयत कब टोक 
फुटपाथ चबस इ. थाप य / वाहतुक 

वषयक कामाची देखभाल  द तीु  
करणे अंतगत मुंबई पुणे र याचे 
दापोड  ते िनगड  दर यान या 
कोर डॉरचे रोड से ट  ऑड ट नुसार 
थाप य व  व ुत  वषयक  काम े

करणे. 

४०/१०९ ० ० 

१२७ वशेष योजना औंध रावेत र यावर ल मुकाई  चौक 
येथे बस टिमनल वकसीत करणे. 

४५/१८२ ० ० 

१२८ वशेष योजना भाग . ६० सांगवी येथे मुळा 
नद कड ल ड. पी. र ता वकसीत 

करणे. 

२५/१०५ ० ० 

१२९ वशेष योजना दापोड  येथे मुंबई पुण ेर यावर FOB 

बांधणे व थाप य वषयक काम ेकरणे 

४६/१९३ ० ० 

१३० वशेष योजना भाग . ६० सांगवी मशानभुमीची 
थाप य वषयक नुतिन करणाची काम े

करणे . 

२८/१४४ ० ० 

१३१ वशेष योजना औंध रावेत र यावर ल मुकाई  चौक 
येथे बस टिमनल वकसीत करणे. 

४५/१८२ ० ० 

१३२ क े ीय डांबर  र ते वाड . १०० मधील भुिमगत केबल 
ेनेजचे चर खड मु म क न बी. बी. 
एम. करणे. 

२७९/ १९८ ० ० 

१३३ वशेष योजना औंध रावेत र यावर ल मुकाई  चौक 

येथे बस टिमनल वकसीत करणे. 

४५/१८२ ० ० 
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१३४ मशानभूमी वाड . ९१ सांगवी येथे मशानभुमीचे 
थाप य  वषयक काम करणे (न वन 

काम) 

९२०/३७ ० ० 

१३५ वशेष योजना औंध रावेत र यावर ल मुकाई  चौक 
येथे बस टिमनल वकसीत करणे. 

४५/१८२ ० ० 

१३६ घाट भाग . ६० सांगवी येथे मुळा काठचा 
घाट   करणे व सुशोिभकरण 
करणे. (न वन काम) 

१३६/८ ० ० 

१३७ वशेष योजना सांगवी फाटा ेड सेपरेटर व लाय 
ओ हर बांधणे . 

४०/११८ ० ० 

१३८  मनपा ह तील खुल ेनाल ेगटारे यां ीक  

प दतीने साफसफाई करणे (न वन 
काम) 

२५५/५३ ० ० 

१३९ वशेष योजना सांगवी फाटा ेड सेपरेटर व लाय 
ओ हर बांधणे . 

४०/११८ ० ० 

१४० वशेष योजना भाग . ६० सांगवी येथे मशानभुमी 
ते यदशनी नगर पयत पवना 
नद काठ  संर ण िभंत बांधणे . 

१६/६ ० ० 

१४१ वशेष योजना औंध रावेत र यावर ल मुकाई  चौक 
येथे बस टिमनल वकसीत करणे. 

४५/१८२ ० ० 

१४२  पंपर  िचंचवड शहरात सां कृतीकता 
जोपास यासाठ  गणेशो सव साजरा 
करणे (न वन काम) 

नवीन काम ० ० 

१४३ वशेष योजना सांगवी कवळे र यावर ल EHV व ूत 
लाईटखाली येणा-या BRTS बस 
टेशन या भागात EHV लाईनसाठ  

आव यक ती उपाययोजना करणे 

४६/१९९ ० ० 

१४४ वशेष योजना    हजन 

२००५ 

भाग . ५५ रहाटणी येथील स. . ८३ 

ते १२५ येथील १८ मी. ड. पी. र ता 
वकसीत करणे (अंदाजतपशील र. . 
१०००००००) 

२८/१५५ ० ० 

१४५ वशेष योजना औंध रावेत र यावर Y जं शन येथे 
अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० ० 

१४६ वशेष योजना भाग .५५ रहाटणी गावठाण येथील 

छ पती िशवाजी महाराज पुतळयाला 
मेघडंबर  करणे  (अंदाजप क य र. . 
५०,००,०००/-) 

३१/१३/६ ० ० 

१४७ थाप य वषयक काम े
करणे 

भाग . ३८ इ. ठकाणी अनािधकृत 
बांधकामावर हायराईज मिशनर ने 

कारवाई करणे . 

