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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर - ४११ ०१८ 
वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ५६ 

सभावृ ांत 
दनांक – २६.३.२०२१                             वेळ – दुपार   २.०० वाजता 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा शु वार दनांक 
२६/३/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेस खालील 
काह  स मा.सद य य  सभागृहात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने 
( हड ओ कॉ फर संग ारे) उप थत होते. 
 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे             महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन   उपमहापौर 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१४) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 



2 
 

१५) मा.बारसे यांका वण 

१६) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१७) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१८) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१९) मा.लांडगे र व ल मण 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२२) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२३) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२४) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे व ांत वलास 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३४) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

३५) मा.मंगला अशोक कदम 

३६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

३७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३९) मा.संजय बबन नेवाळे 

४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
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४२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४४) मा.घोलप कमल अिनल 

४५) मा.उ म काश कदळे 

४६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५०) मा. मोद कुटे 

५१) मा.राजू िमसाळ 

५२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५३) मा.अिमत राज  गावडे 

५४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५५) मा.खानोलकर ा महेश 

५६) मा.भ डवे संिगता राज  

५७) मा.मोरे र महादू भ डव े

५८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६२) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६३) मा.अपणा िनलेश डोके 

६४) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६५) मा.गावडे राज  तानाजी 
६६) मा.जय ी वसंत गावडे 

६७) मा.कोमल दपक मेवानी 
६८) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
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६९) मा.सुल णा राजू धर 

७०) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७२) मा.कदम िनक ता अजुन 

७३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७५) मा.नढे वनोद जयवंत 

७६) मा.पाडाळे िनता वलास 

७७) मा.काळे उषा दलीप 

७८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७९) मा.बारणे अचना तानाजी 
८०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८१) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८२) मा.िनलेश हरामण बारण े

८३) मा.वाघमारे अ नी व म 

८४) मा.दशले रेखा राजेश 

८५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८६) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

८८) मा.कामठे तुषार गजानन 

८९) मा.च धे आरती सुरेश 

९०) मा.क पटे सं दप अ ण 

९१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
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९६) मा.कुटे िनमला संजय 

९७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९९) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१००) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०१) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०३) मा.आशा धायगुडे-शडग े

१०४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०६) मा.राजापुरे माधवी राज  

१०७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१०८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०९) मा.संतोष बबन कांबळे 

११०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१११) मा.हषल म छ  ढोरे 
११२) मा. संजय म हारराव वाबळे  

११३) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

११४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

११५) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े

        

     यािशवाय मा.राजेश पाट ल-आयु , मा. वकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.राजन पाट ल- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 
मा.नाळे-उपसंचालक (नगररचना), मा.कोळंब-ेमु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, 
मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत- उपआयु , 
मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण-े सह शहर अिभयंता, मा.खाबडे- .सह शहर अिभयंता,  
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मा.खांडेकर, मा.देशमुख, मा.िशंदे, मा.बोदडे, मा.बहुरे-सहा यक आयु , मा.गायकवाड-
.मु य उदयान अिध क,  मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), 

मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.पोमण-मु य मा हती व 
तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, मा.च हाण, मा.कुलकण , 
मा.जंुधारे, मा.ग टूवार, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.वाघुंडे, मा.टकले, 
मा.धुमाळ - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-पशुवैदयक य अिधकार , मा.देशमुख, 
मा.पानसरे, मा.तावडे- शासन अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस  
उप थत  होते. 
मा.महापौर – उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  मी आपणां सवाना सांगु इ छते 
क , स या कोरोनाचे पेशंट खुपच वाढलेले आहेत आ ण आपण बजेटला मा यता 
दे याकर ता उप थत आहात यांना कोणाला बोलायचे असेल तर यांना ५ िमिनटांचा 
अवधी दे यात येईल.  

नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह,  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार केलेले सन २०२०-२१ चे सधुा रत व सन 
२०२१-२२ चे मुळ अंदाजपञक  अ  व क  तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह 
महानगरपािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे 
अंदाजपञक  प  वचारासाठ .  

मा.महापौर यांनी वह त के या माणे वशेष सभेतील कामकाजाचा म सवसाधारणपणे 
पुढ ल माणे असेल-अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” संबंिधचे मा.सभापती, थायी 
सिमती यांचे िनवेदन, 

१) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” यावर चचा, 

२) चचा समा ीनंतर अंदाजप क “अ” व “क” तसेच “प” यावर ल ठराव मांडणे 
 अनुमोदन देणे, 

३) 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 - 
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४) एका सद यास एकच सुधारणा/फेरबदल सूचना मांडता येईल कंवा यांस 
अनुमोदन देता येईल. मांड यात येणार  सूचना कतीह  मोठ  असू शकेल. 

५) 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.सभापती थायी सिमती यांना वनंती करतो क  यांनी अंदाजप का वर ल 
िनवेदन/मनोगत य  करावे.                                

(मा.अॅड.िनतीन लांडगे, सभापती थायी सिमती यांनी अंदाजप का वर ल 
िनवेदन/मनोगत य  केले.) 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह, या बजेटवर चचा क न 
उपयोग होणार आहे का? कारण आज जे बजेट पुढं आलं आहे २० फे ुवार या आत ह  
िमट ंग ठेवली असती तर चचा करता आली असती. या वषयावर २,३,४ दवस  चचा 
चालली असती तर  चाललं असतं परंतु आप याकडे अशी प दत आहे क , बजेटवर चचा 
क न काह ह  उपयोग नाह . नगरसिचवांनी खुलासा करावा क ,तु ह  उपसूचना घेणार 
आहे का, याम ये काह  बदल होणार आहे का यानंतर मी परत बोलणार आहे.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह, या ठकाणी मंगलाताईनी 
सांिगतलं आहे , ख-या अथानं ह  बजेटची सभा ती २० फे ुवार या दर यान आयो जत 
क न यावर चचा हायला  पा हजे. ताई,मला वाटतं आता सु दा आपण सांिगतलं आहे 
क , थायी सिमतीकडनं आले या बजेटवर आप याला चचा करायची आहे. आपण 
या ठकाणी उ लेख केलाआहे क ,उपसूचना घेणार आहात का? तसंह  आप याकडे ३१ 
तारखेपयत बलं अदा केली जाणार आहेत.  कालच मी वरोधी प ा या ने यांना 
सांिगतलं होतं क , तुम याह  सद यां या उपसूचना आले या आहेत पण या कुठ या 
आले या आहेत या कामांना शासक य मा यता आहे या कामां या संदभातच 
उपसूचना आहेत आ ण या वभागाने नवीन हेड िनमाण क न काम समा व  करायचं 
असेल  तर ते समा व  करत असताना याला टोकन तरतुद करायची असेल तर या 
या वभागानेच वाढ/घट क न ायची अशा प दती याच उपसूचना आपण घेणार 

आहोत. तर  अशा कार या तुम या या काह  उपसूचना असतील तर या आ ह  
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वका  आ ण या बजेटम ये घऊे. कुठ याह  कारची वाढ कंवा माग या कामाला वाढ 
ायची अशा कार या उपसूचना वकार या जाणार नाह त यामुळे मा.महापौर, 

स मा.मंगलाताईनी जो मु ा उप थत केला आहे यासंदभात मी या सभागृहात 
सांिगतलेलं आहे. आ ण यांना या बजेटवर चचा करायची आहे यानंी चचा करावी. 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह खरंतर २०२०-२१ चे 
मह वपुण  अंदाजप क थायी सिमतीचे अ य  मा.िनतीनजी लांडगे यांनी सादर केलेलं 
आहे. सगळयात  बजेटवर बोल याआधी एक न क च मी आप याला सांगु इ छतो क , 
कोरोनाचा ादुभाव एवढया मोठया माणात वाढत असताना सभागृहाचं मी पु हा एकदा  
ल  वेधु इ छतो क , नागर कांना दलासा दे यासाठ  आपण लवकरात लवकर 
हॉ पट स िनमाण करणं गरजेचं आहे. मा.महापौर साहेब,आपण २/३ दवसापुव  
कोरोना या संदभात िमट ंग घेतली आ ण या याम य े आपण आदेश दले होते 
क ,ज बो को वड सटर लवकरात लवकर चालू करावे. तर मी आपणांस न  वनंती 
करतो क , दवस-रा  एक क न लवकरात लवकर एक ज बो को वड सटर आ ण 
शहरातील खाजगी हॉ पट स चालू करावेत जेणेक न आप या शहरातील ण 
या ठकाणी जातील आ ण यांना बेड उपल ध होतील. अशा सूचना  आपण ा यात  

कारण क , गे या २/३ दवसापासून एवढया मोठया माणात संसग वाढतोय, पेशंटची 
सं या वाढत आहे. आ ण या शहरामधील सवसामा य णांना हट लेटर बेड,आयसीयु 
बेड कुठेह  िमळताना दसत नाह . आयु  साहेब,आपण या गो ीची खबरदार  यावी. 
आ ण लवकरात लवकर खाली सूचना ा यात. मा.महापौर साहेब, माझी एक शोकांितका 
आहे. आज लांडगे साहेबांनी बजेट सादर केलं. शहरवािसयां यासाठ  खुप चांगले मह वाचे 
िनणय घेतले परंतु मा या भागाम ये िनगड ,यमुनानगर,से टर २२ असेल 
या ठकाण या कामांना िनधी कमी देताना मला दसत आहे. फ भागाला आपण ११८ 
कोट  .चं बजेट दलेलं आहे. या या म ये भाग . १ ला ४० कोट  .आपण दलेले 
आहेत. भाग . ११ ला ४५ कोट  . दले, भाग .१२ ला २६ कोट  . दले, आ ण 
भाग .६ ला फ   ६ कोट  . दलेले आहेत. आ ह  पण या शहरात राहतो या 

शहरातील, मा या भागातील सव  नागर क  टॅ स, पाणीप ट , वीजबील भरतात मग 
मा या भागावर अ याय का?  मोठया माणात २४ बाय ७ ची कामे झाली , अमृत 
योजनेची कामे झाली, आजह  भागातील थती अशी आहे क , भागातील र ते दु त 
नाह त, मोठया माणात ख डे पडलेले आहेत. याच माणे से टर २२ चा जो प रसर 
आहे या भागाम ये झोपडप ट चे माण जा त आहे. काह  भागाम ये अजुन ेनेज 
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लाईन टाकुन झाले या नाह त. ेनेजलाईनचं पाणी मोठया माणावर बाहेर येत आहे. 
आ ह  काह  उपसूचना स ा ढ प ने यांकडे दले या आहेत. काल रा ी ई-मेल सु दा 
केलेला आहे या आपण मा य करा यात. गेली क येक वष 
िनगड ,तळवडे, पीनगर,से टर २२, बजलीनगर, ािधकरण असेल, संभाजीनगरचा भाग 
असेल एवढया मोठया प रसरातुन जर लोक व ुत दा हनी या अं य वधीसाठ  
येतात, या ठकाणी अं य वधीसाठ  लाईन लागते. आ ण या ठकाणी एक ेत 
जाळ यासाठ  ३/४ तास थांबावं लागतं. माग या वष  सांिगतलं होतं क , जुनी वदयुत 
दा हनी बदली क न नवीन वदयुत दा हनी देणेत आली आहे याब ल मी सभागृहाचं 
आ ण आपलं अिभनंदन करतो. परंतु दुसर  जी वदयुत दा हनी आहे ती मला वाटतं 
मधुकर पवळे असताना ती वदयुत दा हनी बस व यात आलेली होती. त हा पासून 
आ ह  सांगत आहे क ,ती पण वदयुतदा हनी बदलून या. जेणेक न भाग व अ य 
प रसरातील लोकांना या ठकाणी अं य वधी करता आला पा हजे. मा.महापौर 
साहेब,आपण एक कडे हणतो क , आपण बजेट सादर केलं आहे. परंतु दुसर कडे जर का 
आपण व वध वभागाचं पा हलं तर  फ भागाम ये भाग . १ ला  ३ कोट  १३ 
लाख, भाग . ११ ला २ कोट  ७५ लाख, भाग . १२ ला १ कोट  ६२ लाख, आ ण 
भाग . १३ ला फ  १ कोट  . एवढा मोठा अ याय आ ह  सहन करणार नाह . 

वेळोवेळ  सव नागर कांनी महापािलकेला सहकाय केलेलं आहे. यामुळे आ ह  या 
उपसूचना मांडले या आहेत या मंजुर करणेत या यात अशी वनंती करतो. से टर २२ 
मधील र ते असतील, व वध ं डागणे,बगीचे असतील, ह  सव कामे येणा-या बजेटम ये 
घेणेत यावीत. याबाबत या उपसूचना आ ह  प ने यांकडे दले या आहेत. या 
वकार यात या यात अ यथा येणा-या काळाम ये मोठया माणात आंदोलन छेड यात 

येईल.  भरपूर बोल यासारखं काह  आहे परंतु कोरोनाची प र थती ल ात घेवुन 
या ठकाणी थांबतो ध यवाद, जय हंद, जयमहारा .  

मा.पंकज भालेकर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह, आताच या ठकाणी 
थायी सिमतीचे अ य  स मा.िनतीनजी लांडगे यांनी या ठकाणी बजेट सादर केलंलं 

आहे.  ख-या अथानं आज या ठकाणी मा. महापौरांचं आभार मानले पा हजे क , गेली ४ 
वष बजेटवर बोल याची आ हांला संधी दलेली नाह . आता मला या ठकाणी सांगायचं 
आहे क , आपले हे ८ भाग आहेत येक भागाला आपण बजेट दलेलं आहे. वशेष 
योजना असतील कंवा आप या भागाचं बजेट असेल, हे बजेट आपण सव भागांना 
समान वाटप केलेलं नाह . काह  भागांना ३०० कोट  . िनधी दलेला आहे, काह  
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भागांना २५० कोट  . िनधी दलेलाआहे. आ ण आम या फ भागाला ११८ कोट  . 
दलेलेआहेत. आ ण या याम ये आमचा भाग हा रेडझोन म ये अस यामुळे सगळयात 
कमी बजेट दलेलं आहे. आ ण रेडझोन म ये भाग अस यामुळे आम या भागात 
कुठलेह  मोठे ोजे ट होत नाह त यामुळे या भागातील िनधी इतर भागाम ये वग 
क न यां या लेवलवर कामे केली जातात. मला या ठकाणी सांगायचं आहे क , आम या 
भागात मोठे ोजे ट होत नस यामुळे आ हांला असं कुठलंह  वग करण करता येत 
नाह . सु वातीला जे बजेट िमळेल या बजेटम येच आ हांला पुढचं संपुण वष काम 
करावं लागतय.ं या ठकाणी आ ह  या उपसूचना दले या आहेत या आपण 
वकारा यात अशी वनंती करतो. गे या ४ वषापासून आ ह  ओरडतोय आ हांला बजेट 
ा. आ हाला वग करण करता येत नाह . कायम आ हांला रेडझोनचं कारण सांिगतलं 

जातयं हणुन मला सभागृहाला या ठकाणी सांगायचं आहे क ,  तळवडेचा प रसर 
असेल,तळवडे- िनगड  प रसराचा रेडझोन असेल, आ ण शहराचा इतर रेडझोन असेल 
या याम ये खुप फरक आहे. आ ण बाक या रेडझोन या बाबतीत जो मोबदला आहे 
या या काह  ोसेस यापुव च क  शासनाने केले या आहेत. मी तु हांला २०१८ साली 

आप या मु यमं यानंा प  पाठवलं आहे क ,आपले कती कोट  . आलेले आहेत. आ ण 
हे प  आप या ब ड ंग परमीशनम ये पा हलेलं आहे. आ ह  या महापािलकेत १९९७ 
साली आलो आहे याला २४ वष झाली आहेत या ठकाणी आय.ट .पाक उभं रा हलेलं 
आहे. आम या इथं  ब ड ंग परमीशन या ब ड ंग पण झा या आहेत. पण २००२ 
म ये हा भाग रेडझोन म ये जाह र केला. आ ण जर  जाह र केला असला तर  याची 
कुठलीह  अंमलबजावणी नाह . या ठकाणी एमआयड सीने आतापयत लॅन मंजुर केलेले 
आहेत. ठक आहे, या ठकाणी रेडझोन असलं तर  या ठकाणी हट कल लेवलपयत  
क  नका पण आम या भागातील लोकांनी अधा/ एक गुंठा घेवुन घरे बांधलेली आहेत. 
या लोकांना आपण सु वधा देणं म ा  आहे. फ  रेडझोनचं कारण सांगुन आम या 

भागात आतापयत िनधी थांबव यात आलेला आहे. प  वगैरे बाजुला ठेवा पण 
नागर कांची जी कामे आहेत ती झाली पा हजेत. िनधीची आडवा आडवी कशाला करताय, 
रेडझोन म ये बांधकामे होऊ शकत नाह त अशी कारणे अिधकार  आ हांला देतात. 
मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क , मा या 
भागातील मी जी कामे सुचवली आहेत या याम ये कुठलेह  रेडझोनचा िनयम न 

लावता माग  लावावीत ह  वनंती आहे. आपण पाहतोय आप या भागामधुन तळवडेतुन 
चाकण-तळेगांव जाणारा र ता याची नेहमी वाहतुक क ड  कायम  होत असते. मी 
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प ह याच जी.बी.म ये भूसंपादनाला ताव देवुन पयायी र ता मंजुर क न घेतला होता. 
परंतु अजुनह  या भूसंपादनासाठ  घेतले या र याचे पैसे दलेले नाह त ते पैसे का 
दले नाह त तर ह  वाहतुक क ड  कशी काय कमी  करायची. एक तर हा भाग तु ह  
एमआयड सी ला जोडून टाकला या ठकाणी आम या लोकांनी र ता ॉस  करताना 
या ठकाणी अनेक अपघात झालेले आहेत याला जबाबदार कोण आहे. अशा ब-याचशा 

गो ी आहेत. मला या ठकाणी सांगायचं आहे क , आम या वॉडम ये खुप  मोठया 
माणात इंड ज आहेत परंतु या इं ट जम ये गे या २४ वषाम ये कुठंह  र ता 

केलेला नाह . का, तर आ हांला जो िनधी गे या ४  वषाम ये िमळतो तो  इतर  
ठकाण या  कामासाठ  वग केला जातो आहे. तळवडे करसंकलन वभागाला  माग या 
२४ तारखेपयत  २० कोट  .टॅ स जमा झाला आहे. मी महा वकास आघाड  सरकारचे 
आभार मानतो क , आपले उपमु यमं ी मा.अ जतदादा यांनी शा तीकर सोडून टॅ स 
घे याची परवानगी द यामुळे  नागर कांनी आतापयत जवळपास २५ कोट  .या तळवडे 
करसंकलन वभागाम ये टॅ स भरलेला आहे. मग या ठकाणी आपण सोयीसु वधा का 
देवु शकत नाह . या ठकाणी आपण पा याची लाईन टाकू शकत नाह ,र ता देत नाह , 
लाईट देत नाह  मग या ठकाण या नागर कांकडनं फ  टॅ स यायचा का?  यां यावर 
अ याय क न यां याकडन ं टॅ स यायचा का, तर  माझी आपणांस वनंती आहे क , 
आ ह  जी उपसूचना दलेली आहे ती मंजुर करणेत यावी. तसेच तळवडे या प रसरा या 
एका साईडला देहु आ ण एका साईडला  आळंद  आहे.  या ठकाणी देहु-आळंद चे वारकर  
कात क  वार ला या ठकाणी मोठया माणात येतात. आप या महापािलकेने या ठकाणी 
३० मीटरचा र ता केलेला आहे. महानगरपािलकेची जी जागा आहे देहु-आळंद  
र यावरती  या ठकाणी एवढे वारकर  येतात या ठकाणी एखादे अ या मक िश प 
उभारावे,अ या मक समुह िश प आ ण  वारकर  िश प उभारावे अशी आपणांस वनंती 
आहे. तसेच मा या भागात केबल भूिमगत करणेचा  खुप मोठा आहे. भूिमगत 
केबलचं काम  यापुव  महापािलका करत होती. परंतु आता िनयम बदलला आहे. याम ये 
आमचं भूिमगत केबलचं काम हे ४० ट के रा हलेलं आहे. आम याकडे  मोठं,मोठे टॉवर 
गेलेले आहेत याचे  भूिमगत करावे अशी बरेचवेळा मागणी केलेली आहे. या यासाठ  
सु दा िनधी दला जात नाह . यामुळे माझी आपणांस वनंती आहे क , वदयुत 
वभागासाठ   जे मोठ,मोठे टॉवर आहेत याचे भूिमगत केबल टाक यासाठ  िनधी 
उपल ध क न ावा. मला या ठकाणी सांगायचं आहे क , मा.अ जतदादां या मा यमातून 
या महापािलके या इितहासात प ह यांदा ५९ एकर जागा शासना या मा यमातून 
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आप या महापािलकेला िमळाली आहे. या जागेची कंमत जवळपास १२५ कोट  पयांची  
आहे. आयु ांनी याबाबत एक श द सु दा उ चारला नाह . या ठकाणी अिभनंदनाचा 
ठराव सु दा मांडलेला नाह . राजकारण रा हलं बाजुला पण १२५ कोट  पयांची जागा 
शासन आप याला मोफत देत आहे. हणुन आ हाला ेस कॉ फर स यावी लागली. 
आपण साधं शासनाचे आभार मानायला नको का? या ठकाणी मी सव सभासदांना 
वनंती करतो क , मी या ठकाणी शासना या अिभनंदनाचा ठराव मांडतो. एवढ  मोठ  
जागा आप या शहरात कुठेह  नाह . तर  या ठकाणी आम या भागातील नागर कांना 
उ ान, चांगलं मैदान क न देणेत यावी. आम या भागात कुठलीच वकास कामे नाह त 
यामळेु आपण हे एक त क  शकतो. तर  आपण हा  माग  लावावा अशी वनंती 

करतो. तसेच आपण माट िसट साठ  १०० कोट ची तरतुद केलेली आहे. पण  माट 
िसट या नावाखाली जे र ते खोदलेले आहेत पण या या दु तीसाठ  कुठे तरतुद 
ठेवलेली आहे. यांनी केबल टाकुन गे यानंतर र ता दु तीसाठ  आ हांला यां या 
पाठ मागं लागावं लागतयं नागर कां या त ार  येतात यांच कोण ऐकत नाह . तर  
माट िसट साठ  आपण र ते खोदाईसाठ  तरतुद केलेली आहे पण याचबरोबर  र ते 

दु तीसाठ  यके भागाम ये िनधी उपल ध क न देणेत यावा. आपले शहर हे  
माट िसट म ये समा व  असले पा हजे. परंतु याच बरोबर आपला जो ई-कचरा 

िनमाण होत आहे याची कशी व हेवाट लावायची याचेह  िनयोजन कर यात यावे. 
आम या भागासाठ  िनधी उपल ध क न दे यात यावा यासाठ  आ ह  स ा ढ 
प ने यांकडे उपसूचना दले या आहेत या मंजुर कर यात या यात आ ण मी जो ठराव 
मांडला आहे रा य शासनाने आप याला जी मोकळ  जागा महापािलके या ता यात 
दलेली आहे यामुळे यांचे अिभनंदन कर यात यावे.अशी वनंती करतो.  

मा.राजु बनसोडे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आताच स मा.सद य 
पंकज भालेकर यांनी अिभनंदनाचा ठराव मांडला आहे याला मी अनुमोदन देतो.  

मा.संद प वाघेरे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  मा या भागातील 
कामासाठ  हेड ओपन केलेलं आहे परंतु येक कामासाठ  पये १०००/- तरतुद ठेवलेली 
आहे. साधारणपणे आप या महापािलकेचे दरवष चे  ६००० कोट  पयाचे बजेट आहे. 
साधारपणपणे दरवष  ६ हजार कोट चे कामे काढली तर   वषाला ३० हजार कोट  
पयाचे कामे काढलेली आहेत. ह  पंपर  िचंचवड महापािलका ह  पंपर  पासून चालू 

झाली. १९७० साली या महापािलकेची थापना झाली यावेळेस 
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नगरप रषदची,नगरपािलका झाली यानंतर १९८२ -८४  साली महापािलका थापन 
झाली. प ह या जी.बी.ला यावेळेला  मी बोललो होतो. पंपळेसौदागर, पंपळेगुरव आ ण 
वाकड  वा त वक पहाता पंपळेसौदागर  आ ण वाकड  साठ  माट िसट चं मतदान 
झालं होतं. आम या पंपर म ये माट िसट साठ  मतदान झालं ते कमी झालं होतं हे 
कोणालाच मा हत नाह  बरं का, भोसर  मतदार संघाम ये १८ हजार मतदान झालं 
आम या पंपर  मतदार संघाम ये ३२ हजार मतदान झालं, ािधकरणात ३६ हजार 
मतदान झालं, वाकड म ये २८ हजार मतदान आ ण पंपळेसौदागर म ये २२ हजार 
मतदान झालं आ ण हे दो ह  लब केलं  पोमण साहेबांनी वगैरे आ ण माट िसट  
ोजे ट िचंचवड मतदार संघात नेला. सु वात पंपर  िचंचवडपासून  झाली पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका हो यासाठ  पंपर चा खुप मोठा याग आहे. हणजे 
भोसर ,िनगड ,आकुड  आ ण िचंचवडचा पण आहे. यां या जागा या काळात 
एमआयड सीने घेत या, यां या जागा डेअर  फामने घेत या आ ण इथ या थािनक 
भूमीपु ांवरती, गाववा यावरती ह  महापािलका उभी रा हली. आ ण ह  उभी राहतानी 
आमची पंपर  ह  कायम वंिचत रा हली आहे. हणजे आमदारक ला पण आमचा काह  
भाग बोपखेल, भोसर चा काह   भाग जोडला आहे. तसेच सांगवीच एक हॉ पटल हे 
आम या पंपर  मतदार संघात आणुन टाकलं आ ण आम या पंपर  मतदार संघाला 
वंिचत केलं आहे. पंपर ला एक चांगल नेतृ व भेटलं हणजे काम आणायची आ ण क  
यायची आ ण मी गे या ४ वषापुव  भारतीय जनता प ा या मा यमातुन िनवडुन 

आलो आ ण माझी या शहराब ल एक समपणाची भावना आहे क ,हे शहर कसं सुधारलं 
पा हजे कसं नाह  याच गो ीसाठ  मी गेली ४ वषापासून काम  करतोय आ ण याच 
प दतीने मा या येक कामाला १००० पयाचे टोकन तरतुद केलेली आहे. आता 
प ने यांनी सांिगतलं आहे क ,३१ माचपयत जी कामे झालेली आहेत यांना पैसे दे यात 
येतील. मा.महापौर साहेब,मला सांगायला असं द:ुख वाटतय ं क , संघष हा आम या 
पाचवीलाच पुंजलेला आहे. कारण  प ह या जी.बी.ला  िनतीन काळजे हे महापौर होते 
यावेळेला मी मा या भागातील १३ कामे दली होती. यातील फ  एकच काम  मंजुर 

झालं होतं ते काम न होता पंपर  –काळेवाड  र ता, काळेवाड ला र ता केला होता ते ७ 
कोट चं काम होतं अड च कोट  .वषाला तरतुद होती. बाक चे सगळ  १२ कामे नाकारली 
होती. का,तर पंपर गावातील भाग .२१ पंपर  वाघेरे हणुन  ह  कोणा या बापाची  
एकटयाची महापािलका नाह . इथं ह  महापािलका आम या पासून सु वात झाली असेल 
तर आ ण आम यावरच अ याय होत असेल तर मी माग यावेळ  सु दा हेच बोललो 
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होतो क ,आम या पंपर ला महापािलकेमधनं वगळून टाका. आ ण प नेते आता मी  
तु हालंा सांगतो मी जी काह  उपसूचना देईन ती तु हांला यावीच लागेल.  आ ण 
घेणार नसाल तर तसं मला सांगा यावेळेस या ठकाणी भारतीय जनता प ाची स ा इथं 
आली नां यावेळेस जाह रना याम ये २७ कामाचं आ ासन दे यात आलं होतं. यातील 
काह  कामं झाली,काह  झाली नाह . आ ण यातील पंपर मधील एकह  काम झालेलं 
नाह . हणजे माट िसट  असेल, वायफाय असेल आ ह  येक वेळ  मी मा या इथं 
भांडून कामं क न घेतोय. आ ण जर कामं करायचीच नसतील तर तसं तु ह   
लअरकट सांगा क ,आ हांला पंपर म ये काम करायचीच नाह त. मा.महापौर 

साहेब,तु ह  वैय क िनणय या.   मी कोणा याह  वैय क बाबतीत बोलत नाह . 
हणजे रा वाद  असेल  कंवा बीजेपी असेल, रा वाद चं आ ण बीजेपीचं साटंलोटं असेल 

मला मा हत नाह . मी सवसामा य नागर क, पंपर चा लोक ितिनधी हणुन बोलतोय. 
मा.महापौर साहेब, मी या उपसूचना देतोय या आपण वकारा यात ह  वनंती करतो 
आ ण थांबतो. जय हंद,जयमहारा .  

मा.िनता पाडळे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  माई,आपले जे ७ हजार 
कोट  पयाचे बजेट आहे. या याम ये खुप चांग या,चांग या योजना आहेत. 
या याब ल आमचं काह  दुमत नाह . मला मा या भागाब ल थोडसं बोलायचं आहे. 
माई,बजेट तयार होताना मी गेली ४ वष पहात आहे खुप चांग या कारे बजेट होत 
आहे. पण गे या २ वषाम ये मा या वॉडम ये एक र ता आहे. पंपर  ीज ते ड -माट 
या र यासाठ या कामासाठ  तरतुद मु ाम कमी ठेवली जात आहे.  आता सु दा या 
र याला तरतुद कमी ठेवली आहे. बजेट तयार हो याआधी मी तुम याकडे सु दा प ं 
दलं होतं या र याला तरतुद कमी आहे. आ ण यावेळेस टडरला  ट .एस.साठ  
हाड कर साहेबांकडे फाईल गेली.  यावेळेस यांनी फाईलवरती प  िलहलं आहे क , 
यावष ची जी तरतुद आहे ती पुढ या वष या कामासाठ  काय ो ह जन करणार ती पण 
चचा करा आ ण िनणय या. टडरला फाईल गे यानंतर आयु  साहेबांनी हा रमाक 
दला आहे. या यानंतर मी तुम याकडे एक  प  दलं, तुम यानंतर राजन पाट ल 
साहेबांकडे गेले  तर हे राजन पाट ल साहेब हे पािलकेचे पाट ल अस यासारखे वागतात. 
यांनी या ठकाणी येऊन प ीकरण ावं  क , तुम याकडे पाडाळे मॅडम आ या हो या 
यांनी तु हांला सांिगतलं होतं क ,या कामासाठ  तरतुद कमी पडत आहे. ती तरतुद या 

बजेटम ये या. यांना नगरसेवकांशी नीट बोलायला येत नसेल तर यांनी घर  रहावं 
नां मग ते आ हांला अ जबात सहकाय कर त नाह त. राजन पाट ल हे म हला सद यांना 
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तर अ जबात सहकाय करत नाह त. यव थत मा हती देत नाह त,बोलत नाह त यांना 
एक श द बोलायचं सु दा जड होतय तर माई,आपण याकडे ल  ा. या रोडला 
अ रशा ेनेजलाईन नाह . या ठकाणी ॉम वॉटर लाईन आहे ती गे या १० वषापासून 
लोकां या ेनेजलाईनचे पाणी या ॉम वॉटरला जात आहे. या ठकाणी रोड या साईडला 
जी दुकाने,घरे आहेत यां या घरामधुन पावसाळयाम ये पुण मैला बाहेर येतोय. आ ह 
ेनेज वभागाला सांगत होतो क ,अमृत योजनेम ये ेनेजलाईन टाकुन या. ते हणले 

क ,अहो, या लाईनला काँ ट करण होणार आहे या काँ ट करणा या रोड या 
कामाम ये ेनेजलाईनचे काम धरलेलं असेल ितथं होईल यांनी सांगायचे थाप यला 
होईल, थाप यनी यां याकडे बोट दाखवायचं मग आ ह  जायचं कुठे या एका 
कामासाठ  मी गेली २ वष फॉलोप घेत आहे. पण या कामासाठ  काह  तरतुद देत 
नाह त. दड वषापुव  मी हाड कर साहेबांकडे गेले यांनी प पणे सांिगतले क , 
काळेवाड तुन टॅ स िमळत नाह  यामुळे या ठकाण या कामानंा तरतुद नाह . परंतु 
आज याच कामासाठ  मला पु हा भांडावं लागत आहे ह  शोकांितका वाटत आहे. 
ए झी यु ट ह इं जिनयर, राजन पाट ल यांना या कामाची मा हती आहे यांनी तरतुद 
वाढवायला पा हजे होती. आ ण मी हे बजेट तयार हो यापुव   राजन पाट ल साहेबांकडे 
गेले होते. यांना सांगुनह  यांनी मु ामहुन तरतुद का केली नाह  याचं प ीकरण 
यांनी ावं. दुसरं असं आहे क , आपण म हला बालक याण या खुप चांग या योजना 

आणतोय परंतु मला या ठकाणी सांगायचं आहे क ,आपण म हला बालक याणचं जे बजेट 
खच करतोय याची जी नागर कांम ये प लिसट  हायला पा हजे  हणजे ब-याचशा 
म हलांना या बजेटची  कंवा योजनांची मा हती नसते. आपले नगरसेवक यांना खुप 
चांग या कारे मा हती देतात. परंतु मला असं वाटतयं क ,या योजनांची मा हती 
पािलकेमाफत दली पा हजे. येक चौका चौकाम ये ले स लावुन या योजनांची 
मा हती दली पा हजे. तसेच आपण या काह  योजना या म हला बालक याण सिमती 
माफत करतोय या योजनांची अंमलबजावणी खुप लो प दतीने होत असतात. 
या याम ये आपण १० वी,१२ वी या व ा याचे जे फॉम भ न घेतले यावष  

आप याला कोरोनामुळे व ा याना पैसे दे यास उिशर झाला आहे. पण येकवेळेस जे 
व ाथ  पा  असतात ते येक वेळेस आ हाला वचारत असतात क ,ताई आमचे पैसे 
जमा झाले का, कारण माच/ए लला कोणा याह  अक टला पैसे जात नाह त. आ ण 
पालकांना गरज असते क , कुठ या तर  अँडिमशनला हणा   कंवा एखादया खाजगी 
लासची फ  यांना देता आली तर यांना खुप बरं वाटत.  नागरव ती वभागाम ये 
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जर का आपण गेलो तर या ठकाणी सांगतात क ,मनु यबळ थोडसं कमी पडतयं तर  
आयु ांना आपण तशा सूचना क न ितथे मनु यबळ देवुन या योजनांची अंमलबजावणी 
फा ट झाली तर आप या सव सद यांसाठ  खुप चांगली गो  आहे.  कारण या 
योजनांपासूनच आप याला नागर कांपयत पोहोचता येतयं तर अशा प दतीने आपण 
िनयोजन करावे अशी मी वनंती करते. 

मा.अपणा डोके  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह खरंतर या पंचवाष क 
मधील ा शेवट या बजेटवर चचा कर याची संधी दली याब ल आभार  आहे. खरंतर 
या बजेट या िनिम ाने आपले जे सहकार  सद य आहेत यांना आपआप या भागात 
काय अडचणी आहेत,काय सम या आहेत हे या बजेट या मा यमातुन आप याशी संवाद 
साधत आहेत. आज जर आपण या  पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या आहे ती ३० 
लाखा या आसपास आहे. या बजेट या मा यमातून आपण या महापािलकेतफ शहरातील 
नागर कांना आपण काय देणार आहोत यां या या मुलभूत गरजा आहेत या यावर 
आपण कती काम करणार आहोत ज हा एखादा अथसंक प येतो याचं खरं व प हे 
कृतीत उतरव यासाठ  आपण सगळेच यास जबाबदार असु. यासाठ  हे बजेट पास क न 
याची शहरात ॅ ट कल व पात शहरात वेगवेगळया ठकाणी  काम  होईल. हे पहाणं 

पण िततकचं गरजेचं आहे. शहरातील नागर कां या मुलभूत गरजा या आहेत याम ये 
पाणी, ेनेजलाईन,लाईट,आरो य या याकडे आपण ाधा याने ल  दलं पा हजे. 
कोरोनासार या महामार म ये  आपलं बरेचसं बजेट या यावर खच  झालेलं आहे आ ण 
आता परत याच थतीम ये आलो आहोत. शहरातील कोरोनाची थती बिघतली तर 
बेड,लोकांची घबराट याम ये शहरातील जा तीत जा त  लोकांना  हॅ सीन उपल ध 
क न यांच लसीकरण पुण करणं ह  सगळयांचीच जबाबदार  राह ल. १ ए ल नंतर 
आपण ४५ वषा पुढ ल नागर कांना आपण लस उपल ध क न देतच आहोत. नागर कांची 
जी  धा मन थती आहे लस यावी क ,नाह  यावी घेत यावर कसं होईल यासाठ  
आरो य वभागातफ समुपदेशन  कंवा होड ज ारे नागर कांचे समुपदेशन केलं पा हजे. 
नागरव ती वभाग, डा वभाग,  भूिमआ ण जंदगी वभाग तसेच वेगवेगळे भाग 
कायालये, या याम ये थाप य, पाणी, ेनेज या सु वधा उपल ध करत असताना 
शहराम ये जी वकास कामे चालू आहेत याम ये सगळ कडे र ता खोदाईची कामे चालू  
आहेत. नागर कांना असे वाटत आहे क ,हा कोरोना या खोदकामा या धुळ मुळेच वाढत 
आहे. असा गैरसमज सु दा आहे. आम या भागात पा हलं तर एमएनजीएल, माट 
िसट  वेगवेगळया कारची कामे चालली आहेत परंतु ह  कामे लगेच होत नाह त. वकास 
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कामे करताना नागर कांची गैरसोय ह  कशी कमीत कमी करता येईल या याकडे आपण 
ाधा यानं ल  दलं पा हजे. जलपण  ह  दरवष  नद त वाढतच असते, दरवष  भटक  

कु ी आ ण जनावरांचा ास होत असतो. या यावर कायमचा तोडगा िनघ यासाठ  पण 
आपण काम केलं पा हजे. जलपण चा ास हा नद जवळ राहणा-या नागर कांनाच नाह  
तर शहरातील सव ठकाणी डासांचा ास वाढलेला आहे.  भट या कु यां या बाबतीत तर 
या सभागृहात कती तर  वेळा या सभागृहात चचा झाली आहे. पण या यावर काह  
िनणय होत नाह . आ ण ह  सम या सु दा सुटत नाह . म हला बालक याणसाठ  ५० 
कोट ची तरतुद केली आहे. ह  खरंतर कृतीत उतरली पा हजे. यासाठ  आपण ले स 
लावले पा हजेत. पेपरमधुन आपण जा हरात दली पा हजे. या,या योजना महापािलकेतफ 
राब व यात येत आहेत. आपण लोकांपयत पोहोचलचं नाह  तर याची अंमलबजावणीच 
होणार नाह . अशा कारे व वध योजनां महापािलकेतफ करत असतो त हा आपण या 
नागर कांपयत पोहोचलो पा हजे. तरच हे बजेट खच  पडेल. नद  सुधार क प खुप 
चांगला क प आहे. खरंतर सगळया वभागाचं काम प रपुण हो यासाठ  आथ क 
बरोबरच मनु यबळाची गरज असते. येक वभागाम ये मनु यबळ खुप कमी आहे. 
यासाठ  नोकरभरती केली पा हजे. चांगले अिधकार  आहेत परंतु यां याकडे अनेक चाज 
दलेले आहेत यामुळे ते एकाह  वभागाचं काम यव थतपणे पार पाडू शकत नाह त. 
उदाहरणाथ आप या महापािलकेचा भूिम आ ण जंदगी वभाग हा अ यंत मह वाचा 
वभाग आहे. ितथेह  दोनच िल पक काम करतात. या वभागाला आपण मनु यबळ देणं 
गरजेचं आहे. वैदयक य वभाग पा हलं तर आज सवसामा य कुटंूबाला पॉलीसी िशवाय 
वैदयक य खच कोणीह  क  शकत नाह . आपण महापौर िनधीतुन फ  ५ हजार 
पयांची मदत क  शकतो. या याऐवजी आपण १० हजार,१५ हजार पयांपयत मदत 

करता आली तर बघावे. शहराम ये डायबेट ज ् , कडनी,असे असं य आजाराचे माण 
वाढलेलं आहे. या यासाठ  महापािलकेचे जे वेगवेगळे हॉ पट स आहेत यांना 
पेशलाईज हॉ पटल कर यात यावं. अशी मी आपणांस वनंती करते. पुव चे जे ोजे ट 

आहेत उदाहरणाथ वेताळनगरचा जो ोजे ट आहे या ठकाणी बस टम न सचं पण 
िनयोजन आहे. या ठकाणी २/३ ब ड ंगचे काम अपुण रा ह यामुळे या ठकाण या 
झोपडप ट चे आ ण बस टम नं सचे काम पुण होत नाह . असे जे अधवट ोजे ट आहेत 
ते पुण कर याची यांना संधी दली पा हजे.आ ण ते ाधा याने पुण केले पा हजे.  जे 
जुने ोजे ट आहेत ते पुण केले तरच वकास दसणार आहे. शहरातील नागर कांना 
मुलभूत गरजा देत असताना  आपण िन तच ाधा याने या गो ीकडे ल  दलं 
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पा हजे. तसेच भ व यकाळात प लक ा सपोट कशी चांगली करता येईल. याकडेह  
आपण ाधा याने ल  दलं पा हजे. जुने तालेरा हॉ पटल पाडून नवीन कर यात 
आलेले आहे ते आता पुण वास आले आहे.  शहराची वाढती लोकसं या व  गरज ल ात 
घेता कवळे,रावेत, िचंचवड प रसरात आहेत या ठकाण या नागर कांना जर र ाची गरज 
लागली तर  वायसीएमच म ये यावं लागतं तर  नवीन तालेरा णालयाम ये र पेढ ची 
सु वात करणेत यावी. अशी मी आपणांस वनंती करते.ध यवाद. 

मा. मोद कुटे  -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह आज या बजेट या 
िनिम ाने आपण सगळेजण एक  आलो असताना या बजेटवर बोल याची संधी दली 
याब ल आभार य  करतो. एकंदर त हे बजेटचं पु तक चाळत असताना या याम ये 

माणसांच जीवनमान उंचाव यासाठ  मला असं कुठंह  कृ य आढळलं नाह . एकंदर त या 
बजेटचं पु तक पा हलं तर शालेय िश णाचा खच पा हला तर दरवष  २२२ कोट  पये 
दरवष  खच केले  जातात. एवढे पैसे खच कर त असताना गे या ५ वषाचा खच 
जवळपास १००० हजार कोट  पये खच झालेला आहे. एवढा खच केला असेल तर 
महानगरपािलके या शाळेम ये कती पट सं या वाढली आहे. ह  पटसं या वाढलेली 
कुठेह  दसत नाह . आज आपण ाय हेट शाळेम ये गेलो तर या ठकाणी अँडिमशन 
घे यासाठ  ३ हजार,५ हजार फॉ स येतात. आपण एवढया चांग या इमारती,पैसे देत 
असताना सु दा मुलांची सं या वाढत नाह  ह  दुदवाची बाब आहे. पाणीपुरवठया या 
बाबतीत बोलायचं झालं तर पा याचं रसायकलींग हायला पा हजे. शहराम ये पा याचा 
मोठा तुटवडा असताना आप या एसट पी मधुन १६० ते १७० एमएलड  पाणी बाहेर जात 
आहे. याचं रसायकलींग क न याचा वापर करता येईल पण ते देखील आलेलं नाह . 
आज आपण शहराम ये पा या या  कमतरतेमुळे दवसाआड पाणीपुरवठा करतो आहे. 
आपण या बजेटचा अनाव यक ठकाणी या बजेटचा उपयोग करतो आहे. तर चांग या 
पाणीपुरवठयाची योजना क न जे वे ट पाणी जातयं याचा रसायकलींग क न कसं 
वापरता येईल याचे िनयोजन करणं  गरजेचं आहे. या शहराम ये मोठमोठे गाडन आहेत 
या ठकाणी या पा याचा वापर करता येईल. या शहराम ये बाहे न आले या नागर कांना 

पहा यासारखं काय  आहे. या शहराम ये एक चांगलं अ पुघर आहे, यापुव  या 
अ पुघराम ये लांबुन,लांबुन लोक खेळायला येत होते. या बजेटम ये अ पुघराचं 
नुतनीकरण  कर यासाठ  काह  तर  तरतुद करायला पा हजे होती. ती देखील नाह . 
दुगादेवी उ ान एवढ  चांगली वा तु आप या प रसराम ये आहे याचा वापर केला जात 
नाह  हे दुदव आहे. आज मा यासार या त ण कायक याला वाटतं क ,आप या 
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प रसराम ये चांग या सुधारणा हा यात, चांगले पाक तयार हावेत. अशा कारचे 
ह जन या बजेटम ये दसत नाह . आपण ब ड ंग परमीशन देताना सोलर वॉटर 
हटर या पलीकडे आपण जात नाह . या शहराम ये दरवष  आपण जगदगु  संत 
तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा आयो जत कर त असतो आम या आकुड  येथे 
पालखी मु कामी असती आ ण हा मु काम पंपर  िचंचवड म ये फ   एकाच ठकाणी  
आकुड  येथे मु काम असतो. या पालखी सोहळया या सुशोिभकरणासाठ  गे या तीन 
वषापासून फ  एक हजार पयाची तरतुद केली जात आहे. हे अ यंत िनंदनीय आहे. 
पालखी आ यानंतर लाखो पये खच क न मंडप टाकतो आपण या ठकाणी जातो, 
उ साहात वागत करतो पण याच पालखी सोहळया या ठकाणी पालखी मु कामी 
असते या या सुशोिभकरणासाठ  एक हजार पयांची तरतुद करता याचा मी मा या 
भागा या वतीने िनषेध य  करतो. आ ण या बजेटचा िनषेध क न या ठकाणी 

थांबतो. जय हंद,जयमहारा . 

मा. वनोद नढे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह गेली ४ वष सात याने 
आम या काळेवाड या भागाम ये बजेट या मा यमातून अ याय होत आहे. 
पाडाळेता नी या ठकाणी जी शोकांितका मांडली आहे गे या ४ वषाम ये काळेवाड साठ   
कुठलीह  तरतुद केलेली नाह . या ठकाणी मी जाह रपणे सांगतो क , केवळ काळेवाड  
म ये रा वाद  काँ ेस प ाचे तीन नगरसेवक आ ण इतर काह  अप  आहेत केवळ  
रा वाद चे ३ नगरसेवक अस यामुळे आपण आम यावर अ याय कर त आहात असे मी 
या ठकाणी जाह रपणे सांगतो. काळेवाड या मेनरोडला २५ कोट च या ठकाणी टडर 
आहे. आ ह  सात याने या कामासाठ  पाठपुराव करत आहोत पण हाड कर साहेबांनी 
सांिगतलं क ,काळेवाड चे लोक टॅ स भरत नाह त. यानंतर मी मा हती मागवली होती 
क ,काळेवाड ची लोकं खरचं टॅ स भरतात क  नाह  तर शहरातील इतर ठकाणची लोकं 
जसं टॅ स भरतात तशीच काळेवाड मधील लोक सु दा टॅ स भरतात. केवळ या ठकाणी 
प ीय ीकोन ठेवुन आम यावर अ याय केला जात आहे. माग या टम म ये मी 
काँ ेस म ये होतो. वरोधी प नेता हणुन मी काम करत होतो आ ण मंगलाताई 
यावेळेस स ा ढ प ने या हो या यावेळेस आम यावर असा कधी अ याय झाला 

नाह . ता ना आ ह  कुठ याह  कामा या संदभात  सांिगतलं तर यांनी कायम आ हांला 
बजेटची यव था केलेली होती. काळेवाड तील जे र ते खोदलेले आहेत ते दु त 
कर यासाठ  तर  आ हांला बजेटची तरतुद करणेत यावी. अशी मी मा.महापौर आ ण 
स ा ढ  प ने यांना वनंती  करतो. ध यवाद.  
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मा.सुजाता पालांडे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  माई,मी मु ामहून 
नागर कांचा उ लेख करते क , हे बजेट  नगरसेवकांसाठ  नसून पीसीएमसी म ये राहणा-
या नागर कांसाठ  असते. थायी सिमतीचे अ य  िनतीन लांडगे यांनी बजेट सादर केलं 
आ ण हे सादर कर त असताना  ५५८८,५५२८ कोट  पये असे सगळे आकडे आहेत. या 
आकडयामधुन येक भागाला कती पैसे िमळाले  आहेत येकाची शोकािंतका ह च 
आहे. नढे साहेब,या ठकाणी प ाचा वषय नाह . कारण आमचाह  तोच वषय आहे. जो 
कोणी बजेट ठरवलं जातयं ते कुठ या प दतीने ठरवलं जातय याचा अंदाज देखील 
या ठकाणी लावता येत नाह . माझा भाग .२० ब ल गे या ४ वषापासून  बोलतेय  
यावेळेला आ ह  दुस-या भागाम ये जातो यावेळेस ल ात येतं क ,ितथले  र ते, 

ितथलं इ ा चर या गो ी या ठकाणी होत आहेत ते आम या भागाम ये का होत 
नाह . येक वेळेला आ हांला सांिगतलं जातयं क , वायसीएमएच ला आ ह  एवढे पैसे 
दले,तेवढे दले माझा मुळ  असा आहे क , भाग .२० साठ  आतापयत कुठ याह  
नवीन ोजे टसाठ  बजेट दलं आहे. मे टनं सचं बजेट कोणालाह  िमळतयं २ कोट ,४ 
कोट  हा वषय नाह च   नागर कांना या मुलभूत गरजा देणं गरजेच आहे याम ये 
वॉटर,लाईट,र ते, ेनेज या गरजा तर देणं आव यक आहे. पण हे देताना येक 
भागाम ये नागर कच रहातात  येक भागाम ये नागर कांचे वेगवेगळ रहाणीमान 

असु शकतं  परंतु यां या मुलभूत गरजा या बदलत नाह त.  कंवा या भागातील 
नागर कांशी वागायचं नाह  असं कॉप रेशन ठरवतं  का?  ह भागाला ३८ कोट  पये 
दलेले आहेत. ह भागाचं १९२६ कोट  पयाचं बजेट आहे. याम ये जर माई,आ ह  
आमचा वचार केला तर आ हांला फ  ४ ते ५ कोट  पये हे म टनं ससाठ  दलेले 
आहेत. वशेष योजनांसाठ  काह ह  दलं गेलेलं नाह . मला वाटतं हा आम यावर अ याय 
आहे. इथं प ीय राजकारण वगैरे नाह  पण हा अ याय आहे.  येक नगरसेवकाला 
आता  असं वाटतयं क , यावेळेला आ ह  २०२२ या िनवडणुक या वेळेस 
नागर कां या समोर जाऊ यावेळेला आ ह  नवीन ोजे ट काय केला हे आ हांला 
दाखव याची गरज आहे. का,आ ह  यांना सांगायचं का,लाईटची फट ंग क न  घेतली, 
पे ह ंग लॉक बदलले हे सांगायचे का?  दुसरं असं आहे क , या पु तकाम ये बिघतलं 
तर ी संशाधन क   करणार आहे असं काह  तर  सांिगतलं आहे. मला एक सांगा, 
आपण म हला बालक याण योजनेवरती ४० कोट  पयाचा खच करतो याम ये आपण 
आतापयत कती म हलांना स म केले आहे. हे   म हला बालक याण या अिधका-यांनी 
तु हांला  िमट ंग घेवुन कधी तर  सांिगतले आहे का?  गे या तीन वषापासून आपण 
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म हला बचत गटा या स मीकरणासाठ  महा वंगला दलं. तर  महा वंग बरोबर आपली 
िमट ंग झाली का?  क ,आपण कती म हला बचत गट स म केले हणुन, यात कती 
बचत गटांना िलंक के यानंतर ते लोक एवढंच सांगतील क , आज सुजाता पालांडे या 
म हला बचत गटांना दोन लाख पये दले. ते दोन लाख पये द यानंतर याचा काय 
उपयोग झाला, यांनी कुठला नवीन बीजनेश चालू केला का? याच उ पादन काह  आलं 
का, आज तु ह  सांगताय क , ी संशाधन के  चालू करतोय, संशाधन क  चालू 
करताना यां या म ये आ म व ास  िनमाण करणं मग आतापयत म हला बाल 
क याणचे अिधकार  काय करत होते. आपण म हला बालक याणम ये जो िनधी देत 
होतो मग आतापयत आपण यांचा आ म व ास  िनमाण न कर याचं काम करत 
होतो. वेगवेगळया योजना वेगवेगळया नावाने आणुन  याच बायफरगेशन करताय आ ण 
डाय हट कर याचं काम कशासाठ  करायचं या ठकाणी येक वेळेस आपण घनकचरा 
यव थापन,मैलाशु द करण क   माई, बरेच वष झाले आपले तेच वषय आप याकडे  
आहेत. बजेट करताना आपण कुठ या प दतीने अ यास क न काम करतोय आ ण 
या यावर आगोदर या वष  कती अंमलबजावणी झाली आहे.  आ ण आता रा हलेली 
कती आहे. याचा सु दा अ यास या याम ये झाला पा हजे. आप या शहराची 
लोकसं या जवळपास ३० लाखापयत आहे आ ण या याम ये ये  नागर कांची 
लोकसं या जवळपास ५ लाखापयत असेल आ ण या ये  नागर कांना बजेटम ये काय 
दलेलं आहे. काह च नाह ,शु य, का? ये  नागर क हा आपला नागर क नाह  यांचे 
काह  देणं आपण लागु शकत नाह  . यामुळे हे बजेट करताना खुप अ यास कमी 
झालेला आहे याचा अ यास झाला पा हजे. बाक यांच काय हणणं आहे हे मा हती 
नाह  पण मी माझे वत:चं हणणं मांडू शकते. बजेट मांडताना अ यासपुण बजेट 
मांडावं बजेट हणजे फ  खचाच ताळमेळ नाह . बजेट हे पुण पीसीएमसीचा ास 
असतो आ ण हा ास कसा ायचा हे आप या हाताम ये असतो. तर यापुढे वचार 
करताना सु दा याचा वचार हावा. आ ण यांना वशेष काह  तरतुद  नसतील तर 
यांना या क न ा यात. एवढंच बोलते आ ण थांबते.  

मा.सिचन िचंचवडे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  आम या सहका-यांनी 
सांिगतले आहे क ,बजेट करताना आम या भागाम ये तरतुद कमी केलेली आहे. 
आम याह  भागाम ये तीच प र थती आहे. आमचे प नेते हे आम या भागातील  
असतील तर  आम या भागातील वकास कामासाठ  आजह  तरतुद पुरेशी नाह . 
ेनेज या कामासाठ  कंवा इतर करकोळ कामासाठ  भागाम ये तरतुद असते. सव 
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भागातील कामं कर यासाठ  सवाना सारखी तरतुद दे याचं काम आप या सभागृहा या 

मा यमातून केलं जावं. अशी अपे ा सव नगरसेवकांची आप याकडनं असते. एखादया 
भागातून टॅ स कमी िमळतो याचा वचार न करता शहरातील जे नागर क आहेत 
यांना मुलभूत सु वधा देताना तो कमी जा त न करता सव ठकाणी सार याच 

पुरव यात या यात. ह च अपे ा आप याकडनं शहरवािसय कर त असतात. आ ण या 
अपे ा पुण कर याचं काम आपलं आहे. परंतु आज आ ह  नगरसेवक हणुन काम 
कर त असताना या भागात अडचणी येतात या अडचणी सोडव या या ीकोनातून 
आता मी मा.आयु ांकडे आठ दवसापूव  गेलो होतो. आयु ांनी मला यावेळेस भेट 
दे यासाठ  थोडासा वेळ लागेल तु ह  थांबा आ ण नंतर भेटा असा िनरोप दला होता. 
माई,शहराम य े या काह  घडामोड ,चचा घडत असतात या चचा कुठ याह  कार या 
असु ात या शहरा या वकासाचंच काम आप या मा यमातून के या जात आहेत. या 
गो ी करत असताना बंद खोलीम ये कुठलीह  य  येऊन ाय हेट बोलणी कर यासाठ  
न क च हे ठकाण नाह . या गो ी घडतात या समोर घड या पा हजेत. सभागृहात जे 
घडतयं ते कुठ या बंद खोलीत घडत नाह . संपुण शहर हे ऐकत असतयं या माणे 
आयु  साहेब,आप या केबीन म ये काय घडतयं जो माणुस गो ी लपवतोय  कंवा या 
गो ी लपवणं भाग पडतयं तर या न क च चुक या  गो ी घडतात असं मला 
या ठकाणी सांगायचं आहे. आ ण या गो ी ा सफरंट असतात या गो ी उघडपणे 
माणुस कुठंह  क  शकतो. याच प दतीने कुठलाह  सवसामा य नागर क असु दे,  
पदािधकार  असु दे सामा य नागर कां या समोर पदािधका-यांना पण बोल यास अडचण 
आली नाह  पा हजे. आ ण पदािधका-यांना पण नागर कां या समोर बोलायला अडचण 
आली नाह  पा हजे. अशा प दतीने आपला पुढचा कारभार असावा अशी अपे ा य  
करतो. आ ण माग या ऑनलाईन सभेला आयु  साहेब,आपण आम या शहराची लायक  
काढली मा.महापौरांनी मोठया मनानी तो श द िमिनटसमधुन वगळ यात यावा अशी 
वनंती केली. ह  आम या शहराची सं कृती आहे. आ ण ह  आपली सं कृती आहे. 
आपण ामीण भागातुन आलात हणुन तुम या त डातुन तो श द सुटला असं आम या 
ताईनीं यावेळेस सांिगतलं परंतु मा.आयु  साहेब, मी आपणांस सांगु इ छतो क , 
हाड कर साहेबांनी या ठकाणी ४ वष काढली आहेत परंतु अशा कुठ याह  चार वषाम ये 
असा श द यां या मुखातुन कधी बाहेर पडला नाह . तर आपण सु वातच चुक या  
श दातून केलेली आहे. येथून पुढे तर  कमान आप याकडनं अशा चुक या गो ी होऊ 
नयेत आ ण या घड यानंतर दोन श द दलगीर  य  कर याचं सु दा आप याकडनं 
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आले नाह त. याचेह  खुप द:ुख वाटतयं,खेद वाटतो. परंतु आयु  साहेब,मी आप याला 
एवढं िन त  सांगू इ छतो क , येथून पुढ या काळात अशा काह  चुका झा या तर 
आ ह   शहरवासीय हणुन  खपवुन घेणार नाह  याच उ र याच प दतीनं आप याला 
िमळेल. ध यवाद. 

मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू- मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  आज 
जे बजेट तुत केलेलं आहे ते या २०१७-२२ या कालावधीतील शेवटचं बजेट आहे. मला 
या महापािलकेत एवढं वष काम के यानंतर ल ात येतं क , येक बजेटवर आपण ८ 
ते १० तास चचा कर त असतो आ ण सूचना मांडत असतो. आपण लोकांचे  
पोटितडक ने या ठकाणी मांडत असतो शासन याबाबतीत कती गांभ याने घेते कंवा 
यापुढचं काम ते पुढे कसे नेतात हा िचं ह मा या समोर आहे. मी वत: कॉमस 
टुडंस आहे,बजेटचं काय  मह व आहे हे मला समजतयं मी थायी सिमतीम ये पण 

काम केलं आहे. आ ण आज पण मी शासना या बाबतीत बोलू इ छतो क ,जे बजेट 
आज सादर केलेले आहे यात बजेटची जी काह  तरतुद आहे. ते येक वभागिनहाय 
तु ह  या अिधका-यांना जर का तु ह  वचारलं तर या तरतुद या बाबतीत यांना 
काह  मा हत पण नसेल   कंवा यांना डटेल सांगता येणार नाह . कंवा कामा या 
बाबतीत मा हत नसेल अशी प र थती आहे. आ ण केवळ हे एक फास झालेला आहे 
क ,सभागृहाम य े बजेटची िमट ंग होते आ ण यावर नागर कां या वतीन े नगरसेवक  
८/१० चचा करतात. परंतु याची अंमलबजावणी मा    शासन करत नाह . अशी 
वाईट प र थती मी गे या अनेक वषापासून बघतोय. आपण बजेटची ो ह जन 
कशासाठ  करतो. जी कामे बजेट म ये मंजुर केलेली आहेत याची अंमलबजावणी कशी 
होईल याचा य  केला पा हजे. गे या ५ वषापासून आ ह  स ेम ये आहोत. या या 
आगोदर जे कोणी  रा वाद /काँ ेस स ेम ये असेल यां याह  ल ात आले असेल 
क ,ह  प र थती अनेक वषापासून आहे. मी प ने यांना वनंती करणार आहे क ,आज 
आपण बजेटवरती जी चचा करणार आहोत सद य जे काह  सूचना मांडणार आहेत 
याची शासनाकडनं अंमलबजाणी क न घे याची जबाबदार  आपली आहे. कुठ याह  

प ाचा नगरसेवक असेल तो या काह  सूचना मांडत असतील या शहरा या हता या 
ीने मांडत असतात याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. या ५८०० कोट  

पया या बजेटम ये िश ण मंडळासाठ  २२२ कोट  पयेचे बजेट आहे. परंतु 
या याम ये वशेष बाब अशी  आहे क , ८० ट के बजेट हे शासना या खचासाठ  

आहे. िश णासाठ  कती िमळतात ५० कोट  र म सु दा िमळत नाह . यातील ३० ते 
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३५ कोट  पये खरेद साठ  खच होतात. २०१७ या बजेटम ये मी ताव मांडला होता 
बजेटम ये जे सद य सूचना माडंतात याचे िमिनटस ्  परत रपीट करा, आ ण याची 
अंमलबजावणी कशी करणार याबाबतीत मी बोलू इ छतो. आप या महापािलके या 
शाळेम ये ५० ते ६० हजार मुले िश ण िशकत आहेत. मी २०१७ या बजेट या वेळेस 
सेमी इं लश या संदभात बोललो होतो. याची अंमलबजावणी अजुनपयत आपण क  
शकलो नाह . आपण असाह  ताव मांडला होता क , यांनी दलेले गाड स कंवा 
युपीएससी,एमपीएससी साठ  महापािलके या शाळेत िशकत असले या मुलांना असं 
आपण कुठलंह  अँड नं स क  शकेल का? आ ह  पासपोट तयार करायचं जेणेक न तो 
व ाथ  आयएएस, कंवा आयपीएस यासार या चांग या पदावर जाऊ शकेल यासाठ  
गायड स क  शकेल का? मी फ  महापािलके या शाळे या बाबतीत सांगु शकतो. 
आप या महापािलके या सव िश कांना तु ह  या ठकाणी बोलवा यांनी जर एखादं 
वा य जर  इं लश म ये बोलता येत नाह  आ ण मी हे चॅलज क  शकतो.  आपण 
ए युकेशन लेवल कशा प दतीने वाढवणार आहे. येणार  जी पढ  आहे याला आपण 
बेिसक िश ण यांना देवु शकत नसेल तर याचा उपयोग काय होणार आहे. आयु  
साहेब,तु हांला या ठकाणी येऊन दोन म हने झालेले आहेत आपण येक शाळेम ये 
जाऊन या ठकाणी काय प र थती काय  आहे ते पण बघा. िश णाचा दजा 
उंचाव याची गरज आहे. आप याला भावी पढ  घडव याचं काम आप याकडे आहे. मी 
माग या वेळेस सु दा सांिगतलं होतं क , महापािलके या शाळेम ये अँडिमशनसाठ  
नागर कांनी नगरसेवकांकडे आले पा हजे. एवढं चांगल टेटस ्  शाळेचे ठेवलं पा हजे. 
जेणेक न या ठकाणचे जे नागर क आहेत ते महापािलके या शाळेम ये पाठवतील. अशी 
आपण यव था करायला पा हजे. पंपर  िचंचवड शहर हे कामगार नगर  हणुन 
ओळखली जात आहे. डा सिमतीचे अ य  उ म कदळे आहेत या महापािलकेला डा 
धोरण नाह च ५ ट के रा य शासना या िनदशानुसार जी काह  तरतुद केलेली आहे. 
या याम ये पण ७० ते ७५ ट के शासक य खच आहे.अँ युएल डा वभागासाठ  

अ जबात खच  होत नाह . हॉक  पॉली ास मैदान जे िनमाण केलेलं आहे हे ८० ट के 
लोकांना हे मा हत नाह  अशी प र थती आहे. या मैदानाची काय प र थती आहे ते 
बघा. या यासाठ  ५ ट के या हशोबाने तु ह  जी तरतुद केलेली आहे ते साधारण १० ते 
१५ कोट  पये सु दा उ प न नाह . हणुन या शहराची डा नगर  हणुन जर ओळख 
िनमाण करायची असेल तर या याम ये शासनाची सु दा जबाबदार  आहे. शासनाचं 
एक ह जन असायला पा हजे महापािलकेचे सव सद य आ ण नागर कां या वतीने जे 
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काह  ह जन असतं ते ह जन ेझट क न जर आपण दोघेजण एक त येऊन काम 
केलं तरच ते होणार आहे. शासनाम ये पण तेवढं िस रएसनेस असणे आव यक आहे. 
वायसीएमएच सारखं आपण एक मोठं हॉ पटल िनमाण केलं. मला वाटतं महारा ाम ये 
कुठेह  वायसीएमएच सारखं मोठं हॉ पटल नाह . या ठकाणी आपण एवढया चांग या 
सु वधा या ठकाणी उपल ध क न दले या आहेत. या शहराची लोकसं या ३० ते ३२ 
लाख होत आहे. येक झोनवाईज जर का आपण हॉ पटल िनमाण नाह  केलं तर 
आरो याचा फार मोठा  आप यासमोर िनमाण होणार आहे. या बजेट या 
अंमलबजावणी या संदभात आपण येक वेळेस आपण बिघतलं तर येक वेळेस 
थाप यचं जे बजेट आहे ते ४२   ट के दाखवत आहे. वैदयक य,आरो य,िश ण,उदयान 

आ ण पयावरण या याम ये टोटल बजेट ो ह जन ६ ते ७ ट के आहे. आ ण या 
शहराचा जर वकास आप याला घडवायचा असेल,या शहराला नवीन दशा दे याचं 
घडवायचं असेल तर मला वाटतं या सव या गो ी आहेत ामु याने  िश ण, 
वैदयक य, डा असेल या सव बाबतीत आपण चांगलं ल  घालून आपण हे बजेटम ये 
जे ो ह जन केलेलं आहे याची अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे. या शहराम ये आता 
मे ो येत आहे. क  सरकारने जी जीएसट  िनमाण केलेलं आहे या यामधुन आप याला  
जकातीमधुन जेवढं उ प न येत न हतं या यापे ा जा त उ प न १८०० ते १९०० कोट  
पये  या जीएसट  मधुन येत आहे. महापािलकेने हा वचार करायला पा हजे क ,  

उ प नाचे जे ोत आहेत ते वाढवणे गरजेचे आहे. याम ये जाह रात कंवा बाक या 
आप या जागा आहेत या याम ये आपण काय पॉलीशी िनमाण क   शकतो का? आज 
एमआयड सी या जागेवर आपण डे हलपमट के यानंतर एमआयड सीने जे होड ज आहेत 
याचे टडस काढून यांनी यांचे उ प न वाढवलेलं आहे. आ ण ािधकरण पण याच 

प दतीनं करत आहे. हणजे आप या ह काचे जे उ प न आहे ते पुण एमआयड सी घेत 
आहे याची आपण पुण चौकशी करावी. आपण जे डे हलपमटवर खच करतो याचे 
उ प न पण आप याला िमळालं पा हजे. आणखी एक वषय आहे क ,ओपन पेस या 
संदभात  भाग .१०  हाडा या माग या बाजुला आहे. याचा मी गे या ५ वषापासून 
याचा पाठपुरावा करत आहे. आपण कुठ याह  ाय हेट ब डरला ब ड ंग क पलीशन 
देत असताना ओपन पेस ठेव यािशवाय याला ब ड ंग क पलींशन देत नाह . हाडा 
म ये असं झालं आहे क , ोजे ट पुण क पलीट केलं आहे यावेळचे कोण अिधकार  
होते ते मा हत नाह  पण मी यांना सांगत होतो क , तु ह  यांना क पलीशन 
सट फकेट देवु नका हाडाने आतापयत ओपन पेसचा ताबा दलेला नाह . गे या १५ 
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वषापासून ३००० लॅट हो डर जे रहातात यांना जे काह  कॉमन अँमीिनट ज देतात 
याम ये साधारण ७० हजार  के.फुट ओपन पेस जे आहे  ते  हाडाने अजुन दलेले 

नाह . तर  आपण यांना ब ड ंग क पलीशन देवुन मोकळं झालो आहे. मा.महापौर ताई 
आ ण किमशनर साहेबांना वनंती आहे क , यापुढे हाडाचे कुठलेह  क पलीशन  
सट फकेट देताना जोपयत हाडा ओपन पेस ता यात देत नाह  तोपयत यांना 
क पलीशन सट फकेट देवु नये. कारण या याम ये या ठकाणचे सवसामा य जे 
नागर क टॅ स भरतात,ते हाडाशी वेळोवेळ  संपक साधतात पण नागर कांना  यां या 
ता यात ओपन पेसचा ताबा देत नाह . यामुळे आपण ओपन पेस ता यात 
दे याबाबत य  करावे एवढंच बोलतो आ ण थांबतो जय हंद,जयमहारा . 

मा. वीनल हे े -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह   आताच सुजाताता नी 
सांिगतलं आहे क ,बजेट हे नागर कांसाठ  असतं अगद  बरोबर आहे. आम या फ े ीय 
कायालयातील नगरसेवकांनी सांिगतलं क , भाग .१ ला एवढं बजेट आहे, भाग .१२ 
ला एवढं बजेट आहे. पण भाग .१ म ये बजेट देताना ोजे टवर बजेट दलं जात 
आहे. तर या ोजे टवर गे या १५ वषापासून फ  आर त होतं फ  भूिमपुजन झालेलं 
होतं. उदा.संतपीठ याचं फ  भूिमपुजन झालं होतं. आर ण होतं पण भोसर  
वधानसभेचे मा.आमदार महेशदादा लांडगे यां या नेतृ वाखाली या ठकाणी संतपीठ 
साकारलं आहे. मी यांना सांगु इ छते क , संतपीठ हे फ  भाग .१ साठ  मया दत 
नाह  संतपीठ हे आप या संपुण महारा ाची शान आहे पंपर  िचंचवड म ये आगळेवेगळे 
संतपीठ होत असतात याच माणे टाऊन हॉल झाला.  हा भाग .१ साठ  नाह  तो 
संपुण पंपर  िचंचवड शहरवािसयासाठ  आहे. याच माणे भामा आसखेड ३०० 
एमएलड चा ोजे ट हा केवळ मा.आमदार महेशदादा लांडगे यां या नेतृ वाने भाग .१ 
म ये आला आहे. याच पाणी भाग .१ मधील नागर कच पणार आहेत का? पुण 
शहर पाणी पणार आहे. पुण शहराला या यामधुन पाणी वाटप होणार आहे. याच माणे 
या ठकाणी वायसीएमएच माणे  हॉ पटल होत आहे. कारण लोकांना ितकडे ये या-

जा यासाठ  लांब पडत आहे. ामीण भागातील लोकांसाठ  हे हॉ पटल आहे. भाग .१ 
मधील बाक या वकास कामांसाठ  पण तरतुद आहे. सुजाताताई आ ण मी दोघीजण 
उपसूचना ायला गेलो होतो. यां याकडे पुरेशी तरतुद आहे ते उपसूचना दे यासाठ  
आ या नाह त. आम या भागाम ये बजेट नाह  हणुन आ ह  भांडायला गेलो होतो. 
जर असे असेल तर वधी सिमतीमधुनच ठराव झाला आहे १० कोट चा वॉल कंपाऊंडसाठ  
आ ण मग यांनी तो वॉड म ये यायचा हा वषय भाग .१ पुरतचा नाह  पुण 
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शहरवािसयांसाठ  आहे. याच माणे आता बजेट वषयी बोलायचं झालं तर सगळेच 
हणाले क ,आपण नागर कांना मुलभूत गरजा देतो. परंतु आप याकडे पा याचा शेर 

खुप कमी आहे,लो ेशरनी पाणी येत आहे. एक दवसाआड आपण पाणी देत आहोत ते 
ह  पुरेसे नाह . आंदोलन कर या इतपत मानिसक तयार  आमची झालेली आहे. आ ह  
जर  स ेत असलो तर  आ ह  नागर कांसाठ  लढतो आहोत. यावेळेस नागर कांचे फोन 
येतात, ह ड ओ टाकतात ते आ ह  अिधका-यांकडे फॉरवड करतो आ ण अिधकार  मा  
काह  तर  कारण सांगतात. यां या सोईनुसार कारण सांगतात ते आ ह  नागर कांना 
सांगु शकत नाह . माई,तु ह  पाणीपुरवठया या संदभात एक िमट ंग या आ ण 
िमट ंगला आ हा सव सद यांना बोलवा सगळयां या ज हाळयाचा वषय आहे.मला 
या ठकाणी बोल याची संधी दली याब ल ध यवाद.  

मा.अंबरनाथ कांबळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  आज या या 
बजेट या िमट ंग या संदभात आमचे बरेचसे नगरसेवक काह  सूचना करतात. गे या 
वष  कोरोना या काळाम ये आम या भागाम ये कंवा पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये 
कामे कमी झालेली आहेत. आ ण आता आयु  पाट ल साहेब ये या या आगोदर हाड कर 
साहेब होते यावेळेस आम या भागातील चारह  नगरसेवक आयु ांकडे गेलो होतो. 
यांना सांिगतलं आमचं हे काम आहे मग यांनी संबंिधत  इं जिनयर यांना सांिगतलं 

क ,तरतुद असेल तरच तुमचं काम काढा, आ हांला या सभागृहात येऊन चार वष 
झालेली आहेत आता आमचं हे शेवटचंच वष रा हलेलं आहे. आता आमचे िम  सिचन 
बोलले क ,आयु  हे काळजी घेतात,हे तसं करा असे करा अशा  अनेक गो ी आहेत. 
आता मा या भागातील कामे काढलेली असतील आ ण याला तरतुद नसेल तर आ ण 
आ ह  आयु ांकडे गेलो आ ण यांना सांिगतल क ,आ हांला तरतुद उपल ध झाली 
नस यामुळे आमची कामे झालेली नाह त. माई,आता आमचे सहा म हने राह लेली आहेत 
आम या भागातील कामांसाठ  जी काह  तरतुद पा हजे ती उपल ध क न दे यात 
यावी. कारण नगरसेवक हा काह  या या घर या कामासाठ  सांगत नाह  जनते या 

ांसाठ  तरतुद कर याची मागणी करतो. हणुन माई,जे,जे सद य कामांसाठ  तरतुद 
कर याची मागणी करतात यांना तरतुद उपल ध क न ा. मला या ठकाणी बोलायला 
संधी दली याब ल ध यवाद. 

मा.अ जत ग हाणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह   या ठकाणी यावष चे 
बजेट थायी सिमतीचे अ य  िनतीन लांडगे यांनी सभागृहात मांडलेलं आहे. यावष या 
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बजेटवर आ हांला बोल याची संधी दली याब ल थमत: आभार. कारण माग या चार 
वषात आ हांला बजेटवर बोल याची संधी िमळाली नाह . नामदेवराव हे बजेट खरंतर 
मह वाचं असतं आपण येक जण या ठकाणी नगरसेवक हणुन िनवडुन येतो आ ण 
कुठ याह  नगरसेवकाची अपे ा अशी असते क , मा या भागातील या नागर कांनी 
मा यावर व ास ठेवला या नागर कांना मी आ ासन दलं आहे क , ते मा याकडन ं
पुण झालं पा हजे अशा कारची अपे ा येक नगरसेवकाला असते. मग तो कुठ याह  
प ाचा असो. बजेट तयार करताना सव नगरसेवकांना आधीच व ासात घेतलं 
पा हजे.मा.महापौर साहेब,आप याला यापुव चा सभागृहाचा अनुभव आहे. पुव  रा वाद ची 
स ा होती, या या पवु  काँ ेसची स ा होती. आता भाजपची स ा आहे. पुव  ज हा बजेट 
मांडत होतो यावेळेस सव नगरसेवकांचा वचार हायचा मग तो कुठ याह  प ाचा 
असो. आ ण याला या या भागात याला जे अपे त तरतुद आहे ती या ठकाण या 
नागर कां या ीकोनातून दली जायची. परंतु माग या चार वषाचा कालखंड पा हला तर 
या याम ये कुठं तर  सुधारणा झालेली आहे. तुमची स ा असताना सु दा तुम या 
नगरसेवकांनी अशा कारची भूिमका मांडलेली आहे. खरं हणजे हे असं हायला नाह  
पा हजे कारण मतदार जो आहे तो आप या शहरातील आहे. माग या वेळेस या 
आयु ांनी थायी सिमतीम ये बजेट मांडले यावेळेस चेअरमन संतोष ल ढे होते. 
आयु ांचं बजेट थायी सिमतीने अ यास कर यासाठ  ठेवलं आ ण यानंतर यांनी 
उपसूचना द या या उपसूचनेसह हे बजेट आज आप यासमोर आलेलं आहे. जवळपास 
५५८६.३५  + २.८३ कोट  िश लक हणजे एकुण  पये ५५८८ .७८ कोट चं बजेट 
िनतीन लांडगे यांनी  आप यासमोर सादर केलं आहे. याबजेट म ये आयु  साहेब,आपण 
१५० कोट  पये भूसंपादनासाठ  ठेवले होते. यातील १०४ कोट  पये थायी सिमतीने 
इतर कामांसाठ  वग केलेले आहेत. तर भूसंपादनासाठ  आता फ  ४६ कोट  पये 
िश लक आहेत. याचा मी उ लेख का कर त आहे  तर पुव  भूसंपादनासाठ  कमी तरतुद 
रा हली तर  चालायचे पण आज आप याकडे ट ड आर या मोबद यात आप याला जागा 
िमळणार  नाह . ह  प र थती िनमाण झाली आहे. या यामुळे आप याला 
भूसंपादनासाठ  अिधक  तरतुद लागणार आहे. आता तो िनयम बदलतो क  नाह  हा 
भाग नंतरचा आहे. परंतु थायी सिमतीने उपसूचना देवुन जे बजेट सभागृहात पाठवले 
आहे. हे जर का असे  केले तर आप याला भूसंपादनासाठ  कुठ या कारचे  पैसे 
राहणार नाह त.  या बजेटम ये क  शासना या आ ण रा य शासना या पुर कृत या 
योजना आहेत या यासह त जवळपास ७११२ कोट  पयाचं बजेट आहे.हे आतापयत या 
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महापािलके या इितहासातील सवात मोठं बजेट आहे. आ ण हे बजेट खच  करताना 
सवापुढे एक चॅलज असणार आहे. आपण जे वेगवेगळया वभागांकडनं अपे त उ प न 
धरलेलं आहे याम ये करसंकलन वभागाकडनं यावष  जवळपास ९५० कोट  पयांच 
उ प न धरलेलं आहे. आ ण मागील २०१८-१९,१९-२० चे अंदाजप क पा हलं तर 
करसंकलन  वभागाम ये १८-१९ म ये ४६५ कोट  पये उ प न िमळेल असा  अंदाज 
होता तर या याम ये य ात आप याला ३७२ कोट  ८७ लाख पय ेजमा करता 
आले.  या याम ये आपण मायनस ९३ कोट  पये होतो. तसेच १९-२० ला आपण 
अपे त उ प न धरलं ४८२ कोट  पये य ात िमळाले ४०० कोट  ९४ लाख पये 
हणजे जवळपास ८० कोट  पये उ प न हे मायनस झाले.आ ण २०२०-२१ साली 

आपण अपे त उ प न धरलं आहे ७५० कोट  पयाचं आ ण सुधा रत पण आपण 
७५० कोट  पये धरलेलं आहे. हे आप याला १०० ट के येणार नाह . अशी प र थती 
असताना आपण करसंकलन वभागाकडनं ९५० कोट  पये उ प न िमळेल असं गृह त 
धरलेलं आहे. हणजे इतक  तफावत या बजेटम ये आहे. बजेटम ये करसंकलनचं जे 
उ प न दलेले आहे ते खुप हाय ट दलेलं आहे. आ ण खरोखर हे अपे त उ प न या 
वभागाकडनं आप याला िमळणार आहे का? हा मुळ  आहे.  यानंतर बांधकाम 
परवानगी वभाग या वभागाकडनं गे या तीन वषाम ये  अपे ापे ा जा त उ प न 
िमळालं आहे. १८-१९ ला  ३५० कोट  पये अपे त उ प न धरलं होतं या ठकाणी 
आप याला ४३१ कोट  पयाचे उ प न  िमळालं आहे. या या पुढ या वष  ३५० कोट  
अपे त धरलं होतं या ठकाणी ५८६ कोट  पये िमळाले. आ ण २०२०-२१ ला  आपण 
६६९ कोट  पये अपे त उ प न धरलं होतं या ठकाणी सुधा रत म य ेआपण ४२४ 
कोट  पये धरले होते. याचं कारण  असं होतं क , कोरोना या कालावधीम ये 
आप याला बांधकाम परवानगी वभागाकडनं एवढं अपे त उ प न िमळणार नाह . 
तु ह  जर  ४२४ कोट  पयाचे उ प न धरलं  असलं तर  आतापयत २०० ते २५० कोट  
पये आतापयत आप याला िमळाले आहेत. यावष  बांधकाम परवानगी वभागाकडनं जे 

अपे त उ प न धरलेलं आहे ते ५२० कोट  पये पकडलेलं आहे. यािनमी ाने मी 
आप याला एक िनदशनास आणुन देवु इ छतो क , या बांधकाम परवानगी वभागाकडनं 
आप याला नेमकं कती उ प न िमळणार आहे हे आपण कुठ याह  कारची गॅरंट  देवु 
शकत नाह . कदािचत जा तह  उ प न िमळू शकेल. परंतु आजची प र थती अशी आहे 
क , हे उ प न हवेत आहे. कारण ज हा बजेट तयार झालं यावेळेला या याम ये फार 
मोठया माणात चजेस ब ड ंग परमीशन म ये यावेळेस लोक लॅन  मंजुर साठ  
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येणार आहेत या याम ये मोठया माणात चजेस याह  ठकाणी होणार आहेत. खरंतर 
आपण पाणीपुरवठा,पाणीप ट  व इतर या  डपाटमटकडनं आपण २०१८-१९ ला ६९ कोट  
६० लाख पये अपे त उ प न धरलं होतं य ात िमळाले पये ४० कोट  ३३  
लाख,२०१९-२० ला आपण पये ६७ कोट  ३५ लाख अपे त उ प न धरलं होते 

य ात िमळाले ४५ कोट  ४४ लाख पये आयु  साहेब,या ठकाणी ट ंग िम टेक 
झालेली आहे. या ठकाणी २२२ कोट  पये पाणीप ट  धरली आहे. आ ण २६४ कोट  हे 
उलटं झालं आहे. मुळात बजेट या पु तकात  खालची ओळ वर आली आ ण वरची ओळ 
खाली आली आहे. आपण पाणीप ट तुन ७५ कोट  ८० लाख पये अपे त घरलेले होते. 
आ ण सुधा रत आपण पये ११४ कोट  पये केलेले आहेत. या पाणीप ट या संदभात 
पा हले तरआपण सगळया ठकाणी हायर पाणीप ट  वसुल धरलं तर य ात 
आप याला येक ठकाणी लॉस आलेला आहे.  प ह या वष  पाणीप ट  म ये ३० 
कोट  मायनस  म ये होतो दुस-या वष  २२ कोट  मायनस होतो आ ण आता सुधा रत 
जे धरलेलं आहे ते ह  चुक चं  धरलेलं आहे. आ ण यावष  आपण या डपाटमटकडनं 
या ठकाणी पाणीप ट  पकडलेलं आहे पये ९४.८२ कोट  आपण जे सगळे आकडे 

धरलेले आहेत ते हाय ट पकडलेले  आहेत. आता या याम ये जीएसट चा पण वषय 
आहे. पंपर  िचंचवड शहर हे कामगार नगर  आहे या ठकाणी यापुव   जकातीचं उ प न 
फार मोठया माणात होत होतं. नंतर या काळात एलबीट  आलं आ ण आता जीएसट  
आलं आ ण जीएसट चे पैसे हे रा य  शासनाकडे दले जातात आ ण यां याकडन जशी 
बलं येतात मा णत िमळतात या याम ये लस होतात. परंतु हे सगळे होत असताना 
आप याकडे या ठेवी आहेत या ठेवी या संदभात सु दा आपण कायम हाय ट रा हलेलो 
आहे. आ ण या ठेवी ठेवत असताना माग या काळात आपण एक मोठ  चुक या  
महापािलके या संबंिधत डपाटमटकडनं झाली.आपण नॅशनल बँकेम ये ठेवी ठेव या 
पा हजेत असे शासनाचे आदेश असताना आप या महापािलके या मोठया क पा या 
ठेवी आपण या येस बँकेत ठेव या आ ण ती बँक अडचणीत आली आम या प ाचे 
अ य  संजोग वाघेरे यांनी यासंदभात  महापािलकेला तसं प  दलं होतं क , 
महापािलकेने या ठेवी येस बँकेत ठेवले या आहेत या बेकायदेिशर ठेवले या आहेत. 
या नॅशनल बँकेत ठेव या पा हजेत. आ ण ती बँक अडचणीत आलेली आहे. आ ण या 

बँकतून ठेवी ताबडतोब काढून या अशा कारचं प  यांनी दलं होतं या प ाकडं 
आप या  डपाटमटनी दुल  केलं आ ण नंतर या  काळात आयु  साहेब,तु हांलाह  
मा हती असेल ती बॅक अडचणीत आली आ ण आप या ठेवी अडचणी आ या परंतु नंतर 
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सुदैवाने ते पैसे आप याला परत िमळाले परंतु येथून पुढ या काळाम ये अशी चुक होऊ 
नये. आप या या ठेवी आहेत या नॅशनल बँकेतच ठेव या गे या पा हजेत. येथून पुढे 
याची खबरदार  महापािलके या शासनाने घेतली पा हजे. अशा कारची अपे ा 
या ठकाणी य  करतो. मा.महापौर साहेब,या ठकाणी बजेटचा फुगवटा झालेला आहे. 
आपण जे अपे त उ प न धरलेलं आहे ते वसुल होणार नाह . याचा प रणाम काय 
होणार आहे पुढ या काळाम ये आपण जे मोठे टडर काढणार आहोत, याचे  इ टमेट  
काढणार आहोत आ ण हे करत असताना आपण कुठं तर  कामाम ये अडकणार आहोत. 
आ ण तसं जर तु हांला होऊ ायचं नसेल तर आयु  साहेब,तु हांला या या खोलाम ये 
जावं लागणार आहे. जी कामं शहरा या ीने खरोखर हताची आहेत काह  कामे अशी 
िनघाली आहेत क , या कामाची आताच गरज पण नाह . आ ण या कामाला बजेट 
ठेवलं गेलेलं आहे. कंवा याचं जे टडर काढल  आहे. ते खुप जा तीचं आहे एवढे पैसे 
आपण इतर ठकाणी वापरले असते तर या भागातील नगरसेवका या अपे ा पुण 
झा या अस या.  परंतु अशा प दतीनं कामकाज होताना दसत नाह . खरंतर अनेकांनी 
बरेच मु े मांडलेले आहेत. रा वाद  काँ ेस प ाने िनवडणुक या वेळेस जाह रनामा 
िस द केला होता आ ण या जाह रना या माणे आ ह  ह  कामे  क  तसंच तुम याह  

प ा या वतीने जाह रनामा तयार केला होता यामधील कामे मी तुम या ल ात आणुन 
देवु इ छतो क , या जाह रना या माणे तु ह  कामे केली तर याचा फायदा तु हांला 
होणारच आहे नाह  कामे झाली तर आ ह  वरोधक आहोत  आ ह    बोलणारचं 
आहोत. तु ह  जाह रना याम ये सवासाठ  आरो य सेवा मेड कल लेम पये ३ 
लाखापयत क  अशा कारचं तुमची भूिमका होती.आ ह  पण आ ण मोद कुटे यांनी 
सु दा या सभागृहात दोन वेळा हा वषय मांडला होता. आयु  साहेब आज आपण या  
संकटाला सामोरे जात आहे. कोरोनाचं फार मोठं संकट आप यावर आलेलं आहे. आ ण 
या काळाम ये सुदैवाने माग या वष  आपण हॉ पटलची मोठया माणात िनम ती केली 
होती. या यामुळे याचा आप याला फायदा झाला परंतु हे करत असताना आप या 
सगळयां या ल ात येत आहे क , शहरातील येक नागर कांना यांच टमट घेणं फार 
अवघड जात आहे. आ ण या प र थतीम ये जर का आपण असा वभाग केला तर मला 
वाटतं आप या शहरातील नागर कांना हणजे असे अनेक पेशंट येत आहेत क , आपण 
यांना महापौर िनधीतुन यांना मदत कर याचा य  करत आहोत पंरतु ती मदत 

आता या ीने  तुटपुंजी आहे. मा.महापौर साहेब,तु ह  पपेरला बातमी वाचली असेल 
क ,आम या भोसर म ये सौरभ िशंदे  नावाचा मुलगा आहे आ ण याला ९ म ह याचं 
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बाळ आहे आ ण या बाळाला अितशय दुधर असा आजार आहे या बाळाला इंजे शन 
दे यासाठ  अमे रकेहून आणायचं आहे आ ण ते इंजे शन २५ कोट  पयाचे आहे. आ ण 
आज या कुटंूबाची अशी प र थती नाह  क ,ते २५ कोट  पये खच क  शकतात. 
यांनी आतापयत फ  अड च कोट  पये जमा केलेले आहेत. डॉ टरांनी यांना 

सांिगतलं आहे क ,हे दोन म ह यात तु ह  हे पैसे जमा करा मग क ाम ये आदरणीय 
पवार साहेब असतील,खासदार को हे साहेब असतील  कंवा तुम याह  प ाचे नेते 
असतील मण भाऊ,भोसर चे आमदार महेशदादा, वलास लांडे या सवानी मदत 
कर याची भूिमका घेतलेली आहे परंतु आज ते ह  मदत जमा कर यास यश वी होत 
नाह त कारण पैसे खुप जा त लागत आहेत या यामुळे आपण सवानी या मुलीला 
मदत करावी अशी अपे ा आहे. या मुलीचा उ लेख कर याचं कारण आहे क ,आज या 
मुली या व डलांकडे वैदयक य उपचारासाठ  पैसे नाह त,मेड कल लेम नाह  तर  
मा.महापौर साहेब,तु ह  आ ण आ ह  पण असे काह  आ ासन दलं तर या शहरा या 
वकासा या ीकोनातून फार मोठं काम केलं असेल, हे शहर कामगारांच आहे 
या यामुळे आपण याचा सकारा मक वचार करावा. बजेटम ये अशा कारची तरतुद 

आता नाह . वशेष बाब हणुन जर आपण या बजेट म ये काह  तरतुद केली तर मला 
वाटतं हे खुप चांगल काम होईल. याच माणे तु ह  शाळां या संदभात तु ह  एक 
आ हांला आ ासन दलं होतं क , इ ाईल या धत वर आ ह  या ठकाणी शाळांना 
सु वधा पुर व यात येईल. या या मागे तुमची भूिमका चांगली होती क ,आप या 
प रसरातील शाळा चांग या डे हलप हा यात मोद कुटे आ ण  बाबु नायर यांनी या 
शाळां या  संदभात अितशय  स व तर अशा गो ी  मांडले या आहेत. या शाळांची 
पटसं या कमी झालेली आहे. आप या सगळया मराठ  मा यमां या शाळा हो या 
याम ये भोसर  आ ण कासारवाड  या ठकाणी  इं जी मा यमा या शाळा सु  के या 

आहेत. या ठकाणी आप याला चांग या कारचा ितसाद िमळतो आहे. सेमी इं लश 
कुल आपण या ठकाणी चालू के या आहेत. मा.आयु  साहेब,महापािलके या सव शाळा 

सेमी इं लश आ ण  इं जी  के या तर लोकांचा जो ाय हेट शाळेकडे जा याचा ओघ 
आहे तो कमी होईल.अनेक शाळांची अशी प र थती नाह   परंतु ते आप या मुलांना  
इं लश  मेड यम या शाळेत टाकतात. कोठुन तर  कज काढुन मुलांच िश ण पुण 
करतात. आ ण तु ह  जे जाह रना याम ये आ ासन दलं होतं ते पुण होईल अशी 
आशा मी य  करतो यानंतर र याचं सुयो य िनयोजन क न मह वाचे चौक िस ल  

 करायचे आहेत. पंपर  िचंचवड शहराची जी ओळख आहे ती मागील २०/२५ वषा या 
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काळाम ये मोरे सर, अ जतदादां या नेतृ वाखाली आ ण आता तुम या सवा या 
नेतृ वाखाली या शहराचा वकास होत आहे. पंपर  िचंचवड शहर हे अ यंत गत शहर 
आहे. आ ण आप या शहराकडे फा टे ट गो ग शहर हणुन पा हले जात आहे. या 
शहराला आपण या सु वधा दे याचा य  करतो आहे. या याम ये अिधकचा भर 
आप याला याम ये ावा लागणार आहे. आ ण तसे तु ह  पण तुम या 
जाह रना याम ये सांिगतलं होतं क , शहराम ये सव ठकाणी पुरेसा पाणीपुरवठा क न हे 
शहर टँकरमु  करणार अशा कारची तु ह  घोषणा केली होती. पा या या संदभात 
तु ह  अपयशी ठरलेले आहात.माई,२०१४ या आसपास मा.अ जतदादांनी या ठकाणी 
भामा आसखेड आ ण आं ा धरणाचं पाणी मंजुर केलं. १६७ अिधक १०० असे एकुण 
२६७ एमएलड  पाणी हे यावेळेस मंजुर झालेलं आहे. आ ण पुणे महापािलकेला सु दा 
याचवेळ  आप याला पाणी मंजुर झालं. पुणे महापािलकेचं काम पुण झालेलं आहे. पुणे 

महापािलकेला २०० एमएलड  पाणी िमळत आहे. आपलं पाणी आजह  आप यापयत 
पोहोचलेलं नाह . हणजे एकाच वेळ  मंजुर  िमळालेली आहे परंतु पुणे महापािलकेचं 
पाणी यां या नळाला आलं आहे. आ ण आपलं पाणी अजुन धरणातच आहे. तु ह  
आता जे काह  करताय याब ल आमचा वरोध नाह   उिशरा का होईना करायला घेतलं 
आहे. याला आ ह  १०० ट के मदत क  रा य सरकार आमचं आहे आ ह  
नागर कांसाठ  १०० ट के तु हांला मदत क . परंतु हे पाणी आण यासाठ  कुठंतर   
तु ह  कमी पडलो आहोत हे मा य करा. आपण भामा आसखेड कंवा आं  धरणातुन 
पाणी आणत नाह   अँक युएल आपण तळवडेतुन पाणी उचल याचा य  केला 
या ठकाणी सु वातीला रेडझोन अस यामुळे जागा बदलावी लागली यानंतर आपण 

िचखलीची जागा केली. ती जागा आप या ता यात न हती यानंतर जागा ता यात 
घे यासाठ  य  केले नंतर जागा ता यात आली पण कुठंतर  राजक य मदत 
शासनाला झाली असती तर हे काम लवकर झालं असतं. आता तुम या हण यानुसार   

स टबर २१ पयत हे पाणी शहराला िमळेल असं वाटतयं ते न क च पुण हावं अशी 
अपे ा आहे. या शहराची लोकसं या जवळपास ३० लाखा या आसपास गेलेली आहे. 
आ ण या लोकसं येला जर आप याला पाणी पुरवायच असेल तर आप या शहरातील 
नागर कांना पुरेसा पाणीपुरवठा करायचा असेल तर वेगवेगळं संशोधन केलं 
पा हजे.माग या जनरल बॉड म ये तु ह  एक चांगला वषय आणला होता. या 
वषयाम ये आपण जे काह  पाणी ट करणार होतो आ ण ते पाणी पु हा एमआयड सी  
कंवा इतर काह  सोसायटयांना, गाड स कंवा महापािलकेचे जे मोठमोठे क प आहेत 
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या ठकाणी आपण हे पाणी उपल ध क न दे याची भूिमका घेतलेली आहे. फ  
यावेळेस जे सांग यात आलं क ,तु ह  जे  फंडस सभागृहासमोर आणलं होतं ते थोडसं 

अधवट होतं. या याम ये तु ह  अजुन डटे स म ये आणलं असतं तर बरं झालं 
असतं. होतं काय, वषय घाईघाईत मंजुर करतो परंतु य ात काम करायला सु वात 
करतो यावेळेस  डले होतो. डले का होतो तर, टे नीकल या बाबतीत आपले अिधकार  
खोलात गेलेले नसतात. मगाशी बाबु नायरनीं उ लेख केला क ,स ा  भेटत 
असते,माग या काळात आमची होती,आता तुमची आहे, उदया आणखीन कोणाची असेल, 
पण अिधकार  या ठकाणी कायम असतात. काम करणारे अिधकार  असतील तर 
न क च चांगले कामे होतात . पण या महापािलकेत असे पण काह  अिधकार  आहेत 
क , ते कामचुकार आहेत याचा िनकष फ  एकाच ठकाणी असतो आप याला यातून 
काय िमळेल. यामुळे आयु  साहेब,येथुन पुढे अशा अिधका-यांवर सु दा तु हांला नजर 
ठेवावी लागणार आहे. आ ण जे ामा णकपणे काम करणारे अिधकार  आहेत यांना 
ो साहन पण ावे लागणार आहे. माग या काळाम ये हाड कर साहेबांकडनं चुका पण 

झाले या आहेत. काह  अिधका-यां या बाबतीत घटना घड या आहेत हाड कर साहेबांनी 
यां या मागं खंबीरपणे उभं रहायला पा हजे होतं. आयु  साहेब,तु हांला एवढया मोठया 
माणात बजेट खच  करायच आहे ते याच टाफ या मदतीनं खच  करायच आहे. 
यांना मोट हेट कसं करता येईल हे ह  काम  तु हांला करावं लागणार आहे. आ ण 

आता सगळयात मोठं चॅलज असं आहे क ,आप याकडं युिनफाईडकडुन जागा िमळल 
आप या शहराची हट कल  डे हलपमट  होणार आहे. आपण हट कल डे हलपमटला 
िश ट होत आहोत. यावळेेस या शहराची लोकसं या एवढ  राहणार आहे आ ण ह  
प र थती बदलणार आहे. आ ण या ीकोनातून आपण या काह  पा या या 
लाई स, ेनेजलाई स टाक या आहेत,अंडर ाऊंड केब स टाक या आहेत,  ॉम वॉटर 
या लाईन टाक या आहेत या अपु-या पडणार आहेत या यामुळे या यावर पु हा 

फेर वचार करावा लागणार आहे. कारण आपण  शहराचा वकास करताना लोकसं येचा 
वचार क न करणार आहोत. आयु  साहेब,आप याला पुढ ल ५० /१०० वषाचा वचार 
क न आप याला या सु वधा बदला या लागणार आहेत. तु हांला ट याट याने पुढं जावं 
लागणार आहे. यानतंर तु ह  िमळकरा या बाबतीत सांिगतलं आहे क ,आ ह  
कारपेटवरती िमळकत कर आकारणी क  परंतु तसं काह  झालेलं नाह . मी हणतो ते 
नको,पण ज हा आ ह  माग या काळाम ये िमळकतरा या बाबतीत भूिमका घेतली होती 
क ,शा तीकर वगळुन आपण टॅ स घेत होतो यानंतर िनवडणुक झा यानंतर हाड कर 
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साहेबांनी काय केलं शा तीकर आ ण िमळकत कर एकाच वेळ  भर याची यांनी डमांड 
केली. आ ण या याम ये अनेक लोकांवरती अ याय झाला अनेक लोकांना यांना यांचा 
टॅ स भरता येत नाह . माग या वष  आपण भूिमका घेतली होती क ,आपण लोकांना 
िलहून दलं आहे क , तु ह  टॅ स भरा,शा तीचा टॅ स आ ह   बाजुला ठेवु  य ात 
लोकांनी ज हा टॅ स भरला त हा असं  ल ात आलं क , जी र कम भरली ती 
शा तीतुन वजा केली. यामुळे नागर कांची महापािलकेकडनं फसवणुक झालेली आहे. 
अनेक लोकांनी या अपे ेने पैसे भरले क ,आ हाला शा तीकर माफ करतील हणुन 
आ ह   टॅ स भरला. यावेळेस आ ह  हाड कर साहेबांना सांिगतलं क ,तु ह  शा तीकर 
बाजुला ठेवुन मुळ टॅ स या. या माणे आपण यावेळेस मुळ टॅ स घेतला आहे. याची 
मुदत आता संपत आहे. माझी आप याला वनंती आहे क ,ह  मुदत आपण वाढवली 
पा हजे. नागर कांचा शा तीकर कसा माफ करणार आहोत यासाठ  आ ह  आ ण तु ह  
पण य  क  यात. यानंतर आपण पंत धान आवास योजना माफत झोपडप ट  
पुनवसन  आ ण आथ क दुबलासाठ  घरे बांधणे अशा कारची भूिमका आपण घेतलेली 
आहे. हे क  शासनाचं धोरण होतं पंत धान आवास योजनेअंतगत शहरातील जे काह  
गर ब लोक आहेत यांना या ठकाणी घरे बांधुन ावीत. माग या काळात सु दा आपण 
झोपडप ट  पुनवसन क पाअंतगत झोपडप ट  धारकांना मदत कर याचा य  केला 
आहे. घरकुल या िनिम ाने देखील लोकांना आपण घर दे याचा य  केला आहे. तसेच 
आपण पंत धान आवास योजनेअंतगतची तीन टडर काढलेली आहेत. याची लॉटर  पण 
िनघाली आहे. आयु  साहेब, य ात या घरांची डमांड खुप जा त आहे. आ ण 
आप याकडे घरे कमी आहेत मला मा हत नाह  महापािलका कतपत पुरेशी पडेल. परंतु 
आप याला अिधकच काम याम ये करावं लागणार आहे. दुसर  गो  आप याला हे शहर 
झोपडप ट  मु  करायचं आहे. झोपडप ट धारकांना एक चांगल घर दे याची भूिमका 
रा य शासन आ ण क  शासनाची आ ण महापािलकेची  पण आहे. आ ण यािनिम ाने 
रा य शासन आ ण क  शासनाची धोरणं बदलली आहे. या काळाम ये आप या 
झोपडप ट  पुनवसन क प खाजगी डे हलपर करत न हते.परंतु पु याम ये होत होते.  
आयु  साहेब, तु ह  आ या,आ या तुम यासमोर तो वषय आला ट ड आर जर आपण 
बाजुला ठेवुन हे केल ंतर मला  वाटतं कुठंतर  हे डे हलपमट थांबेल.आ ण आपला जो 
हेतु आहे लम डे हलपमट कुठंतर  बाजुला पडेल. यामुळे तु ह  याह  संदभात  रा य 
शासनाकडे भूिमका मांडलेली आहे. या ीकोनातून तु हांला येथून पुढ या काळाम ये 
य  करावे लागणार आहेत. बजेट या ीकोनातून अशा अनेक गो ी या शहरा या 
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ीकोनातून कर याचा मानस आहे. या शहराची जी काह  डे हलपमट झालेली आहे या 
डे हलपमटचा जर का वचार केला तर या शहरातील पंपर , िचंचवड,भोसर ,आ ण 
आकुड  ह  मुळची गावं नंतर  काळेवाड ,रहाटणी,थेरगांव ह  गावं या याम ये 
आ यानंतर पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर, पंपळेिनलख ह  सगळ  गावे महापािलकेम ये आली 
यानंतर ामीण भाग मोशी,िचखली,डुडुळगांव,रावेत या सवाची िमळुन ह  महापािलका 

झाली आहे. महापािलका होत असताना पुव ची जी गावठाणं होती या ठकाणी या 
डे हलपमटला िनधी होता. पुव  अबन डे हलपमट काय ांमुळं या ठकाणी काह  चुक ची 
डे हलपमट झालेली आहे. आ ण याला बकाल व प ा  झालं.  परंतु नवीन 
डे हलपमट होत असताना या ठकाणी पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर,वाकड असेल या ठकाणी 
ड पी र ते झा यामुळे या ठकाणी डे हलपमट खुप चांगली झाली आहे. आ ण ती 
चांगली होत असताना या ठकाण या ॉपट चा,जागेचा, लॅटचा,दुकानाचा  रेट पा हला तर 
आ ण या भागातील तुलनेत इतर भागाचा रेट पा हला तर तु हांला या याम ये फार 
मोठया माणात तफावत दसेल. सु वातीला ज हा मी तु हांला भेटलो यावेळेस 
या ठकाणी अनडे हलपमट या ठकाणी इ वल डे हलपमट करायची आहे. आयु  

साहेब,या शहराची इ वल डे हलपमट कशी होईल या ीने आप याला य  करावे 
लागणार आहेत. यामुळे माट िसट चा जो वषय आहे या याम ये सु वातीला 
पंपर ला घेतलेलं न हतं.  नंतर आ ह  पवार साहेबांना भेटलो यावेळेस यानंी सांिगतलं 
क ,आज तर  तु हांला माट िसट म ये घेता येणार नाह .  खरं हणजे तुम यावर 
अ याय झाला आहे तु हांला माट िसट म ये यायला पा हजे होतं. परंतु  घेतलं गेलं 
नाह  परंतु पुढ या काळाम ये न क  आ ह  घेऊ पण यानंतर एक, दड वषानी नवी 
मुंबईला ज हा या यामधुन बॅकआऊट केलं यावेळेस आप या पंपर  िचंचवड शहराला 
माट िसट म ये घेतलं गेलं. माट िसट म ये घेत यानंतर माट िसट म ये जी 

डे हलपमट होणं अपे त होतं िनवड करताना पंपळेसौदागर आ ण पंपळेगुरव या 
गावाची िनवड झाली.  माट िसट साठ ची मागणीसाठ  संबंिधत डपाटमट सांगतात 
क ,ऑनलाईन मागणी कुठ या गावची जा त आहे. आ ह  ऑनलाईन मागणी घेतो 
हंजवड  प रसरातील लोक या ठकाणी मोठया माणात रहातात. आ ण यांनी तशी 
ऑनलाईन मागणी केली यामुळे यांची माट िसट साठ  िनवड झाली.खरं हणजे 
अनडे लपमट भागाची माट िसट साठ  िनवड होणे आव यक आहे. मोठया माणात 
आपण माट िसट साठ  आपण १११९ कोट  पयचा  खच करणार होतो.  हाच खच 
अशा ठकाणी हायला पा हजे क , या ठकाणी डे हलपमट नाह . जर याचे काह  
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वेगवेगळे पॅकेजेस केले या भागातील ए रया डे हलपमटसाठ  ठरा वक डे हलपमटसाठ  
पॅकेज केलं. नंतर आपण टेक म हं ाला पॅकेज दलं अशा वेगवेगळया कारची आपण 
चार पॅकेज काढली. हे कर त असताना पु याने सु दा तीच चुक केली आहे. औंध-
बाणेरची माट िसट साठ  िनवड केली. यामुळे आयु  साहेब,तु ह  माट िसट या 
बाबतीत खोलात गेलं पा हजे. माट िसट या कामाचे आजपयत फ  ४४६ कोट  पये 
खच झालेले आहेत आ ण  टडर मा  जवळपास सगळ  िनघाली आहेत. आ ण या १११९ 
कोट  पयाव न जवळपास १५०० कोट  पयेपयत खच  गेला आहे.  आ ण माट 
िसट ची जी कामे चाल ूआहेत या या खोलात आपण जावं. काल आमचे प नेते आ ण 
आ ह  तुम याकडे अपे ेने आलो होतो प ने यांनी तु हांला सांिगतलं आहे क , माट 
िसट चं काम कशा कारे चालू आहे. आम या भागात र याची खोदाई केलेली 
आहे,तुम याह  भागात केलेली असेल,परंतु आप या थाप य वभागा या अिधका-यांनाह  
मा हती नसतं,कुठ या नगरसेवकांना मा हती नसतं डायरे ट येतात खोदाई करतात 
याम ये कोणाचं चुकतयं काय नाह  या याशी कोणाचं काह  घेण-ंदेणं नाह . कुठ याह  
कारे ल  दलं जात नाह . आ ण या ठकाणी खोदाई के यानंतर यां या म ये जी 

काह  फायनल कोट क न दे याची जी काह  जबाबदार  ह  टडरम ये यां याकडे आहे. 
आ ण ती जबाबदार  ते पुण करत नाह त. आ ह  काय करतो, थाप य या अिधका-यांना  
फोन करतो. आ ण नागर कांचे आ हांला फोन येतात,नागर क या ख डयाम ये पडतात 
या ठकाणी तु ह  ते काम करा, हणजे एका बाजुला आपण ते ख डे बुजव याचे पैसे 
यांना देतो परत थाप य कडनं पण या कामाचे टडरमधुन पैसे देतो. हणजे आपला 

खच हा ड बल होतो. िसमाताईनी या या संदभात चांगली भूिमका घेतलेली आहे. दुसरा 
मु ा आहे क ,मे ोला आपण मोठया माणात िनधी देतो. या या मागची भूिमका अशी 
होती क ,आपलं शहर हे वाढतयं आ ण या याम ये आपण प लक ा सपोट स म 
कर याची भूिमका आपण घेतली होती. प लक ा सपोट सु  हो या या आधी 
पीसीएमट  आ ण पीएमट  असे दोन वेगळया सं था हो या. या आपण एक  के या 
आहेत. दो ह  सं थां या बसेस एकाच टवर धावत हो या. यानंतर दो ह  सं थांची 
िमळून पीएमपीएमएल सं था थापन झाली. या सं थे या थापनेमुळे आपली अशी 
अपे ा होती क ,या शहराची वाहतुक यव था चांगली हावी. परंतु य ात 
या याम ये ह  आ ह  कुठंतर  कमी पडलो आहे. वाहतुक यव था कुठंच फाय ात 

चालत नाह  याबाबत दुमत नाह . पण मे ोवर आपण कती खच करणार आहोत आ ण 
मे ोचा य ात कती लोकांना फायदा होणार आहे. आ ण गेली क येक वषापासून 
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काम चालू आहे. या कामामुळे  पुणे आ ण आप या शहरातील नागर कांना याचा कती 
ास होतो. एक तर या कामाचा पीड खुपच लो आहे. मे ो सु  झा यानंतर याचा 
कती लोक उपयोग क न घेणार आहेत हा ह  मह वाचा वषय आहे. मला वाटतंआपण 
हे पैसे पीएमपीएमलवर खच केले असते तर  पीएमपीएमएल स म झाली असती. दो ह  
शहरातील नागर कांना याचा िन त फायदा झाला असता. ठक आहे,झालं ते झालं 
येथून पुढे तु हांला मे ोचं काम पुण करावं लागेल. या ठकाणी जे काम चालू आहे ते 
यो य प दतीने चालू आहे का, या याह  आप याला खोलात जावं लागणार आहे. आ ण 
आपली जी प लक ा सपोट सं था आहे ती येथून पुढ या काळात आप याला स म 
करावी लागणार आहे. याच बरोबर डा वभाग,म हला बालक याण वभाग तसेच 
अंध,अपंग लोकांसाठ  जो वभाग वेगळं काम करतं या वभागाम ये आप या अिधका-
यांची उदािसनता आहे. मागासवग य क याणकार  योजनेसाठ   बजेट या एकुण ५ ट के 
खच करायचे असतात. तो खच होतो का,आ ण तो यो य होतो का हे ह  पहा याची 
गरज आहे. आ ण हा खच यो य कारे होत नाह  हे आपण अनेक वषापासून पहातो 
आहे. दुसरा मह वाचा मु ा याबजेट या िनिम ाने िनदशनास आणुन देवु इ छतो क , 

य ात भांडवली खच आ ण महसुली खच आ ण इतर जे खच होतात मा या 
मा हती माणे ३५ ट के या पुढे महसुली खच झाला पा हजे परंतु मागील चार/पाच 
वषापुव या बजेटचा खच पा हला तर भांडवली खचापे ा महसुली खच जा त झालेला 
आहे. आ ण यामुळे आप याला भांडवली खच करता आली नाह त. यावष चा खच 
आपण समजु शकतो क ,यावष  कोरोना आला होता यामुळे महसुली खच आपला 
वाढलेला आहे. आयु  साहेब,तु हांला येथून पुढ या काळाम ये तु हांला ल  ावं 
लागेल. पगारा या यित र   आपण जो क सलटंट या वरती जो खच करतो या 
खचावरती तु हांला कुठं तर  आळा घालावा लागणार आहे. आयु  साहेब,आम या 
भागातील जी छोट ,छोट  कामं आहेत ती कामे हावीत िनवडणुक चं हे शेवटचं वष 

आहे. ते अ यंत मह वाचं आहे. यामुळे नगरसेवक हा कुठ याह  प ाचा असेल तर 
याचा वचार न करता जसं येथून माग या काळात आपण सव नगरसेवकांना यो य 
याय दे याचा य  केला तसाच याय आपण येथून माग या काळात दला पा हजे. 