३२९/८४ ० ० 

१४८ थाप य उ ान भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथील 
आर ण . ३७१(ब) उ ानमधील 
उ ान वषयक  व ुत वषयक काम े
करणे (अंदाजप क य र. . २०००००००) 

३४३/७० ० ० 

१४९ वशेष योजना औंध रावेत र यावर Y जं शन येथे 

अंडरपास बांधणे. 

४१/१२६ ० ० 

१५० वशेष योजना भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथे ५१/४६ ० ० 
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आ . ३६७ खेळाच ेमैदान येथे व वध 
खेळासाठ  मैदाने वकसीत करणे व 
े क  गॅलर  बांधणे व अनुषंगीक 
वकास काम ेकरणे. (अंदाजप क य 

र कम १०००००००) 

१५१ वशेष योजना सांगवी फाटा येथे ेड से ेटर व लाय 
ओ हर बांधणे 

४०/११८ ० ० 

१५२  पंपळे सौदागर भागातील HCMIR या 
र याचे आर ीत जागेसाठ  चेनिलगं 
फेसींग व इतर अनुषंगीक काम ेकरण े

नवीन काम ० ० 

१५३ वशेष योजना सांगवी फाटा येथे ेड से ेटर व लाय 
ओ हर बांधणे 

४०/११८ ० ० 

१५४ दगड  फरशी फुटपाथ . .१७ म य ेअंतगत पाथवे पे हंग 
लॉक प दतीने करणे(स.े .२६,२७, 

२७अ व २८) 

११६/ १४७ २३००००० ० 

१५५ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . .१७ 

स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २३००००० 

१५६ दगड  फरशी फुटपाथ . .१७ संत तुकाराम उ ान येथे 
फुटपाथ पे हंग लॉक व र यांची 
द तीचीु  कामे करणे 

११६/ १४८ १२००००० ० 

१५७ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . .१७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० १२००००० 

१५८ दगड  फरशी फुटपाथ . .१७ मधील संभाजी चौक ते 

हता माु  चौक पयत या र यास आय 
आर एस माणे फुटपाथ तयार करणे व 
अनुषंगीकाम ेकरणे 

११६/ १४९ २३००००० ० 

१५९ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . .१७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २३००००० 

१६० दगड  फरशी फुटपाथ . .१७ मधील संभाजी चौक ते भेळ 
चौक पयत या र यास आय आर एस 
माणे फुटपाथ तयार करणे व 

अनुषंगीकाम ेकरणे 

११७/ १५० २७००००० ० 

१६१ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . .१७ 

स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 
 

५२/१० ० २७००००० 

१६२ दगड  फरशी फुटपाथ . .१७ मधील संभाजी चौक ते 

हाळसाकांत चौक पयत या र यास 
आय आर एस माणे फुटपाथ तयार 
करणे व अनुषंगीकाम ेकरणे 

११७/ १५१ १७००००० ० 

१६३ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० १७००००० 

१६४ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७ मधील आकुड  
रे वे टेशन प रसरातील नुतनीकरणाची 
कामे करणे 

११७/ १५२ २२००००० ० 

१६५ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगहृ बांधणे 

५२/१० ० २२००००० 

१६६ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७   स.े .२८ मधील 

नुतनीकरणाची काम ेकरणे 

११७/ १५३ ४७००००० ० 
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१६७ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० ४७००००० 

१६८ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७   स.े .२७ मधील 
नुतनीकरणाची काम ेकरणे 

११७/ १५४ ३७००००० ० 

१६९ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 

स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० ३७००००० 

१७० दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७   स.े .२७ अ 
मधील नुतनीकरणाची काम ेकरणे 

११७/ १५५ ३७००००० ० 

१७१ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० ३७००००० 

१७२ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७ मधील र याचे 
सुशोिभकरणाची काम ेकरणे 

११७/ १५६ २७००००० ० 

१७३ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २७००००० 

१७४ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७ मधील स.े .२८ 
मधील पे हंग लॉकची द तीचीु  व 
अनुषंगीक काम े करणे 