दुसरं हणजे आम या इं ायणीनगर भागाम ये वदयुत वभागा या कारभारामुळं  एक 
घटना घडली आहे. आ ण या याह  आधी माग या वष या काळाम ये अशीच एक 
घटना घडली होती. आपण माग या काळाम ये आपण वदयुतची सगळ  कामे ह  
अंडर ाउंड केलेली आहेत. यानंतर आपण अशी भूिमका घेतली क ,येथून पुढे 
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अंडर ाऊंडची कामे करणार नाह  एमएसईबी करणार आहे. परंतु सदरची कामे 
एमएसईबीकडुन होताना दसत नाह . मा.महापौर साहेब, येक भागाम ये 
एमएसईबी या अनुषगंाने जी छोट ,छोट  कामं आहेत ती आप या महापािलके या 
मा यमातुन केली तर आप या शहरातील नागर कांना याचा फायदा होईल. आपण 
आ हांला या पाच वषाम ये या बजेट या वषयावर प ह यांदा बोल याची संधी दली 
याब ल आभार  आहे.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर 
मा.महापौर साहेब,आपलं मनापासून कौतुक केलं  पा हजे. नागर कां या जीवाची एक कडे 
काळजी असताना देखील आज आपण या सभागृहात बजेटवर बोल याची संधी दली 
आहे. यामुळे तु ह  सांिगतलं आहे क , आपले हणणं थोड यात मांडा आ ण एकच 
वषय परत,परत रपीट क  नका या अनुषंगाने सु दा आ ह  बोल याचा य  कर त 
आहोत. मा.महापौर साहेब,याबजेटम ये तुम याकडे नेमके कती पैसे जमा होणार आहेत 
आ ण ते कसे खच करणार आहात या याम ये नुसते आकडे वाच यात मला या 
सभागृहाचा अ जबात  वेळ यायचा नाह . परंतु आमचे अ जतभाऊ हणाले क ,हे 
फुगवलेलं बजेट आहे. थम मी यांचा श द खोडून काढते. कारण आपण  या ठकाणी 
एक,एक आकडा न घेता दरवष  आपण २०१८-१९ ची जमा बाजु दाखवलेली र कम 
आ ण  य ात जमा झालेली र कम या याम ये ९७ कोट  पयाचा फरक दसतो. 

येक बजेटम ये आप याला काह  ना काह  तर  फरक दसतो. १९-२० म ये ७७ कोट  
पयाचा फरक दसतो आहे. आ ण आता २०-२१ याम ये अजुन शेवट या र कमा अजुन 

याय या आहेत. आ ण अजुन २५  ट के र कम जमा होणार आहे असे अपे त 
धरलेली आहे. या या उलट जर आपण खच पा हला तर प ह या वष  १२९९ कोट  पये 
खचाम ये   िश क रा हलेली आहे.  आ ण आप याला अपे त होतं क , ३९६५ कोट  
पये िश लक राहतील. आ ण आता इथं दसत आहे क ,२६६७ कोट  पये खच झाला 

आहे. पुढ या वष  १४०० कोट  पये िश लक रा हले. आ ण माग या वष  आप याला  
५९८ कोट  पये िश लक राहतील अशी अपे ा होती. मा.आयु  साहेब,आ ह  
सभागृहातील सवजण आप याला वनंती करतो क , या सभागृहातील सवजण 
पोटितडक ने वषय मांडतात. कारण आमचं तुम या सारखं नाह   तु ह  एकदा 
युपीएससी,एमपीएससी प र ा पास होऊन आले क , तुमची रटायरमटची  डेट फायनल 
आहे. तसं आमचं नाह . आमची प र ा दर तासाला असते  आ ण आम या कामाचा 
रपोट आ हांला नागर कांना दाखवायचा आहे. या शहरासाठ  आ ण भागासाठ  माझा 
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काय वाटा आहे हे सांग याचा आ हांला य  करावा लागतो. आ ण आम या 
रपोटनुसार आ ह  पुढ या वेळेस िनवडुन येणार क  नाह  हे याम ये असतं. पुढ या 
वष  आ हां सगळयांना प र ा ायची आहे. प र ा उ ीण हायची आहे आ ण या 
सभागृहात येणार क  नाह  हे नागर क ठरवणार आहेत. यामुळे आ ह  या ठकाणी जे 
काह  बोलतो ते नागर कांच काय हणणं आहे ते आ ह  या ठकाणी मांड याचा य  
करत असतो. आयु  साहेब,आपली जमा र कम झाली असेल तर खच यो य झाला 
नाह  याला जबाबदार कोण आहे. आप याकडे जर जमा र कम झाली असेल तर 
आप याकडे िश लक १२०० कोट  पये,१५०० कोट  पये कशासाठ  रहाते. याला कोण 
अिधकार  जबाबदार आहे. स मा.आयु  साहेब,आपण या ठकाणी नवीन आहात परंतु या  
सभागृहात कोणी २  टम काढलेले आहेत,कोणी ५ टम काढलेले सभासद आहेत परंतु 
नवीन नगरसेवकांना आप या भागातील कामे कशी काढायची,आप याकड ल बजेट कसे  
खच  करायचे याची मा हती नसते. आ ण मग आमचा अिधकार  बदलून जातो आ ण 
मग अशा अिधका-याला काय िश ा दली जाते. आ ह  या ठकाणी पोटितडक ने सांगत 
असतो क ,आम या भागातील कामाचे टडर काढा, कामे ह  क न ा अशी मागणी 
करतो. आयु  साहेब,आ ह  तुम या दालनाम ये आलो होतो आ ण आ ह  तु हांला 
सांिगतलं क , मा या माट िसट चा माट अिधकार  यांना माट िसट साठ  या नां, 
कशासाठ  आपण यांना भागात घेतो. हणजे दोन शहर अिभयंता एकाच शहराम ये 
कधी पा हलेले नाह त.  एक कडे सहा भाग राजन पाट ल साहेब बघतात आ ण आमचे 
२ भाग भालकर साहेब बघतात. आयु  साहेब,आ ह  जे काम सांगतो याची 
अंमलबजावणी झाली पा हजे. एखादया अिधका-याला आ ह  फोन केला आ ण यांना तो 
फोन यायचा नसेल आ ण ते िमट ंगम ये आहे असे सांगायचे असेल तर  यांना 
आम या शहरातून परत पाठवून ा. आमचे अिधकार  सु दा हे माट िसट चा चांगला 
कारभार पाहतील हाईटनर न लावता. मी तु हांला सांिगतले होते क ,एक टडर जुलै 
म ये िनघालं आजपयत या कामाचं वकऑडर दली क  नाह  हे मा हत नसेल आ ण 
तु हांला परत या याबाबतीत काह  सांगत नसतील तर यांचा नेमका हेतू काय आहे. हे 
असं का करतात हे आ हांला कळत नाह . याच बरोबर आपण या बजेटम ये मा हती व 
तं ान वभाग,पाणीपुरवठा,घनकचरा असेल  यासाठ  आपण चांगली तरतुद केलेली 
दसते. िन तपणे आपण या सगळयांना सामोरे जात असताना आपण चांगले काम क  
शकू अशी  खा ी मी या ठकाणी  बाळगते. परंतु स मा.महापौर  साहेब, स ा कोणाचीह  
असु ा या शहराचा वकास आ ण  धुरा कशी चांगली चालेल या नागर कांमुळे आपले 
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शहर चालतं या नागर कांना आपण काय देवु शकतो याचाच वचार आपले नगरसेवक 
करत असतात. कोणी काह ह  हणु ा इले शन जवळ आलेलं आहे. आम या शहरातील 
करदा या  नागर कांना चांग या सु वधा द या पा हजेत.  या शहराम ये यांना जे 
जमल ं यांनी ते केल.ं या शहराम ये  पंपर चा जो भाग आहे  या  शहराला  उभ ं
करताना पंपर चं खुप मोठं योगदान आहे. यावेळेस या शहरात बाहेर या रा यातून 
नागर क रहायला आल े यावेळेस पंपर  हे शहराचे म यवत  भाग आहे. यांनी इथं 
येऊन रहा याचा य  केला यामुळे आम या भागाम ये जा तीत जा त लम ए रया 
आहे,चाळ  आहेत  या सगळयांचा वकास कर या या ीकोनातून आपण समसमान 
वकास हे धोरण आपण का अवलंबत नाह . जर एखादया भागाम ये माट िसट  होत 
असेल तर या भागाम ये वकास कामासाठ  पािलकेने खच कमी केला पा हजे. हे 
सांग यासाठ  कोण या नगरसेवकाची गरज आहे असे मला वाटत नाह . या ठकाणी 
अ यंत हुशार आ ण बु द मान असे अिधकार  आहेत. आ ण मग तु हांला कळायला 
पा हजे क ,इथं १०० कोट  पये,२०० कोट  पये डायरे ट माट िसट ला देणार आहेत. 
तर यां याकड या बाक या कामांना आपण कती ाधा य दले पा हजे. या शहरातील 
एकाच भागातील नागर क कर देतात हणुन हे शहर चालतं का असं अ जबात नाह . 
इथं येकजण आपआपला खार चा वाटा उचलतो आ ण यामधुन मोठ  र कम जमा 
होते आ ण या जमा र कमेतुन खच यो य प दतीने करणं ह  आपली नैितक 
जबाबदार  आहे. आज या ठकाणी ५५८८ कोट  पयेचं बजेट थायी सिमतीचे अ य  
अ यंत कमी बोलणारे पण मला असं वाटतं क ,ते अ यंत चांग या कारे काम करतील 
अशी आशा य  करते आ ण यांना शुभे छा देते. परंतु ५५८८.७८ कोट  पयाचे बजेट 
या ठकाणी मांडलेले आहे आ ण क  शासन आ ण रा य शासनाचे १५२३ कोट  पये 
असे एकुण ७११२ कोट  पयाचे बजेट या सभागृहात मांडलेलं आहे.  या बजेटची र कम 
खच  करताना यो य िनयोजन आखणं गरजेचं आहे. या, या ठकाणी तरतुद करणे 
आव यक वाटलं या ठकाणी तु ह  तरतुद  केले या आहेत. याम ये जो नगरसेवक 
नागर कांना र ता,लाईट,पाणी, ेनेज या सु वधादेवु शकतो तो नगरसेवक पुढ या टम 
म ये १०० ट के या सभागृहात येऊ शकतो. आम या भागातील नागर क ज हा आ हांला 
फोन क न सांगतात पाणी ा त हा मी यानंा दोनच िमिनटं ा असं यावेळेस मी 
सांगते यावेळेस मी संबंिधत अिधका-यांना फोन क न नंतर तु हांला सांगते असे 
हणले तर  यांचे समाधान होते.आ ह  नगरसेवक दररोज २०० ते २५० कॉल उचलतो 

आ ण या कॉलला उ र देताना आ हांला कोणतीह  िचडिचड क न चालत नाह . आ ण 
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यां या शंकेचे िनरसन करणं आ ण यांच समाधान करणं ह  आमची नैितक जबाबदार  

आहे. या बजेट म ये पाणीप ट मधुन एकुण १.७० ट के र कम जमाहोते. आ ण 
या यावर आपण  ७.८८ ट के खच करतो. मा.महापौर साहेब,आपण आयु  साहेबांशी 

चचा करा क ,आपण पाणीप ट तुन पावणे दोन ट के वसुली होत असेल आ ण ७.८८ 
ट के खच करत असाल तर आपण नागर काना पाणी हे पुणपणे मोफत दलं पा हजे. 
आ ण हे पाणी मोफत दलं तर नागर कांनाह  यां यावर आवर घाल याची आप याला 
संधी राह ल. आता नागर क असंह  हणतात क ,आ ह  पाणी बील भरतोय,दंडह  भरतोय 
आ ण आ हांला पाणी देत नाह . तर  याचा आपण िन तपणे वचार केला पा हजे. 
मा.महापौर साहेब,आप या माट िसट चे अिधकार  माट काम करतात आ हांला 
सांिगतलं गेलं क ,आम याकडे िमटर आहे तुम या वॉडाम ये बसवुन देतो मी हणलं 
हरकत नाह  मी यांना हणलं या मीटरम य े वेगळं काय आहे हे सांगा तर यांनी 
सांिगतलं क ,आ हांला या िमटरमधनं आ हाला रंग िमळणार आहे पण हे आता पण 
होतच आहे. आता या मीटरमधुन  तु हांला पाणी कती एमएलड  आलं कती नाह    
या यामधनं सगळं डटेलींग कळणार आहे. यामुळे मी यांना हणले क ,हे मीटर या 
आ ण नळाला लावा यातुन हवा जात असेल तर यावेळेस जर मीटर फरलं नाह  तर 
मा या वॉडात मीटर लावा. यानंतर ते मा या वॉडात फरकलेच नाह त. आ ह  
यावेळेस नागर कांचे काम करतो, यां या गरजा आ ह  जाणुन घेतो आ ण इथं आम या 

अिधका-यांना कुणाला तर  सेटल करायचं आहे. कोणाचं तर  िमटर यायचे आहेत आ ण 
हणुन ते िमटर बसवत असतील तर आ ह  तसे होऊ देणार नाह . कारण या िमटरचे 

पैसे या ब ड ंग मधील नागर कांनी भरले नाह  तर  याच पैशातुन या  िमटरचे पैसे 
यांना अदा करावे लागणार आहेत. हे अिधकार  आ हांला न वचारता आम या 

नागर कांपयत पोहचतात आ ण मग एवढे जर आपले अिधकार  माट असतील तर 
आपला खच पुण का करत नाह त. माग या वष  कोरोना अस यामुळे वॉडातील 
कोणतीह  वकास कामे झालेली नाह त कुठलीह  िन वदा या राब वलेली न हती. 
यावेळेस ह  काळाची गरज होती. यावेळेस सव नगरसेवकांनी सपोट केला.आज 

या ठकाणी पयावरण वभागासाठ  आतापयत ३१.५५ कोट  पयाची तरतुद असायची 
यावष  साधारणत ८३.७४ कोट ची तरतुद जवळपास आपण पावणे तीन कोट  पये 
हणजे जवळपास तरतुद घालवलेली आहे. खरंच खुप चांगली गो  आहे. २१ या 

शतकात जात असताना या शहराची गरज काय आहे हे तु ह  ओळखली आ ण तु ह  
या ठकाणी भर व तरतुद केलेली आहे. हे करत असताना  एक गो  सांगा वशी वाटत 
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आहे क , यावेळेस मी या सभागृहात िनवडुन आले यावेळेस मी ऐकलं होतं  यावेळेस 
संजय कुलकण  यांची केसं काळ  होती आता पांढर  झालेली आहेत. आ ण  आता  
यांची  केस गळुन ट कल होत आहे. परंतु मा या शहरा या नद  सुधार क प आजह  

याच पु तकातुन वाचायला िमळत आहे. मग यापुव  स ा रा वाद ची होती,आता 
भाजपची आली तर  आमचा अिधकार  ितथेच आहे. आ ण आम या शहरातील नद चं 
गटर होत आहे. आ ण मा या शहराला मी काह च देवु शकत नाह . मा.आयु  
साहेब,२०१७ ला आप यासमोर ड पीआर मांडला गेला होता. याच पुढं काय झालं, 
काह च नाह  आ हांला कोण याह  प ाला ध न बोल याची अ जबात इ छा नाह . कारण 
मला या शहरातील फ  नागर कच दसतात. २०१२ ला पण तेच आ ण २०१७ ला पण 
तेच आ ण आज आ ह  २०२२ या उंबरठयावर उभा आहोत. ये या काह  म ह याम ये 
आ हाला िनवडणुक ला सामोरे जायचं आहे. हे आ ह  या सभागृहाम ये अनेकवेळा 
बोललो आहे. पण सगळया गो ी कागदावरच आहेत या नद सुधार क पासाठ  जी काह  
र कम सांगायची आहे ती सांगा पण नद सुधार क प सुरळ त करा, या शहराम ये खुप 
कंप या आहेत  यां याशी आ ह  चचा केली यांना सांिगतले क ,सीएसआर या मधुन 
तु ह  आ हांला काय मदत क  शकता  या शहरात अनेक मोठ मोठे ब डस आहेत हे 
सवजण आप या नद चा वकास कर यास इ छुक आहेत. आप या महापािलकेचा एकह  
पैसा खच न करता यांना नद चा वकास कर यास ा. मा.महापौर साहेब,आपण जो 
ड पीआर दाखवला आहे याची अंमलबजावणी का केली नाह . २०१२ पासून फायनल 
ड पीआर आला याला मंजुर  देणार आहात क , दली अशा सगळया ग पा आ ह  
माग या अनेक वषापासून ऐकत आहोत. २०१२ ला यावळेेस मी या सभागृहात आले 
यावेळेस मी भाषणात  सांिगतले होते  क ,२००९ ला पण या शहरातील िमटर बदलले 

होते. आ ण िमटर काढताना सांिगतलं क ,सवाना समान पाणी बल येणार आहे. हे 
कशासाठ  करता आहात.  सव  नगरसेवकांनी नागर कांचा वकास कर यासाठ  सव 
नगरसेवकांनी  सांिगतलं आ ण आ ह  एका पॉझीट ह अँ लनी गेलोतर आपण िन तच 
चांग या कारे काम क  शकतो. कोण याह  भागात गेलो तर या ठकाणची मेजरमट 
बुक पहा या याम ये माग या वष  डांबर करण केलं तर यावष  सु दा डांबर करण 
केलेलं आहे माग या वष  लॉक लावले तर यावष  सु दा लॉक लावले आहेत.डांबर वर 
आले हणुन लॉक लावले आ ण लॉक वरती आले हणुन पु हा  डांबर करण केले 
आ ण आता परत लॉक टाकायचं काम करत आहेत. कती वष हा खेळ करायचा एकदा 
डांबर टाक यानंतर ४/४ वष परत काम िनघाल नाह  पा हजे. कुठं कसं आ ण कशा 
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प दतीने पाणी मुरतं याची शहािनशा केली पा हजे. २०१७ ला मी आयु  साहेबांना 
सांिगतलं क ,मा या  भागाम ये मी डांबरावर डांबर मी टाकुच देणार नाह  असा श द 
दला होता आ ण आजपयत मी तो श द पाळतेय. मा.महापौर साहेब,तु हांला याचा 
अंदाज  असेल क , यांची जुनी घरे आहेत यां या घराम ये पाणी िशरतयं यांची घरे 
खाली आहेत आ ण आपली ेनेजलाईन वरती आहे. मा या भागात एक चांगला 
बंगलाआहे यांनी सांिगतलं क ,ताई पावसाळयात  आता आम या घराम ये पाणी बॅक 
मारतयं मग मी यांना सांिगतलं मी काय करायचं तर ते हणाले तु ह  पाईपलाईन 
टाकुन ा. मग मी यांना सांिगतलं क ,एखादयाचं वैय क काम मला करता येणार 
नाह . मग ते हणले क ,ताई आमचं वैय क काम न क  क  नका, आमची पण अशी 
अपे ा नाह  आ ण तशी आ ह  मागणी पण करणार नाह . परंतु तुम या 
महानगरपािलकेने बाहेरचा जो पाईप होता तो पाईप वर घेतला यामुळे ितथं लेवल 
झाली नाह  तर पाईपमधील  पाणी बॅक मारतयं मग मी काय करायचं हणलं ते 
हणाले पािलकेकडे खुप पैसे आहेत यामुळे दर २/४ वषानी लाईन टाकताय, मग मी 

नेमकं काय केलं पा हजे. आयु  साहेब,आपण लाईन टाकताना का वचार करत नाह  
आपण लाईन कुठं टाकतोय कुठं नाह  या सगळयांचा वचार करायला नको का, 
मा.महापौर साहेब, थायी सिमती म ये आता आ ह  नस यामुळे अशा वषयावर 
आ हाला चचा करता येत नाह . परंतु काह  गो ी कषाने मांड यासाठ  मी बोलते आहे. 
यानंतर मे ो, आता आमचे अ जत भाऊ हणाले क ,मे ोचं काम संथगतीने चालू आहे. 

खरंतर मे ोचे काम िन तच चांगले चालू आहे. यांनाआपण सगळया कारे जागा 
उपल ध क न दे याचं काम करतोय. परंतु आप या सभागृहातील  अनेक नगरसेवकांनी 
मा.महापौर साहेबांकडे मागणी केली आहे क , आ ह  सु दा  पंपर  िचंचवडकर आहोत 
आमची पण इमेज आहे, ितमा आहे. आम या शहरातील नागर क या मे ोचा ास 
आनंदाने सहन करत आहेत याचे कारण भ व यात काह  तर  चांगल घडणार आहे, या 
आशेवरती या मे ोला पुणपणे सपोट आप याकडनं केल जात असताना सु दा याचा 
पाठपुरावा होत नाह . या सभागृहात घोषणा होते मी या ठकाणी कोण याह  ने याचं नाव 
घे याचं टाळत आहे. मा.महापौर साहेब, हे पुणे नाह  पण पु या या बरोबर आमची 
पंपर  िचंचवड  ितत याच ताकतीची आहे, ितमा आहे, ओळख आहे मग अशा पंपर  
िचंचवडला नांव आज आ ह  पाच वष झालं पण या शहराचं नांव पुणे व पंपर  िचंचवड 
आ हांला करता आलं नाह . ह  शोकांितका आहे. मा.महापौर साहेब,िश ण मंडळाचं जे 
बजेट  आहे ते २२२ कोट  पयाचं आहे. खरंतर आयु  साहेब,आपण अनेक देश फरला 
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असाल यात अनेक  देशाम ये सगळयात आथ क ीने स म असणा-या  नागर कांची 
मुलं सु दा प लक कुल म येच जातात. इथं खाजगीकरणाचा बाजार या महारा ात 
अनेक वषापासून आहे तो कुठेच नाह . फ  आप या रा याम ये हे सगळं बघायला 
िमळतयं मग बाक या देशांना यांना वाटतयं क , यांची नवीन पढ  चांगली सुजाण 
झाली पा हजे, चांगले सं कार झाले पा हजे असे वाटत असताना पुण देशाचा वचार न 
करता मा या शहराम ये अ ाप चांग या शाळा का झा या नाह त.   िश ण मंडळाचं 
बजेट आलं क ,ज हा आ ह  सगळेजण तुटून पडतो. परंतु या बजेट म ये बजेट तरतुद 
कती दली यापे ा या बजेटची अंमलबजावणी कती होती मा या मुलां या 
ानाम ये, यां या सं कृतीम ये आपण कती मोठया माणाची भर टाकतो हे करणं 

खुप मह वाचं आहे.कासारवाड मधील प हली शाळा आकां ा फ डेशन या मा यमातून 
दोन शाळा २०१७ ला ती शाळा चालू के या हो या  एक भोसर  आ ण दुसर  कासारवाड  
या ठकाणी चालू के या हो या. आयु  साहेब,तीच शाळा,तीच जागा,तेच शहर ितथलीच 
लोकव तीतील मुलं ितथं अ यंत कडक िनबध ितथे काह  मुलांना  अँडिमशन िमळत 
नाह त नागर क आ हांला फोन करतात आशाताई बघा नां काह  विशला लागतो का, 
आ ण आ हांला सांगावं लागतय क , ितथं विश याने वगैरे काम काह  होत नाह . जे 
ल क  ॉ म य ेनांव न दवले आहेत  यांचाच या ठकाणी नंबर लागतो. वषय असा 
आहे क , या शाळेत वेश घे यासाठ  मा या शहरवािसयांची मागणी आहे. आ ण इथे 
आप याकडे ७० ते ८० हजार पगार असणारे िश क आ ण ितथे मानधनावर काम 
करणारे िश क असतील तर यां याम ये आ ण यां याम ये काय तफावत आहे. याची 
शहािनशा कर याचा आपण कधी य  करतो का?  जर आप या शाळेतील मुलांना 
गणवेश,द र,बुट,पा याची बॉटल एवढं सगळे फुकट िमळणार असेल तर या ठकाणी 
हजारो,लाखो पये फ  घेतली जाते या शाळेम ये मा या मुलांना ाधा य देते,मा या 
शहरातील नागर क देतात याचं कारण आपण शोधलं पा हजे. असं जर का आपण केलं 
नाह  तर काय होणार आहे  पु हा य ेरे मा या माग या पुढ या  वष  सभागृहात पु हा 
तीच भाषणं आ ण हेच चालू राहणार आहे. तु ह  ठरवा नां आपलं शहर बदलायचं आहे. 
फ  बजेट मध या र कमा बदल याने काह च होत नाह . या ठकाणी काम करणा-या 
अिधका-यांची मानिसकता बदल याची गरज आहे. काह  एक/दोन तेल लावलेले  
पैलवान हाताला लागत नाह त आ ण काह  जण ामा णकपणे काम करतात. काह  
ामा णकपणे काम करणा-या अिधका-यां या जीवावरच ह  महापािलका चालत आहे. 
यामुळे तु ह  काह   िलपीकांना बोलवा आ ण यांना टाय पंग मिशन घेऊन यांना 
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सांगा क , तुम या टायपींगचा पीड दाखवा. एखादा प र छेद यांना टाय पंग कर यास 
सांगा. या याम ये तु हांला १० ट के सु दा रझ ट आला तर  तु हांला चँलेज आहे. 
आज मा या शाळेम ये एक िलपीक आहे आ ण यांची अशी अव थाआहे क , याचं 
मोशन झालं  िलपीक झाले ते हणतात क ,ताई मला आता नको,मला परत ितकडेच 

पाठवा मला हे काम जमत नाह . का, तर आपण या  कमचा-यांची कधी शहािनशाच 
करत नाह . आ ण जे काम करतच नाह  यांनी काह च काम करायचं नाह  का, आयु  
साहेब,आपण अनेक गो ीचे आऊटसोस ग करतो आहे. डॉ टर,प रचार का आ ण नससचं 
पण आपण  आऊटसोस ग करणार आहात. हे कर यास अ जबात दुमत नाह . तु ह  
या ठकाणी आ या,आ या या बाहेर या डॉ टरांना सामोरे जावं लागलं आ ण तु हांला 
वाटलं क ,या नागर कांना आप याकडनं काय याय देता येईल का,या ीने तुमचं हे 
पाऊल चांगल आहे. यामुळे तुमचं  िन तपणे कौतुक केलं पा हजे. परंतु ते कौतुक 
करताना मा.महापौर साहेब,तु ह  उदयान,आरो य एवढचं नाह  तर साफसफाई करणारे 
कमचार  असतील यांच सु दा आऊटसोस ग करता आयु  साहेब,या कामगारांना 
िमिनमम अँ ट वेजेस माणे पगार िमळतात का, साहेब,मला जर का मा या कामाचा 
पगार /मोबदला चांगला िमळाला तर मी िन तपणे चांगल काम करेन परंतु मा या 
कामाचा मोबदला जर मला िमळत नसेल तर िन तपणे मी पण कामाची टाळाटाळ 
के यािशवाय राहणार नाह . मग यांचा जो काह  ऍ टनुसार पगार असेल तो यांना 
दला जातो का, या कामगारांचे एट एम काड हे मा याकडेच असतात आयु  
साहेब,तु हांला अनेक एनजीओ सं था  तु हांला सांगतात  परंतु मा या या शर राला 
सवय लागली  आहे. अनेक वषा पासूनची परंपरा आहे. आ ण या शो षकाला  
शोष यामुळे शहरातील कचरा तु ह  पा हलात तर आप याला फार काह  चांगल बघायला 
िमळत नाह . आज आपण शहरातील कचरा पा हला तर ओला कचरा आ ण सुका कचरा 
हा वेगवेगळा सु दा केला जात नाह . कच-या या गाड म ये खाली दड फुटाची गॅप 
आहे. हणजे खालचं जे काह  पाणी असेल ,ओलावा असेल तो यव थत सु या कच-
याम ये गेला पा हजे. आ ण या सु या कच-याची पण व हेवाट सु दा लावली पा हजे. 
आ ण याची आपण काळजी घेतली पा हजे. आयु  साहेब,असे अनेक मु े आहेत या 
ठेकेदाराचे आपण बल देतो पण यां या कामाची खातरजमा करणारे आमचे अिधकार  
कुठे असतात हे तु ह  या सभागृहाला सांगायचे आहे. तसेच आयु  साहेब,आपण 
पयावरणासाठ  अ यंत चांगली तरतुद क न ठेवली आहे परंतु आप या    पयावरणाचा 
नद  सुधारचा   जो ड पीआर आहे. ितथं खुप मोठ,मोठे ोजे ट  आणताय खुप चांगली 
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गो  आहे. आमची गावं ह  सगळ  नद या कडेला बसलेली आहेत. आ खं नद पा   
ग च भरलेलं आहे. हणुन मी मगाशी हणलं आहे क , नद चं गटार होत चालली आहे. 
या याम ये भराव टाकला जातो कोण टाकतो तर मी ब डर आहे माझी  ब ड ंग 
पाडली याचा कचरा नद त टाकला जातोय. आप या पािलकेचे अनेक ठेकेदार आहेत 
यां याकडनं या ना बलं यांनी नद म ये कचरा आणुन टाकला हणुन एकह  

ठेकेदाराकडनं अशी र कम वसुल केलेली नाह . मग आमचे अिधकार  काय करतात. 
आ ह  अनेक वेळेस पा हलेलं आहे क , या नद म ये भर टाकलेला दसत आहे पण 
तुम या अिधका-यांना हे दसत नाह  का?  ते हणतात क , अम याची गाड  आहे मग 
आ ह  काय क  असे हणतात. या सगळया बाबींचा आपण काम करताना वचार करणे 
गरजेचं आहे.  दुसरा  वषय आहे क ,जलपण  आरो य वभागाने काय काम करायचे 
झाडू मारायचा का, कचरा काढायचा,कच-या या गाडया कशा आहेत ते बघायचं  यां या 
सगळया गो ीची शहािनशा करायची, यां या गाडया कती खराब आहेत ते बघायचं, कती 
गाडया ेकडाऊन आहेत ते बघायचं या सगळया गो ीची  असताना सगळयात मोठ  
सम या एक कडे कोरोना आहे कोरोनाचा ादुभाव आ ण  दुसर कडे या म छरामुळे   
ड यु सारखा आजार  होत आहेत. मा या वॉडातील नागर कांचा जो ुप आहे 
या यावरती अनेक नागर कां या ित या आहेत. ताई, काह  तर  करा आ ण आ हांला 

वाचवा आ ण या  डासांपासून आ हाला वाचवा अशा कार या ित या असणं 
वाभा वक आहे.  

मा.महापौर – आशाताई ह  बजेटची िमट ंग आहे आपण बजेटवरच बोला.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, मी बजेटवरतीच बोलते पयावरणावर आपण 
८४ कोट  पयांची तरतुद करताय याचं  कौतुक करते पण याचा रझ ट कधी देणार 
आहात. आप या गाडयांच सीएनजी  कर यासाठ  कती गाडयांच वकआऊट केलं आहे. 
याची शहािनशा कोणी आपण नगरसेवकांनी करायची का, गाडयांचे  फोटो काढुन 
तु हांला टाकायचे का, मा.महापौर साहेब,आ ह  बजेटवरच बोलत आहोत परंतु बजेट 
म ये या ुट  आहेत या आप या  िनदशनास आणुन दे याचा आ ह  य  करतो 
आहोत. आमचे प नेते,मा.महापौर, थायी सिमतीचे अ य   यांनी चांगले बजेट 
मांडलेले आहे. पण या याम ये या आ ह  ुट  दाखवले या आहेत या ुट  दु त 
के या तर तु हांला िन तपणे चांग या कारे काम करता येईल. आ ण आ ह  पु हा 
एकदा अपे ा क  क ,आ ह  सगळे नगरसेवक चांगले काम करतो परंतु ह  जी कामे 
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आहेत मैलाशु द करण क ाला आपण एकदा ह जीट करा, मग तु हांला कळेल 
या ठकाणी काय घडतयं या कामाचं ॉपर टडर काढणार आहात, यांना हे काम 

िमळणार आहे या संबंिधत ठेकेदारांकडुन काम क न घेणं ह  आपली नैितक जबाबदार  
आहे. जसं मगाशी सांिगतलं क , साई हाईट नावा या कंपनीलाच जलपण   काढ याचंच 
काम िमळालं आहे. आयु  साहेब, डसबर म ह यात वकऑडर दली  
डसबर,जानेवार ,फे ुवार  आता माच म हना संपत आला आहे तर ह  ६ या 
म ह यापयतच वकऑडर आहे. आयु  साहेब, यांनी आतापयत काह च काम केलं नाह  
तर आपले संबंिधत अिधकार  काय करत होते. याचं उ र आपण या सभागृहाला देणं 
लागतो. यामुळे आ ह  या या बाबी सांगतो याचा आपण सखोल अ यास केला 
पा हजे, वचार केला पा हजे. कामाचे टडर िनघाले पा हजेत परंतु ती कामे ठेकेदाराकडन 
क न घे याची नैितक जबाबदार  ह  आपली आहे. मा.महापौर साहेब,याबजेटम ये 
भूसंपादनासाठ  १५० कोट  पयांची तरतुद आहे. याच बरोबर ३१ माचपयत साधारणता 
दडशे / दोनशे कोट  पये पु हा लागणार आहेत यामुळे ३०० कोट  पये हे आप या 
बजेट म ये िश लक राहणार आहेत. आ ण ह  तरतुद िश लक राहत  असताना 
आम या नगरसेवकां या या काह  शंका हो या क ,आम या भागाम ये नळ,गटर,र ता 
हे करणे आव यक असते आ ण यासाठ  मोठा िनधी सगळया भागाम ये समसम 
वचार क न कुठे आव यकता आहे,कुठे कमी पडणार आहे याचा सारासार वचार क न 
आपण या ठकाणी िनधी उपल ध क न ावा. आ ण जे बजेट सादर केलं आहे याची 
अंमलबजावणी केली तर आप याला िन तपणे याचा रझ ट चांग या कारे िमळणार 
आहे. ध यवाद.  

मा.सिचन िचंचवडे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज आपण 
या अंदाजप काचा आढावा घेत आहोत. आ ण हे अंदाजप क आप याला यश वी 
कर यासाठ  या मह वा या गो ीची  गरज पडते ती हणजे ठेकेदार, ठेकेदारािशवाय हे  
अंदाजप क  पुणपणे  होऊच शकत नाह .आ ण हे अंदाजप क सादर कर त असताना 
काह  गो ी मी आप या िनदशनास आणुन देवु इ छतो आता १५/२० िमिनटापुव  एक 
प  मा या हातात पडलं आहे. माग या काह  कालावधीम ये बोगस एफडआर हे करण 
आप या संपुण शहराला मा हती आहे. आयु  साहेब,तु ह  यावेळेस या ठकाणी न हता 
यामुळे या गो ी तु हांला कदािचत मा हती नसतील परंतु या महापािलकेची फसवणुक 

क न हे ठेकेदार आजह  या महापािलकेत राजरोसपणे फरत आहेत. या, या ठेकेदारांना 
लॅकिल ट केलं गेलं यां यावरती ठपका पडला होता ते ठेकेदार आजह  या 
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महापािलकेम ये उजळमा याने कामे घेवुन कामे कर त आहेत. आपण या चुक या 
गो ींना आळा घालावा. यांची चौकशी क न व या, या ठेकेदारांना लॅकिल ट म ये 
टाक यात आलं होतं यातील कती ठेकेदार या महापािलकेम ये कामे घेवुन काम करत 
आहेत याची मा हती यावी. अशी मी या ठकाणी वनंती करतो. तसेच आता ता नी 
सांिगतलं आहे क ,जलपण चा वषय  सांिगतला आहे. आयु  साहेब,मागील तीन 
वषापासूनचा खच अनु मे ४० लाख पये,५० लाख पये,६० लाख पये असा होता. 
आ ण मागील वष  अचानक २ कोट  २० लाख पये पयत गेला आहे. हणजे जवळपास 
हा खच ित पट गेला आहे. असे असले तर  आज या शहराम ये म छरांची जी 
प र थती आहे. याबाबतीत सगळेजण बोलले आहेत. आ ण ह  सम या सव नागर कांना 
भेडसावत आहे आ ण वशेष क न कोरोनासार या महामार या काळाम ये कोरोना 
वाढ यास न क च हातभार लागतो आहे. या गो ीकडे पण आपण गांभ याने पा हले 
पा हजे. आ ण यो य ती मा हती घेवुन कारवाई केली पा हजे. माच म हना अस यामुळे 
लोक बलं  काढ या या मागे लागलेली आहेत पण कामं कती झालेली आहेत या 
गो ीची कुठलीच मा हती न घेता अिधकार  सु दा माच अखेर आहे हणुन बलं िनघाली 
पा हजेत यासाठ  मदत करतात आयु  ८/१५ दवस उिशर होऊ ा पण या या 
ठेकेदारांची अशी चुक ची कामे चालली आहेत यांची बलं जरा उिशरा ा. यांची चौकशी 
झा यािशवाय यांना बलं देवु नका एवढ च मी या ठकाणी वनंती करतो आ ण थांबतो.  

मा.अिभषेक बारणे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज या 
बजेट या िमट ंगम ये मा.आयु  साहेबांनी थायी सिमतीम ये जे बजेट मांडले होते 
या याम ये थायी सिमतीने अ यास क न आ ह  या उपसूचना द या हो या 
यातील काह  उपसूचना ा  झा या काह  ा  झा या नाह त. आज आमचे बरेचसे 

सद य उपसूचना देतील आ ण या उपसूचनेब ल  कंवा शहरा या एकुण प र थतीब ल 
आयु  साहेब,हे खरंतर आ ह   तुम या समोर मांडतो आहे. आ ण हे मांड यानंतर या 
सव दले या उपसूचना या तु ह  परत ा  करणार आहात क  नाह  हे देखील िततकच 
मह वाचं आहे. या बजेट  ब ल बोललं तर आम या भागाम ये एक ४०० बेडचं  
हॉ पटल आहे. हे हॉ पटल आता पुण वास आलेलं आहे. आ ण हे हॉ पटल लवकरात 
लवकर कसं चालू होईल यासाठ  आपण य  केले पा हजे. 
थेरगावं,आकुड , जजामाता,भोसर   हॉ पटल असेल या शहरातील नागर कांना आरो याचा 
जो  भेडसावत आहे. या ावरती कसं िनयोजन करता येईल यासाठ  आयु  
साहेब,आपण िलड घेवुन य  केला पा हजे. भारतीय जनता पाट  गे या साडेचार 
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वषापासून स ेत आ यानंतर ह  हॉ पटल पुण वास आणलेली आहे. आता या याब ल 
काय,काय िनयोजन केल पा हजे. मगाशी अ जतभाऊंनी सांिगतलं क ,शहरातील सव 
टॅ सधारकांना आपण व याची योजना केली पा हजे. आयु  साहेब,आपले हे जे 
इ ा चर आहेत आपण वायसीएमएच सांभाळ यानंतर आपला कती खच होतो याचा 
वचार क न हे जे ७  हॉ पट स तयार  आहेत ते पीपीई त वावर केले तर 
या यापासून आप याला काह  उ प न येऊ शकतं का, आ ण या उ प नातून आप या 

नागर कांसाठ  वमा कवच क  शकतो का, या यासाठ  तु ह  िनयोजन केलं पा हजे. 
आज आप याला या ठकाणाहून पैसे येण ं असतं जसं आप याला बांधकाम 
परवानगीमधुन दरवष  पैसे येत होते.  या िनयमाम ये रा य शासनाने िनयम लागु 
केला आहे. या यामुळे आप याला जो मीयम भरावा लागत होता तो यांना भरावा 
लागत आहे. ब डसला भरावा लागतो या यामुळे ते उ प न लगेच आप या हातात 
येत नाह . ते न आ यामुळे आपले उ प नावर िन त प रणाम होणार आहे. उ प न हे 
कुठुन िमळु शकते याचा पण आपण वचार केला पा हजे. आपण िश ण मंडळासाठ  
जसं बजेट ठेवतो या शहरातील व ा याची सं या ४० ते ५० हजार आहे. या याम ये 
एका व ा याचा खच काढला तर ४० ते ५० हजार पये होतो. याबजेट या 
कॅल युलेशननुसार एवढयाच खचाम ये बाहेर एखादया सेमी इं लश कुल म ये   
ाय हेट शाळेम ये सु दा  आप याला अँडिमशन िमळवून देता येतो. मग या याऐवजी 

नवीन योग  तु हांला काय करता येऊ शकतो  क ,आज आप या शहराम ये ५० ते 
१०० शाळा आहेत या शाळेचे इ ा चर काढलं तर एका शाळेची कंमत काढली तर 
१० ते २० कोट  पयाची एक शाळाआहे. हणजे २००० कोट  पयां या या वा तु आहेत. 
आ ण या याम ये जागेची कंमत सु दा जा तच आहे. आज आप या शहराम ये 
चांग या,चांग या सीबीएसई मा यमा या शाळा आहेत. या शाळांना आपण काह  पोजल 
देवु शकतो का, आम या शहरातील ४० ते ५० हजार व ा याना तु ह  वेश देवु शकता 
का, आ ण या बद यात एवढ  ॉपट   तु हालाच चालव यास देवु आज एखादया 
शाळेचं उदाहरण ायचं झालं तर आप या  महापािलके या शाळेम ये हजार मुलांची 
कॅपॅिसट  असते परंतु या शाळेम ये १०० ते १५० पटसं या आहे. हणजे अजुन ९०० 
मुलं कुठं तर  िशकु शकतात. जर आपण एखादया चांग या सं थेबरोबर अँ ीमट केलं 
आ ण यांना जर का आपण एखाद  शाळा चालव यास दली आ ण आपली ४०० ते 
५०० मुलं   ऑफ कॉ ट म ये िशकवली तर आपला जो होणारा खच आहे तो कुठं 
तर  कमी होईल. आ ह  या शहराचा वकास हो या या ीने नवीन,नवीन योग  ३/४ 
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वषाम ये केलेलेच आहेत. आज परमनं ट सो युशन काह  भागाम ये आपण काढलेले 
आहेत. आज जर तु ह  र यांचा वचार केला तर अमृत योजनेला जे बजेट दलं होतं 
या याम ये आ ह  ब-याचशा ठकाणी  २०/२५  वष ेनेजलाईन केलेली नस यामुळे 
या ठकाणी ेनेजलाईन के यामुळे नागर कां या सम या सुटले या आहेत. या यानंतर 
या ठकाणी खोदकाम झालेलं आहे. शहरातील नागर कांना िन तपणे वाटत आहे 

क ,शहराम ये ब-याच ठकाणी खोदकाम झालेलं आहे. परंतु हे खोदकाम परमनं ट 
सो युशनसाठ  खोदकाम केलेलं होतं यासाठ  खोदकाम  केलं आहे. या ठकाणी  
ेनेजलाईन, पा याची लाईन, आ ण आता या ठकाणी काँ टचे र ते होत आहेत.  आज 

काँ टचे र ते होत असताना अजुनह  काह  ठकाणी काँ टचे र ते होत असताना 
आ ह  तु हांला उपसूचना दले या आहेत. कंवा काह  कामांना आ ह  तरतुद दलेली 
आहे. पुव  काह  कामे काढली होती ती कमी तरतुद असताना काढली होती. आता  ती 
तरतुद कमी अस यामुळे ती काम संथगतीने चालू आहेत. ती कामं कशी  फा ट चालू 
होतील यासाठ  तु ह  य  केले पा हजेत. आज काह  ठकाणी काँ टची कामे चालू 
आहेत काह  ठकाणी बॅर केटस ्  ोटे शन धुळ उड याचं माण जे आहे हे एका 
ठेकेदाराचं काम नाह  क , या ठेकेदाराने या ठकाणी यव थत ोटे शन केलं पा हजे. 
डाय हरशन केल ं पा हजे,र ते केले पा हजे. आ ण हे शासना या अिधका-याने 
ठेकेदाराकडुन क न घेतले पा हजे. आ ण शासना या अिधका-याने हे क न घेत 
असताना ते टडर बनवताना याला आपण वॉशनचे पैसे देतो का, याचा देखील 
वचार केला पा हजे. नाह  तर, शासन फ  या ठेकेदाराला आदेश केला तर तो 
ठेकेदार काम करणार नाह . आज आ हांला ख-या अथाने सांगायला आनंद होत आहे 
क ,र याचा  असेल, ेनेजलाईनचा  असेल,हॉ पटलचा  असेल, हा ब-यापैक   
िमटव याचा य  गे या ४ वषाम ये केलेला आहे. आज बीआरट एस वभागाची जी 
तरतुद आहे या याम ये सायकल ॅक, फुटपाथ,हॉकस झोन याच िनयोजन आपण  
अबन डे हलपमट म ये केलेलं आहे. आ ण हे कसं या ठकाणी यव थत होईल,हे कसं 
लवकरात लवकर अंमलात येईल या याम ये आपण ल  दलं पा हजे. आप या शहराचे 
जे हॉकसचं जे धोरण   आहे हे िन त क न या ठकाणी हॉकस झोन मधुन तु हांला 
एक उ प नाचं  ोत िनमाण होईल. आता आपण पाक ग पॉलीसी तयार केलेली आहे 
या यापासून सु दा आप याला उ प न िमळू शकतं. या सव गो ी या आहेत या 

करत असताना आयु  साहेब भारतीय जनता पाट या प ान ेबरेचसे वषय अजडयावर 
घेतलेले होते. आ ह  याचा फॉलोप घेतला याच बरोबर तुम या बजेटम ये ब-याचशा 
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गो ी आ या नसतील या गो ी आ ह  उपसूचना दले या आहेत या ा  करा यात 
आ ण येणा-या काळाम ये आ ह  जे ोजे ट करतोय ते यश वी कर यासाठ  या यावर 
आपण ॉपर काम करावे अशी वनंती करतो आ ण थांबतो.जय हंद,जयमहारा . 

 

मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज या ठकाणी 
मी पण  महापौरांचे ध यवाद मानते कारण ४ वषाम ये तु ह  प ह यांदा या बजेटवर 
बोल याची संधी दली. हे पाचवं बजेट आहे. गे या ४ बजेटला या सभागृहाम ये ब कुल 
चचा झाली नाह . शासनाने जे बजेट मांडलं तेच पुढं चालू रा हलं. मी हे बजेट बघत 
असताना मी या ठकाणी जमेची बाजु बिघतली तर सवात जा त जमा कोठुन येत असेल 
तर ती जीएसट  मधुन येत असते. यापार  वग हा जीएसट  क ाकडे देतो  तेथून 
आप या रा याकडे येतो आ ण तेथुन आप याकडे येतो परंतु मी या ठकाणी सांगेन क , 
यापार  जो जीएसट  भरतो याचा वचार या बजेट म ये कुठे केला आहे का, ब-याच 
वेळा आ ह  हणतो क , यापा-याला काय हवं असतं तर  यापा-याला इ ा चर हव ं
असतं, याला पाणी,र ते आ ण मह वाचं हणजे याला िस यु रट  हवी असते. यापार  
हणजे फ  एमआयड सी नाह  तर आम या वॉडाम ये जे दुकानदार आहेत ते पण 

जीएसट  भरतात,टॅ स भरतात तो एक यापार  हणुनच गणला पा हजे. तर यां या 
िस यु रट जसाठ  आ ह  ब-याच वळेा मागणी केली होती. जे,जे मेन ठकाणं आहेत 
या ठकाणी सीसीट ह  बस व यात यावे अशी आ ह  ब-याच वेळा मागणी केलेली आहे. 

आताच मला कळालं क , माट िसट म ये सीसीट ह  बसवले आहेत. इथं असणा-या 
कती नगरसेवकांना मा हती आहे क , यां या वॉडात सीसीट ह  कुठं बसवले आहेत. 
याम ये मोजकेच नगरसेवक सोडले तर कोणालाच मा हती नाह . आम या वॉडाम ये 
यापा-यांचा जो पॉट आहेत या ठकाणी चो-यामा-या होत असतात, एमआयड सी मधुन 
रा ी ज हा कामगार घर  येतो यावेळेस याला लुटलं जातयं याची जबाबदार  कोण 
घेणार आहे. महापािलकेने अशा ठकाणी सीसीट ह  बस व याची तजवीज केली पा हजे. 
महापािलका हणते आ ह  माट िसट कडे सीसीट ह  बस व याचे काम दलं आहे. 
माट िसट ने एमआयड सी म ये एकह  कॅमेरा बस वलेला नाह . आम या वॉडाम ये 
या ठकाणी यापा-यांची दुकाने जा त आहेत या ठकाणी सीसीट ह  बसवलेले नाह त. 

मी पोमण साहेबांना वचारलं तर ते हणतात मा याकडे हे नाह . मग तु ह  जर माट 
िसट साठ  १०० कोट  पये ठेवलेले असतील तर हा खच कुठे करता. केबल टाकणं,आ ण 
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काढणं एवढंच माट िसट चं काम आहे का, आयु  साहेब,मी आप याला एवढ च वनंती 
करेन क , यापा-यांना देखील सुर तता  वाटावी. हणुन श यतो या वॉडाम ये 
से सेट ह  ए रया आहे, या ठकाणी एमआयड सी ए रया झोपडप टयांनी यापलेला 
आहे, या ठकाणी यापार  वग झोपडप टयांनी यापलेला आहे या ठकाणी सीसीट ह  ची  
तजवीज महापािलकेने केली पा हजे आ ण यासंबंधीचा वचार या बजेट म ये केला गेला 
नाह . आमचं हे शेवटचं बजेट  आहे. आ हांला जेवढं बोलायचं आहे तेवढं आ ह  
बोलणार. थायी सिमतीने येक भागाला बजेट दे याचा य  केला आहे काह  
भागांना कमी िमळालं आहे तर काह  भागांना जा त िमळालं आहे. परंतु तु ह  वशेष 

योजनेअंतगत योजनांसाठ  तु ह  १२३२ कोट  पये ठेवलेले आहेत. वशेष 
योजनेअंतगत या या योजना तु ह  दाखवले या आहेत या खरचं माग  लागणार 
आहेत का, का? नुसता आकडा फुगवलेला आहे. आता अ णासाहेब मगर टेड यम हे 
गेली चार वष वशेष योजनेम ये घेत आहात. अ णासाहेब मगर यां या नावांमुळे पंपर  
िचंचवड शहर हे ओळखलं जातं. अ णासाहेब मगर टे डयम हे पंपर  िचंचवड 
महापािलकेची ह  प हली मालम ा हणुन ओळखली जायची हे नांव आता या काळाम ये  
हे नांव  पुणपणे  तळागाळाला िमळालेलं आहे. आयु  साहेब, आपण जर हे टे डयम 
जाउन बिघतलं तर आप या सवाना याची  लाज वाटेल अशी प र थती या 
टे डयमची झालेली आहे. गे या चार वषापासून बजेट म ये तरतुद केली जात आहे पण 
याम ये एकह  काम आतापयत झालेलं नाह . आ ण केलेलं नाह . यामुळे मी मगाशी 
हणले क , याबजेटम ये जी कामे वाढवलेली आहेत ती  खरचं होणार आहेत का?  