११७/ १५७ २७००००० ० 

१७५ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 

स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २७००००० 

१७६ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७ मधील स.े . २७ 
मधील पे हंग लॉकची\ द तीचीु  व 
अनुषंगीक काम े करणे 

११७/ १५८ २७००००० ० 

१७७ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २७००००० 

१७८ दगड  फरशी फुटपाथ ािधकरण . .१७ मधील स.े .२७अ 
मधील पे हंग लॉकची द तीचीु  व 
अनुषंगीक काम े करणे 

११७/ १५९ २७००००० ० 

१७९ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . .१७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २७००००० 

१८० थाप य उ ान . .१७ ी. ाने र उ ानामधील 

िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणे 

१५८/८८ ३४००००० ० 

१८१ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० ३४००००० 

१८२ थाप य उ ान ािधकरण . .१७ मधील संत 
तुकाराम उ ान नुतनीकरण काम ेकरणे 

१५८/९० ४०००००० ० 

१८३ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 

स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० ४०००००० 

१८४ थाप य उ ान ािधकरण . .१७ मधील संत ाने र 
उ ान नुतनीकरण कामे करणे 

१५९/९६ २०००००० ० 

१८५ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे 

५२/१० ० २०००००० 

१८६ थाप य उ ान ािधकरण स.े .२६ गणेश 

तलावापासून  संत ाने र उ ान, संत 
तुकाराम उ ानासाठ  पाणी पुरवठा 
कर यासाठ  लाईन टाकण े

१५६/५४ ३००००० ० 

१८७ वशेष योजना पान .५२ अ. .१० वर ल . . १७ 
स.े२६ म य ेना यगृह बांधणे. 

५२/१० ० ३००००० 
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१८८ करकोळ देखभाल ॅ फक 
िस नल 

नािशक फाटा येथील भारतर  जे.आर. 
ड .टाटा उ डाणपूल काश यव था 
देखभाल व द तीु  करणे. न वन 
लेखािशष 

१०७०/ १० १०००००० ० 

१८९ वशेष योजना ादेिशक व ान क  (साय स पाक) ५३४/१६ ० १०००००० 

१९० जे.ए.एन.य.ू आर. JNNURM ट पा २ एस-२ ते ड यू ड -३ 
टाक पयत ॅ हट  मेन टाकणे. 

९७१/४ ६०००००० ० 

१९१ पाणीपुरवठा मु य 

अंदाजप क पु तक .१ 
JNNURM ट पा २ िश लक रकमेमधून पु.१/२०७ ० ६०००००० 

१९२ थाप य उ ान भाग . ५९ सांगवी मधुबन येथील 
आर ण मांक ३१० मोकळ  जागा  
वकासीत करणे. (अंदाजप क य 
र कम ३००००००) 

३४३/६९ १५००००० ० 

१९३ इमारत योजना भाग . ५९ सांगवी येथील  भाजी 
मंडईच ेअ यायावत नुतनीकरण क न 
इमारत बांधणे. 

३००/८२ ० १५००००० 

१९४ इमारत योजना भाग . ५९ मधील जलतरण 
तलावाचे सुशोिभकरण करणे. 
(अंदाजप क य र कम ३००००००) 

३०३/ ११४ १५००००० ० 

१९५ थाप य    वषयक काम े
करणे 

भाग . ५९ इ. ठकाणी अनािधकृत  

बांधकामावर हायराईज मिशन ारे 
कारवाई करणे. 

३२९/८९ ० १५००००० 

१९६ इमारत योजना भाग . ५९ जुनी सांगवी येथील 
जलतरण तलावाची खोली कमी करणे व 

थाप य वषयक  काम ेकरणे. 

३०३/ ११५ १०००००० ० 

१९७ वशेष योजना भाग . ५९ मधुबन येथील मुळा 
नद वर मधुबन सोसायट  येथे नागर क 
व मुला ंकर ता नौका वहार (बोट लब 
बांधणे ) 

१५/१० ० १०००००० 

१९८ इमारत योजना भाग . ५९ करसंकलन इमारतीम ये 

य.ुपी.एस.सी. पधा प र ा क  व 
अ यािसका यासाठ  फिनचर वषयक व 
थाप य वषयक  काम ेकरणे. 