का,फ  तु ह  बजेट फुगवलेलं आहे. नुसतं तु ह  या कामाला १०० कोट  पये देतो, या 
कामाला १५० कोट  पये देतो अशी आकडेवार  दलेली असते पण कामा या नावानं 
शु य आहे. तुम या गतीपु तकाचा कोर जर बिघतला तर शु य आहे.  याचं उदाहरण 
हणलं तर अ णासाहेब मगर टे डयमच आहे. आयु  साहेब, तु ह  शहर  गर ब 

योजनेसाठ  (बीएसयुपी)  या यासाठ  कती तरतुद ठेवली आहे. १२०० कोट  पये ठेवले 
आहेत. मला आ य वाटलं आ ण बजेट या १४४ पानांवर जाऊन बिघतलं तर  न क  
१२०० कोट  पये काय आहेत. शहरातील गर बांसाठ  तु ह  काय करताय हे जर तु ह  
बिघतलं तर ाथिमक दु यम िश ण,झोिनपु थाप य, 
आरो य,दवाखाने,ईड युएस,मागासवग य क याणकार  योजना, मशानभुमी इ.कामे 
या ठकाणी केली जातात. आयु  साहेब,हे शहर माट िसट म ये आलेलं आहे. माट 

िसट म ये तु ह  एवढा खच करताय आ ण या ठकाणी तु ह  बीएसयुपी साठ  १२०० 
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कोट  पये खच करताय, मग बीएसयुपी आ ण झोिनपु ह  फ  झोपडप टयांम ये 
कॉ ट करण करणं, ेनेज साफ करणं एवढयावरचं आहे का, कायम हेच काम करत 
बसणार आहे का, आताच आपण  पंत धान आवास योजना आणली, मला सगळया 
सभागृहाला वचारायचं आहे क , पंत धान आवास योजनेम ये एकह  झोपडप ट तील 
माणुस गेला आहे का,   मग ती योजना तु ह  झोपडप ट साठ  कशी हणाल, पंत धान 
आवास योजनेम ये नागर कांना ८ ते ८.५० लाख पये म ये घरे दली आहेत. दुसर  
घरकुल योजना आपण  पावणे चार लाख पया म ये लोकांना घरे दली आहेत. 
अ जतदादांनी ह  घरे सामा य लोकांसाठ  दलेली आहेत. या ठकाणी एकह  
झोपडप ट तील माणुस गेला नाह  कंवा  झोपडप ट चं िनमुलन झालं नाह . ख-या 
अथानं या पाच झोपडप टयांच  िनमलुन झालं ते अ जतदादांनी केलं कारण यावेळेस 
जेएनएनयुआरएमचा मोठया माणात फंड आला. शहरातील ीज,र ते, इ ा चर 
दसत आहे ते केवळ जेएनएनयुआरएम या फंडमुळे दसत आहे. या पाच वषाम ये 
महापािलकेला क ाचा एकह  पैसा आलेला नाह .  तु ह   रे युटया ओढायची कामं 
केलेली आहेत. एकह   झोपडप ट चं  िनमुलन केलं नाह , ीज   बांधला नाह ,र ता 
केला नाह . फ  वॉडाम ये डांबरावर डांबर टाकणं,फुटपाथ उखडणं,फुटपाथवर फुटपाथ 
परत टाकणं, ेनेजलाईन काढणं, ेनेजलाईन टाकणं या या यित र   गे या चार 
वषाम य ेकाह ह  काम झालेलं नाह . महापािलकेला उ न  िमळेल असं एकह  ोजे ट 
तु ह  केलेलं नाह . बांधकाम वभागामुळेच आप याला थोडया फार माणात उ प न 
िमळत आहे. मी अिभषेक बारणेचं  कौतुक  करेन क , यांनी  अितशय चांगला पयाय 
यांनी िनवडला आहे. यांनी िश णा या बाबतीत यांनी चांग या सूचना केले या 

आहेत आप या एवढया मोठया ॉपटया आहेत, आ ण जर का आप या प रसरातील 
व ाथ  चांग या शाळेत घेत असतील  आ ण यांना  म ये िश ण देणार असतील 
तर आपण आप या ॉपटया यांना दे यास काह च हरकत नाह . आ ह   देखील 
याबाबतीत सपोट  क , िश ण मंडळा या बजेटवरचा खच पा हला तर यातुन आऊटपुट  
शु य आहे.  ाचार, ाचार  आताच तु ह  व ा याना कपडे,व ा,द र वाटप केलं 
आहे ते काम माग याच माणसाला डायरे ट दलं आहे.   यातह  ाचार झालेला आहे. 
यामुळे अिभषेकनी जो पयाय दलेला आहे याचा आपण न क च वचार करावा. तसेच 

आप या या माट िसट या शहराम ये ७४ झोपडप टया आहेत. माट िसट  हणजे 
आ हांला अशी क पना होती क , जे काह  गोरगर ब लोक आहेत,सामा य लोक आहेत 
यांना या माट िसट चा उपयोग होईल. पण आ हांला असं वाटलं नाह  क ,जी लोक 
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ऑलरेड  माट  आहेत याच ठकाणी तु ह  केबल टाकाल,केबल काढाल, याच ठकाणी 
सीसीट ह , याच ठकाणी लाईटचे पोल. याच ठकाणी डक बनवाल असं आ हांला 
कधीच वाटलं नाह . आयु  साहेब,या माट िसट म ये या शहरातील कमान दोन 
झोपडप टयांच तर  िनमुलन केलं असतं तर   ह  माट िसट  स सेस झाली असती. 
आयु  साहेब,आप या झोपडप टयांचे िनमुलन करताना आप या महापािलकेचा एकह  
पैसा खच करावा लागणार नाह . तु ह  जर या झोपडप टयांचे वकआऊट  क न तु ह  
फंड ग जर आणलं तर महापािलकेचा एकह  पैसा खच कर याची आव यकता नाह . 
आ ण आप या या ७४  झोपडप टया पुनविसत होतील. आयु  साहेब,मा या वॉडाम ये 
सगळयात जा त झोपडप टया आहेत या ीने  मी वचार कर त आहे. यावेळेस मी 
मा या  वॉडातुन बाहेर पडते,माझा गे ट यावेळेस मा या वॉडात ए  करतो यावेळेस 
याला या या त डावर झोपडप ट   दसते,बाहेर पडतो यावेळेसह  याला झोपडप ट  
दसते. काह  चांग या ए रयातुन तो बाहेर पडतो तर  याला झोपडप ट  दसते. तर हे 
कुठं तर  थांबले पा हजे. या ीने आपण कुठे तर  से सेट ह ीने  वचार करावा. 
आज सगळयात जा त को वड सटर म ये लोक येतात ती या झोपडप ट तील आ ण 
चाळ तील लोक आहेत. या लोकांना वलगीकरणाची सोय नाह . आयु  साहेब,आपण जे 
१२०० कोट  पये ठेवलेले आहेत यातील ४०० कोट  पये या झोपडप टयां या  
पुनवसनासाठ  ठेवले असते तर याम ये दोन झोपडप टयांचे पुनवसन झाले असते. तर  
आपण याचा वचार करावा एवढंच मी या बजेट या िनिमताने सांगेन. तसेच आपण 
अमृत योजनेसाठ  ६३ कोट  पये ठेवले आहेत. या योजनेम ये आपण २४ तास पाणी 
येणार हणत आहात. पाणी हा वषय आम या म हलां या आ ण सव नगरसेवकाचंा 
अितशय पोटितडक चा वषय आहे. आज आपण हणताय क , दवसाआड पाणी देवुन 
आपण पा याचं िनयोजन करतोय, मी सव नगरसेवकांना सांगते क , यावेळेस आम या  
अ जतदादाकडं पा याचं िनयोजन  होतं यावेळेस तु ह  सवानी आ मप र ण करावं. 
यावेळेला भामा आसखेडचंह  पाणी न हत,आं  धरणाचंह  पाणी  न हतं तर  सु दा 
यावेळेला  दररोज दोन वेळेला पाणी िमळत होतं.   आ ण आज तु ह  दवसाआड 

लोकांना पाणी देत आहात. आ ण काह  ठकाणी लाईट गेली तर टाक त पाणी पडत 
नाह . यावेळेस तो चार दवस बना पा याचा राहतो  यामुळे याला टँकरने पाणी ावे  
लागते. आ ण तुमचा जो अजडा आहे याम ये हणले आहे क , शहर हे टँकरमु  
करणार आहे. कसं करणार आहात तु ह  टँकरमु  शहर, टँकरमु  शहर कर यासाठ   
तु ह  पा याची काय तजवीज केलेली आहे. पा याचं जे इ म येत आहे ते सोडून देवु 
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पण लोकांना    फुकट आ ण यव थत पाणी देवु. आमचा या गो ीला  तु हांला 
पाठ ंबा राह ल. आशाताई  तु ह  तर  हा वषय या  आ ण या शहराम ये हे करा अशी 
मी पोटितडक ने वनंती करते. तहानले यांना पाणी कसं िमळेल,  याचा जर या 
बजेटम ये आपण वचार केला असता तर खरंच आ ह  या बजेटचं  कौतुक केलं असतं. 
पण आपण कौतुक कर यासारखं या बजेटम ये काह च केलं नाह .  फ  आ ह  मे ो 
साठ  तुम याबरोबर आहोत कारण मे ोचं आपण चांग या कारे िनयोजन केलं आहे. 
परंतु मे ो या कामाम ये खुप दरंगाई चालली आहे ती लवकरात लवकर पुण  क न 
घेणेत यावी. आयु  साहेब,आपण पंत धान आवास योजनेसाठ  आपण ४९ कोट  पये 
ठेवलेले आहेत. या योजनेवर आपण जाऊन  कधी ह जीट केली आहे का? आ ह  शहर 
सुधारणा सिमती माफत या योजने या ह जीट साठ  गेलो होतो. रावेतची जी पंत धान 
आवास योजनेची जी   कम आहे याची जी लींथ आहे यासाठ  ख डे सु दा 
खोदलेले नाह त तर  याला आपण साडेचार ते सहा कोट  पये दलेले आहेत हे 
कशासाठ  दलेले आहेत. याला हे पैसे का दले हे कोणच वचारत नाह . आम या या 
बजेटमधुन ४९ कोट  पये हे काम पुण झा यावर देतो का, वाटायला देतो. हे आपण 
अिधका-यांना वचारलं पा हजे. रावेतला जे पंत धान  आवास योजनेचे काम करणार 
आहोत या यावर टे आहे. तर  सु दा यांना  पैसे का दले आहेत. मा.महापौर 
साहेब,आपण सु दा या पंत धान आवास योजने या कामाम ये ल  घातलं पा हजे. च-
होली म ये सु दा पंत धान आवास योजनेचे काम चालू आहे या ठकाणचं काम सु दा 
अ यंत संथ गतीने काम चालू आहे. तु ह  तर ल क  ॉ पण ओपन केला आहात. 
लोकांना तु ह  कशा प दतीने घरे देणार आहात. तु ह  ल क  ॉ मधील लोकांची याद  
पण तयार केली आहे पण लोकांना घरे कशी देणार आहात. आ ण कामापे ा जा त 
पेमट यानंा दलेलं आहे. जर तु ह  यांना पेमट दल आहे तर यांच काम का झाल 
नाह . माई,हे बजेट लोकां यासाठ  असलं पा हजे. अिधका-यांसाठ  नाह , लोकांना काय 
पा हजे आरो य, र ता,पाणी,लाईट या या मुलभूत गरजा आहेत या कोण याह  पुण  
होत नाह त.  तसेच को वडचे पेशंट  आकडा गे या तीन दवसापासून १८०० पेशंट येत 
आहेत. यावेळेस बजेट तयार कर याचं काम चालू होतं यावेळेसह  पेशंटची सं या 
वाढत होती. परंतु आपण वैदयक य वभागाला आपण १०१ कोट  पये आ ण आरो याला 
१०७ कोट  पये ठेवलेले आहेत. आयु  साहेब,आपण हे कसं हँ डल करणार आहात. या 
शहराचं आरो य कशा प दतीने राखणार आहात. अवा तव योजनेला आपण १२०० कोट  
पये ठेवलेले आहेत. या योजना गरजे या नाह त यांना अवा तव तरतुद केलेली आहे. 
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शहरात पुढे अनेक मोठे ोजे ट येतील ते खरोखरचं करणं गरजेचं आहेत का,याचा 
िनणय घे याचं काम तुमचं आहे. कारण आ ह  तु हांला या ठकाणी व त हणुन  
बघतोय. तु ह   या ठकाणी िनणय घेतला पा हजे क ,हे काम केलं पा हजे क  नाह   
तसेच या ठकाणी जे अधवट पडलेले क प आहेत याकडेह  आपण ल  दलं पा हजे. 
जे गोरगर बांचे अधवट क प पडलेले आहेत ते पुण कर याचा य  करावा आ ण 
यांना घरे कशी लवकरात लवकर  िमळतील, पंत धान आवास योजनेअंतगतची घरे 

लोकांना कशी चांगली िमळतील,या ठकाणी माट िसट  कशी बनेल याचा य  करावा. 
या कामांची आताच आव यकता नाह  परंतु यासाठ  जी तरतुद केली आहे ती  

आव यक कामासंाठ  वग करण क न या शहराचा वकास झाला पा हजे एवढंच मी 
या ठकाणी सांगेन आ ण थांबेन ध यवाद.       

मा.मंगला  कदम  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा.महापौर या 
सभागृहाची प र थती जर बिघतली तर आ ण भागातील  बजेटचा जर आपण वचार 
केला तर बजेट या प ह या पानावर आयु ांचे िनवेदन आ ण दुस-या पानावर भागातील 
बजेटची आकडेवार  दलेली आहे. माई, यावेळेस तु ह  टँड ंग  म ये होता यावेळेस 
तु हांलाह  मा हती आहे क , आपण जे बजेट तयार करतो ते कशा प दतीन नागर कांना   
कंवा भागाम ये वाटलं पा हजे. हे या प दतीनं बजेट वाटलं  गेलं आहे का, भागा या 
बजेट म ये जी तफावत आहे  ती यो य नाह .यापुव  आपण सव भागांना १५/१५ 
कोट  पये देत होतो. ठक आहे,ए रयावाईज, क.मी.वाईज वाढवायचं असेल तर तशी 
टप या ठकाणी  टाकायला  पा हजे. या भागातील एवढा,एवढा ए रया वाढ यामुळे 
बजेटची तरतुद वाढवलेली आहे. आ ण सव नगरसेवकां या मनाम ये कंतुपर वे आले 
पा हजे असं मला वाटतं. परंतु बजेटचं प हलचं पान यावेळेस आपण  बघतो यावेळेला 
नगरसवेकांची िनराशा होते. आ ण यांना वाटते क ,याबजेट या तरतुद मुळे आम या 
भागाम ये काह च कामे होणार नाह त. एका भागाम ये चार/चार नगरसेवक आहेत 

तर हे बजेट कसं होणार आहे. हे शेवटचं वष होतं मग हे बजेट डोळे झाकुन केलं क  
काय असाच  िनमाण होतो. कारण शेवट या वषाम ये नगरसेवकांना असं वाटतयं 
क ,  या बजेटला सु दा कोरोनानी ासलेलं आहे. प ह याच पानाम ये या भागाम ये 
इतक  तफावत दली आहे. यामुळे हे बजेट माणुसक ला ध न दलेलं नाह  असं मला 
या ठकाणी सांगावसं वाटतयं. माई,आप यावेळेस हेच बजेट ७०० ते ८०० कोट  पयेचं 
असलं तर  आपण आनंद  होतो. आ ण आज ५५०० कोट  पयेचं बजेट आहे तर  सु दा 
आमचे नगरसेवक समाधानी नाह त. वॉडाम ये कामचं होत नाह त सगळयांची ओरड 
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आहे कशासाठ  ह  ओरड यायला पा हजे. िश लक १५०० कोट  पये कशाला रा हले 
पा हजे. येणारं उ प न आ ण होणारा खच याचा जर का ताळमेळ घातला आ ण 
आप याला जर काह  अँड शनल पा हजे असेल तर आपण तशी तरतुद केली गेली 
पा हजे. आपण बिघतलं पा हजे क ,आपण उ प नाचे ोत कसे राबवले पा हजेत. आ ण 
आपण हे कधी करणार आहात. आ हांला असं वाटलं होतं क ,गे या तीन वषाम ये कुठे 
तर  काह  तर  होईल. यापुव  मुंबई-पुणे रोडव न यावेळेस गाड  जायची यावेळेस 
दापोड  ओलांडली क  यांना वाटायचं आपण पु याम ये आलो आहे.पण आता गे या 
चार वषापासून या शहराची  काय प र थती झाली  आहे.  मे ो या वकासाचं काम 
चालू आहे वकासाची कामं चालू आहेत. िनयोजना माणे वकास झाला पा हजे. माई, 
तु हांला मा हती आहे क ,जंगली महाराज र ता १०० वषापुव  केलेला र ता आहे. पु हा 
या र याचे काम करावं लागत नाह . पण आप याकड ल अिधका-यांची मानिसकता 

तशी आहे का? आपले अिधकार  फ  फॉरेन प करतात आ ण येतात आप या 
अिधका-यांनी फॉरेनला गे यानंतर या ठकाणचं एक तर  कामाचं इ पलीमट  केलेलं 
आहे का? अिधकार  कुठेह  टुरला गेलं तर  कळत  नाह  आ ण  नगरसेवक गेले तर 
लगेच चचा सु  होते. अिधकार  अ यास दौ-यासाठ   फॉरेनला जाऊन आ यानंतर  
यांनी मा.महापौरां या उप थती म ये प कार प रषद घेवुन सांिगतले आहे का,आ ह  

या कामा या अ यास दौ-यासाठ  परदेश  केला होता यासाठ  एवढा खच झालेला आहे 
ितकडे आ ह  हे बघुन आलो आहोत आ ण याची अंमलबजाणी या ठकाणी आ ह  
करणार आहोत. आपले अिधकार  तसा कधीच य  करत नाह त. बजेटम ये   
पीएमपीएमला २३८ कोट  पये दलेले आहेत. आयु  साहेब,आपण यांना एवढे पैसे 
द यानंतरह  आम या कमचा-यांना डयुट   दली जात नाह , याला जू क न घेत 
नाह त. आमचा कंड टर जर या ठकाणी गेला तर याला गाड  वगैरे काय देत नाह त. 
इतका दुजाभाव चालू आहे. माग या वळेेस आ ह  ह आयआरएस लावलेले होते 
या याम ये आमचे कमचार  कती रा हलेले आहेत. आमचे कमचार  सु दा या ठकाणी 

रा हलेले  नाह त. तर  सु दा आम यावर २५० कोट  पये,३०० कोट  पये,४०० कोट  
पयेचा बोजा  आहे. दरवेळेला आकडे बदलतात,जनरल बॉड म ये यांना पैसे मंजुर केले 

जातात. आता या बजेटम ये २३८ कोट  पये तरतुद ठेवली आहे. एवढा खच क न 
सु दा आप याकडे तेवढ   यव था आप याकडे आहे का? वाहतुक यव था ह  या 
शहराची र वा हनी आहे असे आपण समजतो. ा सपोट यव था जर चांगली असेल 
तर याला कोणी पण वरोध करणार नाह . आज आपण मे ोला कोणीह  वरोध केला 
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नाह . ह च मे ो आपण िनगड पयत करावी असे सांिगतले आहे. हे आपण का हणतो 
तर ह  आपली र वा हनी आहे. ह  र वा हनी बंद होता कामा नये,या जर चांग या 
चाल या तर शहराम ये नागर कांचा कल वाढत असतो. आ ण या शहराम ये नागर क 
ये यासाठ  यां या मनाची ओढ वाढते. माई,गे या तीन वषापासून ब ड ंग  परमीशनचे 
जे उ प न होतं ते तीन वषापुव  कती होते,दोन वषापुव  कती होते आ ण आज आपण 
चारशे कोट  पयांवरच परत आलो आहे. पुढ या वष  आपण ३०० कोट  पयांवरच येऊ. 
हणजे याचा अथ काय झाला, चार वषापुव चा पंपर  िचंचवडचा भाग नागर कांना 

आवडणारा होता. या भागाम ये नागर कांना यावस वाटत होतं  आता काय प र थती 
आहे.  मग ती काय कोरोनामुळे झाली का, नाह  या  शहराम ये पाणी नाह , व छता 
नाह , या शहराची बकाल अव था  बघुन ब डर लोक जरा थांबले आहेत जर का 
आम या क म बांधुन  जशा या तशा रा ह या तर काय करायचं आ ण हणुन तुमचा 
जो उ प नाचा जो उतरता आलेख लागला आहे तो तपासून  पा हला पा हजे. आप याला 
काय अडचणी येत आहेत,कशामुळे आप याला पाणी कमी पडत आहे. पु याम ये 
आप यापे ा जा त लोकसं या आहे तर  या ठकाणी दोन वेळेला पाणी दलं जातयं  
आम याकडे एक काळ असा होता क ,धरणाम ये २० ते २५ ट एमसी पाणी असताना 
सु दा आ ह  नागर कांना दोन वेळा पाणी दलेलं आहे. यावेळची लोकसं या आ ण 
आता या लोकसं येम ये फार तफावत नाह . एक ५ ते ७ लाख लोकसं यचेा फरक 
असेल. आता तर आप याकडे अशी प र थती झाली आहे क ,आप याकडे १२ म हने 
पाऊस पडतो क  काय माग या म ह यापासून  ऊ हाळा सु  झाला आहे. पुढ या एक ते 
दड म ह यानंतर परत पावसाळा सु  होणार आहे. मग आहे ते पाणी कशासाठ  
साठवायचं नागर कांना का ायचं नाह . आ ण हणुन काह  वषापुव  पंपर  िचंचवड 
शहर हे आवडतं हणुन होतं ते आता   नाआवडतेकडे वाटचाल सु  झालेली आहे. 
परवा या दवशी पण एक ह ीबाहेर पाणी दे याचा वषय होता. आता आप यालाच पाणी 
पुरत नाह  तु ह  यांना सांगावे क ,आ हांलाच पाणी पुरत नस यामुळे आ ह  
एमआयड सीकडनं पाणी घेतो तसं तु ह  पण एमआयड सी कडे पा याची मागणी करावी. 
आपण काय करतो आप या नागर कांना पाणी नाह  िमळालं तर  चालेल,आपला नागर क 
उपाशी राह ला तर  चालेल नेहमी आपण दुस-याचा वचार करतो मी हणत नाह  
शेजारधम पाळू नये   पण शेजारधम पाळताना आप याकडे पाणी आहे का हे देखील 
तपासून पा हलं पा हजे. आ ण यांना या प दतीनेह  समजुन सांिगतलं पा हजे. काह  
ठकाणचं तर असं हणणं आहे क ,आ ह  ेनेजचं पाणी नद त सोडलेलं आहे. असं 
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दाखवून आ हांला या बाजु या लोकांना पाणी ावं लागत आहे. आप याकडे नद  सधुार 
या यावरती कती खच झाला असेल, मगाशी मी सांिगतल आ ण  मागील चार वषाम ये  
िमट ंगम ये मी बोलले  होते. आयु  साहेब,नद कड ल या चार/पाच कंप या आहेत 
यांना तु ह  चहापा याला बोलवा आ ण यांना वचारा क ,एक क.मी.नद चा प रसर 

नद  सुधार कोण करतयं यानंी यां या कंपनीची  जा हरात करावी, हा आ ह  मागे 
दलेला ताव होता. या  पंपर  िचंचवड शहराम ये मोठमोठया  कंप याचे मालक 
आहेत. यांना बोलवुन यांना रावेतचे ोजे टचे न दाखवा आ ण यांना सांगा 
असे,असे घाणेरडे पाणी  नद म ये सोडले जात आहे. ब-याचशा कंप याचे मालक 
तु हांला नद  सुधार क  नका असे हणणार नाह . आप या शहरातील अनेक कंप या 
आहेत क , या सीएसआर चा फंड दुसर कडे वापरतात. पण आपण जर यांच 
मतप रवतन केलं, यांना समजुन सांिगतलं तर ते आप याला मदत करतील पण आपलं 
पोजलचं जात नाह . माग या वेळेस किमशनर साहेबांनी सांिगतलं होतं क ,बड 
हॅली या समोरचा एक  मोकळा  लॉट  आहे. टाटा बरोबर आमची एक िमट ंग झाली 
इंड यल ए झ बशन सटर करणार आहोत आपण पाच  कंप याना सांिगतलं तु ह  हे 
एवढं करा, आ ह  यांना बोलावलं,आयु  साहेब, यांनी ती खाण भरली ब-याच 
ठकाणचा राडारोडा आणुन ती खाण भरली आहे. हणजे काय केलं या खाणीतील पाणी 
इनबॅल स केलं  कुठं तर  हणजे पा याची पातळ  वाढवली आ ण इकडे तर बड 
हॅलीचा शो करायचा आहे. बड हॅलीचं भूमीपुजन केलं, सगळं केलं, फ  कारंजी कशी 
बसवायची असा  होता तर आम या अिधका-याचं उ र  इतकं सुंदर आहे क , उभं 
राहून बघायचं शो  मी या संदभात किमशनर साहेबांना प  दलेलं आहे यांना सांिगतलं 
क ,प ह यांदा बस याची सोय करा  नंतर लेझर शो बसवा नाह  तर  लेझर शो 
बसवणार नंतर चार वषात चोर ला जाणार,आ ण पु हा तेवढंच टडर काढायचं कारण मी 
तर मा यावेळेस बसवलं होतं  मी तर  अिधका-यांना दाखवलं होतं. आ ण आता तर मी 
१ कोट  पयाचं टडर काढलं आहे. या ीकोनातून आपण  बिघतलं पा हजे. हा एक 
वषय झाला क ,आपण हे का करत नाह . आयु  साहेब,पोपटराव पवार  यांची 
िनलेगांवची ामपंचायत जर बिघतलं तर  यां या ामपंचायत म ये आजपयत 
िनवडणुक झाली न हती. नागर कांना दुसरं काय पा हजे,नागर कांना हेच पा हजे आम या 
महापािलकेत सव सु वधा अस या पा हजेत, आ ण हणुन काह  तर  चांगलं केलं 
पा हजे. या बजेटम ये  वनीकरण कर याचं टागट आहे यावष  ५० हजार झाडे लाव याचं 
काय म आहे. इथं आकडेवार  देताना एक झाड कती पयाला आहे ते गु णले ५० 
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हजार झाडे आ ण कोणाकडनं यायची आ ण कोणा कोणाला ायची आपली जी गाडन 
आहेत ती एक,एक गाडन  वेगवेगळया  धत वरची बनवावी. आज मुलांना कुठलं फळ 
कोण या झाडाला यतेय हे कळत नाह . हा ताव मी मागे पण उदयान वभागाला 
दला होता. जांभळाची  झाडे लावा, आं याची झाडं लावा या झाडासाठ  तु हांला काह  
खच करावा लागणार नाह . आपण खच आ ण जमा याचा ताळमेळ कुठं तर  बसवला 
गेला पा हजे. आ ण हणुन या गो ी आपण के या गे या पा हजेत. लेझर शो  उभं 
राहून  बघायला माणसं कशी जातील. एका जागेवर २० िमिनटं उभं  राहणं श य आहे 
का, नाह ,मग तु ह  या यावर पयायी यव था केली पा हजे. नाह  तर तुमचा ोजे ट 
ख डयातच गेला. मग हा  ोजे ट कोणासाठ   केला  नाह  तर आ हांला परत प कार 
प रषद यावी लागेल. तसेच म हला बालक याणचं यावष चं बजेट खुप चांगलं आहे 
आ ह  महारा भर  फरलो आहे पण पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला बाल  
क याण सारखं बजेट  कुठेच नाह . आप याकडे फ  िनयोजनचा अभाव आहे. 
आप याला जर सगळया गो ी अँ युरेट कराय या हणलं तर या शहराला काह   सु दा 
कमी पडणार नाह . आपलं शहर हे आवडणारं शहर म ये नंबर वन येईल. एवढया 
सगळया गो ी आहेत सगळया सु वधा आहेत. म हला बालक याण या स मीकरणासाठ  
यावेळेस तु ह  सं थेला  सांिगतलं ती मला एकदाच भेटली परत ितला हणलं या 

परत एकदा आम याकडे बचत गट तु ह  स मीकरण करणार आहेत ते स मीकरण 
होतात का हे तु ह  बिघतलं गेलं  पा हजे. काह ह  होत नाह ,फ  टडर काढलं जात आहे  
ती बाई मला फ  म हला बालक याण सिमतीम ये  एकदाच भेटली  म हला 
बालक याण सिमती या चेअरमननी सु दा अगद  मनापासून काम केलं आहे क ,या 
शहरातील म हलांसाठ  मी काय देवु शकते. यां या मनाम ये ह  भावना आली क , या 
म हलेचा पतीचा को वडमुळे मृ यु झाला आहे या म हलेला १० हजार पया या ऐवजी 
५० हजार पये ावेत. यां या मनात जी इ छा आहे ती यांनी य  केली आहे. 
आम या चेअरमननी य  केलेला  आहे क , या बाईला  पैसे िमळाले पा हजेत.  
ित यावर अचानक या कोरोनामुळं संकट आले आहे.  हणुन ितला काह  तर  हातभार 
लागला पा हजे. म हला  बालक याण या शेवट या पॅरे ाफम ये असं िल हलं आहे 
क , व मान सद यांचे जीवनमान सुधारावे. याचा अथ मला कळला नाह , व मान 
सद य हणजे कोणते व मान सद य  यांचे जीवन सुधारणे यासाठ  यां या 
यवसायाला  अथसहा य उपल ध क न देणे. आयु  साहेब,मी संपुण शहराम ये १५ 
ठकाणी  असे काय म घेतले होते. या यामधनं आ ह  ६० लोकांची कज करणं पण  
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केली आहेत. या माच अखेर या लोकांची कज करणं मंजुर पण होतील. या लोकांना 
चेक दे याचा सु दा काय म मी घेणार आहे. येक नगरसेवकांना तु ह  वचारा येक 
ठकाणी ३०० ते ३५० म हला हो या,पु ष होते,मुलं होती. हणजे तु ह  मला सांगा १५ 
ठकाणचे कती लोकं होतील. कमीत कमी ४००० हजार ते ४५०० म हलांनी मा या या 
काय माम ये सहभाग घेतला होता. आ ण सगळयाकडे आ ह  तो   केला. आ ण 
या यामधुन आम या ५० म हला या उ ोजक होणार आहेत. या कज वाटपासाठ  आ ह  
तु हाला पण बोलावणार  आहोत. हणजे अशा  प दतीने म हलांच   स मीकरण झालं 
पा हजे. म हलांना असे वषय ा क , या यां या वत: या  पायावर उ या रा ह या 
पा हजेत. या शहरात असं कोण  काम करत असेल तर यांना सांगा क ,हे काम अशा 
पदतीने झाले पा हजे. आपण म हला बालक याणवर कोटयावधी पये खच करतो पण 
याची प लिसट च होत नाह . एका तासात मी १५ ठकाणी काय म घेतले होते. 

चारठणकर साहेब खुप चांग या प दतीने काम करतात यांनी इतर डपाटमट म ये 
जाऊन आलेले आहेत. यांना ह जन आहे यांनी चांग या प दतीने िनयोजन केलं 
पा हजे. बचत गटाचं अनुदान हे  एकदा दलं क ,मग पु हा १० वषानीच देतो याऐवजी 
म यंतर  ५ वषानी एकदा ा, परत ७ वषानी ा हणजे बायका या बचत गट बंद 
करणार नाह त. आ ण हणुन अशा प दतीने काह  तर  िनयोजन केलं पा हजे. आ ण 
असंच स मीकरणासाठ  काम केलं पा हजे. तसेच कामगार िश ण यासाठ  २५ लाख 
पये तरतुद आहे. कमचार  वमा १ लाख पये,आप ी यव थापन ७० लाख पये 

तरतुद केलेली आहे.कामगारांना चांग या तीचं िश ण ा यांना चांग या ठकाणी 
िश णासाठ  पाठवा.  आपले अिधकार  हे  फरायला जातात मग आपले कामगार का 

जाऊ शकत नाह . जगाम ये काय चाललं आहे हे आप या कामगारांनी बिघतलं पा हजे. 
यामुळे आप याला ह जन िमळतयं आ ण हणुन आपले लोक बाहेर गेले पा हजेत. 

आप ी यव थापनासाठ  फ  ७० लाख  पये दलेले आहेत आज कोरोनाचा काळ आहे 
या यित र  या शहराम ये काह ह  घडु शकते मग या आप ी यव थापनाला एवढे पैसे 
पुरणार आहेत  का, नको या ठकाणी बजेटची तरतुद करता आ ण चांग या ठकाणी 
तरतुद करत नाह . गे या चार वषाम ये बजेट या  िमट ंगम ये कुठ याच वषयावर 
आ हांला चचा करता आली नाह . िश ण मंडळाचा बजेट २२२ कोट  पयेचं असेल तर 
मगाशी काह    स मा.सद यांनी सांिगतलं आहे क , आपण बाहेर या सं थांना पाच 
शाळा दले या हो या कारण आम या िश कांची मानिसकता नाह ,दुस-यांनी कोणी तर  
येऊन  बघणं आमची गुणव ा वाढली नाह  तर  चालेल पण आम याकडे दुस-यांनी 
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कोणी बिघतल नाह  पा हजे. आ हांला पगार िमळतोय ना,ं पाटया टाकतोय ना,ं 
आ हांला काय थेट  प दतीने पैसे िमळतेत नां, व ा याना व ा,पु तकं सगळं थेट 
प दतीनं िमळणार आहेत. हे थेट प दतीने खरेद  कर याची काय घाई होती. व ा याना 
उ ा कपडे िमळणार आहेत हणुन समजलं क ,आमचे सगळे व ाथ  उ ा शाळेम ये 
हजर राहणार  ेस घेणार आ ण उ ापासून हे व ाथ   शाळेत येणार क  नाह  याची 
गॅरंट  नाह . आयु  साहेब,तु ह  या व ा याना ट याट याने दोन कोट  पयाचे  माट 
फोन दले असते नां तर सभागृहाला याचा आनंद झाला असता कारण आयु  साहेब,हे 
आधुिनकतेकडे गेले आहेत हणुन तुमचंह  कौतुक झालं असतं. या माट िसट म ये 
आ ह  माट हो याचा य  करतोय तर आ ह  काय केलं गडबड ने आ ह  लगेच दलं 
तर कोण कोटात गेलं, खरंतर ती फाईल अजुन कोणा या हातात नाह . आता लागतील 
सगळे नगरसेवक यां या मागे कुठली फाईल आहे,ठेकेदार कोण आहे, सगळा तपास सु  
होईल. दोन कोट ची ऑडर यालाच का दली,कशी दली या यापे ा आपण जर 
आधुिनकतेकडे गेलो असतो आ ण आप या मुलांना माट फोन दले असते तर बरे झाले 
असते. ह  पढ  पंपर  िचंचवडची भावी पढ  आहे. यां यासाठ  खच केला तर  कुठे 
बघडले. आता शाळा कुठपयत चालेल याची गॅरंट  नाह . आ ह  हे देतोय याला 
कुठ याह  नगरसेवकानी वरोध करायचा नाह . आपण नेहमी हणत असतो 
क ,बजेट,बजेट  काय असतं हो साहेब या बजेटबाबत लोकांना काय वाटतयं. मुलांसाठ  
चांग या शाळा पा हजेत, डांगण पा हजेत. एकह  गाडन चागंल नाह , शाळा चांगली 
नाह , गाडन चांगले नाह   आ ण असेल तर मला दाखवा आ ण सांगा क ,हे गाडन 
एकदम छान कंड शन म ये आहे. डांगण हे मुलांना केट ंगला घेवुन जावेत यासाठ  
चांग या कंड शनम ये आहे. एक तर  डांगण चांगलं आहे का ते दाखवा. आयु  
साहेब, भागाम ये माग यावेळेस जी दोन,दोन कोट ची तरतुद केली होती या याम ये 
एकह  काम झालेलं नाह . आयु  साहेब, परवा जसं तु ह  गेलात तसं परत एकदा येऊन 
जावा. आ ण तु ह  बघा मागचं टडर कती कोट  पयाचं होतं दोन कोट  पयाचं टडर 
होतं आ ण या या आगोदरचं गाडनचा फोटो काढून बघा आ ण दोन कोट  पयाचंटडर 
काढ यानंतर या कामाचा फोटो बघुन या. आम याकडे जॉगींग ॅक हा मातीचा  होता. 
यावेळेस लोकं कती आनंदान चालायची आता करोडो पये घातले आहेत तर  
या ठकाणी हा ॅक भकास झालेला आहे.  आयु  साहेब,तु ह  या ठकाणी गेला होता 

ना या ठकाणी पोलीस भरतीसाठ  मुलं ॅ ट स करायची. आ ण आता ितथं मुलांना 
चालायला नाह , यायामाला नाह  ना कशालाच नाह . तु ह  या गाडनम ये जाऊन 



64 
 
फ न बघा, एवढे करोडो पये घातले या ठकाणी का,तर मंगलाताईनी यांचा  वॉड हा 
मॉडेल वॉड आहे हणुन मा या वॉड म ये हे सगळं पा हजे. आ ह  केलं तर आ ह  
पुतता क न दाखवली गे या पाच वषम ये मा या संभाजीनगर वॉडम ये काह च केलं 
नाह . नका क ,मी ५/६ म ह यांनी नागर कांकडे जाणार  आ ण सांगणार या लोकांची 
मानिसकता बदला या लोकांनी आम या वॉडातील कामाचे काढलेलं टडर कॅ सल करणार 
आ ण मा या वॉडातील कामं या लोकांनी होऊ दली नाह त. पुव  काढले या दड,दोन 
कोट या कामाचे टडर पण या ठकाणी काह च कामं झालेली दसत नाह त. मग हे पैसे 
गेले कुठं या बजेम ये सगळया मोठमोठया र कमा टाकले या आहेत. िसट  सटरसाठ  
क सलट सीची फ  २५ लाख पये दलेले आहेत. बाक  बजेटला काह च तरतुद वगैरे 
नाह . िसट  सटर हा या शहरा या मानाचा तुरा असणारा क प आहे. ठक आहे, 
आम या काळात झाला नाह  यावेळेस मानिसकता नसेल  कंवा काह   तर  झालं 
असेल,  परंतु उ ा कोणा याह  कारक द त होऊ दे,परंतु याची क सट सी फ  ह  २५ 
लाख पये दलेली आहे. बजेटमधील आकडेवार  पाठ कर यासाठ  कती वेळ लागतो. 
आमचे पैसे हे  फ  कं सलट सीसाठ  चालले आहेत. आयु  साहेब,तु ह  सहज जर  
बिघतल तर नागर कांना तु ह  जर  चार ओळ चं प   दलं असतं ना, आ खं पंपर  
िचंचवड शहर डोळयासमोर आणा, आ ह  आणायचं साहेब, थेरगांवला   हॉ पटल झालचं 
पा हजे,िचखलीला हॉ पटल झालंच पा हजे, सांगवी या हॉ पटलचं रिन ह चांगल 
झालचं पा हजे. वायसीएमएचला काह  कमी पडतं का ते बघा,अजुन हॉ पटलसाठ  
आर णं कुठं आहेत ते बघा, हे या शहरा या ीकोनातून झालचं पा हजे. शहराम ये 
कती उ ानं आहेत, नागर कांना एक चार ओळ च प  काढा, एवढं मोठं बजेटचं पु तक 
सु दा काढ याची गरज नाह . कारण आप याकडे शाळेम ये बाई लावायला सु दा पैसे 
नाह त.   इतक  कॉप रेशची अव था वाईट झाली आहे. नाह  ितथं सगळं करायला पैसे 
आहेत. यापुव  नागर क बजेट या िमट ंगम ये सहभागी हायचे,या बजेटम ये 
नागर कांचा   सहभाग  आहे का, काह  नाह ,नागर कांना शु य कंमत आहे. आम या 
या दैनं दनी डाय-या येत हो या यातील २/४ डाय-या  आ ह  या सं थांना देतो 

आ ण यांना हणतो क , तु हांला जर का काह  अडचण आली तर तु ह  या 
कॉप रेशन या अिधका-यांना फोन करा. पण डायर  बंद झाली पा हजे,पेपरलेस काम झालं 
पा हजे. कसला पेपरलेस,फ  ाचार  जथं नको ितथं ह ी घालवले आहेत आ ण 
डायर ला मा  शेपुट ओढत रा हले. डाय-या द या नाह  पा हजे,नागर कांना द या नाह  
पा हजे. एखादयाल समजलं आ ण नागर कांनी अिधका-यांना फोन केला तर काय? 
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आपण नागर कांकडनं टॅ स घेतो,ितकडे ये  नागर कांना ितकडे घर  बसुन पगार 
िमळतो. तु ह  पुण अथसंक प राबवा नां, कारण आपण या दवशी बोल या माणे 
आपली इमेज खुप चांगली आहे. आिशया खंडाम ये आपण टॉपवर आहोत. मग आपण 
ये   नागर कांना काह  तर  देवु शकत नाह  का, आज शहरामधील ये  नागर कांना 

कुठ या हॉ पटलम ये जायचं हा  आहे. मग अशा नागर कांना वमा ा नां 
माग या पंचवाष क योजनेम ये माझं अस हणणं होतं क ,या शहराला पाणी फुकट ा, 
ठक आहे आम या काह  लोकांना पटलं नसेल, परंतु या पा यावरचा खच फ  ठेकेदार 
पोस यासाठ  आहे. आशाताई आज जशा बोल या तसेच मी यावेळेस बोलले होते. पाणी 
बल याचे रड ंग घेणे, बलं देणं आ ण वसुली या यावरच पैसे खच होतात. या यापे ा 
द लीचे मु यमं ी केजर वाल यांनी जसे िनयोजन केलं होतं याम ये प ह या 
ट याम ये लोकांना एवढे िलटर पाणी ,  ा तसं पाणी  ,  आ ण मग यांना 
तु ह  हणु शकता क ,आ ह  तु हांला एवढं पाणी   देतोय, एवढं आजचं पाणी 
वापरा,उ ा तु हालंा पाणी िमळणार नाह . मग ते समजुन घेतील, नाह ,आ हाला 
एवढयाच पा याम ये भागवायचं आहे. आयु  साहेब,शहरा या ीकोनातून हे बजेट  
अ जबात झालेलं नाह . पंपर  भाजी माकट आ ण मोशी भाजी माकट हे आता कसं तर  
चालू आहे. एवढया मोठया शहरात र यावर भा या वकतात. चांग या भाजीमंडई करा 
नां, लोकां या घराजवळ भाजी िमळाली पा हजे. या शहराची लोकसं या ३० लाख आहे 
तर दोन भाजी मंडई कशा  पुरतील.  आ ण मंडईच करायची असेल तर कुठं तर  एका 
कोप-यात करायची आ ण मग ती मंडई पडून रहाते. हणुन आपले अिधकार  हे  
फॉरेनला फरायला जातात नां, काह  लोक सं याकाळ  टॉलवर जेवणार  आहेत. आ ण 
या ठकाणी सकाळ  गेलो तर या ठकाणी तु हांला कचरा सु दा दसणार नाह . सगळया 

नागर कांची फाई ह टार म ये जाऊन खाता येईल अशी प र थती नाह . ठक ठकाणी 
हॉकस झोन करा नां, या ठकाणी जागा रका या आहेत या ठकाणी क न भाडे या. 
नाह  तर दुसर च वसुली करतात मग आप या कॉप रेशननीच  भाडं घेतलं तर काय 
बघडलं शहराम ये हॉकस झोनसाठ  चांग या,चांग या जागा िनवडा आ ण कॉप रेशननी 
सुंदर प दतीचा फुड बाजार तयार  करावा आ ण या ठकाणी कोणाची म े दार  हणुन 
क  नका, येकाला सांगा  तुला फ  ५  म ह याकर ता   देणार आहे या यानंतर 
या ठकाणी दुसरा माणुस येणार आहे. क  ा नां,फुड बाजारसार या योजना या शहरात 
झा या पा हजेत. लोकांना हे असं रेड  पटकन खायला  िमळायला पा हजे. मुंबई म ये 
र यावरची चपाती भाजी सु दा खुप सुंदर असते. मग आप या पंपर  िचंचवड या 
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कामगार नगर  म ये का िमळणार नाह .का नसावं,केलं पा हजे. शहरातील नागर कांना 
येता-जाता चांगले व छ  टॉयलेट िमळाले पा हजेत. तुमचं बजेट हे नागर कां यासाठ  
नाह च, म हलांसाठ  सु दा चांग या कम के या पा हजेत. मगाशी ये  नागर कांसाठ  
काह  तर  केलं पा हजे असे सांिगतल आहे.फॉरेनम ये जे लोक नौकर  करतात 
यां याकडनं ये  नागर कांसाठ  काह  तर  पैसे घेतात. आपण चांग या उपाययोजना 

राब व या तर नागर कांसाठ  आपण चांगले सुर ा कवच राबवु शकतो. आयु  साहेब, 
टॅ स या पाव या काढुन बघा येक नागर कांना २०० पयेचा वमा काढला तर यांना 
कती लाख पयांचा वमा िमळणार हे वचा न बघा. आयु  साहेब,या कोरोनाचं बडन 
आप या महापािलकेवर सु दा आलं नसतं. आ ण कोरोनाचा आप याला ास सु दा 
झाला नसता. पण हे दलं पा हजे नां, नाह  तर मग ा १ ऑ टोबर आलं क , ये  
नागर कांना ट ह  ा,खु या ा अशी आमची मै ीण बोलली आहे. अहो,कोरोनाचं 
हॅ सीन येक ये  नागर कां या िनमुलन क ावर जाऊ ा. येकाकडे ३००/३०० 
सभासद आहेत. यांना तु ह  सांगा,तुम या क ाकडे आमची लोक येणार आहेत  
लसीकरणाचा काय म आहे आ ण तु हांला जागेवर हॅ सीन िमळणारआहे. आप या 
शहरातील ये  नागर कांसाठ   हे केलं पा हजे. कमीत कमी ११० ये  नागर क संघ 
र ज टर आहेत. आ ण हे कायरत आहेत. ये  नागर कांचा उपयोग या शहरासाठ  क न 
घेतला पा हजे. ते रटायड माणसं आहेत, यां याकडे खुप चांग या,चांग या आयड या 
आहेत. या लोकांना पुव चे किमशनर साहेब बजेटम ये घेत होते. तुम या काह  योजना 
असतील तर या सांगा, आपण हे कधी  केलं का, काह च केलं नाह . परवा आपण 
रसायकल क न पा याचा  पुनवापर करणार आहोत. येक नवीन ब ड ंग या आहेत 
तु ह  हणलात मी बघणार आहे आम या वॉडात जे केलं आहे ते चालू क न बघा, ते 
केलं तर सगळं पाणी केिमकलयु चं पाणी येणार आहे. आज आमचे किमशनर साहेब, 
येणार आहेत हण यानंतर सगळं काह  चकचक त,चकचक त  होतं. आ ण या यानंतर 
१५ दवसांनी ितथं गुपचुप  जा मग बघायला पा हजे आपण क ,ितथे नेमक  काय 
प र थती आहे. रसायकल पा या या टसाठ  कती खच येणार आहे आ ण तो खच 
नागर कांना परवडणार आहे का?  आ ण मग या लँ टचा एवढा मोठा केलेला खच 
आप याला परवडणार आहे का हे बिघतलं पा हजे. आप याकडे आरो य वैदयक य 
अिधकार  डॉ.नागकुमार होते यांनी काह  कंप यांना िसल ठोकलेला माणुस होता. ते 
हणतात ना,जो सवाना आवडतो तो देवांना पण आवडतो. या माणसा या  खशात 

४/४ मोबाईल असायचे बनधा त कंप याम ये जाऊन िसल  ठोकायचे. कुठलीह  
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प र थती आली तर  ते बनधा त काम करायचे. आज या प र थतीम ये कुठ या 
कंपनीला िसल लागले आहे. आता या दवशी नद पा ाम ये ेनेजचं पाणी जात होते हे 
आप या कती अिधका-यांनी जाऊन पा हलेलं आहे. या याम ये आपण रेनवॉटर 
हाव ट ंग का करत नाह . चार ठकाणी पाणी मुरवायचं आ ण ितथलचं पाणी यायचं. 

येक सोसायट ला रेनवॉटर  हाव ट ंग कं पलसर  करावं. आ ण ितथलचं पाणी यांनी 
ितथं वापरावं. तु ह  ट केलेलं पाणी वापरलं जाईल कंवा नाह  याची गॅरंट  नाह .  
पण रेनवॉटर हाव ट ंग केलं तर लोक १००  ट के पाणी वापरणार. राज थान म ये एका 
माणसाने या या घरावर ल प याचं पाणी यांनी घरातील टाक म ये सोडलं होतं. आ ण 
तेच पाणी तो माणुस वषभर प यासाठ  सु दा वापरतो. आ ण ते गावातील लोकांना 
सु दा प यासाठ  पाणी देतात. तु ह  तो क प क  नका या मताची मी नाह . पण हा 
क प यश वी होणार असेल तरच करा, अ जतदादांनी आ हाला  असं कधी िशकवलं 

नाह  क ,तु ह  काम क  नका, यमुनानगर म ये सु वातील एक वषभर २४ तास पाणी 
चालू होतं.सुलभाताई ितथं  नगरसे वका हो या. उलट दादा हणायचे आपण या 
प ा या वॉडाम ये चांगल काम क न दाखवायचे यामुळे नागर कांच प रवतन होईल. 
आ ण प ह यांदा आ ह  िशवसेने या नगरसे वका  सुलभाता या  वॉडाम ये २४ बाय ७ 
पा याचा  क प राब वला होता.  आ ण हणुन आपण चांग या प दतीने काम 
करायला  िशकलं पा हजे. मा या एका म हला भिगनींनी सांिगतलं आहे क ,वेताळनगरचा 
ोजे ट हा ोजे ट अधवट केला आहे. आ ण या ठकाणी झोपडप ट  राह ली  ती 

राह लीच  आ ण या कारणासाठ  िचंचवडचा मेन ास मोकळा करायचा होता यासाठ  
आ ह  वेताळनगर या झोपडप ट चा क प एसआरए म ये सु  केला. परंतु या मधला 
सकल तसाच रा हला आहे.बस टम नं स तर तसंच रा हलं. ठक आहे,जागा कॉप रेशनला 
पा हजे पण कती वष वापरावी. अजंठानगरचा अमृतामाई मठ क प १५ वष झाला 
आहे. बाबा धुमाळ यांचा लॉटह  या याम ये गेला आहे. बाबा धुमाळ यांना पाक गसाठ  
लॉट िमळाला होता यांनी तो अजठानगर  ा झीट कॅ पला दला होता. आ ण 
या ठकाणी अजुनह  ा झीट कॅ प आहे. द ा काका हणायचे साने चौकात जा, ितथं 

सगळे भाजीवाले आ ण  ु टवालेच आहेत लोकांनी चालायचे कसे, कुठ याह  चौकातून 
जायला आज र ता नाह . सगळया टप-यांनी हे शहर बकाल केलेलं आहे. सं याकाळ या 
वेळेला तु ह   फ न बघा, आप याकडे एक अिधकार  होते या सभागृहात असाच 
कु याचा वषय िनघाला या अिधका-याला मी  हणलं क , मला मॉडेल वॉड खुप  
आवडत आ ण यांना सांिगतलं क ,आम या मॉडन वॉडम येच तु ह   कु यांवर काम 
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करा,  मी यांना हणलं मी कु याचंी २० फोटो तु हांला देते ती कु ी कशी सापडत 
नाह त ते बघु  मग ते मा याकडे आले आ ण हणाले तु ह  सभागृहात बोल या मला 
आवडलं मी हटलं तु ह  या,आ हांला कुणाला दुखवायचं नाह . आ हांला कुठ याह  
कु याला दुखवायचं नाह , पण ऑपरेशन केले या कु यां या गळयाम ये एक रंगीत प टा 
असला पा हजे. हे कर यासाठ  आम या अिधका-यांनी ब कुल तसद  घेतली गेलेली 
नाह . पण यांनी पाच कोट  पयाचं बल काढ यासाठ  यांनी एवढ  मोठ  उड  मारली 
होती. कारण या कामाम ये यांना काय िमळणार होतं. या कु या या गळयात बे ट  
बांधायचं हणजे वत: याच गळयात प टा बांधुन यावा लागला असता. मी यांना 
हणल होतं मा याकडची २० मुलं तु हांला ायला तयार आहे. एनजीओस मा याकडे 

येऊन भेट या यासु दा हण या काह  होणार नाह . आ ण काय झालं, काल  ट ह वर 
पा हलं एका मुला या मागे चार कु ी लागली होती. ह  घटना पंपर  िचंचवडमधील 
न हती पण अशा घटना या शहराम ये घडले या आहेत. तु ह  रेिशओ काढा कु याने 
चावलेली मुलं वायसीएमएच म ये कती गेलेली आहेत. कु ं चाव यानंतर इंजे शन तर  
िमळते का, आ ण मग ह  जबाबदार  मेनका गांधी यांनी जर  घेतली असली तर  जो 
कायदा आहे या काय ा या चौकट म ये बसुन आप याला काय करता येईल हे आपण 
बिघतलं पा हजे. या शहराम ये  नागर कांना नेऊन दाखवावा असा एक सु दा असा 
ोजे ट नाह . माई,या सभागृहात मा या वेळेस सकाळ  ११.००वा.सु  झालेली िमट ंग 

रा ी १२.०० वा.मी उठललेी होती. यांना या बजेटवर बोलायचं आहे यांना बोलू ा पण 
मी कशासाठ  थांबणार,मला जे बोलायचं आहे ते मी बोलणार  या शहराम ये मोकाट 
कु ी कती असतील समजा एक हजार असतील तर यांना आप याकडे बे ट नाह त का, 
यांना बे ट यायला कती पैसे लागतील. आ ह  खच कर यासाठ  तयार आहोत. पण 

या याम ये पण ाचार ऑपरेशन झालेली कु ी आ ण बगर ऑपरेशन झालेली कु ी 
तीच घेवुन जायची आ ण तीच परत आणुन सोडायची. आ ण ह  कु ी रा भर ब बलत 
असतात. आम या ह ीत तु कसा काय आला हणुन आम या भागातील सगळ  कु ी 
या या माग ेलागतात. आ ण ह  स य प र थती आहे. नागर कांना बजेटची  मा हती 

दे यासाठ  छोटं पु तक काढलं असत तर  नागर क खुश झाले असते. आ ण यांना 
वाटलं असतं क ,आम यासाठ  हे खास बजेट बनवलं आहे.  आ ण हणुन हे बजेट 
हणजे मागचं सगळं कॉपी पे ट केलेलं बजेट आहे. आ ण हणनु अस या अ कल 

शु य बजेटचं काय करायचं हे बिघतलं पा हजे. लोकांनी कर पाने पैसे भरलेले आहेत 
यां यासाठ  आपण करतोय. नागर कांना तु ह  यावष  र ता,लाईट,पाणी हे सगळं ा 
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हणजे तु हांला हे सगळे नागर क डो यावर घेतील. नागर कांम ये तु ह  जा,ितथं 

लोकअदालत चालू करा, नागर कांना काय पा हजे हे यांना वचारा, तसेच द यांगासाठ  
जी तरतुद केलेली आहे खरंच या कोरोना या काळात द यांग मुलांना यां या पालकांना 
घरात सांभाळावी लागली आहेत. परंतु यांचे येणारे जे पैसे आहेत ते या मुलांना आ ण 
पालकांना आधार िमळाला आहे. आप या योजना खुप चांग या आहेत  या लोकांपयत 
पोहच या पा हजेत. कोरोना या काळात आपण या, या योजना आपण ऑनलाईन  
ड लेअर करत जातो. ऑनलाईन कर यास  काय हरकत आहे. या यावेळेला मुलांना 
पैसे िमळाले तर या, या वषाम ये  मुलांना  अँडिमशनसाठ  पैसे िमळाले तर एखादया 
गर ब बापा या डो यावरचं ओझं हलकं होतं. आ ण यांना वाटतं प हला ट पा फ  चा 
गेला आहे. यांनाआपण असेह  ऑनलाईनच देणार आहोत. मग उिशर कशासाठ  
करायचा. आप या अिधका-यांना बोलवुन सांगा, पंपर  िचंचवड मधला व ाथ  आहे नां 
यांना ा. आप याकड या योजना कशा असतात ते सांगते वधवा योजना या यासाठ  

काह  तर  ायटेर या लावतात या बाईचे िम टर गेलेले आहेत नां, ितने तुम याकडे 
अनुदान मािगतले आहे नां, ितला ा.,  ितचं नांव जे आहे तेच तु ह  करा, बाक चे 
सगळे  फाटे  फोडत बसता. हा,ितने आप याकडे यापवु  पैसे घेतले नाह त नां याची १०० 
ट के खा ी करा, आ ह  असंह  हणणार नाह  क ,ितनं प ह यांदा अनुदान घेतलं 
आहे,दुस-यांदाह  ा ितला अनुदान देवु नका, पण जनं घेतलंच नाह  या बाईला १० 
हजार पये दले तर काह  तर  भाजीपाला आणुन वकुन यवसाय करते.  आयु  
साहेब,कोरोना या काळात आप याला परत सगळे सटर चालू करावे लागतील. या 
सभागृहात मी आजपयत या पश सटर या बाबतीत बोलले नाह . नांव घेवुन तर मी 
ब कुल बोलले नाह . कोणाचे तर  नांव घेवुन डो याला एवढा ास क न घे यापे ा 
तु ह  ठरवा नां,पु याने पैस ेकसे दले नाह त, सटरच चालू झाले नाह  तर पैसे देणार 
नाह त. ाय हेटवाले फोन क न को वड  सटर चालू कर यासाठ  परिमशन  मागत 
आहेत. यांना परिमशन देवुन टाका नां, िचखलीमधील ाय हेट हॉ पटल आहे मी आज 
सकाळ च आकुड तील साळंुके सरांना फोन लावला होता तर  यानंी हणले क , आजच 
यांचा अज आला आहे आ ण आज आ ह  या ठकाणी ह जीटला जाणार आहे. 

हॉ पटल चेक करतो आ ण यांना परिमशन देतो. ाय हेट हॉ पटलचा को वड सटर 
चालू कर याचा अज  आला तर याच दवशी चेक कर यासाठ   आपला माणुस जाऊ 
ा. आ ण यांना परिमशन देवुन टाका. मागे काय झालं ते मा हत नाह  पण आता 
या याम ये बदल करा नाह  तर माग या सारखीच प र थती िनमाण होणार हणुन 
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या याम ये बदल क न या ठेकेदाराला चालवायला ा. आयु  साहेब,तु ह  पंपर  

िचंचवड म ये मनापासून काम करा  तु हांला हे शहर न क च आवडेल आ ण या 
शहरातील नागर कांचे वषय समजुन या. आ ण अशा ीकोनातून बजेटचा जर आपण 
वापर केला तर चांगले होईल. काह ,काह  ठकाणी बजेटम ये कामासाठ  तरतुदच केलेली 
नाह . आयु  साहेब,मागची जी कामे चालू आहेत या यावर तु ह  बारकाईने ल  ा. 
या महापािलकेची तु हांला मी एक याती सांगते यापुव  किमशनर जर बाहे न आले तर 
अित र  आयु  हे महापािलकेचे असायचे ताळमेळ  तु ह  यव थत ठेवा. सगळेच जर 
बाहेरचे आणले तर हा सगळा ॉ लेम िनमाण  होतो. यामुळे अिधका-यांची सांगड 
घाला आ ण या ीकोनातून आपलं पंपर  िचंचवड सुंदर हावं अशीच मनापासूनची 
इ छा आहे. माई,तु ह  मला बोल याची संधी दली याब ल आभार  आहे असेच चार 
वष बजेटवर चचा कर याची संधी दली असती तर कोणाची त ार आली नसती. 
असो,झालं गेलं  गंगेला िमळालं आज तर  तु ह  आ हांला बोल याची संधी दली. 
सभागृहात चचा झाली पा हजे आ ण या चचतुनच चांगलं िनमाण होतं. आयु  साहेब,या 
महापािलकेचे अिधकार  खुप हुशार  आहेत हणुन यांना काम ा. आ ण हे शु य 
असलेलं बजेट आहे. सगळयाच गो ीला कं सलटंट आहे. ेनेजची लाईन टाकायची असेल 
तर याला कं सलटंट आपले इं जिनयर कशासाठ  भरायचे,एवढया भागात यांना 
कशासाठ  ठेवायचे यां यावर काह  तर  जबाबदार  टाका, यांना सांगा काम करायला 
मग बघा हे शहर कती सुंदर दसेल. माई,ध यवाद. 

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आजचं बजेट बघुन 
मला हेच हणावं वाटतयं क ,छ पती संभाजी महाराज क ,जय आज या बजेटम ये 
संभाजी महाराजांचा पुतळा जो भारतातला सवात मोठा आप या पंपर  िचंचवड 
शहराम ये होत आहे. याब ल मा.आमदार महेशदादा लांडगे,मा.ल मणभाऊ जगताप 
असतील यांचे आभार मानतो आ ण सव सभागृहाने याला वरोध न करता संभाजी 
महाराजांचा पुतळा हा शहराचा नावलौ कक करणारा  ठरेल असं मी यावेळेस सांगु 
इ छतो. याच प दतीने मी आयु  साहेब,मी आप याला सांगु इ छतो क , डा 
सिमतीचे अ य  उ म कदळे यांनी या प दतीने डा थाप य कशा कारे पुण 
होईल यासाठ  य  केला आहे. यामुळे आज आपण डा थाप य  थापन क न  हे 
वेगळं बजेट डाला िमळालं  यामुळे मी खरंच आयु ांचे आभार मानतो. आयु  
साहेब,मी आप याला सांगु इ छतो क , आप या या शहरात २७ डांगणे आहेत आ ण 
ह  डांगणे जर का आपण पीपीपी त वावर केली तर न क च ब-याच सं था पुढे 
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येतील जेणेक न आप या महापािलकेवर आथ क भार न पडता हे डांगणे डे हलप 
होतील. आ ण या शहरातील  खेळाडु न क च चांगले तयार होतील असं मला वाटतं 
याच माणे आपण डांगणासाठ  ७ कोट  पयांच बजेट ठेवले आहे. माझी आप याला 

एकच वनंती आहे क ,या शहरातील कुठलं तर  एकच डांगण घेवुन ते पुणपणे डे हलप  
केलं तर याचे पैसे माग  लागतील. कारण २७ डांगणासाठ  ७ कोट  पये ठेवले 
आहेत याम ये काह च कामं पुण होणार नाह त. याच प दतीने एचएम डांगण 
असेल  ते पण आप याला पीपीपी त वावर कशा प दतीने करता येईल याचा पण 
आपण य  करावा. याच माणे आप या शहरात ब-याच कंप या आहेत यांचे जे 
सीएसआर फंडस ्  असतील,काह  इं जिनयस असतील,काह  सामा जक सं था असतील या 
आप या पंपर  िचंचवड महापािलके बरोबर काम कर यास तयार आहेत. तर यांची 
सांगड घालुन पुढे जा याचा आपण य  करावा. याच प दतीने मी महेशदादांचे वशेष 
आभार मानतो क ,च-होली सारखी जी गावे वंिचत होती जी कधीच डे हलपमट झालेली 
न हती यांना चांग या कारे बजेट देवुन  कंवा बाक या काह  गो ी असतील  
या ठकाणी ब ड ंग जा त  तयार होत असुन याचा आप याला पण फायदा होत आहे. 

आतापयत थायी सिमतीचे  जेवढे चेअरमन झाले यांनी बजेटम ये तरतुद क न जी 
गावे वंिचत होती यांना बजेट देवुन या ठकाणचा वकास घडवुन आणलेला आहे 
याब ल मी यांचे आभार मानतो. याच माणे यापुव  आपण जी गावे  

महापािलकेम ये घेतली होती यांच डे हलपमट न के यामुळे आप या ह ीत येत न हती 
पण आता जी तु ह  डे हलपमट करताय यामुळे बर चशी गावे आप या ह ीत येतील 
अशी मी आशा य  करतो. याच माणे पाणीपुरवठयाचा  आप या या शहराम ये 
भेडसावत आहे. यासाठ  आपण १०० एमएलड चा लँ ट आपण िचखलीम ये करतोय 
यामुळे पा याचा जो  आहे तो थोडया फार माणात सुटेल अशी आशा य  करतो. 
याच माणे भाग .१० मधील मी भा यवान नगरसवेक आहे आज पंपर  िचंचवड 

शहरातील पकिनक पॉट हा भाग .१० म ये होईल अशी मी आशा य  करतो. 
याच माणे  सप ान आहे,तारांगण आहे,  याच माणे या शहरासाठ  िसट  सटरसाठ  

आप याला काय करता येईल याचे िनयोजन कराल अशी आशा य  करतो. 
याच माणे मा.आयु  साहेबांना सांगु इ छतो क , शहराम ये कायदा व सु यव थेचा 
 गंभीर होत चालला आहे यासाठ  आप या पोिलस चौ या या आहेत या यासाठ  

वशेष यव था करणेत यावी. पोिलस टेशन आहेत पण पोिलस चौ या नाह त. तर  
आपण पोिलस आयु ांशी चचा क न आप याला पोिलस चौ या कशा करता येतील या 
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करा यात अशी मी आशा य  करतो आ ण आताचे जे बजेट आहे ते खरोखरच खुप 
चांग या प दतीने मांडलेलं आहे. जय हंद, जयमहारा . 

मा.शैलजा मोरे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मी आज  
मंगलाताईकडुन बरेच काह  िशकल ेआहे. आ ण मला काय बोलायचं होतं ते मला कळलं 
नाह . माझा भाग .१५ मधील कामा या संदभाम ये मी असमाधानी आहे. खरं 
हणजे वरोधी प नेता राजु आहे याला तीन वेळेचा अनुभव आहे. यांनी आ हांला 
वचारात घेवुन यांनी आ हांला भागात असं करायला पा हजे,तस ंकरायला पा हजे असं 
सांगायला पा हजे. आपण या ठकाणी शहरा या भ यासाठ  बोलणार आहे पण मी मा या 
भाग मांक १५ वषयी मी अ जबात समाधानी नाह . चार वषाम ये आ ह  एक 

ठरवलं क , चार   वषाम ये कोणतेह  र ते  परत परत उखडुन नवीन र ते क न ते 
१०० वषासाठ  हायला पा हजेत. यासाठ   आ ह  चौघे नगरसेवक  आहोत. मोकाट 
कु यां या बाबतीत आ ह  नाराज आहोत. आ ह  डॉ टरांकडे गेलो होतो ते हणाले 
आ ह  ऑपरेशन केलेलं आहे. जर ऑपरेशन केलेलं असेल तर उ प ी कशी होते. ती 
उ प ी होत असेल तर कुठे तर  ऑपरेशनम ये  कुठे तर  घोळ केलेला आहे. मंगलाताई 
हण या माणे ऑपरेशन झाले या कु यां या गळयाम ये प टे बांधा आ ण तुम याकडे 

प टे नसतील तर आ ह  तु हांला प टे पुरवतो हे पण आ ह  हटलं होतं. आयु  
साहेब,आशाता नी हण या माणे तु हांला एकदाच ए झाम ावी लागते पण आ हांला 
दर पाच वषानी ए झाम ावी लागत आहे. आ ण ते आम या कामा या जोरावर आलेले 
असतात. यामुळे माझी आप याला वनंती राह ल क , ये  नागर कांची आपण २ 
ऑ टोबरलाच आठवण करतो, आ ण ते आ हांला हणतात क , आ हांला पे शन कधी 
देणार आहे,कधी देणार आहे अशी वनंती करतात. मी आ ण एकनाथ यांनी जे  
नागर कांना पे शन दे याचा वषय मांडला होता आ ण तो मंजुरह  झाला होता. आ ण ह  
पे शन यां याकडे पांढरे आ ण केसर  रेशनकाड आहे यांना दली पा हजे. यांना 
शासनाची एक लाख दड लाख पये पे शन आहे यांना ा हणत नाह . यां याकडे  
पांढरे आ ण केसर  रंगाचे जे रेशनकाड आहे यांची आथ क प र थती खुप  बकट 
आहे. आता आम या भागात लसीकरण क  सु  आहे या ठकाणी दोन ये  नागर क 
लस घे यासाठ  आले होते. यांनी सांिगतले क ,माझे जेवण झालेले नाह  यामुळे मी 
लस घेवु नाह . असे हण यानंतर मी यां या जेवणाची लगेच सोय केली आ ण यांना 
लस दली. यामुळे जे ां या पे शनचा वषय हा झालाच पा हजे. आ ण ये  
नागर कांचं म ह यातुन एक ह जन भरवलच  पा हजे  कारण यां याकडे खुप चांगले  
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ह जन आहेत. मी आप या इं जिनयरना ं सांिगतलं क , तु हांला पा याचे िलकेज 
काढायचं असेल तर तु हांला १० दवस लागत असतील तर यांना सांिगतलं तु ह  घर  
बसा मी माझा इं जिनयर आणते आ ण िलकेजचं काम क न घेते. ये  नागर कांम ये 
कोणी इं जिनयर आहे,कोणी डॉ टर आहेत,कोणी मेकॅिनक आहेत यां याकडनं काम क न 
या नां बाहेरचे माणसं आणुन यांना तु ह  ५०/५० लाख पये पेमट देता. तेच पैसे 

या ये ांना दले तर यांना  आथ क मदत तर  होईल एवढं मी हणेन सो जर आहेत, 
ते रटायड आहेत, यां याकडे छान,छान ह जन आहेत यामुळे तु हांला बाक चे जे 
मागवावे लागतात ते मागवावे लाग याची गरज पडणार नाह . आ ण मी मा या 
भागातील कामा या बाबतीत अ जबात समाधानी नाह . आयु  साहेब,तु ह  अ पुघरला 

येणार आहात नां, वण लडकतशी मी बोलले आहे आपण दवसाआड पाणी का देतोय, 
तर वण लडकत मला हणाले क ,हे २० वषापासून चाललेलं आहे. मी यांना हणलं 
हा वषय मला पटलेला नाह . ते मला हणाले मला दोन तास ा मी या यावर अ यास 
करतो. मी यांना हणलं तु ह  कतीह  अ यास करा पण मी एक गृ हणी आहे मला 
एवढंच मा हती आहे क ,मी टँकर मागवणार नाह  आ ण मी एवढंच हणेण  क ,तु ह   
सगळेजण पाणी जपुन वापरा, जर आप याकडे काह  काय म असेल तर आपण यांना 
टँकर देतो. हा िनयम मी मा या घराम ये पाळते. इथे आपण हणता क , आ ह  
तु हांला इतकं, इतकं िम.िल. ेशरनी पाणी देतो ते ेशरनी येऊ क , ना येऊ १० तास 
पाणी येतयं ना ब स झालं हे िनयम जर आप याला लागु आहेत तर खरोखरचं यांना 
पाणी देणं चुक चं आहे. आ ण मी वनंती करते क , आमचं हे शेवटचं वष आहे आ ह  
भागाम ये र ते क   शकत नाह ,  डांबर करण क  शकत नाह , लॉक लावु शकत 

नाह . पण बाक या भागाम ये मोठया माणात चांगले कामे होत आहेत सगळया 
ग याची ग या रंगीन लॉक बस वत आहेत. आ ण आ ह  मा  साधे िसमटचे लॉक 
लावु शकत नाह . आ ण यासाठ  सु दा आ हांला अिधका-यांना वनंती करावी लागत 
आहे.  ह  आमची शोकांितका आहे. आमचे जे ये  नागर क आहेत यांना पे शन सु  
करणेत यावी. एवढंच मी सांगते जय हंद, जयमहारा .                   

मा. वलास म डगेर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. सन २०२१-२२ या सालासाठ चे  थायी 
सिमतीचे अ य  अॅड.िनतीनजी लांडगे यांनी बजेट या ठकाणी सभागृहासमोर सादर केल. 
या २०२१-२२ या आथ क वषासाठ  र. . ५५८८.७८ आरंभी या िश लकेसह उ प न 
अपे ीत आहे यात ये  खच र. .५५८६.३५ होइल अस गृह त ध न माच २०२२ 
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अखेर २.४३ कोट  इतक  िश लक राह ल अशा कारच बजेट या ठकाणी थायी 
सिमती या अ य ानी सादर केलेल आहे. अतीशय चांगल बजेट या ठकाणी सादर केलेलं 
आहे. कोरोना या महामार मुळे उ प नाम ये अनेक कारची घट िनमाण झाली आहे. या 
बजेटमध या पाच ते सहा गो ीचा उ लेख मी या ठकाणी क  इ छतो. खर हणजे 
मह लां या व वध योजनेसाठ  अतीशय चागंल ५३ कोट  ३७ लाखाच बजेट या ठकाणी 
सादर केलेलं आहे. अनेक लोकांनी यासंदभाम ये चांग या सूचना सु दा मांडले या 
आहेत. अपंग क याणकार  साठ  ३८ कोट  ५६ लाख आहेत. खर हणजे 
पाणीपुरवठयासाठ  चांगला िनधी या ठकाणी उपल ध केलेला आहे. अलीकड या काळात 
पाणीपुरवठयासाठ  खुप त ार  या ठकाणी ा  आहेत. आम या भारतीय जनता पाट या 
नगरसेवकां या सु दा पाणीपुरवठया या संदभात अनेक त ार  आहेत, पाणी  
सोडव यासाठ  २५० कोट चा िनधी या ठकाणी तरतूद केलेली आहे. मगाशी अनेक 
लोकांनी पीएमपीएमएल या संदभात त ार  के या  आयु  साहेब आ ण महापौर मॅडम 
आपण या पीएमपीएमएल या डायरे टर बॉड म ये आहात. या पंपर  िचंचवड शहरातील 
जो आमचा कामगार वग आहे या लोकांना चांग या कारची वागणूक चांग या कारची 
संधी दे यासाठ  आपण या ठकाणी य  करावा. थायी सिमती या अ य ना सु दा 
वनंती आहे क  या यावेळेला आपणह  याम ये संचालक असणार आहेत, या या 
मह याला आपण येकवेळेस िनधी देत असतो या काळात पीएमपीएमएल या 
संबंिधत अिधका-यांची िमट ंग घेवून या या वेळ  या शहराला चांग या कार या 
सु वधा िमळतील, चांग या कार या बसेस िमळतील या कारची काळजी द ता यावी 
आशा कारची वनंती आहे. या ठकाणी महासेतूसाठ  ७० कोट  आहे चांग या कारचा 
िनधी या ठकाणी दलेला आहे. माट िसट च काम करत असताना शहराम ये अनेक 
ठकाणी खोदाई होत आहे. अनेक नगरसेवकांनी बजेटवर बोलताना खोदाई संभात या 
त ार  या ठकाणी केले या आहेत ते खरं आहे, माट िसट साठ  खोदत असताना 
संबंिधत ठकाण या थाप य वभागा या कोण याह  जनीअरला माट िसट कडून 
क पना दली जात नाह , संबंिधत नगरसेवकांना सु दा याची क पना दली जात नाह  
आ ण कशा कारे खोदलतर  ते र टोरेशन या संबंिधत ठेकेदाराकड अस याने ते 
र टोरेशनच काम सु दा यव थतर या या ठकाणी केल जात नाह . या ठकाणी 
र टोरेशन जर  केलतर  ते डांबर दोन चार मह यानी िनघून जातं. मी मा.आयु  
साहेबांना या ठकाणी सांगू इ छतो क  २०१९ साली आपण या थायी सिमती या 
मा यमातून र ताखोदाईच धोरण आपण सवसाधारण सभेम ये सवा या वतीने आपण 
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मंजूर केल होतं. ब-याच कार या यात सूचना देवून ते अंतीम या ठकाणी क न दल 
होतं परंतू २०१९ पासून आजपयत या र ताखोदाई या धोरणाची अंमलजावणी केली 
नाह . यावेळेला शहर अिभयंता अंबादास च हाण होते आता राजन पाट ल शहर 
अिभयंता आहेत आपण जातीने याकडे ल  देवून यापुढ या काळाम ये र ता खोदाईसाठ  
अतीशय चांगल धोरण या ठकाणी या महासभेनी मंजूर केलेल आहे याची अंमलबजावणी 
केलीतर या काह  सवा या त ार  आहेत या सोडव यासाठ  आप याला मदत होईल 
असं वाटत. पंत धान आवास योजनासाठ  या ठकाणी तरतूद केलेली आहे मला वाटत 
पुढ या काळाम ये आदरनीय लोक य मा.पंत धान नर जी मोद  यांनी २०२२-२४ पयत 
काह  घोषणा के या आहेत सवानाच घर दे या या या घोषणा आहेत या मा यमातून 
२०२१ साल हे आता सु  झालेल आहे यासाठ  केलेली ४९ कोट ची तरतूद कमी पडेल 
असं वाटत तर  शासनाने आयु  साहेबांनी यासंदभात यो य ती काळजी घेवून पुढ या 
काळाम य े या गो ींचा वचार करावा. मनपा या ववीध भांडवली कामासाठ  ४०० 
कोट चे कजरोखे सु दा उभार याच या ठकाणी केलेल आहे. बीएसयूपीसाठ  १२१४ कोट  
आहेत याच माणे वशेष योजनेसाठ  १२३२.३४ कोट चा िनधी केलेला आहे. मला 
अवजुन शासनाला सांगावस वाटत क  घोडेकर ताईनी सांगीतल एवढया मोठया िनधीची 
तरतूद का केली अशा कारचा  या ठकाणी अनेक सद यांनी केला. खर हणजे या 
वशेष योजने या या तरतूद के या जातात, खर हणजे हे काम ए ल या 
सुरवातीपासूनच क सलटंट नेमून याच इ ट मेट लवकर तयार क न िनवीदा या 
आपण लवकर केलीतर ह  सव र कम ३१ माच पुव  खच पड याम ये उपयोग होतो. 
भारतीय जनता पाट ची स ा चार वष असेल तर हया सव वशेष योजनेचे सव काम 
कर याचे दवाळ  कंवा डसबर या नंतर िस द  होवून जानेवार म ये हे थायी 
सिमतीसमोर मंजूर साठ  येतात यानंतर दोनच मह ने आिथक वषचे राहते हणून 
थाप य वभागाकडून जवळपास हजारो कोट ची अखच त र कम राहते हणून या 

रकमेचा फुगवटा काह वेळा दसत असेल यामुळे वशेष योजनेचे जे जे क प आपण 
सूचवले आहेत ते लवकरात लवकर अंमलबजावणी क न जर पुढ या काळात प लश 
केलेतर ते शहरातील नागर कां या उपयोगाला येतील. अजीतभाऊनी खुप चांगली चचा या 
बजेट या संदभाम ये केली काह  चांग या सूचना सु दा यांनी के या. यस बँके या 
संदभाम ये काह  सूचना या ठकाणी मांड या, खर हणज यस बँकेम ये या ठेवी 
ठेव या हो या याचे जवळपास एक हजार एकशे पंधरा कोट  तीस लाख एकस  हजार 
एकशे पं चावन इतक  ठेवी यस बँकेम ये ठेवली होती व या मा यमातून या बँकेकडून 
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आप याला याजापोट  चौ-याऐंशी कोट  अ ठयाह र लाख न वद हजार चारशे स याह र 
कोट  र कमेच याज या ठकाणी िमळाल. तसे एकूण बाराशे कोट  नऊ लाख ए कावन 
हजार सहाशे ब ीस कोट  इतक  एकूण र कम आप याला िमळाली. ती बँक अडचणीत 
आली होती योगायोगाने ती र कम आप याला परत भेटली. सन २०२१३-१४ पासून ते 
२०२१ पयत बँके या एफड या मा यमातून महापािलकेच उ प न जर पाह लतर २०१३ 
ते १७ माच २०२१ पयत आप याला बँके या एफड या मा यमातून आप याला याज 
िमळाल आहे  ते २८१ कोट  ८८ लाख ६५ हजार ९७४ . भारतीय जनता पाट ला २०१७ 
साली बहुमताने जनतेनी िनवडून दलं. १/४/२०१७ पासून खर हणजे एफड ची मुदत 
कालच संपलेली आहे. २५ मे २०२१ पयत जर आपण याजाची र कम पाह लीतर ६०१ 
कोट  ६९ लाख १६ हजार ५७४ . इत या मोठया याजा या व पात महापािलकेला 
फायदा झालेला आहे. शासनाने जीआर काढलेला आहे येणा-या काळाम ये कुठ याह  
कारे ाय हेट बँकेम ये एफड  क  नये अशा कारचे शासनानेच आदेश काढले आहेत. 
यामुळे पुढ या काळाम ये शासनाला सु दा कुठ याह  कारच ाय हेट बँकेम ये 

ठेवता येणार नाह . या ठकाणी अनेक वभाग उ प नाचे आहेत. मी २०१९-२० या 
सालासाठ  थायी सिमतीचा सभापती झालो होतो सव शासना या अिधका-यां या 
सहकायाने, आयु ा या सहकायाने अतीशय चांगला बजेटचा खच केला तसेच उ प न 
सु दा वाढव याचे य  केले मा या बरोबर असलेले याकाळातले सव थायी सिमतीचे 
सद य यांनी सु दा खुप चांग या कारच सहकाय केलं. याम ये मी काह  आकडे सांगू 
इ छतो. करसंकलनाचा वचार केलातर २०१७-१८ ला ३२७ कोट  ८३ लाख पयाच 
उ प न करसंकलनाला िमळाल होतं. २०१८-१९ ला ३७२ कोट  ८७ लाख पयेच उ प न 
िमळाल होतं. मा या कारक द म ये २०१९-२० ला ४०५ कोट  ६ लाख पयाच उ प न 
िमळाल होत. २०२०-२१ ला अपे ीत जे आहे ते बजेटम ये ७५० कोट च अपे ीत होतं. 
खर हणजे ९५० कोट  आप याला िमळणार असं गृह त सुधार त म ये आपण धरलेल 
आहे ७५० कोट  धरलय. परंतु आज रोजीचा करसंकलनाचा आकडा जर पाह लातर ५२४ 
कोट  . करसंकलनम ये जमा झालेले आहेत. याम ये ९५० कोट  २०२१-२२ ला आपण 
धरलेले आहेत. करसंकलनम ये यो य ते िनयोजन क न यव थीत िमट ंग क न खर 
हणजे ते टागट ऍिच ह होईल अशा संदभात आपण काळजी यावी असं मला वाटत. 

पाणीप ट  २०१७-१८ ला ३१ कोट , १८-१९ ला ३७ कोट , २०१९-२० ला ४२.४ कोट , 
२०२०-२१ ला ७२ कोट  ८० लाख पये बजेटम ये धरल होते पण सुधार तम ये ११० 
कोट  ४१ लाख पयाच र कम आहे या संदभाम ये सु दा शासनाने पुढ या काळाम ये 
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जो ९० कोट च ल  २०२१-२२ ला ठेवलय यासंदभात आपण यो य तो संबंिधत 
वभागाची वेळोवेळ  िमट ंग घेवून उ प न वाढ या संदभाम ये वचार करावा. 
या याम ये ४७ वभाग येतात याम ये भूिम जंदगी वभागाच जे उ प न आहे ते खुप 
कमी माणा म ये आहे ते खर हणजे वाढ याची गरज आहे. याच बरोबर 
आकाशिच ह व परवाना वभागाची वषाची जतक  र कम आप याला िमळते ते सु दा 
दु पट, ती पट होणं अपे ीत आहे. भूमी आ ण जंदगीच सन २०१७-१८ ला १ कोट  ९७ 
लाख ६३८६३ .उ प न िमळालेल आहे, सन २०१८-१९ ला ३ कोट  ५१ लाख २१४४६ . 
उ प न िमळालेल आहे. सन २०१९-२० ला त कालीन आयु  हाड कर साहेबां या 
मा यमातून आकाशिच ह परवा याचे सहा.आयु  यां या मा यमातून जे अनेक ले स 
बोड अनिधकृत या मा यमातून कोटयावधी पये महापािलकेचे बुडलेले आहेत अशा खुप 
लोकां या त ार  हो या, अनेक कार या िनवीदा काढ या मा या कायकाळात ३ कोट  
६० लाख ७४३४७ . उ प न िमळालेल आहे. सन २०२०-२१ ला ५ कोट  ३८ लाख ६४ 
हजार . उ प न िमळालेल आहे. आप या महापािलकेचे सात आठ वभाग उ प न 
वाढ चे आहेत, आयु  साहेब अनेक कार या िमट ंगा घेत असतात, मा या 
कारक द म य े थायी सिमती या सद यां या, सवा या सहकायाने उ प नवाढ साठ या 
िमट ंगा घेत या हो या आ ण या वभागा या अिधकार , कमचा-यांचा थायी 
सिमतीम ये स कार क न यांचे आभार मानायचे य  केले होते यामुळ या 
मा यमातून सगळे अिधकार  ेर त होवून चांग या कारच कामकाज या ठकाणी केले. 
आकाशिच ह परवाना वभागाचे जर आपण सन २०१७-१८ चे उ प न पाह लेतर तुटपुंजी 
र कम आहे ती ३ कोट  ३२ लाख ९०३१७ . उ प न िमळालेल आहे. सन २०१८-१९ ला 
३ कोट  ८६ लाख ८९४५७ . उ प न िमळालेल आहे. सन २०१९-२० ला ५ कोट  ४ 
लाख १३५९४ . उ प न िमळालेल आहे. या वष  आ ह  िनवीदा काढून बरेच 
के यामुळे सन २०२०-२१ ला १९ कोट  ५७ लाख ५९६०० . उ प न िमळालेल आहे. मी 
या प दतीने या वभागाचा अ यास केला १९ कोट पे ा जवळपास ४० ते ५० कोट  

आकाशिच ह व परवाना वभागातून उ प न िमळाल पाह जे. अजून २० ते २५ कोट च 
उ प न आप या महापािलकेच वाढू शकत. आयु  साहेब आपण या वभागा या 
अिधका-यां या िमट ंगा के यातर हे २० ते २५ कोट च उ प न आप याला वषभराम ये 
आप याला वाढवता येईल. याच बरोबर करसंकलना या मा यमातून सन २०१६ साली 
लोकआदालत घे याचा शासनाचा िनणय झाला. याच बरोबर २०१८ साली फ  एकदाच 
लोक अदालत झाली. याम ये ४ कोट  ४ लाख ९५ हजार ५९२ . उ प न िमळाल. 
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मी चेअरमन ६ माच २०१९ ला झालो यानंतर लगेचच लोक अदालत घेतली होती 
या याम ये ३ लाख ५३ हजार ५०० . चा िनधी याम ये िमळाला. या यानंतर पाच 

लोक अदालत या ठकाणी घेत या. १३/६/२०१९ ला लोक अदालत घेतली याम ये २७ 
कोट  ९६ लाख ४४७८२  . इतका मोठा िनधी या लोक अदालत या मा यमातून ा  
झाला. दुसर  लोक अदालत १४/९/२०१९ ला आपण घेतली यात ८ कोट  ७२ लाख ३२ 
हजार २२९ पयाची र कम जमा झाली. तीसर  लोक अदालत १४/१२/२०१९ ला घेतली 
याम ये ११ कोट  ५९ लाख ४४१६ . इतका मोठा िनधी महापािलकेला ा  झाला. ८ 

फे ूवार  २०२० रोजी शेवट या वीस दवसात एक लोक अदालत घेतली या याम ये २६ 
लाख ६५ हजार पये जमा झाले. पाच लोक अदालत मधुन एकूण र कम ४८ कोट  ५८ 
लाख २९२७ . इतक  मोठ  र कम आप या महापािलकेला करसंकलनमधुन लोक 
अदालती या मा यमातून िमळालेली आहे. मगाशी अ जतभाऊनी सांगीतल 
पाणीपुरवठया या संदभाम ये भामा-आसखेड असेल, आं  असेल या ठकाणची मंजुर  
२०१४ साली िमळाली होती परंतु २०१२-१३ साली या दो ह  ोजे टसाठ  शासनाने 
आर ण १०० आ ण १६७ एमएलड चे मंजूर  दली होती. परंतु तीन वषाम ये संबंित 
कामासाठ चा करारनामा न के यामुळे ती तीन वषासाठ  दलेली मंजुर  लॅ स झाली 
यानंतर २०१७-१८ साली भारतीय जनता पाट ची स ा या ठकाणी आ यानंतर शहराचे 

आमचे मागदशक आमदार ल मणभाऊ जगताप आ ण भारतीय जनता पाट चे 
शहरा य  आ ण लोक य आमदार महेशदादा लांडगे यां या मा यमातून त कालीन 
मु यमंञी मा.देव जी फडणवीस यांच सरकार युती या सरकार या मा यमातून २०१८ 
साली पु हा १०० एमएलड  आ ण १६७ एमएलड  हे दो ह  आर ण पु हा मंजूर केले. 
यानंतर आपण पाह लतर १९९१ साली शहराची लोकसं या जी या ठकाणी होती ती ५ 

लाख ७० हजार लोकसं या होती यावेळेला आप या शहराम ये एकच फ ेशनचा 
लॉ ट होता याची कपॅिसट  ११४ एमएलड  होती यानंतर २००१ साली लोकसं या १० 
लाख होती यामुळे से टर २३ ला आपला जो फ ेशनचा ला ट आहे दोन लॉ ट 
होते या मा यमातून शहरात शासनाची जी आप याला पाणी उचल याची म यता होती 
ती २२८ एमएलड ची मा यता होती आपण २३० ते २४० एमएलड  या शहरासाठ  पाणी 
उचलून फ ेशन क न देत होतो. यानंतर २०११ साली आप या शहराची लोकसं या 
पाह लीतर ती १७ लाख ३० हजार लोकसं या होती. यावेळ  से टर २३ चे टोटल चार 
लॉ ट आपले वक गला होते. आप याला ४२८ एमएलड  पाणी उचल याची शासनाची 
मंजूर  होती. २०१८ सालापासून आपण ४६० एमएलड  पाणी उचलत होतो. २०२१ साली 
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जर आपण पाह लतर आज सु दा ४२८ एमएलड ची मंजूर  शासनाची आहे आ ण 
जवळपास आपण ५०० एमएलड  घेवून या शहराला पाणीपुरवठा देतो. एक दवसाआड 
शहराला आपण पाणीपुरवठा देतो तर २०११ ची लोकसं या पाह लीतर १७.३० हजार होती 
आजची लोकसं या आपण पाह लीतर ती २८ ते ३० लाख लोकसं या आहे. आप याला 
पुढ या काळात शहराला रोज यव थीत ेशरनी पाणी दयायच आपण या ठकाणी 
ठरवलतर आप याला हे भामा-आसखेड आ ण आं  धरणाच पाणी आणण अ यंत गरजेच 
आहे. आयु  साहेबांनी सु दा यासंदभाम ये ल  घालून हा ोजे ट लवकरात लवकर 
कस आणता येईल या संदभाम ये शासनाने सु दा य  करावेत, यासाठ  सव 
सभागृह मदत करेल असा मला या ठकाणी व ास वाटतो. याच बरोबर आं  आ ण 
भामा-आसखेड साठ  मंजूर  िमळा यानंतर या दोन तीन थायी सिमती या 
कायकाळाम ये ड यूट पी असेल, पाईपलाईन असेल, जॉकवेल असेल, पंप असेल 
अशा कारची जवळपास ३०० ते ४०० कोट ची काम या ठकाणी आपाण काढलेली आहेत. 
येणा-या काळाम ये अजून २०० एमएलड चा ड यूट पी याला लागणारा पंप, जॅकवेल हे 
आप यला पुढ या काळाम ये सु दा करायच आहे. १६० कोट ची पाईपलाईन या कामाची 
वकऑडर दलेली आहे. या कामकाजाला सुरवात होईल तस लवकरात लवकर या 
शहराला पाणी येइल यासाठ  आप या सवाना िमळून काम करायच आहे. आं  आ ण 
भामा-आसखेडच पाणी आ यासाठ  आप याला उिशर लागला असं वाटत होत हणून 
आपला जो से.२३ चा ला ट आहे याला जी कपॅिसट  आहे ती ५०० एमएलड  
फ ेशन क  शकतो अशा संदभातली फ  कपॅिसट  आप याकडे अस याने आप या 
यावेळेला त कालीन आयु  हाड कर साहेबांशी टे नकल गो ीची चचा क न २४X७ चा 

क सलटंट आहे याला या ठकाणी नेवून अर यूमट कर याच या ठकाणी ठरवल याच 
जवळपास ३६ कोट च टडर माग या त कालीन थायी सिमतीचे अ य  संतोषजी 
आ णा ल ढे यांनी ३६ कोट च टडर मंजूर केल याची वकऑडर ोसेसम ये असेल. १०० 
एमएलड ची मता वाढव याची कपॅिसट च जे ३६ कोट च काम या ठकाणी काढल ते 
काम नो हबर, डसबर या अगोदर करता आलतर शहराला सु दा १०० एमएलड  
फ ेशन लॉ ट कपॅिसट  वाढवून आप याला िमळू शकतो अशा संदभाम ये तो य  
आपण करावा.  याचबरोबर उ प न वाढ चे जे पाच सहा वभाग आहेत याच बरोबर 
आप या महापािलकेत लेखापर ण वभाग आहे, खर हणजे अकृतीबंध शासनाची 
मा यता िमळून आप याकडे ा  झालेल आहे याची अंमलबजावणी चालू करायला 
आपण सुरवात केलेली आहे. लेखापर णाम ये जर पाह लतर अनेक वषापासूनचे 
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लेखापर ण पे ड ंग आहेत हणून या वभागाला अकृतीबंध माणे यो य तो टाफ 
जर दलातर या लेखापर ण मधुन सु दा कोटयावधी पयाची वसूली महापािलकेला 
होवू शकते या वसूलीम ये अनेक अिधकार , कमचार  सेवािनवृ  होवून गेलेले आहेत 
यांचे अ ेप अजून तसेच पे ड ग आहेत कागद पुण केलेले नाह त असे कतीतर  शेकडो 

कोट  पये आप याला वसुलपाञम य े महापािलकेला इ कम िमळू शकतं तर  या 
संदभात यो य तो टाफ आपण वाढवून दलातर इ कम वाढू शकते. मगाशी मी 
सांगीत या माणे र ताखोदाईच धोरणाची जर आपण अमलबजावणी केलीतर, 
र ताखोदाईम ये अनेक कार या चो-यामा-या शहराम ये होतात याला तीबंद लागून 
याम य ेसु दा कोटयावधी पयाचे इ कम िमळू शकते. याच बरोबर हे बजेट करत 

असताना जनीअर लोकांची थोड शी ञुट  मी सांगू इ छतो मी बारकाईने ल  देवून 
याचा अ यास केला होता. आपण बजेट करत असताना सव प ाचे स मा.नगरसेवक 

असतील, पदािधकार  असतील येकाला वाटते मा या वॉडाम ये चांग या कारचा िनधी 
िमळावा मा या कायकाळाम ये चांग या कारचे वकास काम हावेत अशा कारची 

येक नगरसेवकाची इ छा असते. अनेकांनी सांगीतल क  आप याला पाच वषानी 
पर ा दयावी लागते, अिधका-यांना पर ा दयावी लागत नाह  हे खर आहे, हणून 
काम करत असताना आप या भागाला चांगला िनधी िमळाला चांगला वकास जर 
या ठकाणी झालातर लोक ितनीधी हणून पु हा िनवडून ये याम ये येक 

नगरसेवकाला या या भागाम ये, या या भागाम ये या या प ाम ये ये यासाठ  
यांना मदत होवू शकते हणून तरतूद करत असताना खर हणजे अनेक अनाव यक 

असे हेड या ठकाणी ओपन केले जातात, अनाव यक तरतूद या ठकाणी दली जाते परंतु 
शेवटपयत या हेडच टडर काढल जात नाह  या तरतूद चा उपयोग केला जात नाह . 
नंतर डसबर, जानेवार चा कायकाळ असतो, थायी सिमतीचे शवेटचे दोन मह ने 
राह लेले असतात हणून पाह जे या ठेकेदाराला ती तरतूद वग कर याची या होत 
असते. यामुळे या संदभाम ये आयु  साहेबांना माझी वनंती आहे क  आपण अशा 
अनाव यक तरतूद जी हेड ओपन केलेत, अनाव यक तरतूद  या के यात या संदभात 
थोडस शोधकाय कराव असं मला वाटत. हे बजेट अतीशय चांगल सादर केलेल आहे, 
खुप वेळ झालेला आहे यामुळ मी या बजेटच मनापासून शासनाच आ ण 
स मा.सभापतींच आ ण थायी सिमतीच मनापासून अिभनंदन करतो या बजेटच मी 
या ठकाणी वागत करतो आ ण थांबतो, जय हंद जय महारा . 
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मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. आज आप या समोर सन २०२१-२२ चे 
मुळ अंदाजपञक थायी सिमतीचे चेअरमन मा.िनतीनजी लांडगे यांनी सादर केलेल 
आहे. अंदाजे ५५८८ कोट च हे बजेट आहे. बजेट मधील मह वाचे जे उप म आहेत 
या यासाठ  तरतूद केली ते उप म हणजे पंपर  वाघेरे येथे िशवाजी महाराजांचा 

पुतळा उभारणे, बो-हाडेवाड  येथे १४० फुट उंचीचा संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारणे, 
पुण-ेनािशक र ता भूसंपादन करणे, िचखली येथे हॉ पटल बांधणे. आमचा जो दघी-
बोपखले भागाचा मह वाचा आ ण वलंत  होता बोपखेलचा ीज बांधणे. पांजरपोळ 
चौक ते आळंद  र ता वकसीत करणे यामुळे ऐअरपोटला जी कने ट ह ट  आहे 
यासाठ चा वेळ वाचणार आहे यासाठ  तरतूद ठेवलेली आहे आ ण मोशी येथे 

बहुउ ेशीय टेड यम बांधणे असे बरेचसे चागंले चांगले ोजे ट या बजेटम ये आहेत,  
ब-याचशा सद यांनी आपली मत मांडली आहेत आ ण ह  लोकशाह  आहे या यामुळे 

येकाला चांगल कंवा वाईट मत मांड याचा अिधकार आहे आ ण जर  एखादयाच मत 
मला पटत नसेलतर  या मताचा आदर करणं हणजे ह  लोकशाह  आहे. पाणीपुरवठा 
वभागाब ल आता ब-याचशा सद यांनी आपली मत य  केली, आप या ये  
नगरसे वका मंगलाताईनीह  मत य  केल या याम ये थोडस सांगायच आहे क  
यांनी पुणे महानगरपािलका आ ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क यार जन केलं. 

पाणी वषयाशी मी नेहमी बोलतो आ ण मा या भागात नेहमी पा याची त ार असते 
पण पुणे महानगरपािलका आ ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच जे हा क यार जन 
करतो ते हा या याम ये बर चशी तफावत आहे. आप या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेला स य थतीत फ  एकच सोस आहे तो हणजे पवना धरणाचा आ ण 
पुणे महानगरपािलकेशी क यार जन केलतर पुणे महानगरपािलकेला वरसगाव, टेमघर, 
खडकवासला, पानशेत आ ण आता भामा-आसखेड अशा चार ञोतातून पाणी िमळतं. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची लोकसं या २८ ते ३० लाखा या घरात आहे, पुणे 
महानगरपािलकेची लोकसं या ह  ५० लाखा या घरात आहे आ ण आपण जे पाणी युज 
करतो ते एमआयड सीच पाणी ध न ५३० एमएलड  दररोज युज करतो, पुणे शहराच जर 
बोलायच झालतर दररोज १६०० एमएलड  पाणी युज करतात या यामुळ हे क यार जन 
होवू शकत नाह . या यावेळ  त कालीन जे स ाधार  होते यांनी भ व याचा वेध घेवून 
पयायी ञोताची जर यव था केली असतीतर आज जो शहराचा पा याचा  वलंत 
आहे तो झाला नसता पण मी आमदार महेशदादा लांडगे आ ण आमदार ल मणभाऊच 
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खरच मनापासून अिभनंदन करतो क  यां यामुळे आप याला जो कोठा आहे तो परत 
मंजुर झालेला आहे. आं  धरणातून १०० एमएलड  आ ण भामा-आसखेड धरणातून १६७ 
एमएलड  आ ण िचखली येथे १०० एमएलड  मतेच जलशु द करण क ाच काम चालू 
आहे. पयायी ञोतातून पाणीपुरवठा योजना राबव या या कामास १८३ कोट  तरतूद 
ठेवलेली आहे आ ण रावेत अशु द जलउपसा क  व से. .२३ येथील जलशु द करण 
क ानी मता वाढव यासाठ  २३ कोट ची तरतूद ठेवलेली आहे. यामुळे पाणी ावरती 
आपण िन तपणे या काळात चांगल काम केलेल आहे. आप या बजेटम ये ववीध 
वगासाठ , ववीध घटकांसाठ  ववीध योजना राबव या जातात मग नागरव ती  वभाग 
असेल ते राबवते या याम ये मागासवग य क याणकार  योजना असतील, द यांग 
क याणकार  योजना असतील, इतरह  क याणकार  याजना आहेत.  एवढ मोठ बजेट 
असून ते खच  होत नाह  आपण जर नीट आकडेवार  बघीतलीतर या या खोलात जातो 
का. या चार वषात मी न तपणे मांडल आहे पण या प द ने या घटकापयत या 
योजना पोहच नाह त, आपण याची ऍड होटाईज ट ह वर केली पाह जे, 
वतमानपञाम ये केली पाह जे, होड ज लावा, जस आपण पा याच बील पोहचवतो, 
लाईटच बील पोहचवतो या माणे माह ती दया. मह लां या स मीकरणासाठ  आपण 
वेगवेगळया योजना राबवतो. मला कोण या एखादया विश  ठेकेदाराब ल बोलायच नाह  
पण पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम य आपण मह लांना िश ण दे यासाठ  एक 
सं था नेमलेली आहे पण जे हा आपण मह ला स मीकरणा या गो ी करतो, मह लाना 
िश ण आपण देतो. आज नगररचना वभागास भूसंपादनासाठ  १५० कोट ची तरतूद 

आहे. आयु  साहेब मला तु हांला नगररचना वभागाब ल अवजुन सांगायच आहे 
नगररचना हा असा वभाग आहे क  ते फ  ठरा वकच काम करतात आमचा दघी 
भाग असा होता क  तीथ एकह  आर ण ता यात आल न हते., माझी मशानभूमी 

संपाद त न हती. िनवडून आ यानंतर पह यांदाच मला शहर सुधारणाम ये संधी 
िमळाली आ ण पह या कंवा दुस-या िमट ंगला मी भूसंपादनाचे वषय शहर सुधारणा 
माफत आप या जीबीला आणले. आतापयत एकह  आर ण भूसंपादन झालेल नाह . 
नगररचने या अिधका-यांच ल  हे फ  मलईवा या फाईलकड असतं या यामुळ या 
वभागाकड आपण ज र ल  दया. ह  पण काम आव यक आहेत पण भूसंपादन झाल 
नाह तर वकास होणार नाह , आप याला तीथ ोजे ट राबवता येणार नाह . खेदान 
सांगाव लागत मी वारंवार उ लेख केला नगररचना वभाग हा दलालांचा आ डा आहे. 
मगाशी ताईनी उ लेख केला क  झोपडप ट  िनमुलन एसआरएकडन हणजे सा या 



83 
 
घरातून चांग या घराम ये आणलं. पण झोपडप ट  िनमुलन कड आपण वेगळया 
अँगलन बघीतलना आज जर पालीके या शाळेत कोणती मुल येत असतीलतर ती 
झोपडप ट मधील कामगारांचीच मुल येतात. जी सधन कुटंूबातील मुल आहेत ती 
अ जबात पालीके या शाळेत येत नाह त. मग आप या पािलके या कमच-यांचा मुलगा 
पािलके या शाळेत िशकतो असं अ जबात होणार नाह . जर आपण आपली िश ण 
यव था बळकट केली आ ण द ली या धरतीवर जर आप या शाळा चांग या के यातर 
आ ण या मुलाला भ व य घडव यासाठ  जर तयार केलतर भ व यात या झोपडप टया 
राहणार नाह त हे हजन आप याकड असल पाह जे. मगाशी ऊहापोह झाला, बजेट 
अस यानंतर येकाला वाटत क  मा या भागात बजेट पाह जे, मला बजेट कमी आलं, 
स ाधा-यांनी ते हणल, वरोधी प ा या नगरसेवकांनीह  ते हणल पंकजनी हणल क  
मा या भागाम ये बजेट नाह , आम या ये  नगरसेवीका आहेत यांनी ांजळपणे 
कबुल केल क  आम या भागात बजेट कमी आहे. पण वेळ असते ती फार बलवान 
असते. वकास कामासाठ  यांना वॉकआऊट कराव लागल होत यांनी दुस-या टमला 
महापौर होवून १५०० कोट चा िनधी घेवून च-होलीचा कायापालट यांनी आमदार 
महेशदादा या मा यमातून केला. पाच वषात जर काय केल असेल असं जर सभागृहात 
कुणी वचार असेलतर समा व  गावाला वचारा मी वत:ला खरच भा यशाली समजतो 
क  आम या भागाला महेशदादा सारखा आमदार िमळाला. या दवशी महेशदादा लांडगे 
भोसर  मतदारसंघाचे आमदार झाले याच दवशी समा व  गावा या वकासाची मुहूत 
रोवली गेली आ ण िश कमोतब २०१७ पासून चालू झाल. पह यावेळेलाच िनतीन 
आ पाला पद िमळाल जस आपण हणतो दापोड व न आ यानंतर आपण पंपर  
िचंचवडम ये आलो आ याचा भास होतो, दघीला या तीथून आ यानंतर िन त पंपर  
िचंचवड म ये आ यासारखा भास होईल. आज च-होलीम ये जर गेलतर च-होलीचे र ते 
बघा. खरोखर बाक चे जे वॉड आहेत यांची डे हलपमट आहे आ ण िन तपणे समा व  
गावचा एक नागर क हणून मला याचा अिभमान आहे. समा व  गावाना जर स मान 
कोण या काळात भेटला असेलतर भारतीय जनता पाट या काळात या पाच वषात 
भेटला असेल कारण क  दोन महापौर, उपमहापौर आहेत, टॅ ड ंग चेअरमन, कतीतर  
सिम यांचे सभापती पद हे समा व  गावाम ये या काळात दल गेलेल आहे. नाह तर 
समा व  गावातले नगरसेवक पण इथ वकास कामासाठ  भांडलेले आहेत. यानंतर 
राहूल जाधव यां या मा यमातून िचखली येथील काम बघा मग आप या ल ात येईल 
क  समा व  गाव पण पंपर  िचंचवडचा भाग होता यांना आपण वकासापासून वंिचत 
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ठेवलय. या यामुळ पाच वषात भारतीय जनता पाट ने काय केल काय नाह  केल 
या यापे ा या या अगोदर आपण समा व  गावाना वकासापासून का वंिचत ठेवल हा 

 त कालीन स ाधा-यांनी वत:ला वचारल पाह जे. बजेटच मी मनापासून वागत 
करतो याचवेळ  आयु ांना माझी न पुवक एक मागणी पण आहे क  स ाधार  सद य 
असतील कंवा वरोधीप ाचे असतील शेवटच वष आहे पायाभूत सु वधासाठ  तरतूद 
कमी पडत असेलतर रोड असतील कंवा ेनेज लाईन असतील तर ती तरतूद उपल ध 
क न दयावी. माई, बोल याची संधी दली याब ल मनापासून आभार  आहे, ध यवाद. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. आज या ठकाणी आपले चेअरमन िनतीनभाऊ 
लांडगे यांनी २०२१-२२ च बजेट सादर केल याब ल आपल अिभनंदन. याचबरोर 
मा.महापौर असतील, आयु  साहेब असतील या बरोबर प नेते असतील तुमचह  सवाच 
अिभनंदन आहे बजेट हे वागह आहे, या बजेटम ये चांगला वषय घेतलेला आहे ते 
आमचे िमञ तुषार हंगे यांनी सांिगतल क  संभाजीमहाराजांचा पुतळा आपण या ठकाणी 
उभारणार आहोत तर या पुतळयासाठ  प नेते असतील, वरोधी प नेते असतील, गट 
नेते असतील, महापौर असतील, आयु ्   साहेब असतील आपण हा पुतळा पुण वास 
ने यासाठ  जी काह  गरज लागेल, इतर सव सभागृहातील नगरसेवक, नगरसे वका 
असतील यांनी सगळयांनी हा पुतळा पुण वास ने यासाठ  जे काह  सहकाय लागेल ते 
कराव अशीह  माझी तु हांला वनंती राह ल. पाणीपुरवठयासाठ  जवळ जवळ २५० 
कोट च बजेट आज इथ मांडलेल आहे. माई तु ह  पा यासाठ  कायमच धडाड ने आप या 
शहरासाठ  भांडत आलेला आहात आ ण मला खाञी आहे क  या बजेट नंतर आपण 
चांग या कारे पाणी अप या पंपर  िचंचवड शहराला पुरव यात यश वी होव ूअशी मी 
तुम याकडन शंभर ट के खाञी बाळगतो. याच माणे िश णमंडळासाठ  आपण २२२ 
कोट चा िनधी आपण आणलेला आहे. मला खंत वाटते क  एवढ चांगल भेटत असताना 
आप या मनपा या शाळा बघतालतर खरोखरच शाळांची अव था खुप भयानक आहे. 
माझे िमञ अिभषेक बारणे यांनीह  सांगीतल क  या शाळा जर ाय हेट चांग या 
सं थाला मग ती कोणतीह  सं था अस ू देत यांना जर चालवायला दलीतर आप या 
वत:ची मुलह  आपण याम ये भरती क , ऍडमीशनला लाईन लागेल अशा कारच 

काम आपण तीथ क  शकतो, या तुम या काळात या गो ी आपण न क च क  शकतो, 
बजेट खुप चांग या कारे आहे पण िश णमंडळाम ये खुप गलथान कारभार चालतात. 
या गो ी झा या नाह  पाह जे या होतात या यामुळे हे बजेट चांगल असताना चांगल 
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कस होईल या याकड आयु  साहेब आपण ामु याने ल  दल पाह जे. पयावरण, 
जलपण  काढ यासाठ  आपण चांगली तरतूद करतो आ ण जे हा मी २०१७ ला 
नगरसेवक झालो यावेळेस मला आठवतय क  यावेळेस ४८ लाखाची वकऑडर जलपण  
काढ यासाठ  हाड कर साहेबांनी दली होती. माई आपण यावेळेस होता आ ण आयु  
साहेबांना  िनमंञीत केल क  तु ह  या. आपण एवढे ४८ लाख पये जलपण साठ  खच 
करतो आ ण आयु  साहेब वत: आ यानंतर ते पाचच िमनीटात आप या समो न ते 
िनघून गेले कारण म छरच एवढे होते क  भयानक प र थती होती. यानंतर यांनी 
याच गांभीयपणा ओळखला आ ण यांनी सगळया अिधका-यांना बोलवून या यावरती 

लगेच कारवाई केली. या यानंतर २०१८-१९ आ ण २०२० ला माई असतील, संतोष 
कांबळे असतील भाग . २९ मधले, ३२ मधले, ३१ मधले सव नगरसेवक उप थत 
आहेत यांना माह ती आहे क  यावेळेस अजीबात म छरांचा ञास झाला नाह . परंतु 
आता जे आपण बजेट मांडलेल आहे या बजेटम ये माग या या यात ९६ लाखाच टडर 
काढल फ  जलपण  काढ यासाठ , ती जलपण  काढ यासाठ  जे टडर काढल, माईनी 
वत: पाहणी केली, आ ह  सगळयानी पाहणी केली . . २९, ३१, ३२ मधील सगळया 

नगरसेवकांनी या ठकाणी पाहणी केली. टडरची एवढ  अमौटं देवून सु दा जर एवढ 
म छर होत असतीलतर याच सभागृहाम ये मी बोललो होता क  तु ह  पुव िनयोजन 
करा तर  पण आपण जलपण  हाटव यात यश वी ठरलेलो नाह . या ठेकेदाराला आ ह  
बोलवून घेतल याला आ ह  चार दवसाची मुदत दली तर  पण तो पाला काढ यात 
यश वी नाह  झाला. काल आमची सव नगरसेवकांची िमट ंग झा या या नंतर रॉय 
सरांना  वचारला तो ठेकेदार कुठे आहेतर तो ठेकेदार मुंबईला बसलाय. नंतर आ ह  
जे पाला काढतात या कमचा-यांना वचार यानंतर प र थती अशी ल ात आली आयु  
साहेब काची हणून यांना तो पाला काढ याच टडर दलय यांना डसबरनंतर तीन 
मह याचा या ठेकेदारानी अजूनह  पगार दलेला नाह . तो माणुस अ रश: आज 
रडकंूड ला आला होता, सहा.आरो य िनर क भोसले साहेब आहेत यांना वचारलतर ते 
हणतात क  कामतर चालू आहे आ ह  याला माणस वाढवायला लावली, तो हणला 

माणस वाढवू शकत नाह  कारण आ रश: मा या बायकोच गंठण गहाण ठेवलय अस 
तो हणतो, मा याकडे जेवढे होते तेवढे दले  मग संबंिधत ठेकेदार बील देवू शकत 
नाह तर काय उपयोग आहे. पयावरण वभाग काय करतय, आपण आरो य वभागाकड 
ह  जबाबदार  दलीच नाह  पाह जे. पयावरण वभाग काय फ  टडर काढ यासाठ  आहे 
का. पयावरण वभाग हणजेच जलपण  आहे, जलपण  हा वषय पयावरणाचा आहे. 
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अस जर असलेतर पयावरण वभाग हा र  करावा आम या सवाची वनंती आहे क  
तु ह  हा जलपण चा वषय ता काळ माग  लावा तर याला बजेट दया नाह तर पुढ या 
वष  हा बजेटम ये वषय घेवू नका, मा.महापौर आपण वत: याकडे ल  दयाव एवढ च 
वनंती करतो, ध यवाद.  