३०३/ ११६ ५००००० ० 

१९९ इमारत योजना भाग . ५९ सांगवी पायसर पुल येथे  

वागत कमान बांधणे 

३०३/ १११ ० ५००००० 

२०० ई भाग थाप य    

वषयक काम ेकरणे 
भोसर  . .३३ गवळ  नगर येथील 
भोसर  आळंद  र याची देखभाल 
द तीचीु  कामे करणे. 

४४५/ १५७ १००००० ० 

२०१ ई भाग थाप य    

वषयक काम ेकरणे 
भोसर  भाग मांक ३३ गवळ  नगर 
मधील आर ण मांक २०० येथील 

खेळाच ेमैदान वकसीत करणे. 

४३६/१३ ० १००००० 

२०२ ई भाग थाप य    

वषयक काम ेकरणे 
भोसर  . .३३ गवळ  नगर येथील 
भोसर  दघी र याची देखभाल 
द तीचीु  कामे करणे.(न वन काम) 

४४५/ १५८ १००००० ० 

२०३ ई भाग थाप य    

वषयक काम ेकरणे 
भोसर  भाग मांक ३३ गवळ  नगर 
मधील आर ण मांक २०० येथील 

खेळाच ेमैदान वकसीत करणे. 

४३६/१३ ० १००००० 



135 
 

  

२०४ ई भाग थाप य    

वषयक काम ेकरणे 
भोसर  . .३३ गवळ  नगर येथील पुणे 
नाशीक महामागाची  देखभाल 
द तीचीु  कामे करणे.(न वन काम) 

४४५/ १५९ १००००० ० 

२०५ ई भाग थाप य    

वषयक काम ेकरणे 
भोसर  भाग मांक ३३ गवळ  नगर 
मधील आर ण मांक २०० येथील 

खेळाच ेमैदान वकसीत करणे. 

४३६/१३ ० १००००० 

  एकूण  १६८८४२००० १६८८४२००
० 

 
वर ल माणे थायी सिमतीचे सन २०१३-२०१४ चे सुधार त अंदाजप कात खच बाजूचे 

अंदाजात र. .७९२०००/- अिधक व र. .७९२०००/- कमी करणेत येत आहे तसेच सुधार त 
जेएनएनयूआरएम अंदाजप कात खच बाजुस र. .६००००००/- अिधक व र. .६००००००/- कमी 
करणेत येत आहे. तसेच सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप कात खच बाजूचे अंदाजाम ये 
र. .१६,२०,५०,०००/- अिधक व र. .१६,२०५००००/- कमी करणेत येत आहे. यानुसार थायी 
सिमतीचे सन २०१३-२०१४ चे सुधार त व सन २०१४-१५ चे मूळ अंदाजप क “अ” व “क” 
तसेच जेएनएनयूआरएम अंतगत महानगरपािलकेने नमूद केले या शासक य सुधारणांचा 
वचार क न शहर  गर बांसाठ चे अंदाजप क “प” पुढ ल माणे वकृत करणेत येत आहे. 

 
अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 

 

अ. . तपिशल सन २०१३-१४ च ेसुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१४-१५ चा 
अंदाज र. . 

अ)१) एकूण जमा १८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 
२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 
३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 
ब)१) भाग-३ एकूण जमा २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

४,९३,००,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 

३) अखेरची िश लक ६,८३,१२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 
    
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

अनुकूल - ७२       ितकूल – ० 
 

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

----------- 
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मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब खालील य ंचे दःखद िनधन झालेु  अस याने यांना  

दांजली अपण करावी अशी वनंती करते. ये  वातं यसैिनक ीरंग कदम मा.महापौर 
यां या कायालयातील िल पक कमचार  सुिमता िनकम मा.नगरसे वका सौ.मंदा कनी ठाकरे 
यां या मातो ी वेणूबाई पांडुरंग उगले.    

 
 
 
मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 
      
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र कर यात येत आहे.  
 
  
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/४७७/१४ 
दनांक – ०४/०६/२०१४ 

    
        नगरसिचव  
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

            पंपर  - ४११०१८ 
 
 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
कायवाह साठ  रवाना.  
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