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. गे या तीन चार तासापासून आपण 
बजेटवर चचा करतो. िनतीनजी लांडगे यांनी बजेट वाचल ५५७८ कोट  आरंभी या 
िश लकेसह आ ण पुढे २०२२ ला २.४३ कोट  िश लक राह तील अशा कारच बजेट   
िनतीनजीन या सभागृहात सादर केल. वकासन सांगीतल क  लोकशाह  आहे तोपयत 
सगळ आहे, लोकशाह न सगळयांना मत मांडायच आहे, मला वाटत शेवट या वष च 
भारतीय जनता पाट ला लोकशाह  आठवली कारण क  मागचे ती ह  बजेट जर पाह लेतर 
एका सेकंदात मंजूर झालेले बजेट आहे. मा.महापौरामुळे िन तच आज चार वषात 
सवाना आपआपल मत मांडायची या सभागृहात संधी िमळाली. हे बजेट सादर करत 
असताना भारतीय जनता पाट याच नगरसेवकांनी यात संद प असेल, पालांडेताई 
असतील आ ण वशेष हणजे मोरेताई या सवात िसनीअर आहेत यांनीच या चार 
वषात शहरात काय झाल आ ण काय चालल हे सांगीतल. येकजण आपआप या 
भागातून िनवडून येतो िनवडून आ यानंतर याला इथ आ यानंतर असं वाटत क  

माझे जे भागामधले  आहेत ते सुटावेत. स ाधा-यांना सु दा वाटत क  आपण 
शहरासाठ  काह तर  कराव हणून ते करत असतात. कुणी सागंीतल क  आ ह  सकाळ  
यायचो ते राञीच जायचो यानंतर यामुळे आमच डेड केशन होत यामुळ सगळा 
अ यास हायचा मला वाटत िनतीननी हे घे यासारख आहे. थायी म ये काम करत 
असताना येकालाच या कसोट म ये उतराव लागत. येकजणाची भावना असते क  
आपआप या भागात फंड घेवून जायचे आ ण या या भागातली काम करायची परंतु हे 
होत असताना माई, माझी वनंती असेल आप याला क  थायीने पण काह  उपसूचना 
द यात आज सु दा या ठकाणी सद य उपसूचना देतील. नामदेवराव आपणह  दुजाभाव 
क  नका ह  काह  कुणा या घरची काम नाह त, शेवटच वष आहे, येकाला वाटत क  
मा या भागात काम हाव यासाठ  तो आटापीटा करत असतो. संद पनी सांगीतल मी 
आण या तशाच उपसूचना या परंतु आपण सांगीतल क  तु हाला या या उपसूचना 
दयाय या आहेत या तुम या तुम या भागात या दया. परंतु आम याच भागात पैसे 
कमी पडत असताना परत आ ह  आम याच भागातून पैसे काढून हेड ओपन करायचे 
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तीथपयत ठक आहे पण तरतूद कशी करणार.  कुठतर  स ाधा-यांना पण एकञ बसाव 
लागेल, बाक चेह  सद य आहेत यांना कशा कारे फंडस िमळतील हे देखील पहाव 
लागेल. आज मी या भागात आहे तो ड भाग आहे. आपण जर येक भागाच 
बजेट पाह लतर सवात कमी बजेट हे ड भागाला दलेल आहे, फ  २५ कोट  पये. 
आता वकासभाऊनी सांगीतल क  तु ह  या च-होली भागात आ ण पहा कशा कारची 
डे हलपमट केलेली आहे. शहरा या एका बाजुला चंड मोठया माणात खच केला गेला 
आ ण दुस-या बाजुला आम याकड आ हांला िनधीसाठ  झगडाव लागल वेळ संगी 
रा यशासनाकड जाव लागल. आम या भागातले माग या पाच सात वषातले जर तु ह  
सगळे आकडे पाह लेतर मग ते ब ड ंग परमीशनचे काढा, टॅ सचे काढा, सगळे काढा 
सवात जा त माणात महापािलकेला महसूल कुणी दला असेलतर आम या भागाने 
दला आहे. मग तो जुना असेल कंवा नवीन असेल परंतु या माणात आम याकडे 
काम झाले नाह त. आ हांला संघष क न एक एक काम मंजूर क न याव लागल का 
क  या कारे आता सांगीतल क  आम या भागात फ  रा वाद  आहे हणून आ हांला 
िनधी िमळत नाह तर हा आरोप आ ह ह  क  शकतो परंतु फ  आरोप कर यापे ा 
या ठकाणी येवून संघष क न या भागात आ ह  देखील काह  माणात काम क  
शकलो. हे करत आसताना ड भागातली दोन गाव ह  माट िसट त जातात आ ण या 
माट िसट च काय झाल तेच तेच तेच तेच काढत बस यापे ा सभागृहाला ते सगळ 

ओपन िस े ट आहे. परंतु या गावाम ये हाजारो कोट चा िनधी आ ण राह ले या िनलख, 
वाकड, ताथवडे, पुनावळे हया गावाना संघष. हा देखील कुठेतर  वचार महापौरांनी आ ण 
आयु ांनी करावा अशी मी या ठकाणी वनंती करतो. आम या भागात आता 
अजीतरावानी सांगीतल क  यां या भागात एक मुलगा याला १६ कोट च इंजे शन 
लागत तसाच एक युवान कामठे आम या पुनावळे भागात आहे तर माई माझी देखील 
वनंती आहे क  अशा कारे यावेळेस आरो यासी िनगड त, लोकसहभागामधुन कती पैसे 
उभे क  शकतो. ते १५-२० कोट चे इंजे शन आहेत असं असताना आप याला जर 
महापािलका तरावर अशा सवसामा य कुटंूबात या मुलांना आपण मदत क  शकलोतर 
ह  देखील आप या शहरातील आ ण आप या भागातील नागर कांना िन तच मदत 
होईल. िश णमंडळावर बरेचसे सद य बोलले, आयु  साहेब तु ह  एकदा सगळया 
िश णमंडळा या शाळेत हजीट करा तु ह  जर या िश णमंडळात या शाळेतील मुल 
जर पाह लेतर िन तच मला असं वाटत क  या भागातील गोरगर ब, कामगार, 
झोपडप ट , चाळवजा ठकाणी राहणारे लोकांची मुल आहेत आ ण खरच या मुलांना 
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आप याला िश ण दल पाह जे, ह  पढ  घडवली पाह जे हेच आप या शहराच पुढ 
भ व य आहे. परंतु काय होत आज आपण पुढ या वष साठ  २२२ कोट चा िनधी ठेवला, 
माग या वष  कती होता यातला कती खच झाला हे तु हांला ३१ तारखेला कळेल क  
कती काम िश लक आहे. कारण क  वषभर कोरोनाच होता हणजे कोरोनाचा हेड 
सोडला क  मला वाटत नाह  सगळया हेडवर अखच त र कम िश लक असेल आ ण ती 
अखच त र कम जर आपण बसून यातली काह  िश लक र कम जर सव 
नगरसेवकांना या या भागा या माणात असेल कंवा कामा या माणात असेल ती 
जर आप या मा यमातून दली गेलीतर िन त सव नगरसेवकांना आ ण या सव 
शहरात या जनतेला याची मदत होइल. तुषार हंगेनी सांगीतल क  डांगण पीपीवरती 
करा, हाषलनी सांगीतल क  शाळा तु ह  िस बायोसीस सार या सं थेबरोबर टायअप 
करा. द लीत या सव शाळा आप या शहरातले स ाधार  आ ण आ ह , आ ह  आम या 
खचाने गेलो यां या बरोबर न हतो. या शाळा पाह यानंतर महापािलका कती 
चांग या कारे शाळा चालू शकते याच ते उदाहरण होत. आज तु ह  आम या भागात 
आलाततर एका एका शाळोत दोन-दोन, तीन-तीन हजार मलु आहेत आ ण शहरातील 
काह  भागाम ये महापािलके या शाळेत वदयाथ  नाह त तर हा वरोधाभास का. आपल 
काय झाल सवात जा त ाचार  कुठला वभाग तर िश णमंडळ असं आता हषल 
ढोरेनी पण सांगीतल, हणजे मी नाह  सांगत हे या ठकाणी सवप ीय नगरसेवक हे 
बोलतात, का बोलतात आपणह  कुठतर  खोलात जा कारण क  आपण बजेट देत 
असताना एका बाजुला आपण चंड मोठया माणात बजेट देतो आ ण दुस-या बाजुला 
आपण अ रश: या नागर कांना, लोकांना आ ण यां या ितनीधीना या ठकाणी संघष 
करावा लागतो. बजेट पु तकजर पाह ल असेलतर मी आकडे सांगणार नाह  सगळयानी 
ते सांगीतलेच आहे एका बाजुला सव जमा आ ण  दुस-या बाजुला सव खच हे होत 
असताना करसंकलन ९५० आ ण बांधकाम परवानगी ५२० कोट  जमा तु ह  आज गृह त 
धरलेली आहे. आज युनीटाईमकोड आला आहे आप याला माह त नाह  बांधकाम 
परवानगीच पुढे काय होणार या माणे आज आप याला जीएसट  यां याकडन येत 
होती या माणे बांधकाम परवानगीचे अध पैसे आप याला रा यशासनाला दयायचेत. 
हणजे आज आपण ५२५ कोट  गृह त ध न सगळे पुढचे ग णत माडंत असताना 

आप याला या गो ीचा कुठेतर  वचार करावा लागेल क  आज पुढ या येणा-या 
र कममे ये आप याला काह  र कम रा यशासनाला दयायची आहे. ती देत असताना 
यां याकडन आप याला काय िमळेलतर ववीध योजना शासना या पण आहेत या 
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देखील िसर अस होवून आपण सवानी शासनाकडन िमळवून घेत या पाह जेत. कारण क  
आज जसं अजीतभाऊनी सांिगतल येणार  र कम ह  शा तीकर जाता मुळ र कमेतून 
वजा झाला हा फ  िनणय आण यानंतर आज या ठकाणी लोकांनी ब-याचअंशी कर 
भरला आ ण आप याला दसतेच करसंकलनची कशा कारे जमा वाढली तस ह  वाढत 
असताना याची मुदत ३१ माच पयतच होती तर आपण देखील अप या मा यमातून, 
या ठकाणी आ ह  देखील आहोत आप याला रा यशासनाकडे पाठपुरावा करावा लागेल 
आ ण याची मुदत आप याला वाढून यावी लागेल. ती मुदत वाढवून घेतलीतर या 
नागर कांना आज टोटल भरता नाह  आला ते पुढ या काळात तो कर भरतील आ ण 
कुठतर  आज करसंकलनच देखील उ प न हे वाढेल कंवा लोक पैसे भरतील आ ण 
लोकांनाह  कुठतर  ते याजातून  दलासा िमळेल. साहेब, आज आपण सामा य शा ती 
ह   ७५ ट के माफ करतो आ ह  तु हांला पञह  दल होत आ ण सभागृहातले सव 
सद य सांगतील ती शा ती शंभर ट के आपण काह  कालावधीसाठ  माफ करावी. माई 
तो पण लोकांना ब-या ामणात दलासा िमळतो. महापौर हणून आपण देखील 
शासनाला सुचना करा यात. शासनाने शंभर ट के माफ केलीतर आज यावेळेस 

एखादा सवसामा य नागर क आप या बीलाची टॅ सची पावती घेवून येतो यावेळेस 
याला ते पण दसेल. मुळ करात देखील सामा य शा ती, वलंब आकार तो देखील 

जा त आहे यात आता आपण ७५ ट के सुट देतो, ती सु दा आपली ३१ तारखेला 
संपेल ती देखील आपण चालू ठेवावी आ ण तसं गरजू लोकांना आप याला ते शंभर 
ट के देता येईल याकड देखील आपण ल  दयाव. साहेब या महापािलकेत जुमला आहे 
तो जुमला कुठला आहेतर माट िसट , माटिसट नंतर काय आता तु ह  या यात हेडजर 
ओपन केले. माह ती तंञ ानला आपण ठेवलेत २ कोट  १५ लाख पये. संगणक 
देखभारल दु तीला आपण ठेवलेत १ कोट  ५५ लाख . संगणक खरेद  व सॉ टवेअर 
डे हलपमटला ठेवलेत तु ह  ८ कोट  . डेटा ऍडमीिन ेशनला ठेवलेत १ कोट  आ ण 
िसट  ा समीशन ऑफ सला ठेवलेत ५ कोट  . आ ण माट िसट ला ठेवलेत १०० 
कोट . हा एकंदर अ यास केलातर परत पोमण साहेब तु हांला हणतील क  माट 
िसट चा शेवटपयत मीच एमड  राह लो पाह जे. हे सगळ गोलगोल गोलगोल आहे ह  
आता तु हांला आकडेवार  दसते हे हजार कोट  पयत जातात. माट िसट न शहरात 
दोन हजार कोट  खच क न चार वषात काय झालले आहे हे आपण सगळे पाहतो 
आहोत. तु ह  जे अजे डयाम ये हणल होतना माट िसट त आ ह  हे क  माट 
िसट त ते क  मलातर वाटत माट िसट त फ  खच झाला. एका बाजूला माट िसट  
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आ ण एका बाजुला थाप य हे होत असताना आज हणजे भ व यात जर एक दोन 
ट के लोक जर कॅ सरनी गेलेना तर या माट िसट या धुळ ने गेलेली असतील 
हणजे चार वष झाले आ ह  धुळ त आहेत. कुठल एक काम मला दाखवा क जे आज 

पुण झाल आहे. हणजे आता कुठेतर  शेवट शेवट तु ह  धावपळ करणार आ ण पुढे 
सांगणार कोरोनामुळे डले झाल, या यामुळ डले झाल पण हे सगळ करत असताना 
आपण माट िसट या कामावर वत: एक  हजीट करा र याचे कामाचे हे शहराची 
कती वाट लागली बघा. आता स मननीयांनी सांगीतल क  होड जवर एवढ उ प न 
झाल, या यातून एवढ उ प न झाल.  साहेब, पुनावळेची घटना मी सांगतो तु ह  
वत: या यात ल  दया, पुनावळे या कॉनरला दिशले फॅमीली या जागेत होड ग उभ 

राह ल, भावा-बह णीत भांडण झाले. भावाला वाटल बह नीनी मा या पर पर जागा दली 
आ ण या ठकाणी होड ग उभ राह ल या याव न यां या पोलीस केस झा या 
महापािलकेकडे एकमेकाचे अज गेले ती जागा महापािलकेकडे हॅ डओ हर न हती या 
जागेच मालक ते होते आ ण या जागेत महापािलकेनी होड ग उभा केला अशा असं य 
केसेस या शहराम ये आहेत. माझी जागा, माझ फुटपाथ अजुन हॅ डओ हर नाह  केल 
आ ण ते पण महापािलकेच होड ग. हणजे आपण उ प न वाढ वत असताना शहरातील  
नागरांना यापासून ञास होणार नाह  याची पण काळजी आप याला यायची आहे. ती 
घेत असताना आपले चारदोन पये उ प न वाढव यासाठ  यांची भांडण आ हांला इथ 
आकाश िच ह वभागात जावून ती भांडण िमटवावी लागली. यांनी होड जचा अज दला 
हणून यांनी यां या घराचा अज दला. आमच होड ग काढा याचह  काढा पण यानी 

होड ग दलेला न हता. महापािलकेनी पर पर या या जागेवर टडर काढून होड ग 
लावलेला होता. महापािलके या मालम ेत तु ह  होड ज लावाना या याब ल कुणाचीच 
अडचण नाह . आम या इथ असंच झाल एका चौकाम ये िस नल आ ण िस नल या 
बाहेर जातो होड ज, महापािलकेचे उ प न वाढवत असताना आप याला नागर कांचा 
देखील वचार करावा लागेल. यां या घरात भांडण होत असतीलतर ते दुदव आहे. एका 
बाजुला आपण २२०० ते २३०० कोट च टडर केलेल आहे. या बजेटम येच तु ह  बघा 
गुंतवणुक वर ल याज व इतर  १९३ कोट , दरवष  आप याला ठेवीवर २००-२०० कोट  
घेतात असं असताना आप या शहरात या नागर कां या मालम ेत अती मण करणं हे 
महापािलकेला शोभत नाह . महापािलका सारखी सं था या शहरात या नागर कांच 
व त हणून काम करते या नागर कानंा सव सु वधा देतात यानीच अशा कारे काम 
करायच. कुठतर  उ प न वाढ वत असताना या शहरातील नागर कांना ञास होणार नाह  
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या याकड देखील आपण ल  दया. आज मा या हातात एक जाह रनामा आहे. हा 
जाह रनामा पाच वषात भारतीय जनतापाट  स ेत आल या दवशी यांनी शहरात या 
नागर कांसमोर मांडला होता. या यातले खुप मु े आहेत पण यात या काह  मु ांवर 
आपण चचा क . शहराला सव ठकाणी पुरेसा पाणीपुरवठा, टँकरमु  शहर करणार. 
हणजे पाच वषात तु हांला दसत नाह , पाणी वाढवणार पवना धरणाचा वलंत  

होता परंतु या ावर देखील िसर असली कुणी पाह लेल नाह . आता आं  आ ण 
भामा-आसखेडमधुन पाणी मंजुर झाल. आपण पाणी रसायकलींगला माग या जीबी 
म ये मंजूर  दली. हे सगळ येत असताना चार वषतर गेलेना आता पुढ या एक वषात 
हे सव पुण होणार का. मागील चार वषात आ ह  खुप व न पाह ली. मलातर खुप वेळा 
असं वाटायच क  चला आप या भागातील सोसायट वाले आप याला कुठेतर  अिभनंदन 
करतील क  आमचे टँकर बंद झाले हणून. पु याला सोसस भरपूर आहेत तेथे 
वेगवेगळया धरणातून पाणी येते पण आपण एवढया वष पवनावर अवलंबून होतो आ ण 
आता भामा-आसखेडच पाणी आपण घेतोय. माई, आप या भागात पण काय प र थती 
आहे पा याची हणजे अ रश: वाकडपासून सांगवी पयत गेलना तर एकच आप याकडे 
फ ेशन ला ट आहे तो से टर २३ ला मी चार वषापासून सांगतो आ ण आजह  
सांगतो क  आजून एक वॉटर फ ेशन ला ट करा पुनावळे या भागात, आ ण 
शहरात या दोन भागात चांग या कारे पाणी येईल. आता एका बाजुला आपण हंजवड , 
मान आजुबाजूची सगळे गाव ग हूंजे पयत यायच हणतो. एकतर आम या भागाला 
पा याची आज अडचण आहे आ ण काह  माणात ह  अडचण कमी झाली. ती कशी 
कमी झालीतर लोकली जे ड यूशन आहे या यात यव थीत िनयोजन झाल, काह  
माणात तुमचे िलकेजेस कमी झाले हणून ते पाणी कमी झाल. परंतु पा याची जी 

अडचण चार वषापुव  होती ती आज तशीच आहे. या यावर कुठ याह  कारे आपण 
मात क  शकलो नाह  का नाह  मग याच पण कुठतर  आ मपर ण सव स ाधा-यांनी 
केल पाह जे आ ण आपण सवानीच केल पाह जे. शेवट  येकाला याला सामोर जायच 
आहे, आज गृहिनमाण सोसायटयाच चाळ स चाळ स, प नास प नास लाख वषाचे 
टँकर या पा यावर जातात. पण याची एसट पी चालू आहे, जे खुप चांग या कारे काम 
करतात अशा ठकाणी काह तर  सवलती या बजेटम ये दयायला पाह जे होते, का  नाह  
द या आपण या. आता कुणीतर  सांगीतल यांचे सोलर आहेत, जे ीन ब ड ंगचे 
सगळे नॉ स फॉलो करतात, काह  माणात आपण टॅ सम ये सवलत देतो यात कती 
सोसायटया येतात, कुठतर  पाणी बील असेल, कुठतर  टॅ सच बील असेल या सगळया 
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गो ीम ये जर सवलत दलीतर िन तच चांग या कारच काम होईल या लोकांना 
मो ट हेशन िमळेल. मला वाटत या दवशीच ढाकणे साहेब हणले क  सव सोसायटयांना 
हजीट करायची आहे आ ण यांचे एसट पी चालू आहेत का नाह  ते पहायचे आहेत. 
रसायकलींग पा याचा जर युज झालातर या सोसायटयांम ये जे गाडन आहेत ते गाडन 
उपयोगात येतील. मी मागे पण सीएसआरमधुन हणल होत क  जेवढे नाले, आता शडगे 
ताईनी सांगीतल नद चे नाले आ ण ना याचे गटर झालते. हणजे या प दतीने ते 
नद मधल पाणी अ व छ आहे या यामुळे ह  जलपण  येते, या यामुळेच बाक  सगळे 
आजार होतात. मुळानगरला कुणाला फोन केलाना तर याला सं याकाळच घरातून बाहेर 
िनघता येत नाह  एवढया मोठया माणात या ठकाणी  ढास आहेत. हषलने सांगीतला 
२०१७ पासूनचा याचा सगळा वास आता तेच ते सांगण चुक च आहे परंतु आपण 
शहरा या साडेपाच ते सहा हजार कोट या बजेटवर बोलतो. हे बजेट खच होणार आहे 
याचा उपयोग सवसामा य नागर कांना झाला पाह जे. आज सांगवी सार या पर सरातला 
कंवा आम या गावठाणातला माणूस जर तो जलपण ने परेशान असेल आ ण तो घरातून 
बाहेर िनघत नाह  कातर डास आहेत ह  अव था आहे साहेब, जु या सांगवीतजर गेले 
तर मी कालच दोन तीन मीञाशी बोललो बाहेरच िनघु शकत नाह त दादा एवढे डास 
आहेत, अशा कारे जर नागर कां या भावना असतीलतर कुठतर  या जलपण वर 
परमन ट सो यशुन हे सु दा कुठे या बजेटम ये दसत नाह . तर  मी चार वषापासून 
हणलो होतो क  आपण येक ना याला एसट पी लावू शेवट  आज आ ह  अशा 

या यावर आलो क  तो एसट पी आ ह  सीएसआरमधुन घेतो, ऍटली ट तोतर  योग 
क न पाहू. आपले जेवढे ेनेज आहेत आता या प दती या एका ेनेजम ये आपला 
पावसाळ  नाला आहे पण या याम ये ेनेज येते आपले लोक दोन मह यापासून या 
ना याम ये कुणी ेनेज सोडले हे शोधतात. एका बाजुला या एसट पीची एकदम वाईट 
अव था आहे. मी कतीतर  वेळा यांना सांिगतल क  वाकडगावठाण या जर तु ह  
ना यात आलेतर या ठकाणी ेनेज कंवा तुमच पंपींग टेशन बंद होत आम या इथन 
पंपींग क न आपण िनलखला जाव लागल. अिधकार  तर काम करतात पण मला 
या यातल हेड कुठ दसल नाह . मध या कुठतर  एका बॅचम ये कुठतर  एखादा 

एसट पी आला पाह जे. आप याकडे व वध क सलटंट काम करतात ते करत असताना 
यांनी तु हांला सुचवल पाह जेना क  आज या भागात कमी पडतो, या भागात आता 

लोढ संपलाय. या ठकाणी आप याला काह तर  नवीन यव था करावी लागेल. या माणे 
अजीतने सांगीतल, से ेशन मोठया माणात वाढणार आहे, हट कल कती जायच 
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या यात काह  नॉ स आहेत या प दतीने येकजण जर हट कल गेलातर जु या 
सोसायटयाजर रडे हलपमट के या आ ण या प दतीने जर डे हलपमट झालतर पुव  
केलेल इ चर सव आप याला बदलाव लागेल. एका बाजुला आपण िसमट रोड 
करतो आ ण दुस-या बाजुला तु ह  हट कल केलतर तुमचे ेनेज, पाणी या या लाईन 
तुम या येतात यावरती तु ह  कती स टेन करणार आहेत. मैला तु ह  पंपींग क न 
तो लोपने तुम या मैलाशु द करण क ावर नेणार आहे साहेब, हे सव करत असताना 
याचा कुठह  उ लेख या बजेटवर दसत नाह . एवढया चंड मोठया माणात गाडन 

आहे वषभर याचा वापर झाला नाह . साध आम या पुनावळेच एक उदाहरण आहे 
अमृत योजनेत आपण एक गाडन केल, पुण झाल आहे ते. ते होत असताना माग या 
आठवडयात इंगळे साहेब आ ण मी हजीटला गेलो, साहेब दड कोटच या ठकाणी टडर 
काढल होतं वॉलकंप ड करायच या ठकाणी गे यानंतर पाह ल वीस लाख सु दा खच 
झालेले नाह त आ ण ती वॉलकंपौड अ रश: घाणेरड  केलेली आहे. हणजे कोरोना 
काळात जर या ठकाणी अिधकार  ल  ायला नाह त, कुणी ल  ायला नाह  
या ठकाणी अशा माणात अिधका-यांनी वागाव कुठतर  यांनी पण या शहराचा 

जबाबदार नागर क हणून वागल पाह जे. सवजण बजेटवर बोललेत सवानीच आकडे 
सांगीतले आहेत मी यावर जाणार नाह  पण हंजवड  आयट पाक येथील सावजनीक 
वाहतूक यव था स म करणार. हंजवड  ते चाकण मे ो करणार. हे पण एक आ ासन 
भारतीय जनता पाट च होत याच काय झाल. आम या भागात तु ह  आज जर  आलातर 
पाच वषापासून तो ीज मी फॉलोअप करतो, जगताप डेअर  ते हंजवड  है ाबाद या 
धरतीवर तो ीज झाला पाह जे. तस मी दहा वषापासून या या फॉलोअप म ये आहे. 
दोन तीन मह यापुव  मु यमंञी साहेबांना देखील ते पञ दलेली आहेत. परंतु आता 
टाटाने पण ठरवलेल आहे क  आ ह  जो ीज केला याच फायना शअल गणीत सव 
बीघडून जाईल तु ह  या ठकाणी तो ीज केलातर. मा.महापौर आपण भूजबळ चौका 
आलो आ ण हायवेनी बालेवाड वर  गेलो आ ण या ठकाणाहून ती मे ो पु यात गेली 
तीचा काय उपयोग आहे. तु ह  जर टॅचमट पाह लातर सौदागर, िनलख, वाकड, 
राहटणीचा काह  भाग, सांगवीचा काह  भाग हणजे या भागातील नागर कांना काह  
उपयोग होणार आहे का. यासाठ  आ ह  या ीजची संक पना मांडलेली आहे आता 
नवीन एक आपण बालेवाड व न ीज आणून जगताप डेअर वर जॉ ट केला. या रोडची 
ॅ फक पाह लीतर आज फ  आयट  बंद आहे हणून या ठकाणी वषभरात काह  नाह . 

नाह तर हंजवड ला दोन कलो मीटर आप याला पंधरा िमनीटात जायच कंवा अ या 
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तासात जायच तर  आपण पोहचत न हतो कंवा सं याकाळ  हंजवड तून िनघालोतर 
वाकडला सु दा पोहचत न हतो आ ण या ठकाणी सव आयट  जनीअर राहतात. 
आपण जर बालेवाड चे जर लॅटचे कॉ ट ंग पाह लेतर एकह  दड आ ण दोन कोट या 
खाली लॅट नाह  अस असताना मे ो तीकडन गेली आ ण कुठला सौदागर, वाकडचा 
माणुस भूजबळ चौकात येणार आ ण अ या कलो मीटर साठ  या मे ोत बसणार. परंतु 
हे देखील आ ासन पुण क  शकलो  नाह त. आपण या भुजबळ चौकातन हयाच टडर 
काढल आ ह  शेतक-यांना क हे स करत करत त पुण करत आलोय. हे ट ड आरचे 
रेटजर खाली आलेतर तुमचे दडशे कोट त भूसंपादनाचे होणार काय, काह  नाह  होणार. 
दुस-या बाजुला तु ह  हणताय वाटाघाट  कराय या नाह त. पण तु ह  जर येक केस 
भूसंपादन करायला गेलेतर दोन दोन, चार चार वष लागतील तु हांला एक एक रोड 
भूसंपादन करायला. अस असताना तु ह  कस काय काम करणार. या दडशे कोट त 
आ ह  टॅ ड ंगला उपसूचना द या, आता उपसूचना द यानंतर लोकां याच कामा या 
द या कंवा चालू कामा या द या याला कुठ पैसे कमी पडतील अस असताना या 
दडशे कोट त भूसंपादन काह च होणार नाह  यासाठ च मी आप याला हणल क  
आपण आ ण महापौर तु हांला सवाना ३१ तारखेला बसाव लागेल अिधका-यांना घेवून 
क  अखच त र कम कती आ ण ती कुठ वळवायची. यासाठ  काय वशेष ो ह जन 
करायच ते देखील कराव लागेल नाह तर याचा काह च उपयोग होणार नाह . यानंतर 
तु ह  अनिधकृत बांधकामाचा  सोडवणार हा तर  वलंतच आहे मला वाटत काल 
परवा सांगवीम ये फार मोठया माणावर कारवाई झाली. अजून एक आ ासन या 
जाह रना याम ये आहे शहरात पोलीस मु यालय करणे, तु ह  पोलीस मु यालय केल 
पण हे मु यालय करत असताना आता एक उपसूचना दली, आम या भागाम ये आज 
पोलीस चौक ची र वायरमट आहे पोलीसांच देखील पञ आल आहे क  पुनावळ, ताथवडे 
या ठकाणी चौक  पाह जे. या ठकाणी आपण ब-याचशा जागा आयटूआर या 
मा यमातून ता यात घेत यात याची एक उपसूचना आज आ ह  दली क  या ठकाणी 
एखाद पोलीस टेशन रहाव आ ण एक उपआयु  ले हलच कायालय हाव. अशा गो ीना 
देखील आपण ाधा य दलतर िन तच कायदा व सु यव थेचा  आहे. आज आपणा 
सवाना या गो ी जाणवत नाह  क  जवळ जवळ एक वष झाल तु ह  जर हंजवड  
प रसरात गेलेतर या ठकाणी हॉटेल खाली आहेत, पीजी खाली आहे या ठकाणचा 
पे ोलपंपवाला हणतो क  बीझनेस नाह , हॉटेलवाला हणतो क  बझनेस नाह . हणजे 
या ठकाणी आज तु हांला जे ॅ फक दसते ते दोन तीन ट के सु दा नाह  जो याचा 
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ऍ यअल लो आहे. पण एकदा जर आपण कोरोनातून बाहेर पडलोतर या ठकाणी 
या माणात लो वाढणार आहे यावेळेस आपण काय करणार. ते करत असताना 

र यानी जर झाड तोडत असताना आज आ ह  हंजवड ला अजूनह  ए सेस तयार केला 
वाकडकर व तीव न तोह  सु  झाला. एक जमदाडे व तीतून केला आ ण एक भूमकर 
व तीतून केला मला वाटते याचह  काम पुण वास येतय हणजे हे सगळ करत 
असताना आप याला हायवे या खाली येणारे दोनच सोस आहेत. एक भूजबळ चौक, एक 
भुमकर चौक, ताथवडे आ ण पुनावळे. ताथवडेतून बाहेर यायच असेलतर या ठकाणी 
मोठ  गाड  जात नाह  आज तीथ आपण उभा राह लोतर एक एक, दोन दोन तास 
जातात आप याला सांगाव लागत क  महापािलकेचे वॉडन या ठकाणी पाठवा अस 
असताना या भागात या या सम या आहेत मी गडकर  साहेबांना पण याच पञ दलं, 
उदया सकाळ  साडे दहाला यांनी याची िमट ंग पण लावली. हे होत असताना आयु  
साहेब आप याला पण या ठकाणी फंडची िनम ती करावी लागेल. आपला बारा मीटर 
आ ण यांचा साडेसात मीटर रोड जर आपण डे हलप केलातर नवीन मुंबईपे ा सुरेख 
होईल. पण आयु  साहेब आप याला यां याशी बोलाव लागेल क  यांचा साडेसात 
मीटर यांनी डे हलप करावा कंवा तो आप याकड दयावा कारण आप या भागाकडच 
क सलटंटकड आपल सगळ ॉ ग तयार आहे परत भूसंपादनाचा  येणार आहे. 
यावेळेस भूसंपादन नाह  हणून या रोडच काम थांबव यात आलेल आहे. परंतु 
याबाबत एकह  असा शेतकर  नाह  क  दोन आ ण पाच गुंठयाची जागा आहे आ ण तो 
या ठकाणी पैसे मागायला येइल. या ठकाणी कुठे कुठे लॉट आहेत. स र ते ऐंशी 

ट के लोक आजह  तयार आहेत पण कुठेतर  आप याला पुढे याव लागेल. आज 
बीआरट या मा यमातून याची देखील एक उपसूचना आपण दलेली आहे ती 
टॅ ड ंगला पण दली होती या गो ीकड आप याला कषान पहाव लागेल. 
वकासरावांनी सांगीतल क  आ ह  दड हजार कोट चे काम या भागात केली, तशी 
हण याची वेळ आम या भागावर पण आली पाह जे कारण आम या भागातून कले शन 

पाह लतर मग तु ह  करसंकलनच पहा, ब ड ंग परमीशनच पहा तर िसट या तुलनेनी 
सवात जा त आहे. परंतु तु हाआ हांला वचार करताना संपुण िसट  हणून वचार 
करावा लागणार आहे एक पट युलर भाग हणून वचार क न चालणार नाह . 
पा या या सम या असतील, र या या सम या असतीलतर या सगळया न याने 
समा व  असले या गावाना देखील आप याला िसर असली पहाव लागेल. हे बजेट जर 
पाह लतर शासनाच बजेट वाटत या यात नवीन आ ण ऍ ॅ शन असं काह च नाह . 
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मला वाटत संभाजी महाराज हे तुमच आमच सवाच दैवत आहे आ ण या पुतळयाच 
काम आज पुण होत आल आहे मला वाटत कुणीतर  सांगीतल क  या याकडे ल  दया 
परंतु मला वाटत पं याह र ट के ते काम झालेल आहे यासाठ  पैसे कमी पडणार 
नाह त, यासाठ  कोणी वरोध करणार नाह . मह ला व बालक याण यासाठ  सु दा 
चांगली तरतूद ठेवलेली आहे तसेच नागरव ती वभागालाह  चांगली तरतूद आहे. मला 
वाटत माग यावष  ४१ कोट  होते आता ५७ कोट  केले आहेत आ ण मह ला व 
बालक याणला ४७ कोट  होते ते आता ५३ कोट  केलेत. मला वाटत सवात जा त वेळ 
जर आता कोण बोलल असेलतर मंगलाताईच बोल यात आ ण सव मह ला बोल यात. 
माई आपण या दो ह  वभागाकडे पाहताना यात आणखी काय नवनवीन करता येईल 
या याकड आपण ल  दयाव. या शहरात आशा देखील काह  ये  नागर क मह ला 
आहेत यासाठ  देखील बजेटम ये आप याला कशी तरतूद करता येईल ते पहाव. मला 
वाटत म ये सु म कोटाने देखील ऑडर दलेली आहे आ ण क सरकारने देखील 
या यात ल  घातल होतं क  जी मुल मुली आप या आई वड लांना सांभाळत नाह त 
कंवा यां याकड खरच काह  नाह  आ ण जे भाडया या घरात राहतात अशा गरजुना 
जर आप याला मदत करता आलीतर यात देखील आपण ल  घालाव आ ण तशी 
देखील बजेटम ये एक ो ह जन ठेवावी. कारण क  घरातील जर मह ला सा र आ ण 
स म असेलतर िन तच घरातील पुढची पढ  देखील चांगली घडेल तर  मह लांसाठ  
आप याला ववीध योजना कशा करता येतील हे पहाव. याच एक उदाहरण देईल 
आम या भागात पोलीस एक मह लांसाठ  उप म राबवतात. चांग या ेञात पुढे 
गेले या मह लांना ते दरवष  बोलवतात. माई माझी देखील आप याला वनंती आहे क  
अशा कारच एक मोठ क हे शन आपण दरवष  घेतल आ ण भारत देशात नाह तर 
जगात पण या या मह ला उ च ले हलला काम करतात आ ण यांचा आदश या 
समाजा समोर आहे अशा मह लाना जर आपण बोलवलतर मला वाटत आपण दरवष  
मोठ  भीमथड  आ ण पवनाथड  याञा आपण घेतो या घेत असताना या यात जर अशा 
गो ींचा अंतभाव केलातर या जगात या आदश मह ला आप या शहरात आण यातर 
िन तच यांना देखील मदत होईल आ ण या महानगरपािलके या शाळेत या मुली 
िशकतात या याकडे आप याला ल  दयायला लागेल. मुलींना आथ क मदत कशी करता 
येईल या यासाठ  सु दा आपण आप या बजेटम ये एक ो ह जन क न पाहाव. कारण 
क  हे शहराच यचूर आहे हे जर स म झाले यांना चांग या सुखसु वधा िमळा यातर 
िन त भ व यात तुमची कायदा व सु यव था सुधार यास देखील मदत होइल. माल 
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वाटत क  घोडेकर ताईनी झोपडपटयांचा एक वषय घेतला येकाला वाटत आपल शहर 
हे झोपडप ट वरह त हाव आ ण झोपडप ट वरह तच राह ल या कोनातून काह  
य  झाला पण या प दतीने तो य  हायला पाह जे होता तो झाला नाह . जस 

आता परवा या ठकाणी गांधनीगरचा वषय आला, गांधीनगर झोपडप ट ला कोणाचाच 
वरोध न हता. पंत धान आवास योजनेची देखील तु हांला मदत घेता आली असती 
परंतु कुठेतर  शंकेला जागा कारण क  आपली जी एक इमेज झाली माग या चार वषात 
क  आ हांला सवात जा त इ े ट आहे ठेके काढ यात, आ हांला सवात जा त इ े ट 
आहे ठरावीक लोकांना पैसे िमळवून दे यात या यामुळ या शहरातले नागर क असतील 
कंवा आ ह  सगळे असतील यके जण चांग या गो ीकडे पाहताना पण शंकेनी पाहतो 
या यामुळ अशी शंका भ व यात िनमाण होणार नाह  असा जर आपण सवानी य  

केलातर िन तच झोपडप ट  वरह त शहर कर यात देखील आपण स म होवू परंतु हे 
सगळ करत असताना शासक य कायालय या शहरात नवनवीन यतात, आम या वॉडात 
तर अशी प र थती आहे क  एकह  महापािलकेची मालम ा नाह  क  जी आ हांला 
पो टाला देता येईल, ववीध कायालयाला देता येईल. आज भूमी जंदगीकड सवात जा त 
वत: या मालक ची िमळकत आहे. जर आपण याच  नीट िनयोजन केलतर अतीशय 

चांग या कारे याच भाड महापािलकेला चालू होईल. परंतु वषानुवष या तशाच 
पडले या मालम ा आहेत या याकड ल  दयायला कुणाला वेळ नाह , कुणी पाहत नाह  
याच देखील या बजेटम ये कुठ याह  कारच वेगळेपण जाणवत नाह . शहरात 

सावजिनक ठकाणी व छतागृह उभारणे हे देखील एक आ ासन या जाह रना यातल 
आहे. तु ह  सं याकाळ  जर हंजवड  रोडला उभे राह लेतर कंवा बॉ बे पुणे रोडला जर  
थांबले क  या कामाव न मह ला येतात यांची घर  जायला जी लगबग होती ती 
पाह यासारखी असते. कुणीजर यां याशी हतगुज केल तर ते सांगतील अ रश: यांचे 
मेल येतात क  काह तर  करा या भागाम ये एखाद व छतागृह उभा करा. अशा कारे 
ठरावीक अंतरावर मग ते आम या भागात असतील कंवा इकड असतील. आ ह  दोन 
कर यात स सेस झालो एक सीएसआर मधुन केल आ ण एक बालेवाड त आप या 
महापािलके या मा यमातून केलं. हे सव करत असताना आपण ठरावीक अंतरावर 
व छतागृह असावीत.  आज द लीम ये जर आपण गेलोतर कोप-या कोप-यावर माट 

िसट तून ते उभा केलेत या प दतीने ते मे टेन करतात या यावर जाह रातीह  के या 
या जाह रातीतून तीथ या लोकल महापािलकेला उ प न आहे अशा कोनातून जर  

तु ह  या याकडे पाह लतर  तुमच भारतीय जनता पाट च एक आ ासन जाह रना यात 
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दलेल आहे ते देखील पुण होईल. र याचे सुयो य िनयोजन क न मह वाचे चौक 
िसं नल  करणार  असं देखील एक आ ासन होतं. मग याचा अथ असातर होत नाह  
क  येक ठकाणी सबवे करायचा कंवा लाय ओ हर करायचा.  मी काल एक 
ेझे टेशन पाह ल द लीम ये माट िसट च काम आहे ते यांनी या यंञणेतच िस नल 

लावला आ ण ती यंञणा िस नल ऍटोमॅट क मॉनीटर करते. र याला ॅ फक कती आहे 
आ ण या र यावर कती गाडया उर या आहेत या यावर तो िस नल ऍटोमॅट क 
पाडतो. आता आपण काय करतो आपण तो िस नल सेट करतो. तो िस नल सेट करता 
एक चार सेकंदाचा पाह जे, एक न वद सेकंदाचा पाह जे परंतु ती यंञणा जर आपण 
पाह लीतर या यंञणेत या गाडया िनघा यातर या िसं नलला कती गाडया आ यात 
या गाडयां माणे ती िस नल यंञणा काम करते अशा देखील गो ींचा आपण वचार 

करावा नाह तर आता काय होत मी सांगवीतून िनघालो डांगे चौकापयत आलोतर बारा 
ीज आहेत. पह ला ीज सांगवी फाटयाचा, दुसरा र क चौकात, तीसरा वाकड 

फाटयावर, चौथा साई चौकात, पाचा पाथ ट, सहावा काळेवाड  फाटा, सातवा सोळा 
नंबर, आठवा थेरगाव, नंतर डांगे चौक तु ह  यावेळेस लायओवहर ीज केला 
असताना पुण यावेळेस तु ह  पैसे वाचवले आ ण ीज केले हणजे काय होत आपण 
िनघोलो मला अडचण आली वाटल क  इथ ीज केला पाह जे क , ीज. तुमचे 
क सलटंट काय करतात यावेळेस ते बेसीक लॅन करत होते यावेळेस यांनी या गो ी 
का लॅन के या नाह त. तसच इन हस ट च यावेळेस २२० कोट च काम होत ते ७० 
कोट त होत हणून तो ीज बांधला तो तु हांला दहा वषानी पाडावा लागला. 
महापािलकेची आथ क यव था एकदम चांगली आहे हणून कुठेतर  पाहताना या 
गो ीकड ठेके काढायचे यातन काह  होईल असं न पाहता बेसीक लॅन पाह जे क  पुढ 
दहा, वीस, चाळ स वष काह ह  कराव लागणार नाह  पाह जे अशा नजरेतून आयु  साहेब 
आपण शहराकड पहाव आपण नवीन आहात यामुळ ब-याच लोकांनी सांगीतल क  असं 
केल पाह जे, तस केल पाह जे पण माझी पण एक आपणाला वनंती आहे क  िन तच 
हे शहर िम स आहे हणजे गाव आ ण शहर आ हांला जर वचारलतर आ ह  आजह  
गाव हणतो पण बाहे न माणुस आ यानंतर तो हणतो अतीशय डे हलप शहर आहे. 
महापािलकेचा इितहास पाह लातर िन तच हजनर  काम केल. आ ह  परवा दवशी 
वा यायला वायसीएमला गेलो, नेहमीच जातो. ते तु ह  या काळात जर  बांधलतर  

आज याची कपॅिसट  बघा, या काळात रामकृ ण मोरे सरांना ते हजन होतं. यानंतर 
पवार साहेबांनी काम केल, दादांनी काम केलं. दादांनी या प दतीने शहर यां या हातात 
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सोडल होत या शहराला फ  िश त लावली असतीना, ॅ फक से स जर  लावला 
असताना तर  लोकांनी डो यावर घेतल असत स ाधा-यांना परंतु आ ह  बजेट 
फुगव यातच म न झालो. बजेटवर तीन वाज यापासून आपण सगळेच बोलतोय तर  
िनतीनजीन े हे जे ५२३२.५७ कोट  इतक  र कम जमा होईल अस गृह त ध न 
५५८८.७८ कोट  आरंभी या िश लकेसह असं एकूण ५५८६.३५ कोट  आ ण वषभरानंतर 
या याम ये २.४३ कोट  िश लक राहतील अशा कारच बजेट केल, याला माई 

िन तच मा यता देतील पण माई याला मा यता देत असताना या सभागहृात यांनी 
पोटतीडक ने आपआप या भागातले काह   सांिगतले असतील काह  उपसूचना 
असतील या नागर कां याच आहेत या ठकाणी सवजण आलेले आहेत येकाला वाटत 
आपआप या भागातील काम हावीत इले शनच वष आहे असं होत असताना कुठेह  
काटछाट न करता आपण सारासार सव गो ींचा वचार क न या बजेटला मा यता 
दयावी, मला वाटत आज फ  चचा होईल आ ण दोन तीन दवसानंतर उपसूचना 
तपास यानंतर याला मा यता होईल हे तपासत असताना आयु  साहेब आपणह  
गांभीयाने या बजेटम ये ल  दयाव. हे आकडे सवानीच वाचलेले आहेत इकडे जमा, 
तीकडे खच मी या यात न जाता मी मा.महापौरांना वनंती करतो क  आपण हे सव 
करत असताना सवा या सुचना ल ात या यात, ध यवाद.   

मा.बापू उफ शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. आताच आपण ५५८८ कोट च 
या वषाच बजेट आमचे अ य  आदरनीय िनतीनजी लांडगे यांनी आप या सभागृहासमोर 
सादर केलेल आहे. मा.महापौर साहेब, खरतर येक नगरसेवकांनी या येक वषयावर 
चचा केलेली आहे. या सभागृहात २०१२ पासून ते २०२१ पयत नद सूधार क प 
या यावर कुठलीह  आतापयत चचा झाली नाह . गे या आठवष आपण नद सुधार 
क पावरती इ हायरमटची परवानगी आणली असतीतर बजेटम ये आपण कमान 

दोनतीनशे कोट पये केले असते. आप या महानगरपािलकेचे २५ ट के, रा यसरकारचे 
२५ ट के आ ण क सरकारचे ५० ट के हे करणे गरजेचे आहे. आतापयत येक 
नगरसेवक आप या भागाम ये काम करत असताना बजेटवरती बोलतो आहे बजेटवर 
बोलत असताना आप या अडचणी सांगीत या हणजे नद म ये हायिसंथ वाढलय, 
म छरांचा ञास या सगळया पासून जर मु  हायच असेलना या शहरात या या नदया 
आहेत इं ायणी आ ण पवना या यावरती या सभागृहात चचा करत असताना खुप जण 
बोलले. आयु  साहेब आपण ब-याच ठकाणी चांगल काम केलेल आहे, आपण टेट 
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ग हमटम ये काम केल, अनेक वषयावरती चांगल काम केल पण माझ एक सांगण 
आहे आपण सवात थम नद सुधार क प हाताम ये या, कारण या क पािशवाय 
शहरात या लौक कात, चांग या स दयात भर पडणार नाह . इ हायरमटची परवानगी, 
वारंवार या याम ये आपण ञुट  सबमीट क नह  कुलकण  साहेब काय काम करतात हे 
आजपयत आ हांलाह  माह ती नाह . आतापयत या बजेटम ये दहा ते बारा कोट  पयाचे 
इं ायणी आ ण पवना नद साठ  काम चालल आहे. तर  या यावरती आपण ामु याने 
जा त ल   दयाव. दुसर हणजे आपण माट िसट  हणतो पण माट िसट  काह तर  
ह या पद वाटत याच कारण काय, माट िसट  चांग या कारे आ ह  स ाधा-यांनी 
आणली. पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर हा भाग आ दचाच आहे पण बाक या येक 
भागात आ ह  दयायचा य  केला. या याम ये तुमच शासन वारंवार आ ह  सांगून 
सु दा काह  यां याम ये फरक पडत नाह . शासनामुळे आमची नाच क  झालेली आहे. 
आ ह  वारंवार सांगीतल क  तुमचे कॉ ॅ टर असतील, संबंिधत डे युट  असतील, तुमचे 
जे.ई. असतील, तुमचे ए झ युट ह असतील, तुमचे िसट  जनीअर असतील हे लोक 
काय करतात. येक वेळ  आ ह  तु हांला त ार  सांगतो या यातन तु ह  मला 
सांगीतल क  आठ दवसात मी तुम याकड िन त पाहतो साहेब, या यात काह च 
फरक झालेला नाह . तर  साहेब, तु ह  माट िसट त ल  घाला. काह  नगरसेवक बोलले 
क  माट िसट त ठक ठकाणी र ते खोदून ठेवलेत, ेनेज िस ट म नाह , वॉटर िस ट म 
नीट नाह . याला सव वी जबाबदार माट कंपनी आहे आ ह  वारंवार यांना त ार  
सांगतो. शहरातला डाटा इतका वाढवला या याम ये तु ह  जर गुगलव न आपल शहर 
पाह लना तर िनळिनळ शहर दसत िनळ, कातर नुसता पञाच आहे कुणीह  उठत आ ण 
कुठह  पञाशेड करतो मग या यातन माट शहर क न काह च होणार नाह . हणजे 
माट शहर फ  आपल कागदावरती राह ल, तु ह  कुठलाह  रोड या हणजे तु ह  

वाकड रोड या, तु ह  नािशक फाटा ते वाकड, हंजवड पयत बघा सगळयात जा त 
बकालपणा या रोडला आहे दुसरे कुठलेह  शहरातले तु ह  रोड या. आपण दरवष  
साडेपाच हजार कोट च बजेट या यावरती खच करतो या यातले एक ते दड कोट  
क सलटंटवरती खच करतो. आपले क सलटंट यके ठकाणी हणजे टॅ ड ंग 
किमट म ये सात ते आठ क सलटंटचेच वषय असतात. या कामासाठ  क सलटंट या, 
या कामासाठ  क सलटंट या. येक नगरसेवकाला वाटत मा या पे ह ंग लॉकचा 

कलर वेगळा क  पुढ या नगरसेवकाला वाटत मा याकडे पे ह ंग लॉकचा कलर वेगळा. 
सगळा पॅटन एक पाह जे. तुमचे बारा मीटरचे रोड एक सारखे नाह त, तुमचे आठरा 
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मीटरचे ड पी रोड एकसारखे नाह त. एकाह  रोडच लॅिनंग येक भागातून जातान रोड 
चज होतो. शहरातला पॅटन एकसारखा पाह जे. मला वाटलना मला असं असं पाह जे क  
तुमचे डे युट  नगरसेवकांकडे येतात ते डझाईन दाखवतात मग आ ह  हणणार हा 
चॉईस करा, पुढ या भागात गेल क  पुढ या भागात लॅिनंग वेगळ. शहराम ये साहेब 
जेवढे चांगले रोड आपण केलेत ६१ मीटरचा आपला सुंदर रोड आहे नंतर वाकड बीआरट  
रोड सुंदर आहे नंतर औंध-रावेत र ता पण सुंदर आहे पण या यावरती परत मे टेन स 
होत का नाह . ते तुटल फुटल, परत कुणी या याकड ल  देत नाह . मग ह  सगळ  
जबाबदार  खाली शासनाकड आहे. या ब-याच नगरसेवकांनी त ार  सांगीतले या 
आहेत. अिभषेक बारणे, हषल बोलला स वादोन कोट पये िश णमंडळावर ठेवलेत. 
तु ह  मला सांगीतल होत द ली पॅटन, साहेब द ली पॅटन राबवायची काह  गरज नाह . 
आप या महानगरपािलके या १११ कूल आहेत, १११ कुलच इ ा चर कॉ ट आ ण 
जागा २ हजार कोट ची आहे आप याकड आ ण मा या माह ती माणे 
महानगरपािलकेतला कुठलाह  कमचार  असो, अिधकार  असो, आ ह  लोक असु, तु ह  
कुणीह  असु एकाचाह  मुलगा कंवा मुलगी या शाळेत िशकायला जात नाह  का कारण 
आजह  जीवन िश ण वदया मंद र आहे. दरवष  आपण बजेट म ये एवढया गो ी 
करतो यापे ा काह  पाप बाजूला क न आपण ाय हेट कुलला हणजे िस बायोसीस 
येवू शकत, ड .वाय. पाट ल येवू शकत या यातला २५ ट के कोठा आप या थािनक 
मुलांसाठ  ठेवलातर तो पॅटन तयार होवू शकतो असा पॅटन आपण राबवावा. अनेक गो ी 
बोल यासार या आहेत सात तास झालेले आहेत येक बजेटवर बोलतो. बजेटम ये 
सगळयात जा त माझी एक मागणी आहे साहेब, नद सुधारवर सवात जा त काम कराव 
अशी मी वनंती करतो, ध यवाद.  

मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. या बजेट या िमट ंग संदभात मी सवाच 
मनापासून वागत करतो. थायी सिमतीचे सभापती  िनतीनजी लांडगे यांनी या ठकाणी 
आजच बजेट सादर केल या बजेट या वषयावर दोन वाज यापासून आता स वा 
आठपयत सव सद यांनी चचा केलेली आहे. कुणी बजेटच वागत केल काह नी आप या 
क पना मांड या आ ण याच बरोबर काह ना आनंद झाला आ ण काह ना दु:ख झाल. 
एक हंद  िचञपट येवून गेला “कभी खुशी कभी गम” येकाचा काळ असतो. आता  
ब-याच जणांनी जु या गो ीना उजाळा दलेला आहे यामुळ आयु  साहेब आ ण 
मा.महापौर साहेब मला सु दा जु या गो ीना उजाळा दयावा लागेल कारण मी सु दा 
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समा व  गावातून िनवडून आलेला २०१२ चा नगरसेवक आहे. २०१२ साली मी पह यांदा 
मनसे मधुन  िनवडून आलो यावेळ  या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेच पह ल बजेट 
होत ३ हजार ३०० कोट च आ ण यावेळेला आ हांला एकूण िनधी यायचा १ कोट  ८० 
लाख, २ कोट  २० लाख असं टोटल बजेट असायच. यावेळ  येक जनरल बॉड या 
िमट ंगम ये आ हांला असा संघष करावा लागायचा वेळ संगी आंदोलनह  करायला 
लागायच. समजा एखाद मे टेन सच टडर सात कोट  आठ कोट च िनघाल क  असा 
वचार पडायचा क  या भागाम ये काम क  कुठे आ ण एका ठकाणी काम केल क  
दुस-या ऐर यातील लोक नाराज हायची आ ण यावेळेस ख-या अथान २०१७ ला ब-याच 
गो ीना आ हांला सामोर जाव लागल. काह  गो ीची तु हांला आठवण क न दलीना 
१९९७ साली आमची गावे समा व  झाली व २००२ साली पह ली िनवडणूक झाली आ ण 
आमच नशीब चांगल क  आम या भागातून मंगलाताई िनवडून आ या हो या आ ण 
मंगलाताई यावेळेस महापौर झा या आ ण थोड फार पंपर  िचंचवड महानगरपिलका 
यावेळेला आ हालंा कळायला लागली. २००७ ला दुसर  िनवडणूक झाली आ ण २०१२ 

ची ती तीसर  िनवडणूक होती. २०१२ नंतर एखाद  दु:खद घटना घडलीना साहेब आ ण 
या अ य वधीला गेलोतर तीथ प या या माशनभूमी हो या थोड वार आल क  या 

प याचा आवाज यायचा. या घरात दु:खद घटना घडली ती लोक सु दा रडता रडता 
या मयताकड न पाहता ती आम याकड पहायची कारण आ ह  कुठतर  वकास 

कर यास कमी पडत आहे. तसेच दश या घाट क  या ठकाणी नानगृह आव यक 
असतं, मह लांना सु दा उघडयावरती आंघोळ करायला लागलेली आहे या ठकाणी. आज 

येकानी आपआपल मत य  केलं या सभागृहाम ये आ हांला येकवेळेला अंदोलनच 
कराव लागलेल आहे, सभा याग सु दा करावा लागलेला आहे. वेळ संगी समा व  
गावातले रा वाद  काँ ेस पाट चे नगरसेवक घेवून आ हांला वेश ारासमोर आंदोलन 
करावे लागलेले आहेत आ ण असं अंदोलन न हे आ ह  सु दा ती कपडे घालून सामा व  
गावाना वशेष पॅकेज दया अशा प दतीच आंदोलन सुरवातीला द ा काका साने आ ण 
आ ह  या ठकाणी केलेल आहे. यावेळ  राजीव जाधव आयु  असताना आ हांला दोन 
दोन कोट  . वाढवून दले होते. ड पीआर झा यानंतर २०१७ पयत कोणताह  ड पी 
र ता, कोण याह  खेळाच मैदान, कोणतह  गाडन, कोणतह  हॉ पटल काह ह  आम या 
ता यात आलेल न हतं आ ण कोणताह  वकास या ठकाणी झालेला न हता, येक 
गावाम ये एक एक महापालीकेची शाळा झालेली होती ती एक एक शाळा सोडलीतर 
या ठकाणी कोणतह  काम समा व  गावातल झालेल न हतं. आज आपण पाह लतर 
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ड पी र ते ता यात घेवून या ठकाणी ड पी र ते एकदम याच काम गतीपथावर आहे 
आ ण या ठकाणचे काम पुण वाकडे चालू आहे. आता आ हांला खेळाचे मैदान बघायला 
िमळतात, गाडन बघायला िमळतं, मशानभूमी चांगली बघायला िमळते, दश या घाट 
चांगला बघायला िमळतो. आम या शेतामधुन जे नैसग क नाले गेलेले आहेत या  
ना यांची काम वीस वषानी झाली वीस वषानी तोपयत आम या सव शेतक-यांची शेती 
या ठकाणी खराब झाली, दुषीत पा यामुळे. पंपर  िचचवड शहर एक इ ड अल शहर 

आहे, आम या भागाम ये जे नैसग क नाले आहेत याम ये रासायनिम ीत पाणी जावून 
इं ायणी नद  दुगधीत झाली, आता कुठ या ठकाणी काम चालु झाल. भामा-आसखेडचा 
जो पा याचा  होता तो आता पुण वाकडे आहे क  या पा यासाठ  आ हांला सु दा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आिशया खंडातली सवात ीमंत महानगरपािलका असुन 
सु दा पा यासाठ  वणवण भटकाव लागल एवढच न हेतर ामपंचायत म ये असताना 
जस आ ह  वह र च पाणी यायचोना तसच पालीकेत आ यानंतर सु दा आ ह  
वह र चच पाणी पलेलोत अशा अनेक गो ी आहेत, टॅ स भरायचा काह  चुकला नाह  
परंतु अशा घटनेला आ हांला सामोर जाव लागलल आहे. आज देहू-आळंद  बीआरट  रोड 
असेल कंवा काळेवाड  देहू-आळंद  बीआरट  रोड असेल त आता पुण वाला आले अजून 
फुटपाथ सु दा बाक  आहेत. साहेब मी तु हांला अवजुन सांगेल क  माजी महापौर 
िनतीन अ पा काळजे रा वाद  काँ ेस पाट चे २०१२ सालचे पह ले नगरसेवक होते 
यां यावरह  असाच अ याय झालातर यावेळेस ते सु दा सभा याग क न या 

सभागृहातून बाहेर गेले होते. कुणाची काळवेळ काह  बसून राहत नाह  यांना यांना 
संघष करावा लागला ते स ेवर बसले आ ण यानंतर या या भागाचा वकास झाला. 
ब-याच गो ींचा आवर घालावा लागतो.  २००७ पासून तळवडे या ५९ ए कर जागेसाठ  
आदरनीय आमदार महेशदादा लांडगे यांची सु दा मागणी होती आ ण या जागेचा  
आता िमटला क  या डअर सफार  पाकच व न माजी नगरसेवक शांताराम बापूच 
होतं, पंकजच सु दा आहे, आमदारांच सु दा आहे आ ण आदरनीय आजीतदादांनी देखील 
खुप वेळा बोलून दाखवल आहे यानंतर आता भामा-आसखेडच पाणी तळवडेम ये आल 
आहे हणजे लाईन झालेली आहे यामुळे या सहा गाव या पा याचा  िमटेल आ ण 
तो  िमट यामुळे शहरावर असणारा पा याचा भार हा कमी होईल आ ण यामुळे हा 
पा याचा  सुटणार आहे. िचखलीम ये एक चांगल सुस ज अस संत पठ होतय आ ण 
याम ये चांगले अ या म आ ण सां दायाचा वसा आ ण वारसा जोपास यासाठ  पुढची 
पढ  चांगली तयार हावी यासाठ  चांगला अ यास म या ठकाणी ठेवणार आहोत. 
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संत पठा या मा यमातून ख-या अथाने सां दायाचा वसा आ ण वारसा जोपास याच काम 
होणार आहे. नवीन शाळेची इमारत पुण वाकडे आहे आ ण सवात मोठा वषय आदरनीय 
मोरे साहेबां या मा यमातून यावेळेसची यांची दुर ी ल ात घेता वायसीएम हॉ पटल 
सातशे बेडच झाल यानंतर आता साडेआठशे बेडच िचखलीम ये एक मोठ 
म ट पेशाली ट हॉ पटल होतय आ ण यासाठ  देखील जागा उपल ध झाली. 
मशानभूमी, दश या घाट आता चांग या माणात होत आहे. याचबरोबर चांगले ड पी 

र ते या ठकाणी वकसीत होत आहेत. गाडन असेल, खेळाचे मैदान असेल, पा या या 
टा या असतील हे देखील िचखलीम य े होत आहे. मोशीम ये ए झ यूशन सटर, 

केटच टेड अम, सफार  पाक सवात मोठा पंपर  िचंचवड शहराला भेडसावणारा  
हणजे कच-याचा  होता तर या ठकाणी वे ट टू एनज  क प व यामुळे या 

शहराच कच-यापासून शहरातील नागर कांच आरो य हे देखील चागंल राहणार आहे आ ण 
शहराचा न हेतर एक संपुण महारा ाचा, भारताचा एक अिभमानाचा वषय हणून १४० 
फुट छ.संभाजी महाराजांचा पुतळा हा देखील मोशी-बो-हाडेवाड म ये आम याच 
भागाम ये उभारतात हा एक शहरा या नावलौक काम ये भर टाकणारा वषय आहे. 
यामुळे हा एक वषय आता याच काळाम ये होतो. याचबरोबर डुडूळगावा या तीथे 

ड गर आहे आ ण याम ये मोर आ ण असे ववीध प ी आहेत क  यांना या ड गरावर 
पाणी िमळत न हतं तर ते पाणी आपण खालून वरपयत नेल. आता या ठकाणी चांगले 
प ी, ाणी आहेत. च-होलीम ये ववीध कामे झाली याच बरोबर सं वधान भवन 
असेल, िसमट काँ टचे र ते असतील, लाईट यव था असेल या अशा चांग या 
चांग या गो ी या अलीकड या काळाम ये या चार वषाम ये या ठकाणी झाले या 
आहेत. या शहराम ये मह लां या सुर ीततेसाठ  नवीन पोलीस आयु ालय हे देखील 
झालेल आहे. नद सुधार क पाचा एक वषय या ठकाणी झालेला आहे. भोसर म ये 
कु ती क , मे ोचा वषय हा देखील गतीपथावर आहे. शहराम ये आता चांगले 
ेडसे ेटर झाले आ ण याच बरोबर पी.जी.इ टटयूअ, मेड कल कॉलेज हे एक चांगल 

शहरा या लौक कात भर टाकणार होतय. या बरोबरच एक मोठा वषय असा आहे क  
येक बजेटम ये जलपण  काढ यासाठ  काह  र कमेची आपण तरतूद करत असतो 

परंतु जलपण  जागेवरच असते आ ण ठेकेदार सु दा पावसाची वाट पाहत असतो, 
पावसाम ये जलपण  वाहून जाते परंतु या ठेकेदाराची बीले ह  आदा केली जातात 
यामुळे वषय मी तुम या समोर आणणार आहे. दोन ते तीन दवसापुव  मा या बरोबर 

तो वषय झालेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय ेञातून वाहणा-या 
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पवना, इं ायणी आ ण मुळा नद पाञातील हायिसंथ, जलपण  काढ या या कामाकर ता 
ठेकेदार िनयु  करणेबाबत. तर ते काम िमळाल होतं मे.साई ा.िल. आ ण याचा 
ठेकेदार होता व याच ते काम होत २ कोट  ३४ लाख १४ हजार ३४ .च तर या 
ठेकेदाराला परवा मी डॉ.रॉय सरांकडून याचा नंबर घेतला आ ण याला एक फोन केला 
फोन के यानंतर याची भाषा ह  मी तु हांला हॉटसऍपवर पाठवली आ ण आता मी 
याची भाषा सभागृहाला ऐकवतो (ठेकेदारा बरोबर झाले या संभाषणाची  लप ऐकवली) 

आता वषय असा आहे क  तो मला हणतो क  आ ह  पीसीएमसीला उ र देऊ. मग 
जलपण च टडर पास कुणी केल शासनाने का थायी सिमतीने. थायी सिमतीम ये 
शासनाचे अिधकार  असतात का आमचे नगरसेवक असतात, मंजुरतर आपणच 

करतोना. आमची लोक आ हांला इथ कोणाच बोलणं खा यासाठ  पाठवत नाह त. आ ह  
या शहराचे व त आहोत, या सभागृहातील सद य आहोत शहरात या सम या 
मांड यासाठ च आ ह  या ठकाणी आलोत. यामुळे आ ह  अस कुणाच काह  ऐकूण 
घेणार नाह त. मुंबई व न आला आ ण इथ येवून बोलणार हे असल ऐकूण घेणार नाह . 
मा.महापौर साहेब आज या िमट ंगम येच याला लॅकली ट कर याचे आदेश आयु ांना 
दया आ ण येथून पुढच कोणतह  बील याला आदा क  नका. पह यांदा २८ लाखाच 
एक बील दलय, ४९ लाखाच एक बील दलय व २ कोट  २९ लाखाच याच टडर आहे. 
इथून पुढच याला कोणतह  बील देवू नका. आज मी जनरलबॉड ला ये या या अगोदरचे 
जलपण चे फोटो फ  इं ायणी नद चे आहेत, मुळा नाह  आ ण पवना नाह , फ  
इं ायणीनद चे फोटो तु हांला पाठवलेले आहेत आजचे या या कामाची मुदत 
फे ुवार म येच संपलेली आहे अजूनह  काम जागेवर आहे. तो हणतो नद ला पाणी 
नाह तर या पा याचे फोटो सु दा मी तु हांला पाठवलेले आहेत. आज जर शहराच नाव 
कुठ खराब होत असेलना साहेब तर या तीन नदयावरती जलपण मुळ नाव खराब होतय. 
एक दवस मोशीला दश या होती आ ण यांनी वचन ठेवले होते आ ण एवढे म छर 
या दश या घाटावर होतेना साहेब क  महाराजांचा हात सु दा जागेवर राहत न हता 

आ ण जे वचनकार आहेतना यांचाह  हात जागेवर राहत न हता सारखे कोणीना कोणी 
असा म छर मारायचा आ ण ते म छर मारताना लोक आम याकडेच पाहत होती, 
हणजे अशा येक गो ीला सामोर जाव लागतय. असे मुजोर ठेकेदाराची पंपर  

िचंचवड महानगरपािलकेला गरज नाह . जे पैसे घेतात जे चांगल काम करतात अशा 
ठेकेदाराना काम दया. आपण या वकऑडरचे टडर या अट  िनयम जर  पाह यातर  
या ठकाणी िनयम अट  यव थीत असुन सु दा या माणसाने एकदम चुक चे काम 
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केलेले आहे यामुळे याला मा.महापौर साहेब आज आपण लॅकली ट कर याचे आदेश 
आज या आज दयावेत. आम याकड माणस बघतात.  

मा.महापौर – हे बजेट आहे, आम याकडे सु दा माणस बघतात, सं याकाळ  तर बाहेर 
िनघता येत नाह .  

मा.राहुल जाधव – मा.महापौर साहेब, या संदभात या ठकाणी अशा ठेकेदाराना आ ल 
घडवलीच पाह जे. भ व यकाळाम ये या गो ीमुळ नाव खराब होतं आ ण या सभागृहात 
देखील या गो ीमुळ आप या अंगावर हे वरोधक येतात. हे वषय सरळ कर यासाठ  जो 
यो य िनणय आहे तो मा.महापौर आपण घेतला पाह जे आ ण या सभागृहाम ये बोलत 
असताना या या काह  शासना या चुका आहेत, या अिधका-यां या चुका आहेत 
यांना देखील आदेश दले पाह जेत तरच जे काह  आरोप आप यावर या ठकाणी होतात 

ते आरोप होणार नाह त. एवढ  सगळ  डोळयानी दसणार  काम असून सु दा एक 
ठरावीक बोटावर मोज या इत या कामामुळे आप यावर आरोप होतात यामुळे या 
सगळया गो ींची दखल यावी. बजेट अतीशय चांगल आहे या बजेट मुळ पंपर  िचंचवड 
शहराच नावलौक क वाढणार आहे मी सवाच मनापासून वागत क न या ठकाणी थांबतो, 
जय हंद, जय महारा . 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  ध यवाद मा.महापौर 
साहेब,येणार न हते, पण काय आहे हे शेवटचं  बजेट आहे. सगळयांची भाषणं को हापूर 
ते सातारा ऐकत होते. मा.महापौर साहेब,मला मा हत न हतं क ,आजची सभा आपण 
चालवणार आहात हणुन, असं वाटलं होतं क ,आज आपण बजेट दाखल क न घणेार 
आ ण दोन दवसानंतर चचा, आ ण उपसूचना घेणार परंतु मला सगळयांचच ऐकायला 
आलं क ,हे शेवटचं बजेट आहे,हे शेवटचं वष आहे. आ ण आपलंह  हे शेवटचं वष असेल, 
परत आपण या सभागृहात येणार क  नाह  येणार, यश िमळालं तर ती देवाची कृपा 
आहे. असो,मा.महापौर आज या या बजेट या संगी आमचे नविनवािचत अ य  खरंतर 
खुप कमी बोलतात,लाजाळू आहेत, आ ण यांनी चांग या कारे बजेट मांडल याब ल 
यांचे मनापासून अिभनंदन. यावष चं ५५०० कोट  पयाचे बजेट आहे. मला वाटतं 
यावष  मी या सभागृहात आले यावेळेस ७०० ते ८०० कोट  पयांपासून ते 

बघता,बघता ५५०० कोट  पयांचे पंपर  िचंचवड शहराचे हे बजेट तयार झालेले आहे.मी 
या शहराचे ितिनधी व करते याचा मला अिभमान आहे. शहराची लोकसं या जशजशी 
वाढत गेली तसतशी या शहराचं बजेटह  वाढत गेलं. याच माणे या शहरातील 
नागर कांनी  केले या सहकायामळेु आप या या शहराचे  वाढलेले बजेट आहे.  एवढया 
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मोठया बजेटचं यावेळेस आपण सादर करण करतो यावेळेस मला अिभमानाने मन 
भ न येतं. या बजेटम ये अनेक गो ींचा अंतभाव केलेला आहे. चांग या,वाईट सगळया 
ठकाणी टका होत असतात. आ ण वशेष हणजे एवढं मोठं बजेट  असताना टका 
या आहेत या टकांना आपण सामोरं कसं जातो,पॉ झट ह कसं घेतो,सुधारणा काय 

करतो, या यावरती आपण आपलं मत मांडतो कारण आपण स ाधार  आहोत. टका 
करतांना जर यांनी आप या हा,ला हा िमळवलं तर समजुन जायचं क , यांनी आपलं 
बजेट हे वाचलेलचं नाह . आ ण बजेट वाचणं आ ण यावर ख-या अथानं अ यास करणं 
आ ण ते मांडणं आ ह  यावेळेस वरोधी प ात असताना स ाधार  प ानी मांडलेलं 
बजेट  हे कती िनकामी  आहे हे आ ह  पाच तास सांगायचं, आमची पण मेहनत 
लागायची. अगद  मंगलाताई या वॉडम ये झाले या  मॉडेल वॉडवरती ठेवलेलं जे बजेट 
असायचं यावर आ ह  अचुकपणे पकडणार आ ण िसट  इं जिनयरना  या ठकाणी उभं 
राहून सांगाव लागलं क , हो,माझी ट ंग िम टेक आहे. आ ण ते बजेट संपुण शहराला 
वापरलं ह  सु दा आमची कला होती. आ ण मला याचा अिभमान आहे. िन तपणे 
तु हांला काह ,काह  गो ी सांगता आ या पा हजेत. आ ण यासाठ  तु हांला बजेटचं पानं 
चाळावी  लागतात.  कोणा या वॉडात कती खच केला आहे. माग या वष  कती खच 
केला आहे याचा अ यास करावा लागतो. आ ण  किमशनर साहेब,तु ह  आयएएस 
आहात अनेक प कारांनी अ यास केलेला असतो. आमचं मा  गो वंदा असतो. आ ह  
येथे काह  बी.ए.,बी.कॉम झालेले नाह . पण हे बजेट वाचायचं आ ण शासनाची चुक 
शोधायची आ ण कळवायची. कोरोनाम य ेआ ह  डॉ टरां या भूिमकेत जा याचा य  
केला. पाणीपुरवठया या बाबतीत लोकांना पाणी िमळत नाह  हणुन आ हांला 
या ठकाणी इं जिनयर हाव ं लागलं. आयु  साहेब,तु हांला एकच भूिमका करायची 

असते पण आ हांला अनेक भूिमका कराय या असतात. आ ह  इथं कतीह  बोललो तर 
आ ह  वॉडात गे यानंतर आ हांला ग पच बसावं लागतयं या सगळया  भूिमका पार 
पाडत असताना आ ह  आम या शहराला याय देवु शकतो का, आ ण नागर कानंा याय 
कसा देता येईल याकडे आमचं जा त ल  असतं. आयु  साहेब,तुम याकडे शासन 
आहे,तुम याकडे खुच  आहे, आ ण तु ह  काय करता ते तुम या खालचे अिधकार   
तुम या पुढे जात नाह त. आमचं तसं नसतं साहेब, आ हांला कोणी तर  येऊन सांगतात, 
गटर कसं तंुबलयं,र ता कसा झाला नाह , ेनेज भ न वाहतयं आ ण ितथं आ हांला  
खाली मान घालुन ऐकावं लागतयं आ ण हणुन नगरसेवक हे पोटितडक ने या 
सभागृहात यांच हणणं मांडत असतात. मा.महापौर साहेब,अनेक लोकांनी भाषणं कर त 
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असताना अनेकांनी अनेक वषय मांडले. मा.महापौर साहेब,या ठकाणी बजेटचं पु तक 
चाळ यात काह  मजा नाह . कारण शासन आकडे मांडतात आ ण या यावर आपण 
खच कती केला या यावर तुमची शाबासक  असते. माग या चेअरमनचा काळ खरचं 
अ यंत वाईट गेला. हणजे काह  वषय यां या माग या टँड ंग या वेळेस आ ह  जर 
का अनिधकृतपणे ल  घातल ंनसतं तर  संतोष ल ढेचा कायकाळ फारच वाईट गेला. 
आ ण हणुन आ ह  किमशनर साहेबांना सांगत होतो क , किमशनर साहेब,तु ह  
सगळया भागांना बजेट वाढवून ा. भागवाईज जर तु ह  बजेट पा हलं तर या 
बजेटम ये ४४ कोट  पये,३० कोट  पये, २५ कोट  पये,२८ कोट  पये असं बजेट 
होतं. आज ६० कोट  पये आ ह  हाड कर साहेबांकडुन वाढवून घेतले होते. आ ण 
भांडायला आ ह च होतो. आ ह  यांना हणलं या कामाला  तरतुद केलेली आहे तो 
खच का झाला नाह . आम या अ य ांच हणणं हाड कर साहेबांनी ऐकलं आ ण बजेट 
वाढवुन दलं. आ ण जे बजेट वाढवुन घेत यानंतरह  माग या वष  जी कामे झाली 
नाह त ती यावष  करावी लागणार आहेत कारण इले शन जवळ आलेलं आहे. यामुळे 
मा.आयु  आ ण अित.आयु  यांनी अ यंत सतक रहाणं गरजेचं आहे. यावेळेस तु हांला  
जत या लवकर टडर काढावे लागतील तेवढया लवकर काढावे लागणार आहेत. कारण 
लोकां या गरजा या छोटया,छोटया असतात आ ण ती कामं झाली पा हजेत आ ण यांना 
कामं दसली पा हजेत. यांना असं वाटतयं क ,मा या वॉडात गटर तंुबत नाह  ना, पाणी 
येतयं नां, या याकडे लोकांचे जा त ल  असत. आ ण िन तपणे हे काम करताना 
या याम ये या काह  चो-या होत हो या नां या याम ये आ ह  ब-यापैक  वाचव याचा 
य  केलेला आहे. म हला बालक याणचा वषय आहे. म हला बालक याणनं  पुव   ३० 

कोट ,४० कोट  पयाचं जे काह  बजेट होतं यावेळेस आ ह  सांिगतलं आहे क , जे 
काह  तुमचं दािय व असेल ते  वगळता राहणा-या बजेटवरती तु ह  तरतुद केली 
पा हजे. आ ण हणुन यावेळेस पासून  ४५ ते ५० कोट  पयांची तरतुद  म हला 
बालक याणला िमळायला लागले. साहेब,याम ये प ह याच पंचवाष कला २०१७-१८ ला 
मा.महापौर साहेब, आपण एक योजना आणली होती किमशनर साहेब,तु ह  सु दा ऐका, 
ती योजना आहे ती आम या शहराला हंजवड   लागुन आहे. आम या म हलांना 
ाय ह ंगचं ेिनंग देवुन यांना लायस स  ायचं आ ण आमचा असा मानस होता 

क ,१०० म हलांना महानगरपािलके या वतीने कॅब ायची ाय ह ंग यांनी वत: केलं 
पा हजे. आ ण या कॅब देताना याचं पॅकेज सबिसड  जी आहे  कती आहे ते 
महापािलकेनं यांना दलं पा हजे हणुन आपण या ठकाणी तो ाय ह ंगचा कोस चालू 
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केला.दुदव असं क ,चेअरमनपद हे एकच वषाचं असतं पण शासन तर ितथं कायम 
असतं, ३/४ वष आपण असता,  यावेळ या त कालीन आयु ांना मा हती होतं क , 
जोपयत तु ह  या म हलांना वत: या पायावर उभं राह यास मदत करत नाह  मग 
यांनी सांिगतलं क , या म हलांना आपण  पॅकेज सबिसड  देवु यां या बँके या कजाची 

हमी तु ह  ा आ ण या म हलांना तु ह  सांगा क ,तु ह  तुम या पायावर उभं रहायला 
पा हजे. आ ण यांनी वत: ाय ह ंग केलं पा हजे. या शहरात सकाळ  ६.००पासून ते 
रा ी ८.०० पयत ाय ह ंग करायला अ जबात कुठलीह  िभती नाह . इतक  सेफ िसट  या 
महारा ातील आहे. आ ण हंजवड म ये महापािलकेने पुढाकार यावा. साहेब,आ ह  या 
कार या एज सीनंा पण बोलावलं होतं, कंप यां या अिधका-यांना बोलावलं होतं. अनेक 
कंप या पुढे आ या हो या याम ये ओला,ऊबर या कंप याचे एमड  या महापािलकेम ये 
आले होते आ ण यांनी सांिगतलं क ,तु ह  जर आ हांला अशा कॅब उपल ध क न 
द या तर िन तपणे आ ह  तुम या म हलांना काम उपल ध क न देवु. साहेब,आ ह  
१०० कॅब हणत होतो ितथं ५०० ते ६०० कॅब लागणार हो या. आ ण आम या 
शहरातील ५०० ते ६०० म हला या वत: या पायावर उ या रा ह या अस या  
किमशनर साहेब,अजुनह  वेळ गेलेली नाह . या म हलांनी आप याकडे िश ण  
घेतलेलं आहे या म हलांना शोधुन यांना आपण यां या वत: या पायावर उभं क  
शकतो. म हला बालक याणवरती येक वेळा, काह  झालं तर  म हला बालक याणचं 
बजेट कमी करा, आ ह  कशासाठ  भांडतो   तर आ ह  म हला आहोत आ ह  जनरल 
बजेटवरती भांडतो. आ हांला असं वाटतं क ,मगाशी आम या भिगनींनी सांिगतलं क , 
अनेक म हला भिगनी कामावं न िनघा यानंतर वॉश मला कुठं जायचं या ववंचनेत 
असतात.साहेब, या, या ठकाणी सावजिनक ठकाणं आहेत अशा ठकाणी शौचालये 
उभार याचं काम अनेक वषापासून लगातार सु  केलेलं आहे. आ ण याम ये आ हांला 
ब-यापैक  यश सु दा आलेलं आहे. आ ण पुणे  महापािलकेने पीएमपीएमएल या बसेस 
भाडयाने घेवुन या ठकाणी  फरते शौचालय  चालू केलेलं आहे. जेणेक न म हलां 
भिगनींची सोय होईल. साहेब,आ ह  गेली पाच वष झालं या बजेट या मागे लागलेलो 
आहे. अजुनपयत या यावरती काह ह  हालचाल झालेली नाह . आ ण हणुन यावेळेस 
आपण जनरल बजेट करता यावेळेस आपण खरंतर मुलभूत सु वधा काय देता आ या 
पा हजेत आ ण म हलांना वत: या पायावरती कसं उभं करता येईल याचा अंतभाव या 
बजेटम ये झाला पा हजे. आपण अनेक वषापासून िश ण देत आहोत. या 
िश णाम ये नवीन,नवीन ोजे ट आले पा हजेत जेणेक न या सुिश ीत म हला 
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भिगनी आहेत यांना रोजगार िमळ यास कुठलीह  अडचण येणार नाह . याकडे आपण 
ल  दलं पा हजे. आ ण ख-या अथानं म हला बालक याणचं बजेट स कारणी लावलं 
पा हजे.  मा.महापौर साहेब,टॅ स आ ण बांधकाम परवानगी या मा यमातुन  किमशनर 
साहेब, २०१५-१६ साली टॅ सचा वषय आला होता. आ ण २०१४-१५ या वेळेस  आ ह  
आंबेडकर पुतळया या ठकाणी उपोषणाला बसलो होतो. आ ण एकंदर थकबाक दारांची 
याद  काढली टॅ स कती वाढणार होता २ ते ३ ट के वाढणार होता. आ ह  यावेळेस 
सांिगतलं क , यां याकडे टॅ सची थकबाक  आहे ती जर वसुल केली तर आप याला 
कुठ याह  कारे टॅ सची वाढ कर याची गरज पडणार नाह . यावेळेस रा वाद  
काँ ेसची स ा होती यावेळेस यांनी आमचं हणणं ऐकलं याब ल यांना ध यवाद. 
आ ण यांनी या यावर अंमलबजावणी केली कुठलाह  टॅ सची  वाढ न करता.आ ण 
थकबाक दारांकडनं टॅ स वसुल केला. यामुळे उ प नाचे जे सोस आहेत ते आपण 
शोधले पा हजेत. महापािलके या या िमळकती आहेत या आप याला सापडत नाह त,  
िमळकती कती केअरफुट  आहेत या पण सापडत नाह त. मग आपण िमळकती 
भाडयाने कशा देणार,आपलं उ प न कसं वाढवणार, हणुन आ ह  या ठकाणी याचं 
टॅ सेशन कर या या संदभात प ह यांदा हालचाल केली आ ण आता ब-यापैक   
िमळकती आपण टॅ सम ये क  शकलेलो आहे. याकडेह  आपण ल  देणं फार गरजेचं 
आहे. बांधकाम  परवानगीचा असा वषय आहे क ,तु ह  जतके पैसे यातनं जनरेट क  
शकाल  तेवढे  जा त पैसे आप याला जनरेट करता येऊ शकतात. आ ण यावर 
आप याला खास  क न ल  ायचं आहे. परंतु आपण बांधकाम परवानगी वभागाम ये 
जाऊन बघा हजारो कोट  पयाचे मालक असणारे ब डर यांना बसायला जागा नसते. 
यामुळे एक आ खा मजला बांधकाम परवानगी वभागाला देणेत यावा अशी आ ह  

अनेक वषापासून मागणी करतो आहोत. आ ण मग जर या ठकाणी फाईल शोधायला 
गेले तर जो कोणी असतो तो उठतो आ ण मला जागा देतो आ ण तो बाहेर जाऊन 
थांबतो. ितथे सगळ कडे माणसेच माणसे उभी असतात आ ण एक कारे शेअरबाजार 
आहे का? म छ  माकट हणणार नाह . या शहराला उ प न देणारं एक वेगळं डपाटमेट 
आहे आ ण साहेब,तु ह  या ठकाणी गेला तर अनेक माणसं या ठकाणी उभी असतात. 
या ठकाणी जर आपण चांगल ल  दलं आ ण  लोकांना चांग या सोयी सु वधा द या 

तर चांगल काम होऊ शकतं. परंतु गे या काह  दवसापासुन नवीन बांधकाम परवान या 
देणं बंद आहे. या यासाठ  सु दा आपण लवकरात लवकर शासनाकडे पाठपुरावा करावा. 
आ ण यामुळे आपले उ प न वाढ यास न क च मदत होणार आहे. मा.महापौर 
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साहेब,आपण महापौर िनधी वाढवून घेत याब ल आपलं  अिभनंदन करणेत येत  आहे. 
पाच हजार पये दे याची  जी तरतुद आहे ती वाढवून या,पाच हजार पयाम ये 
काह च येत नाह . यामुळे आपण जो पाच हजार पयांचा जो चेक देतो या या ऐवजी 
दहा हजार पये, १५ हजार पये  कंवा आजाराचं व प पाहून जर का आपण मदत 
केली तर चांगल होईल आ ण यामुळे लोकांना सु दा दलासा द यासारखे होईल. तसचे 
द यांग क याणकार  योजना याम ये काम करताना खरंच या ठकाणी जाऊन आपण 
काम केलं तर आ ण आपण वत:  द यांग असतो तर काय वेदना झा या अस या हे 
बघुन जर आपण काम केलं असत तर अनेक वषा या कालावधीम ये चांगली सुधारणा 
कुठ याह  प ाचे नगरसेवक असले तर  क  शकले असते. परंतु ते कर याचं भा य 
मला िमळालं  . द यांगा या हाताला काम िमळावं हणुन यां यासाठ  ेिनंग सटर  
जवळपास पुण वास आता या ठकाणी आलेलं आहे. याच बरोबर २ हजार पये दरमहा 
यांना पे शन आपण चालू केलेली आहे. वाष क २४ हजार पये यांना िमळतात. 

आजपयत हे कोणालाह  सुचलेलं नाह . परंतु आ हाला जे सुचलं याच कारण मी 
तु हांला सांगते आप या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सितश इंगळे हे अिधकार  
आहेत यांचा मुलगा गतीमंद आहे आ ण या यावरती ते खुप मेहनत घेतात याला 
बोलताह  नीट येत नाह . परंतु तो गाणं खुप सुरेख गातो आ ण ते पा ह यानंतर असं 
वाटलं क , या या पॅर टसला कती कुठ या द यातनं जावं लागतं आ ण असं काह  
पेशल झा यानंतर पॅरे टसला जो आनंद असतो तो गुणीत कसा करायचा हे सतीश 

इंगळे या बाबतीत मला वाटलं हणुन मा या डो यात क पना आली आ ण चांगल 
काम कर याची संधी मी सोडली नाह . आ ण यां याकडेच द यांग सटर बघ याची 
जबाबदार  दली होती. आ ण नंतर या काळात ती जबाबदार  यां याकडनं काढुन घेतली 
आहे. परंतु यांनी र वे ट केली होती क , मला ह  जबाबदार  ा आ ण यांना द यांग 
सटरच काम यांना दलं तर िन तपणे ते चांग या कारे चालवू शकतील. आ ण 
आ हांला चांगल काम कर याची संधी आ हांला िमळाली यामुळे आ ह  आमचं भा य 
समजतो. पाणीपुरवठयावरती आ ह  माग या वेळेस सगळेजण बोललो आहोत. भामा 
आसखेड असेल,आं  धरण असेल यासाठ  आपण लवकरात लवकर य  केले पा हजेत. 
परंतु हे य  कर त असताना मा.महापौर साहेब, आज आपण एक दवसाआड पाणी 
देतो या पा यासाठ  सु दा २४ बाय ७ ह  योजना २०१६ साली आली होती. मा.ड बु 
आसवाणी या ठकाणी चेअरमन होते. रा याम ये भारतीय जनता पाट चं सरकार आलेलं 
होतं योजना आली हणुन यांनी या ठकाणी  कुठलेह  कंतुपर वे न करता या 
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योजनेला मा यता दली. आ ण आज या शहरातील ७० ट के भाग हा २४ बाय ७ साठ  
रेड  आहे. पण ॉ लेम असा आहे क ,आज आपण एक दवसाआड पाणी देतोय. आपण 
एक दवस आड पाणी का केलं तर आप याकडे २४ बाय ७ योजना येणार आहे. आ ण 
मग २४ बाय ७ आ यानंतर आप याला या गो ीची गरज लागणार नाह . परंतु सलग 
चार वष लोकांनी आपलं हणणं ऐकलं परंतु लोक आता या मानिसकतेत नाह त आ ण  
हणुन या ठकाणी  टेल ए रया आहे या भागात अ यंत दयनीय अव था आहे. आ ण 
यां याकडे रा ी १.३० ते २.०० वाजता पाणी येतं यां याकडेह  ल  देणं फार गरजेचे 

आहे. पाणीपुरवठया या बाबतीत मी मगाशी आशाता च भाषण मी ऐकले होते सुदैवाने  
यां या भाषणा या वेळेस मा या फोनला दोनदा रंग आली. आयु  साहेब, आपण 
माट िसट म ये  िमटर बसव याचा जो  ताव होता मला वाटतं दोनदा िमटर बदलून   

झालेला आहे. आ ण आता ितस-यांदा ह  बदल याची वेळ आहे. हणजे आता जर 
आपण बदलायला गेलो तर लोक आ हांला मारतीलच कारण पाणी पण देत नाह  आ ण 
नुसते िमटर बदलायला आ ह  वारंवार जातो. तर हे बदल याचं टडरला गेलेलं आहे 
यामुळे या याम य े कतीह  का याकुट केलं तर मला वाटत नाह   यातुन फार काह   

िनघेल. तर  मा.महापौर साहेब,आपण दवसाला १०० ट के पाणी कसं देता येईल याकडे 
आपण ल  दलं पा हजे. पीएमपीएमएलने एक नवीन टडर काढलेले आहे  ह  दरवष   
ते ६००/६०० कोट  पयांची तुट काढतात. साहेब,पीएमपीएमएल ह  कंपनी  अ त वात 
आ यापासून कधीह  फाय ाम ये नाह . आ ह  असे हणतो क ,ह  सेवा देणार  सं था 
आहे यामुळे फाय ाचं आपण बघायचंच नाह . आ ण याच पीएमपीएमएल ने ३५ कोट  
पयाचे टडर जाह र केलेलं आहे. पीएमपीएमएल  प ह यांदा पैसे देणार आहे आ ण मग 

आपण ट याट याने वसुल करणार आहे. आ ण ते सगळया बस टॉप समोर टप-या 
उ या करणार आहेत. हणजे एक कडे टप-या हटाव हणुन आ ह  मागणी करतो आ ण 
दुसर कडे ते टप-या देणार आहेत. का, तर यांना यापासून उ प न िमळणार आहे. 
परंतु मा.महापौर  तु हांलाह  मा हती आहे आ ण आ हांलाह  मा हती आहे क ,ितथला 
एकदा  अ य  बनवला ितथे वसुलीसाठ  कोणी आडवत नाह  आ ण याचा अनुभव 
आपण खुप घेतलेला आहे. यामुळे पीएमपीएमएलने अशा कारचे  कुठलेह  धोरण राबवु 
नये. प ह यांदा ती कंपनी आहे. आ ण कंपनीला सीआरट  आहे तो सीआरट  आपण 
बसवुच शकत नाह . या कंपनीचा आपण राजीनामा देवुन आपण या कंपनीतुन वेगळं 
होऊन आ ण पुणे महापािलकेने यां या ह याची पीएमपीएमएल चालवली पा हजे. ते 
न करता यांना नवीन,नवीन क पना  सुचायला लागले या आहेत. आ ण आयु  
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साहेब,या शहराम ये मी चेअरमन असताना माझा आ ण मुंडे साहेबां या म ये प ह याच 
िमट ंगम ये  खटका उडाला होता. साहेब,पीएमपीएमएल बरोबर आपली ६०%  आ ण  
४०% अशी आपली भागीदार  आहे. आप या शहराम ये म हलांसाठ  बस न हती आ ण 
या मु ाव न खुप भांडण झाली आमची हणजे मी एकमेव असेन क , यांची यांनी 

जाह रपणे माफ  मािगतली होती. आ ह  जो काह  िनधी देतो यातील ४० ट के तर  
सु वधा आ हांला यांनी दली पा हजे. ६०० िमनी बस घेतायत यापैक  २०० िमनी बस 
आम या शहरासाठ  जोपयत देणार नाह  तोपयत आ ह  संचलन तुट देणार नाह  
हण यानंतर तीन म ह यानंतर २०० िमनी बसेस म हलांसाठ  प ह यादंा  या शहरात 

आण या आ ण या शहरात बस चालू केली. भारतीय जनता पाट ने बस चालू केली. 
आ ह  या ठकाणी वारंवार सांगतो क , या शहरात मे ो इथेच, पीएमपीएमएल इथेच, 
आ ण येथून १०० ते २०० मीटरवरती गेलो तर या ठकाणी लोणावळा – पुणे लोकल पण 
इथेचं आयु  साहेब,हे औ ोिगक शहर आहे, या ठकाणी एमआयड सी आहे, हंजवड  
आय.ट .पाक इथेच, आयु  साहेब,आ ह  तु हांला वारंवार वनंती करतोय क , आयु  
साहेब,तु ह  फ  बस फरवा, तु ह  जर आम या इं ायणीनगर  भागाम ये आलात  ना  
बघा तर खरं आ खा इं ायणीनगर एमआयड सीने वेढलेला आहे. आ ण या ठकाणी 
हजारो लोक पायी,पायी चालताना दसतात. पण आ ह  यांना बससेवा पुरवु शकत 
नाह . आम या या भागात जर का मे ो सु  झाली असती तर आ हांला जा त आनंद 
झाला असता. मे ोचा वषय िनघाला हणुन सांगते,  चेअरमन झाले,आ ण 
म ह याभरात मे ोचं काम चाल ूकेलं. या कामाचं ेय या शहराचे त कालीन शहरा य  
ल मणराव जगताप आ ण आताचे अ य  महेशदादा लांडगे यांना जातं. याम ये 
ितळमा  शंका नाह . डसीजन कसा यायचा आ ण आ ह  डसीजन घेतला यांना र ता 
खोदु देत न हते, साईड दाखवत न हते काह च न हतं यांना आ ह  वचारलं तु हांला 
काय,काय पा हजे ते सांगा, चेअरमन हणुन आम याकडे िमट ंग घेतली . आम या 
टँड ंग या िमट ंगम ये यांनी सांिगतलं आ हांला डंपर पा हजेत आ ण या शहरातील 
यांना आ ह  ८०० ते १००० हजार डंपर लावुन दलेले आहेत. आ ण या यापे ा जा त 

कामगार याच शहरातील यांना लावुन दलेले आहेत.या शहरातील नागर कांना उ प न 
कसं िमळवुन देता येईल यासाठ  आ ह  य  केलेला आहे. आज मे ोचे जे काह  काम 
दसत आहे ते आम या भारतीय जनता पाट ची स ा २०१७ ला या महापािलकेत आली 
या काळातील आहे. वषभराम ये काम झपाटयाने माग  लावलं आहे क , तु हांला 

लोकांचे डोळे दपतील आ ण आता या या पुढच काम िन तपणे ट याट याने  सु च 
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आहे. पुढची पण मे ो सु  झाली तर या शहराला अिभमान वाटेल आ ण हा या 
शहरासाठ  मानाचा तुरा आहे. हंजवड  पयत मे ो गेली आहे आ ण याच बरोबर नािशक 
फाटा चाकण पयत या भागाम ये खरंच मे ोची गरज आहे. जेणेक न नािशक हायवेचं 
ॅ फक कमी होईल. नगररचना भूसंपादनासाठ  प ह यांदा आ ह  ड पी डे हलपमटचा रेट 

ठेवला होता. तु हांला डे हलपमट करायला कती पैसे लागणार आहेत. दुदव असं आहे 
क , आ ह  बदललो हणजे आज महापौर आहेत, या बदल या क , यांनी जे काह  
िनणय घेतले आहेत या लगेच  बदलतात. आ ण या ड .पी.चं तु ह  हेडच काढून 
टाकलेलं आहे.  मगाशी राहुल कलाटे सांगत होते क , र यासाठ  जागा ता यात घेतले 
पा हजेत, कुठ या,कुठ या गावाचे र ते ता यात या, या ठकाणी शेतकर  कसा येत 
नाह . हणुन आपण हे ड .पी. लॅन मधुन काढुन टाकलं. आमचा उ ेश काय आहे 
मगाशी वकास डोळस आ ण राहुल दादांनी सांिगतलं क , दड हजार कोट  पयांचे र ते 
भोसर  मतदार संघात झाले आ ण दोन हजार कोट  पयांची मा यता आ ह  टँड ंग 
चेअरमन असताना िचंचवड आ ण भोसर  मतदार संघात  दली. आ ह  ड .पी.घेउन 
बसायचो आ ण शासन हणुन जे काम तुमचं होतं ते काम आ ह  केलं आहे. शेतक-
यांनी २०/२० वष  वाट पा हली होती साहेब, आ ण नवीन ड पीआर चं काम चालू केलेलं 
आहे. आ ण अजुनह  या ठकाणचे र ते आपण ता यात घेत न हतो आ ण या ठकाणी 
अित मण वाढलेले होते.  ड .पी.मधील र ते हायला पा हजेत या यावरती आपण 
आवजुन  ल ं ा. आ ण या यावरती काम कर यासारखं खुप आहे आ ण  या  
शहराची जी काह  डे हलपमट दसत आहे ती दलीप बंड साहेबां या काळातील आहे. 
आजह  या किमशनर साहेबांना आ ह  वसरत नाह .  यानंतर जी डे हलपमट झालेली 
आहे यावेळेस आिशष शमा असतील, आ ण ावण हाड कर असतील या   य ंनी खुप 
काम केलं आहे. दुदवाने असं आहे नां,क , या यावेळेस यांनी काम केलं यांना 
शाबासक  ायला पुढं कोणी आलं नाह . यां यावरती टका करायला सवच प  पुढे 
आले. या शहराचा चेहरामोहरा बदल याचं काम खुप केलं आहे. खास क न  ामीण 
भागाचा हणजे भोसर  आ ण  िचंचवड कारण पंपर  म ये तर इकडे दापोड  आ ण 
इकडे िनगड  ए रयाच संपुन जातो. मंगलाताई रहातात पंपर  मतदार संघात इथे 
एमआयड सीचा ए रया आहे आ ण इकडे जथे संपतो भ  श  जथे चालू होतो ितथे 
ािधकरण यामुळे कर यासारखं खुप जा त  कोप न हता. परंतु िचंचवड आ ण 

भोसर  मतदार संघातील ामीण भाग  जो वकिसत झाला  आहे तो २०१७ नंतरच 
झाला आहे. आ ण याच  कारण असं आहे क , ड .पी.साठ  वतं   िनधी ठेवला आ ण 
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वतं  िनधी ठेव यामुळे आ ह  वकास क  शकलो. अित मण आ ण िनमुलन खरंतर 

हे शहर टप-यांच शहर दसतयं, सगळ कडे कुठेह  जा,सगळ कडे शेड मारलेले दसतात. 
आयु  साहेब, इं ायणीनगरला यापुव  ४० फुटाचा सु दा र ता न हता आता १५० फुटाचा 
र ता आहे.  यशवंतनगर ते टे को र याहून जर तु ह  पाईन रोडला आलात तर ितथं 
१५० फुटाचा र ता केला, गवळ मा याव न जाणारा र ता १५० फुटाचा केला. 
इं ायणीनगर या आतम ये जर आपण  गेलो तर सगळ कडे टप-या,टप-या मग आपलं 
अित मण वभाग काय काम करतं आ ह  जर फोन केला तर आपले अिधकार  या 
लोकांना नावासह त सांगतात. आ हांला फ  फुटपाथ हा नागर कांना चाल यासाठ  हवा 
आहे. लोकांनी याव न चालली पा हजेत. इं ायणीनगर चौकात अनेक वेळा अपघात 
झालेले आहेत. काह  लोक अपंग झालेले आहेत,काह  लोकांनी जीव गमावलेले आहेत. 
आजह  तु ह  ितकडे गेले तर ितथं चालायला र ता नाह . १५० फुटाचा र ता क न काय 
केलं आ ह  अित मणसाठ  जशी तरतुद ठेवली आहे तसं काम सु दा झालं पा हजे हे 
तु हांला सांगायचं आहे. व छ भारत िमशनसाठ  आपण तरतुद केलेली आहे. 
मा.महापौर साहेब,आपलं शहर ब-यापैक  व छ दसायला सु वात झाली होती. आ ण 
आता खोदुन सगळया ठकाणी ठेवलेलं  आहे. ते व छ केलं क  नाह  हे कळूनच येत 
नाह . यामुळे याकडं तु हांला खुप बारकाईनं ल  ाव लागणार आहे. धानमं ी 
आवास योजना ४९ कोट ची तरतुद ठेवलेली आहे. परत एकदा सांगते देशाचे पंत धान 
नर भाई मोद  यांनी सांिगतलं क ,२०२२ ला देशातील येक प रवाराला घर िमळेल. 
आ ण यां या वचाराला मानुन मी तीन ठकाणी क प चालू केला. आ ण मला आनंद 
पण वाटतो क , या क पाची सोडत पण िनघाली. े ड ट घेत नाह , वत: या 
े ड टसाठ  नाह  करत पण ते करत असताना आपण जे ४९ कोट  पये ठेवले आहेत 
यां या वपनाला सु ं ग लावणार आहात. कारण यात आपण कुठ याह  नवीन योजना 

घेतले या नाह त.  किमशनर साहेब,या शहरातील ४७ ते ४८ हजार  लोकांनी अज केले 
होते या लोकांनी आता जायचे कुठे?  कारण तु ह  नवीन योजना करत नाह . नवीन 
एकह  योजना कर त नाह  आ ण मग हे ४९ कोट  पयाचे आपण काय करणार आहात. 
राह ले या लोकांचे पैसे देणार आ ण ह  योजना गुंडाळणार. आ ण हणुन येक 
गर बाला  घर िमळालं पा हजे. ते व न देशाचे पंत धान येऊ दे, नाह  तर  अजुन 
कोणी येऊ दे यांनी ते व न  पुण कर याचं यांनी काह  कमी केलं आहे का, यांनी 
गोरगर बांच व न  पुण केलं आहे. यामुळे हे व न  कसं पुण होईल यासाठ  आपण 
मा.महापौर ल ं दलं पा हजे. मा.प नेते आपण सु दा या यावर गांभ याने वचार 
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करा,अमृत योजनासाठ  जी तरतुद केलेली आहे ती रा हले या बलासाठ च तरतुद केलेली 
आहे असं वाटतं. कारण आता जर आ ह  वचारलं अमृत योजनेचं काम   कती बाक  
आहे. तर सांगतात नाह ,नाह  सगळं झालं,सगळं झालं आ ण कुठं केलं हणलं तर 
हणतात क ,इकडं केलं,ितकडं केलं असं सांगणार  उरकायचं कसं या या मागे लागलेल े

आहेत. हरकत नाह , पावसाळया या पुढे होत यात आ हालाह  आनंद आहे. परंतु माई, 
या यानंतर आपण कुठलीह  नवीन योजना केलेली नाह . यामुळे जु या या योजना 
हो या या योजना या बलासाठ  पैसे ठेवले आहेत क  काय अशी शंकेस वाव आहे. 
आ ण  हणुन यासाठ  आपण वत: ल  ायला पा हजे. मा.महापौर 
साहेब,मा.किमशनर साहेब, या शहराला आपण माट िसट  हणुन जो िनधी ठेवलेला 
आहे. आ ण या माट िसट म ये आप याला मी प  दलेलं आहे. मला पण िसिनयर 
नगरसेवक हणुन प ात  जाह र करणं यो य,अयो य मला मा हत नाह . मी आप याला 
एल अँ ड ट  या संदभात पाच ते सहा प ं दलेली आहेत. या यावर तु ह  २० 
तारखेला सुनावणी घेणार होता पण अजुन तु ह  मला भेट देत नाह . दुसरं प  आहे 
या याम ये बजेट या पु तकाम येच आहे. िसट  ा सफॉमशन ऑफ स मा.महापौर 

साहेब,तु हांला आठवत असल क ,त कालीन आयु  हाड कर साहेबांना सु दा वरोध केला 
होता क , हे जे ऑ फस आहे ते आप या मायसेस म ये पा हजे. ते दुसर कडे कुठेह  
असणार नाह . मा.मंगलाता नी हे  ऑ फस या ठकाणी चालू केलं होतं. ते आपण खाली 
परत घेतलं आ ण ितथं हे ऑ फस चालू केलं. मंगलाता नी   केल ं हणुन खाली केलं हे 
मला मा हती नाह . परंतु ते म हलांसाठ  होतं आमचं ऑ फस होणार होतं आम या 
ऑ फससाठ  लढाई होती आ ण ते ितथुन काढलं आ ण तु ह  ा सफॉरमेशन ऑ फस 
तु ह  चालु करणार होतो आ ण याचं २६ जानेवार ला   उदघाटन होणार होतं. 
या यावरती सायबर ह ला झाला, पाच कोट  पयांच नुकसान झाल ंआहे अनेक लोकांनी 
ऑ जे शन  घेतलेलेआहेत. साहेब,या  टकेला आपण उ र ावं अशी अपे ा आहे. या 
माट िसट ने आ खं शहर खोदून ठेवलेलं आहे. आ ण आ या शहरात तु ह   

गे यानंतर इकडं खोदलयं,ितकडं खोदलयं, ितकडे भराव टाकलाय, आमची १०/१५ वषाची 
तप या आज मातीमोल हायची वेळ आलेली  आहे.  आ ण तु ह  याला आळा 
घालायला तयार नाह . आ ण हा खोदलेला र ता पुण कर याची जबाबदार  ह  या 
कॉ ॅ टरची  होती. कॉ ॅ टरनी सब कॉ ॅ टर नेमलं. सब कॉ ॅ टर आप याला 
माट िसट  मा हती हायला पा हजे होतं. यांचा जो करारनामा आहे तो माट िसट या 

बोडावरती ठेवायला तुमची पण मंजुर  लागते साहेब,  तु हांला मा हतच नसेल, आपण 
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कोण कॉ ॅ टर नेमला    एल अँ ड ट   यांच नांव मोठं दशन खोटं आ ण यांनी सब 
कॉ ॅ टर नेमून लोकल लोकांना दलं. लोकल लोकांना दे यास आमचा वरोधच नाह . 
पण यांना का ायचं होतं तर सगळयांना बोलवायचं होतं. आज साहेब,काय झालं 
मा हती आहे तु हांला, किमशनर साहेब,हे जे  होतं ना काम पुववत करायचं एल अँ ड 
ट  नं खोदलं भागातुन आपण टडर काढतो साहेब, भराव भर या या संदभातलं आ ण 
आ ह  भरलयं पैसे तु ह  माट िसट ला पण दले आ ण आ ह   ठेकेदाराला पण दले 
आहेत.  आ ण साहेब,तु हांला मा या प ावर जत या लवकर सुनावणी लावता येईल 
ितत या लवकर ती सुनावणी मला हवी आहे तुम याकडनं  मी तु हांला पुरा यासह 
देणार आहे आठ या आठ भागाम ये यासंदभाम ये आपण या ठकाणी या 
कॉ ॅ टरनी खोदाई केली यांनी ते र ते पुववत  केले नाह त   आपण केलेले आहेत. 
आपण यांना पुण पैसे दलेले आहेत. मा.महापौर साहेब,या सायबर ह या या संदभात 
खरंतर आपली खुप बदनामी झालेली आहे. यांनी तु हांला किमशनर साहेबाना 
सगळयांना सांगायला पा हजे होतं. काय घडलयं, आ ण टेक म हं ाचं नांव जर ऐकलं तर 
आ हांला पण वाटायला लागलं टेक  म हं ा यांच देशाम ये योगदान फार मोठं आहे. 
एल अँ ड ट  कंपनी,टाटा कंपनी या फार मोठया कंप या आहेत. यांनी देश घडवायला 
मदत केली आहे. आ ण हणुन आ ह  यां या वरोधात बोलत नाह . आ य आहे साहेब, 
१२ ट केचा टेस आहे टेक म ह ाचा  २२० कोट  पयाचा आहे. नांव यावं क  नाह  
यावं या मन थतीत आहोत. परंतु साहेब,तु ह  बघा तर  खरं काय चाललयं  तुमची 

इमेज कती चांग या कारची आहे हे कर याचा य  कराल ना साहेब ह  सगळ  
जबाबदार  तुम याच नावाने येणार आहे. आम या नाह   कारण याचे सीएमड  तु ह  
आहात आ ह  नाह . तुम या अिधका-या बरोबा एक,एक मु ांवर भांडायला लागतं  तर  
तु ह  याची दखल घेत नाह . आ ण मग पुढं जाऊन असं वाटतं क , या झाले या 

ाचाराम ये शासनाचा हात आहे का? शासन डोळेझाक का करतयं,सायबर  ह ला 
झाला पाच कोट  पयांच नुकसान झालं. साहेब, दवसभर बात या लाग या. सायबर 
ह ला झाली क  नाह  याचा खुलासा होणं गरजेचं आहे. मा.किमशनर साहेब,तु ह  जर 
माझी सुनावणी नाह  घतेली तर दुदवाने मला आंदोलनाचा प व ा यावा लागेल. मी 
तु हांला खुप वेळा वनंती केलेली आहे मला तुम यावर ेशरचा वापर करायचा नाह . 
तु ह  चांगले आहात तु ह  आम याकडे तीनच वषासाठ  डे युटेशनवर  आलेला आहात.  
आ हांला असं वाटतयं क ,तु ह  या शहरातुन जाताना एक चांगला आदश घेवुन जायला 
पा हजे. पण काय होतं साहेब,या सगळया या म ये या झाले या चुका आहेत  या 
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तुम या डो यावरती देणार आ ण हणणार जा,जा. कारण  क , या ठकाणी इतकं चांगल 
क न सु दा हाड करांना या सगळया गो ींना सामोरं जावचं लागलं यातनं तुमचीह  
सुटका नाह  साहेब. आ ण हणुन किमशनर साहेब,मला पुढ या जी.बी.ला आंदोलन 
करायला लावु नये अशी अपे ा य  करते. मा.महापौर साहेब,खरंतर बजेट जतकं 
चांगल केलेलं आहे िततका खच आपण करावा.आ ण किमशनर साहेब, मा.अित.आयु  
(१)  यांना वनंती करेन क , आ ह  बजेटवरती जी काह  तरतुद ठेवतो याची ोसेस 
आपण समजुन या. आ ह  तु हांला चुक चं सांगणार नाह . आमचं इले शनचं हे वष 
आहे यामुळे कती लवकर करता येईल या याकडे आपण ल ं ावं आ ण या ठकाणी 
ल  दलं तर  िन तपणे आम या वॉडातील कामांची जी टडर  लवकर काढ यास   
मदत होईल. हणुन आपण याकडे जा ती जा त ल  ावं आ ण जाता,जाता िश ण 
मंडळाचा एक वषय आहे. याम ये खरंतर आ ह  वत:ला खुप शहाणे समजतो साहेब, 
पण आ ह  सु दा मुख झालेलो आहोत आम याकडनं सु दा या गो ी या चुका    
घडले या आहेत आ ह  काय ऐकतोय साहेब, िश ण मंडळाम ये जो य  ेस पुरवतो  
याचा फ  आ ह  करारनामा वाचायचा या ठकाणी अित र  आयु  तानाजी िशंदे होते 

ते गे यानंतर आपले अिधकार  सु दा अडकतील साहेब नंतर कागदप  बदलली गेलेली 
आहेत. मोघम आरोप करत नाह . मा याकडे याचा स जड पुरावा आहे. ठेकेदारांनी 
कागदप ं बदलली आहेत या या वरोधात महानगरपािलका कोटात गेली  दुदव असं 
आहे क ,कोटात आपला वक ल हजर रहात नाह . मी महानगरपािलके या वरोधात 
कोटात गेले साहेब,मला दुस-या,ितस-या हेर ंगम ये जर का मला टे िमळतो तर अशा 
टडरला टे का िमळत नाह . िश ण मंडळ, िश ण सिमती या बाबतीत मा या 
सार यांनी तु हांला सांग याची गरज नाह  तु ह  आयएएस ऑ फसर आहात. िश ण 
मंडळ वाय  होतं िश ण किमट  ह  कलम ३० नुसार थापन झालेली आहे. याचे 
सगळे अिधकार हे टँड ंगकडे आहेत. आ ण आथ क अिधकार हे टँड ंगकडे असताना 
िश ण मंडळ रा य शासनाने बरखा त करत असताना  िश ण मंडळाने जे,जे टडर 
काढलेले आहेत जे करारनामे झालेले आहेत ते अँटोमॅट कली र  होतात पण नाह  केले 
साहेब, शासनाने तुम या, शासनाने पाठ शी घातले यांना आ ण हणुन अशा 
कॉ ॅ टवरती साहेब, जो आप याला ेसेस पुरवतो या यावरती कडक कारवाई झाली 
पा हजे. ४२० ची केस दाखल झाली पा हजे, या यावरती एफआयआर दाखल झाला 
पा हजे महानगरपािलकेने याला बेडया घात या पा हजेत. जो कॉ ॅ टर 
महानगरपािलकेची फसवणुक करतो. या ठकाणी टँड ंग किमट चे चेअरमन बसलेले 
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आहेत यांना पण सांगेन. परवा झोिनपुचा वषय तुम याकडे आला होता. साहेब,मला 
फार,फार आ य वाटतयं आ ह  खाद  ामो ोग आहे यां याकडे आ ह  गेलो होतो 
आ ह  जर एखादयाला धंदा चालू कर याचा ेड मािगतला नां तो सु दा आ हांला भेटू 
देत नाह . ते खाद  ामो ोग करत नाह  साहेब,हाच कॉ ॅ टर करतो आपण िश ण 
मंडळात काय करतो साहेब,आपण जातो वाडया व यावरची व ाथ  पकडुन पकडुन  
आणतो आता आपली पटसं या काय आहे ते बघा आ ण ेसेसची कती खरेद  करतो. 
१८/१८ हजार ेसेसची खरेद  एकदम खरेद  करतो. या व ा याना आणतो,बसवतो 
यांना ेस देतो परत ते व ाथ  शाळेत येत नाह त. व ा,पु तकं,बुटाचं,द राचं  तसंच 

आहे. प हलं काय जी.बी.चालायची साहेब द र जर पा हले तर व न फाडलं तर याचे 
दोन तुकडे हायचे. वेटर आपण उ हाळयात वाटप करायचे या या आधीच टका 
हायची. इथे लोकां या ासाठ  आ ह  भांडलेलो आहोत. आज ितथं काय होतय वाईट 
वाटतय ं हे सगळं बघताना या यावर आ ह  अंकुश ठेवु शकत नाह . साहेब,हे 
आमचे,तुमचे वषयच नाह त. जे चुक चं असेल या यावर तु ह  कारवाई  केलीच पा हजे 
या मताशी मी आहे आ ण तु ह  सु दा आहात. मा.महापौर साहेब, ड बीट चा वषय  
जी.बी.त आणला होता भारतीय जनता पाट या काळात डायरे ट  व ा या या 
खा याम ये पैसे ा . २०१७ ला आ ह  आलो आ ण नेमकं चेअरमन झालो आ ण शाळा 
सु  झा या ड बीट  काढायला वेळ नाह . बजेटला दड/दोन   म हने उिशर झाला. आ ण 
हणुन अट /शत  वरती यावेळेस ेसेस पुरव याचं काम दलं. जे यावेळेस सु  केलं ते 

आजतागायत थांबलेलं नाह . आ ण इतर लोक यायालयात गेले यांना वेगळा याय 
िमळाला आ ण याला वेगळा याय िमळाला कारण हा अनेक ने यांना सांभाळतो. अनेक 
घार चे शु ाचाय आहेत या या पाठ शी  किमशनर साहेब,याला पण तु हांला उघडं करावं 
लागेल . तुम या शासनालाच तु हांला उघडं करता येणार आहे. हा ठेकेदार कोटयावधी 
पयांची फसवणुक करतो. माग या वष  तर कोरोना होता कोणाला ेस देणार आहे. 

आता तु हांला ड बीट  काढायला संधी आहे. ड बीट  काढा, व ाथ  मोकळे करा या एका 
आरोपातून तुमची सुटका  मा.महापौर साहेब,जे बजेट केलेलं आहे ते अ यंत घाई घाईत 
केलेलं आहे. या यावरती या उपसूचना येतील याआपण ा  कर यात या यात. आ ण 
भारतीय जनता पाट ने केले या कामांची जी  जाह रात करायला पा हजे ती केलीच नाह . 
आ ण जा हरात न के यामुळे आज काय मन थती आहे आपण काम केलं कंवा नाह  
केलं आज च-होली, डुडूळगांवात येऊन तर  बघा , कवळे,मामुड त जाऊन तर  बघा डोळे 
दपतील अशी डे हलपमट या दो ह  ठकाणी झालेली आहे. याच माणे मे ो च काम 
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बघा अजुन पाच वष पुण हायची आहेत आपले मे ो टेशन उभे रा हलेले आहेत. 
आं ,भामा आसखेडचं पाणी आलं तर आपलं पा याचा  सुटणार आहे. धानमं ी 
आवास योजना या तीनह  क पांची सोडत काढलेली आहे. रावेत या क पात जर 
आपण ल  घातलं तर तो सु दा क प माग  लागणार आहे. मा.महापौर 
साहेब, धानमं ी आवास योजनेचं े ड ट आपलंच आहे नां, या महापािलकेचे ५०००/६००० 
कोट चं बजेट हे काह  छोटं नाह . चुका झाले या आहेत परंतु जे केलेलं आहे नां ते 
सु दा ठासुन सांगता आलं पा हजे. कोण मोठं होतं या यापे ा आ ह  चांगल काय केलं 
हे तर  सांगा आ ण हे सांगायला आपण कमी पडलो आ ण यामुळे आपण केले या 
चुकांची कबुली पण दली पा हजे आ ण चांगलं केलं तर याच े ड ट पण घेता आलं 
पा हजे. साहेब,या ठकाणी आ ह  अनेक चांगली कामे केलेली आहेत. आ ण या 
महापािलकेचे उ प न वाढ साठ  आ ह  पण सांिगतलेलं आहे.  महानगरपािलकेला 
प ह यांदा टडर काढुन बँकानी आम या दरमहा ठेवीवर कती ट के याज देणार ह   
प ह यांदा संक पना राब वलेली आहे. याचं ेय राजेश लांडेना पण जातं. साहेब,एका 
वषात १०० कोट  पये आले होते. थाप य या येक  कामाला  कं ट युसी लागायची 
या याम ये ७५ ते १०० कोट  पये जायचे साहेब, टँड ंग चेअरमन झा यानंतर 
कं ट युसी बाद, नाह  बाबा, खुप वाद झाला ऐकलं नाह  आ ण ७५ ते १०० कोट  पये 
वाचवले हणजे हे एक उ प नचं झालं तसेच वाढ व खचाला आज या  कारक द त एक 
पया सु दा खच केला नाह . काह  ठरा वक व तु आहेत या यावरतीच फार बारकाईनं 

ल  ावं लागणार आहे. आ ण खरोखर आयु  साहेब,एका,एका भागाम ये २०/२२ 
कोट  पये जातात. हा वाढ व खच कसा यांचा आंतभाव टडर म ये नाह  याला 
टॅड ंग म ये  मंजुर  देवुन याचा वाढ व खच, अरे,टडर म ये असेल तर वाढ व खच  

कशाला पण टडरम येच नाह  नां, व तुच या याम ये नाह  मग वाढ व खच कशाला 
या याकडेह  ल ं दे याची फार गरज आहे. आ ण या सगळया वाढ व खचावर जर 

आपण अंकुश आणला  आ ण  या सगळया डपाटमटम ये जर आपण चांगले अिधकार  
नेमुन जर कामाला सु वात केली तरआप याला या याम ये चांगलं यश आप याला 
िमळणार आहे. आ ण पुढ ल काळाम ये धानमं ी आवास योजना,पा यावरती आ ण  
र यावरती ह  जी खोदाई चालू आहे आता पावसाळा सु  हायला दोन  म हने उरलेले 
आहेत. आता पावसाळा आहे का, हवाळा आहे काह च कळतंच नाह . सकाळ  ऊन पडतं, 
दुपार  पाऊस पडतो. र ते खोदलेले आहेत पाऊस कधीह  पडू शकतो आपण या याकडे 
ल ं ा आपण एमएनजीएल ला पैसे कमी केले आहेत ाहकांचे खोदाईचे पैसे कमी 
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केलेले नाह त. आपण जीओ कडनं पैसे घेतो, माट िसट ला  खोदाईचे पैसे कमी केलेले 
आहेत. आपण यांना पैसे ायला कमी केलेले नाह त. या सगळया  गो ीवरती जर का 
आपण बारकाईने अ यास केला तर िन तपणे आप याला  चांगल काम करता येईल. 
किमशनर साहेब, माट िसट वरती आप याकडनं खुप अपे ा आहेत आ ण  िन तपणे 
आपण या पुण कराल. मा.आयु  साहेब,काह  चुकांसह त, ुट सह त रा हले या 
बजेटवरती मा.प ने यांना वनंती कर न क , आपण याम ये उपसूचना या यात आ ण 
वॉडातलं  बजेट वॉडातचं कसं राह ल वरोधी प ाचं असु दे,स ाधार  प ाचं असु दे या 
सभागृहात येऊन बोल याचा अिधकार आहे. कारण ते िनवडुन आलेले आहेत यामुळे 
यांना यांच बजेट राख याचा पुण अिधकार आहे. आ ण ते बजेट तसचं ठेवावं  असं 

मी या ठकाणी सांगते.जय हंद, जयमहारा . 

मा.राजु िमसाळ  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु ,स मा.सभागृह  आज पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचं ३९ वे  अंदाजप क  थायी सिमतीचे चेअरमन आ ण आमचे सहकार  
िनतीन  लांडगे यांनी सादर केल आहे. मा.महापौर साहेब, २ वाज यापासून आता 
जवळपास  ९.३० वाजले आहेत.आमचे सव मंडळ  हणायचे क , गेली चार वष  तु ह  
बजेटवरती बोलू दलं नाह . माई,मी तुमचं मनापासून कौतुक करेन क , तु ह  सवच 
प ां या  सद यांना यांना बोलायचं होतं यांना या चार वषाम ये या बजेटवर तुम या 
मा यमातुन यांना बोल याची संधी िमळाली. यामुळे आ ह  तुमचं मनापासून कौतुक 
करतो. मा.महापौर साहेब,आ ह  एखाद  चांगली गो  झाली तर याला आ ह  न क च 
चांगल हणणारा हा आमचा प  आहे. आ ह  याला मुळ च कधी डावलत नाह .आज 
सवात मह वाचं हणजे बो-हाडेवाड  म ये छ पती संभाजी महाराजांचा १४० फुटाचा 
पुतळा उभा रहातोय. मगाशी माझे सहकार  बोलले क ,आप या पंपर  िचंचवड शहरा या 
नावलौ ककाम ये भर पडणारा असा एक छ पती  संभाजी महाराजांचा पुतळा होत 
आहे.आ ह  याचं कौतुकच क . यावषाम ये संपुण भारताम ये पुणे आ ण पपंर  िचंचवड 
म ये सवात जा त को वडचे पेशंट सापडलेले आहेत. पालकमं यां या दर आठवडया या 
िमट ंगम ये या को वड या संदभाम ये आढावा घेतात आ ण या िमट ंगला आपण 
सु दा उप थत असता. आज सु दा मह वाची िमट ंग झालेली आहे या याम ये ज बो 
को वड सटर असले ससुन हॉ पटल असेल या याम ये असा िनणय झाला आहे क , 
आ ण ाय हेट हॉ पटलम ये सु दा ५० ट के खाटा या आर त करणेत या यात अशा 
सूचना सव अिधका-यांना केले या आहेत. तर आज या या अथसंक पाम ये  
को वडसाठ  भर व अशी तरतुद दसत नाह . गे यावेळेस को वड या या याम ये ३३ % 
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बजेट खच   करायचे असा शासनाचा  आदेश आलेला होता. माई,या शहरासाठ  १२०० 
कोट ची मा यता सु दा  मा.अ जतदादांनीच दली. या पंपर  िचंचवड शहरावर दादांच 
मनापासून ेम आहे. हे यातुन दसुन येत आहे. आ ण आ ह  अ जतदादां या 
अिभनंदनाचा ठराव मांडला होता. माजी प ने यांनी तो वेगळया प दतीने घेतला आ ण 
आज आमदारांच कौतुक झालं. जी गो  चांगली घडली याचं अिभनंदन कर यासाठ  
आ ह  आहोत नां, तु ह  एखाद  चांगली  गो  के यानंतर आ ह  पण ते मा य करतो. 
परंतु तु ह  आमचा अिभनंदनाचा ठराव सु दा तु ह  वकारला नाह . हे का,सांगावसं 
वाटतं, एखाद  गो  चांगली घडली तर याला तु ह  पण चांगल हणायला िशका कारण 
आताच ता नी पण सांिगतलं आहे. यावेळेस टँड ंगम ये काय िनणय झाले याच 
आ ह  पण कौतुक केलं होतं. आ ह  पण टँड ंगम ये होतो. तळवडेची ६० एकर जागा 
इतक  दवस ती गायरान हणुन पडून होती आ ण आज या जागेची कंमत कमान 
१०० ते १५० कोट  पयाची जागा पुणे ज ाचे पालकमं ी मा.अ जतदादा यां या 
य ातून आप या महापािलकेला फुकट िमळाली आहे. आप याला एक पया भरावा 

लागला नाह . याच साधं कौतुक केलं नाह . मा.महापौर साहेब,तु ह  आमचा 
अिभनंदनाचा ठराव सु दा दाखल क न घेतला नाह . हे असं हायला नको. खरंच जर 
राजकारण करायचं असत तर हे १२०० कोट  पये आले नसते तर या शहरातील कामं 
झाली असती का? प नेते या १२०० कोट  पयेला मा यता िमळा यामुळे तु ह  या 
शहरातील सव कामे क  शकता. आज बजेट या संदभाम ये बोलायचं आहे. मे ोचा 
ठराव पण आ ह  आणला आहे. पंपर  पयत असणार  मे ो ह  िनगड   पयत हावी 
यासाठ  पण आ ह  प  ायला गेलो होतो. या शहरतील लोकांना साकडे घालुन आंदोलन 
सु दा केलं.  यावेळेस काय ुट  रा हले या हो या मा हती नाह  पण पंपर  पयतच 
मे ो आली.  मे ो पंपर  पयत आ यानंतर पालकमं ी अ जतदादांनी  िनगड  पयत मे ो 
कर याचा ठराव  पास क न क ाकडे पाठ वला  परंतु आपण यासाठ  कती तरतुद 
ठेवलेली आहे. फ  ५० कोट  पयांची तरतुद ठेवललेी  आहे. आपले जे कोणी अिधकार  
या मे ोसाठ  काम करतात यांची िनगड  पयत मे ो यावी अशी इ छा नाह  का? 
मंगलाता नी बजेटवर बरंच काह   बोल या आहेत या यामधनं यांनी बरंच काह  
घेतलेलं आहे. आम या भागात आ ह  दोन बीजेपी एक िशवसेना आ ण एक रा वाद चे 
जर  असलो तर  वॉडात राजकारण करताना आ ह  प ीय राजकारण कधीच केलेलं 
नाह . आज यांनी सु दा सांिगतलं आहे क ,बजेट या बाबतीत आ ह  समाधानी नाह . 
बजेटम ये आम या भागाला तरतुद देताना जो दुजाभाव झालेला आहे. येक 
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सद यांना पुढ या इले शनला सामोरे जायचं आहे. आज वॉडातील कामासाठ  तरतुद 
नाह . मा.महापौर साहेब,आप याकडे एलबीट  वभाग आहे या वभागाम ये गे या दड 
वषाम ये ५ ट के सु दा र कम वसुल झालेली नाह . ितथं आपली कती लोक काम 
करतात जु या या कंप या आहेत. यांना इतका ास आहे क ,ते लअर पण करत 
नाह त आ ण  ती वसुली पण होत नाह . ये या १० वषात ३४ ट के तर  र कम वसुल 
होईल का ते बघा साहेब, कारण ितथं लोक फ  बसुन आहेत. आयु  साहेब,तु ह  

येक वाडाम ये जाऊन भेट  देत आहात संपुण शहराची मा हती घेत आहात 
तुम याकडनं आमची फार मोठ  अपे ा आहे. आयु  साहेब,आपण ओर सा म ये 
चांग या कारे काम केलेलं आहे तुम या कामाची मा हती या ठकाणी येकानी घेतलेली 
आहे. सवात मह वाचं हणजे क ,तुमचा  कॉ टॅ ट महारा ातील कोणाशीह  नाह . 
हाड कर साहेबांच असं होतं क , एकदा ितकडे गेले क , यां यासारखं वागायचं आ ण 
इकडे आले क  इकड या सारखं वागायचं  ज हा हाड कर साहेब इथं आले त हा यांचे 
केस काळे,गुळगुळ त होते परंतु या स ाधा-यांनी यांना हातारा क न टाकलं. 
यां यावर काय अ याय, अ याचार झालेला आहे हे आ ह  जवळून पा हलेलं आहे. 
यांनी काय काय ास भोगला आहे हे आ ह  आम या डोळयांनी पा हलेलं आहे.  

आयु  साहेब,िसमाता नी आताच वषय काढलेला आहे गुंतवणुक चा गुंतवणुक वर याज 
हणुन  महापािलकेला १८५ कोट  पये िमळतात तीन हजार कोट  पयांची आपली 

गुंतवणुक आहे. यांनी सांिगतलं क ,कोणती बॅक आप याला जा त याज देणार आहे  
या याम ये आपण ल ं ावं. तसेच पयावरण हा सवात मह वाचा वषय आहे. 
या याम ये नैसग क आप ी,नद सुधार यावेळेस आपण पवना नद  आ ण इं ायणी नद  
सुधार करणार होतो आ ण मुळा,मुठा नद सुधार ह  पीएमसी करणार होती. यावेळ  स ा 
कोणाची होती. नद  सुधारचा ोजे ट हा क ातुन करायचा होता. याम ये काय कार 
घडला तो माजी महापौरांनी संपुण सभागृहाम ये सांिगतले आहे. माई, या याम ये अजुन 
एक कंपनी आहे. राजल मी हणुन सं था आहे. मला आयु  साहेब,तु हांला वनंती 
करायची आहे क , लॅकिल ट होत असताना बाक याह  कंप यांना लॅक िल ट क न 
टाका. आयु  साहेब,तुम या बरोबर आमची िमट ंग झाली होती सवात मह वाचं हणजे 
जलपण  ह  तु हांला मुळापासून उखडून काढायची आहे. तुमचं ह जन आ ह  ऐकलेलं 
आहे साहेब,तु ह  जर ह  जलपण  कायम व पी काढली तर हे पंपर  िचंचवड शहर 
तु हांला आयु यभर वसरणार नाह . कारण या जलपण या वषयावर क येक लोक 
बोलतात. आज टडर या पण काह   गो ी सगळयां या समोर ओपन झाले या 
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आहेत.कोटयावधीचं टडर देवुन सु दा जर तो ठेकेदार  स मा.सद यांना या भाषेत 
बोलतो या यावर आपण गांभ याने ल ं  दलं पा हजे.मा. महापौरांनी या माणे आदेश 
दलेले आहेत या माणे तु ह  यांना तशा प दतीचे आदेश ावेत. कारण याचा ास 
हा या शहरातील नागर कांना होणार आहे. नद काठ  या लोकांची व ती आहे या 
लोकांना या जलपण चा जा त ास होत आहे. तसेच पाणीपुरवठा मगाशी कोणीतर  
हणलं क ,२४ बाय ७ ह  योजना दलीप बंड होते यावेळेस ायोिगक त वावर 

यमुनानगर  वॉडाम ये हा योग बरेच दवस  चालू होता. यानंतर ह  योजना बंद 
पडली. आपण ह  योजना २४ बाय ७ हणुनच घेवुन आलेलो आहे परंतु याची पुणपणे 
अंमलबजावणी झालेली नाह . आयु  साहेब,आजच अ जतदादा या समोर जी बैठक 
झालेली होती या बैठक म ये आपण हणाला होता क , मामुड ची जी योजना होती 
मा.महापौर साहेब,आपण जर या बैठक म ये असता तर हा वषय समोर समोर लअर 
झाला असता  पण तु ह  या बठैक ला का आला नाह त हे मला मा हती नाह . ते ३० 
एमएलड  पाणी जर आप याला आलं तर या ठकाणी टेल आहे या ठकाण या लोकांना 
पा याचा बराच ास आहे. या यावर आपण लवकरात लवकर कायवाह  करावी. 
मा.महापौरांच काह  प  पा हजे असेल तर ते ह  या,पालकमं यांनी सु दा तसे आदेश 
दलेले आहेत. दो ह  आयु  एक  बसुन यावर िनणय घेणार आहेत. आ ण माई,तु ह  
सु दा यावर फॉलोप यावा. तसेच आरो य वभाग, आयु  साहेब, तु ह  शहर फरतायं  
मला पण मा हती होतं क ,तु ह  कधी तर  आम या भागाम ये ह जीट करणार 
आहात,साहेब मी हे गेली पाच दवसापासून ऐकतोय क ,तु ह  येणार आहे हणुन 
या दवशी तु ह  येणार आहे हणलं ना, या दवशी रोड चकाचक या यावर तु ह  मला 

उ र पण दलं क , मी सगळया शहराम ये अचानक भेट देणार आहे. आयु  
साहेब,तु ह  आज कचरा बघा तु हांला कच-याचे ढग पहायला िमळतील आ ण हे फ  
ािधकरणाम येच नाह  तर संपुण शहराम ये बघायला िमळतील. कचरा उचल या या 
या दोन एज सीज आहेत यांना रा ं दवस कचरा उचलायला लावा. आ ण हे टडर 

सु दा याच प दतीचं होतं पण हे का होत नाह  या यावर आयु  साहेब,तु ह  ल  
घालणं फार गरजेचं आहे. व छतागृह- व छतागृहाम ये मागणी केली गेली क , 
पु या या धत वर जसं पीएमपीएमएल भाडयाने घेवुन फरतं शौचालय करावं. माट 
िसट  म ये या सव गो ी आहेत. फरते शौचालय कर याची मागणी ह  सवाचीच आहे. 
आप या  माट िसट या मा यमातून हे शौचालये हो याची गरज आहे. परंतु माई, हे 
कधी होणार हे मा हती नाह . पंपर  िचंचवड शहरामधील सव म हला या गो ीकडे नजर 
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ठेवुन आहेत. कारण आप याकडे िमट ंग झाली क ,पेपरला बात या येतात असं 
होणार,तसं होणार पण होत तर काह च नाह . साहेब,तु ह  कचरा संकलन डेपोला गेला 
असाल ितथं जेवढया कच-या या गाडया आत म ये येतात या कच-यावर जी काह  
ोसेस करावयाची असते ती होत नाह .  मी सु दा ह जीट केली होती. ितथं भंडारा 

ड गराएवढा उंच कच-याचा  ड गर ह  लोक या ठकाणी उभं करतात. या ठकाणी जेवढा 
कचरा येतोय  जेवढया मिशनर  लावले या आहेत या याम ये तेवढया कच-याचे ोसेस 
होत नाह . या कचरा संकलनासाठ  आपण या बजेट म ये करोडो पयांची तरतुद क न 
ठेवतो परंतु या प दतीने याचे ोसेस होत नाह . या ठकाणी कच-याचा लज या 
टँकला जाऊन जमा होतो. तेथुन याची ोसेिसंग केलेली आहे. तर ते आ खं िलकेज 
आहे. या ठकाणचे आजुबाजुचे जे शेतकर  आहेत ते जो काह  भाजीपाला पकवतो तो 
खराब होतो. हा सगळा भाग दु षत झालेला आहे. या ठकाणचे शेतकर  सु दा त 
आहेत. आपण या ठकाणी पुणपणे टमटचे पैसे देतोय. कच-याची जी ोसेस होते 
याची तु ह  वत: जाऊन पहाणी करा, या ड गरातुन जथं आपला कचरा िनघाला 

आहे तेथुन पाईप लाईन क न जवळ जवळ एक चारशे/पाचशे मीटर खाली उतारावर 
आणुन यांनी तो लँ ट लावलेला आहे. आपण या ठेकेदाराला पैसे देत आहोत तर 
या याकडनं तु ह  काम क न या नां. नुसतं या कामाचे  बलं िनघतात. नागरव ती 
वभाग आहे या वभागासाठ  फ  ५ ट के तरतुद केली जाते. आप याकडे अपंगासाठ  
गाडन कर याचा ताव आप या समोर आहे. आप याकडे शहरातील द यांगाची न द 
आहे. या द यांना महापािलकेने सु वधा देणं बंधनकारक आहे. नाह  तर ह  लोक 
यां या खा याकडे जाऊन ते आदेश घेवुन येत असतात. आपण इतरांना यांचे हातपाय 

सगळे चांगले असताना यांना आपण मदत करतोय मग या द यांगाना  मदत करणे 
बंधनकारक आहे. आयु  साहेब, द यांगा या या काह  योजना रा य शासनाकडे 
असतील या योजनांची अंमलबजावणी महापािलकेने करावी आ ण यासाठ  
महापािलकेने आथ क तरतुद करावी. नद  सुधारयोजना – आयु  साहेब, पुव  नद चं पा  
काय होतं आ ण आता या नद चं पा  कसं आहे हे बघुन या. या नद म ये राडारोडा 
टाकुन या ठकाणी प ाशेड मारलेले आहेत.  औंध-रावेत र ता येथून कवळे चौकापयत 
या ठकाणी नागर कांनी यां या खाजगी जागेम ये प याचे मोठ मोठे शेड टाकलेले 
आहेत. या यावर आपले काह  िनबध आहेत का, इथे आप याकडे ब डर लॅन पास 
क न घेऊन बांधकाम करतात याचा ॉपट  टॅ स हा ५०/६० लाख पये भरतो. आ ण 
इथे प ा शेड टाकुन लाखो पये कमावतात पण हे प ाशेडचं काम सु  असताना आपले 
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अिधकार  या ठकाणी जात नाह त. ते काम पुण झा यानंतर कोणी त ार केली तर 
आपला अिधकार  या ठकाणी जातो. आयु  साहेब, या भागात अनेक वषापासून 
अिधकार  आहेत ना यांची बदली क न टाका. आप याकडे असे काह  अिधकार  आहेत 
क ,ते नगररचना वभाग आ ण ब ड ंग परमीशन वभाग या दोनच वभागाम ये काम 
करतात. २०/२० वष झाली ह  लोकं ितथेच आहेत. तेथुन ते हललेच नाह त  ते कोणाचा 
तर  ेशर आणत असतात. आयु  साहेब,या शहरातील नागर कांनी  तु हांला  
आयु यभर ल ात ठेव यासाठ  या शहरासाठ   तुम या मनाम ये या संक पना आहेत 
या पुण करा. काह  अिधकार  या महापािलकेम ये  सं थािनक अस यामुळे ब-याच 
दवसापासून थर आहेत.   तसेच या शहरातील सवात मोठं हणजे यशवंतराव  
च हाण हॉ पटल या  हॉ पटलम ये आप या शहरातीलच नाह  तर आजुबाजु या 
ामीण भागातुन सु दा लोक येऊन या ठकाणी उपचार घेत असतात. आयु  

साहेब,आपण को वड या संदभाम ये आपण काम करताय, पण को वडचे पेशंट वाढत 
आहेत. ितथं तु हांला वत: ल  घालणं गरजेचं आहे. कारण या वायसीएमएच म ये 
कधी,कधी जागा असुन सु दा िमळत नाह .  वायसीएमएच मधील डॉ टराम येच मतभेद 
आहेत यामुळे हे हॉ पटल चांग या प दतीने चालणार नाह . यासाठ  या ठकाणी 
तु हांला ल  देणं गरजेचं आहे. आप या मुंबई-पुणे महामाग आहे. माई,तु ह  टँड ंग 
चेअरमन होऊन गेले या आहात कुठ या प ातुन होऊन गे या हा पाट वेगळा आहे. 
माई,तु ह  या प ात आहात तर तु ह  पण एक चांगल काम क न जावा हणजे 
आ ह  तु हांला पण वसरणार नाह . आप याकडे िनगड  ते दापोड  पयत मे ो येत 
आहे. तु ह  बाहेर या देशात गेलं तर दर दहा वषानी या ठकाणचे इले हेशन चज 
झालेलं असतं   तु ह  दबुईला गेले तर या ठकाणी दर दहा वषानी  मेन र याचे 
इले हेशन चज झालेलं असतं. माझं असं हणणं आहे क , यांना टॅ स म ये, 
एफएसआय म ये काह  सवलती िनयमात बसुन देता आ या तर या दे यात या यात. 
मा.महापौर साहेब,आप या रोड टच जेवढया काह  ॉपटया आहेत यांना काह  सवलती 
देता आ या तर या दे यात या यात. िश ण मंडळ – िश ण मंडळा या बाबतीत 
सगळा उलगडा झालेला आहे यामुळे मी जा त बोलणार नाह . या ठकाणी संतोष पाट ल 
हे अित.आयु  (१) होते  ते फ  एका दवसासाठ  रजेवर गेले चाज गेला अित.आयु  
(२) कडे याच रा ी यांनी ते १४ कोट  पयांच पेमट काढले गेले आहे. आता पण 
आयु  साहेब,तसंच झालं आहे. ते हणतात कोटात आप याला टे आणता येत नाह  ते 
आप याला पेपर दाखवतात. यामुळे यांना पेमट ावं लागतय िनयमानुसार यांना 
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पेमेट ावं लागतयं साहेबांनी पण यां यावर उपाय काढलेला आहे. आयु  साहेबांनी 
सांिगतले आहे क ,मला फ  थोडे दवस ा कोणते वक ल लावायचे आहेत याच 
पो टमाटम  मी न क  करेन आ ण या याम ये  तु हांला हे चेक झालेला दसेल. 
माई,आप या शाळेचा दजा काय आहे आप या शाळेचा दजा टकवुन ठेवायचा असेल तर 
या याम येआप याला कुठलेह  प ीय राजकारण करायचे नाह . या शाळेत िशकणार  
मुले ह  आप या शहरातील आहेत. मगाशी ह  गो  वकासनी पण सांिगतली आहे. या 
शाळेत िशकणार  व ाथ  हा भ व यात एक चांगला अिधकार  घडेल अशी  अपे ा 
आपण ठेवायची नाह  का, मा.महापौर साहेब,आयु  साहेबां या या संक पना आहेत 
या यांना पुण कर यासाठ  यांना आपण सहकाय  क ,  हाड कर साहेबांनी ३/४ वष 
य  क न पा हलेले आहेत. आपण यांचा अनुभव घेतलेला आहे. ते गेले आता आपण 
यां या नावाने ओरडतोय . ठक आहे,आप याला यासाहेबां या नावाने ओरडायचे नाह  
यांना पण आपण एक चा स देवु. आ हांला  अपे ा आहे क ,ते चांग या प दतीने 

काम करतील. उदयान वभाग – आयु  साहेब,मी आताच घडलेली गो  तु हांला सांगतो 
मी एका अिधका-याला सांिगतलं क , मा या इथे गजानन महाराजांच मंद र आहे आ ण 
हे ािधकरणातील सवात जुनं  मंद र आहे. आ ण ितथे एक हजार व ा याना 
अ यािसका ह  ट चालवते यािशवाय आप या गाडनचं मे टनं स गेली चार वषापासून  
वत: करते. आप याकडनं एक पया सु दा घेत नाह . या उ ानासाठ    मी हणलं 

क , या या मे टन ससाठ  तु ह  हेड ओपन करा यासाठ  मी गेली ८ म हने झाले 
यासाठ  फॉलोप करतोय तर याची आता उपसूचना आलेली आहे. आ ह  सव 

नगरसेवक हे सुपर हजनचं काम करतोय. आप या अिधका-यांना पळव यासाठ  
कधी,कधी वेगळया अँगलनी वापरावं लागतयं. आयु  साहेब,काह  लोकांची नांव मी 
तु हांला न क  देईन या अिधका-यांची मालम ा तु ह  चेक करा, हे अिधकार  यावेळेस 
जू झाले होते यावेळेस यांची मालम ा काय होती आ ण आता मालम ा काय आहे. 

अ नशामक दल- आप या शहराची लोकसं या जवळपास ३० लाखा या आसपास 
झालेली आहे. आम या ािधकरणात एक अ नशामक  टेशन आहे. ामीण भागाम ये 
सु दा अ नशामक क  असणे गरजेचे आहे. आयु  साहेब,आपण २७ मज यापयत 
बांधकाम परवानगी देणार आहे या मज यापयत आपली गाड  पोहचली पा हजे अशा 
प दती या गाडया आप याला घे यासाठ  याबजेटम ये तशी तरतुद करायला पा हजे. 
या ठकाणी अ याव यक आहे या ठकाणी तु ह  एक डसीजन या. नागर कांसाठ  या 

गो ी तु ह  कराल यासाठ  आ ह   तुम या बरोबर आहोत. या यावरती आ ह  
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राजकारण करणार नाह . अ नशामक सटर म ये  जो यंग टाफ भरला आहे ना यांचा 
एक चांगला अनुभव  तु हांला  सांगतो. मा या  इथं रा ी दोन वाजता साडया लॉथ 
हणुन एक दुकान ब-याच वषापासून  होतं  ितथं आग लागली. मी ितथं जाईपयत 

अ नशामक दलाची गाड  ितथं आली होती. या दुकाना या बाजूलाच मा या िम ाचं 
घर होतं आ ण ितथंच तो रहायला होता. आ ण या घरात वर या बेड मम ये  मा या 
िम ाची आई होती कारण ितचं आ खं आयु य या घराम ये गे यामुळे ती ितथेच 
होती. या घराला शॉटसक टमुळे आग लागली आ ण ती माऊली या दरवा यापयत येऊ 
शकलेली नाह  आ ण ती जागीच ए सपायर झाली तर हे काम आप या अ नशामक 
दलाने कशा प दतीने केलं शेवट  ती बॉड  मीच उचलली या िसचवेशनम ये आपण 
डोळे सु दा उघडू शकत नाह . ती माऊली असती नां तर खुप बरं वाटलं असतं पण वेळ 
िनघुन गेली होती. अ नशामक दलाचे जे यंग कमचार  आहेत यांच अिभनंदन केलं तर 
ते चांगलं काम करतील  आ ण काह  कमचार   कामां या ठकाणी जाऊन प े खेळणार  
गँग आहे नां यांना कुठं तर  नवचैत य येईल या ीने आपण आयु  साहेब, यांना 
बोलवून यां या काय अडचणी वगैरे आहेत या सोड व यासाठ  या बजेटम ये तरतुद 
करायची असेल तर ती क न यावी. पीएमपीएमएल – पीएमपीएमएल हणजे सासु 
सुनेचं जसं भाडंण असतं तसं आहे. आप या शहरातील जेवढे पीएमपीएमएलचे कमचार  
आहेत. ते आप या कमचा-यांचा दुजाभाव करतात. पीएमपीएमएल ह  कंपनी झाली 
आपण  आप या  ॉपटया या यां या  ता यात दले या आहेत. आप या शहरातील 
सव मो या या जागा वाधीन क न बसलेलो आहे. वेतनवाढ,भरती, पुव पीसीएमट  व 
पीएमट  कमचा-यांम ये भेदभाव होतो. आम या कामगारांना ितथं स मानाने वागणुक 
दली जात नाह . दरवेळेला आ ह  यां या अिधका-यांना इकडे बोलवायचं यां याकडनं 
ते मा य क न यायच, यांना समजावयाच. आताची गो  आहे, काह  कमचा-यांचे 
५/६ म हने रटायरमटला आलेले आहेत. यांना मोशन दलं आ ण यांना तो कमचार  
या भागातला असेल तर याला हडपसरला बोलवतात. आता या कमचा-याचं वय 
काय,तो सकाळ  ४.३० वाजता उठून कसा जाणार. आयु  साहेब,तु ह  पीएमपीएमएलची 
िमट ंग लावा या याम ये मा.महापौर आ ण प नेते यांना बोलवा आ ण या 
िमट ंगम ये आप या शहरातील जेवढे कमचार  होते यां यावर अ याय होता कामा नये. 
मला वाटतं या मताशी तु ह  सु दा सहमत असाल . पीएमपीएमएल ने यां या 
भागातील कमचार  हे यांनी ितकडे वापरावीत आ ण आप या भागातील कमचार हे 
आप याकडे वापरावीत. आपले काह  नगरसेवक हे नवीन नवीन ट चालू कर याची 
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मागणी करत आहेत. आयु  साहेब,आपण भ -श  रोडपासून कवळे गावात जाणारा 
र ता लटकलेला आहे आपण यासंदभात बोललो आहे क , यासंदभातलं अवॉड कधी 
होणार आहे. या रोडवर कंप या या गाडया लागले या आहेत. या रोडचं पाक ग क न 
टाकलेलं आहे सं याकाळ  रा ी ११.०० ते ११.३० या दर यान    या ठकाणी वॉिशंग 
सु  होतं. या रोडव न चालायला नागर क बीआरट  रोडला येतात. या गाडया वॉिशंग 
के यानंतर यांची सगळ  घाण ह  रोडवर आलेली असते.  वॉिशगंसाठ  ितकडे रावेतकडे 
आहे नां आ हाला सांिगतलं होतं क ,आ ह  ते ितकडे  िश ट क , यानंतर तु ह  
नवीन जागेचं मगाशी सांिगतलं क , बस टॉपला टप-याचं काह  तर  चाललयं साहेब,ह  
या या भागातील नगरसेवकांना क पना देवुन या याम ये जी काह  तरतुद केली आहे 

ते मागणी करतायत ३० ते ३८ कोट ची पयांची मा.महापौर साहेब,तु ह ह  या याम ये 
ल ं घालावं. आयु  साहेब, सवात मह वाचं हणजे कमचा-यांची ध वंतर  योजना,हे   
इं शुर स कसं आणलं,कोणी आणलं,कशा प दतीनं झालं  हे  हाड कर साहेबांना अ रशा 
वेगळया प दतीने लोकाचंी दशाभूल केली. आपली कमचार  संघटना आहे. यां या 
मनासारखी यांना इं शुर स ायला काय अडचण होती का,आप याला, ते काय मागणी 
करतात प हली जी ध वंतर  योजना चालू होती तीच चालू राहू ा. ध वंतर  योजना ह  
१.९.२०१५ साली रा वाद ची स ा होती यावेळेस ह  योजना लागू केलेली होती.  सदर 
योजनेम ये कायरत कमचा-यांकडुन दरमहा .३००/-  व सेवािनवृ  कमचा-यांकडुन 
दरमहा पये १५०/-  व मनपाचा दु पट ह सा उभार यात आला आहे. कायरत 
कमचार   ७५०० व सेवािनवृ  ५००० कमचार  आहेत. आ ण मनपाचा ह सा १० कोट  
८० लाख पये इतका िनधी जमा होतो. २०१५ पासून आतापयत ७६ कोट  पये इतका 
खच झालेलाआहे. आ ण  सदर योजनेसाठ  दरवष   पये १५ कोट  पये या 
योजनावरती  खच झालेला आहे. आ ण या नवीन इं शुर स  योजनेसाठ  आपण २८ 
कोट  पयांची िन वदा वकारली आहे. आ ण २८ कोट  पये कुठं आ ण १५ कोट  
पये कुठं या याम ये कती फरक आहे. महापािलकेचा कुठलाह  कमचार  असु दे 
यां या मनासारखं काम होऊ ां यां यावर अ याय झा यामुळे हे कमचार  कोटात 

गेले. आ ण यांनी टे आणला आ ण या यावर आता परत ३१ तारखेला या यावर 
टे घेतला होता या यावर परत ते कोटात जाणार आहेत. प नेते आपण या 

कामगारांची कशाला हाय घेताय  या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कमचार   
तु हांला माफ करणार नाह त. यांची तु हाला हाय लागेल. हे कमचार  रोज  झगडत 
आहेत,रोज येऊन आ हांला भेटतात आयु  साहेब,तु ह  याचा वचार करावा. ध वंतर  
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योजनेम ये येक कुटंूबाला २० लाख पया पयतचं   क हरेज िमळणार होतं. आ ण 
या वमा योजनेम ये फ  पय३े लाखा पयांपयतच  क हरेज िमळणारं  आहे. 
माई,एवढा अ याय आपण आप या कमचा-यावर का करायचा. यांच पण कुटंूब आहे.   
आज गौड मामा आहे यांच वय झालेलं आहे ते आता रटायर होतील. गु हा दाखल 
क न  गेला ,कोणी गु हा दाखल केला गौड मामा आला आता या या नावाने गु हा 
दाखल केला आहे. मुख हणुन यांनी गु हा दाखल  करायला गेला.  माई, आता 
यांच वय बघा, तीन लाख पयाम य ेउपचार कुठ याह  हॉ पलम ये होतं का, आयु  

साहेब,तु हांला आताह  सांगतो क , को वड परत वाढणार आहे.  हे ाय हेट हॉ पटल  
हे अ रशा मानेवर सुर  फरवुन  नागर कांकडनं बलं  घेतात. यां यावर पण आपण 
िनबध आणले पा हजेत. कारण मी पा हलेलं आहे  मा या िम ाचें  वड ल गेले यांनी 
यां याकडनं १२ लाख  पये घेतले. माणुस गे यानंतर  यां याकडन  १२ लाख पये 

घेतले होते या हॉ पटलनी या शहरातील जे धनवान आ ण मोठे नेते आहेत यां यावर 
वॉच ठेवतात यांनी ितथं माणसंच बसवुन ठेवलेली आहेत क ,आयु  साहेब,ते ४.०० 
वाजत ते काका को वडमुळे  गेले. या काका या मुलाला वड लांनी  पैसे  कुठे ठेवले 
आहेत, कुठे नाह  काह  मा हती न हतं. यांनी य  क न पा हला यांनी मला ७.०० 
वा.फोन केला मी ९.३० वा.गेलो तोपयत यांचा टाफ िनघुन गेला होता. ते हणले 
आपण सकाळ  बघु सकाळ  ११.०० वा.हॉ पटलम ये गे यानंतर ितथं मोठ मोठया 
हॉ पटल म ये िस ट म आहे. कोण चांगल आहे का, खुच वर म तपैक  बसवलं जातं 
आ ण ितथं यांची माणसं बसवली  आहेत. आ ण ते तु ह  कती पैसे देवु शकता याची 
ते  तुमची कॅपॅिसट  बघतात शेवट  यांनी यां या घर यानंा फोन लावला,मला फोन 
आला मी यांना हणलं मी बॉड  घेवुन जाणार आहे. मी एक पया भरणार नाह . 
साहेब, या काकांच जे काह  चेकअप  केलं होतं नां याच बल यांनी साडेपाच लाख 
पये लावलं होतं. से हन टार हॉ पटल  आहे. या या आतम ये गेलं क , ितथं यांचे 

बाऊंसरच आहेत.  साहेब,या ाय हेट हॉ पटल या  डॉ टरांचे नंबर या आ ण 
कुठ याह  नागर कांना ास झाला तर या नंबरवर फोन आला पा हजे. ाय हेट  
हॉ पटलनी को वड झा यानंतर यांनी कशा कारे बलाची आकारणी करायची हे 
आप या डॉ टरांनी शासनाने जे दर दलेल े आहेत या दरा माणे यांनी बलांची 
आकारणी करणेत यावी असे फलक खाजगी हॉ पटल या दशनी भागावर लाव यात 
यावे.  हे खाजगी हॉ पटलवाले असे दलेले फलक कुठं तर  कोप-यात नेऊन ठेवतात. 
आ ण ते सवसामा य माणसाला दसत पण नाह . मा.महापौर साहेब, को वडचा वाढता  
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ादुभाव वचारात घेवुन  यावर आपण ल  ावं. तसेच कामगारां या बाबतीतला जो 
वषय आहे या याबाबतीत पु हा  फेर वचार करावा. कोणा या डो यात ह  सुपीक 
क पना आली आ ण ती क पना कोणी अंमलात आणली याम ये मला जायचं नाह . 
महापािलके या कमचा-यांना जो काह  ास होत आहे. यासाठ  कमचा-यासाठ  असलेली  
ध वंतर  योजना ह  चालू राहू ावी. आ ण ह  योजना बंद केली तर सगळे कमचार  हे 
पोच म ये दसतील. तर  माई,आपण या कमचा-याला याय दे याचं काम करावं. माट 
िसट , या माट िसट या बाबतीत मी वारंवार बोलतोय, महापौर  साहेब,तु ह  या माट 
िसट म ये मबर आहोत. या माट िसट म ये कशा प दतीने कामकाज चाललयं, 
हायजॅक काय झालं, हया सगळया खेळाची मला सगळ  उ रं आलेली आहेत. या म ये 
आप या महापािलकेचं  आथ क नुकसान झालं क ,नाह . मी माट िसट ला जे प  दलं 
होतं याचं उ र मला यांनी दलेलं आहे ते उ र मी तुम याकडे घेवुन येणार आहे. या 
पंपर  िचंचवड शहराचा संपुण  डाटा या हंजवड म ये आहे. आ ण तो जर डाटा ितकडे 
िश ट झाला असता आप या अिधका-यांनी सांिगतलं क ,ते डाटा ितकडे बनवत होते तो 
डाटा ितकडे सेफ नाह . ते जर झाल ंनसत ना ंतर आपला आ खा ंडाटाच ॅ प झाला 
असता. या कंपनीन ेइ शुर स कंपनीकडे ५ कोट  पयांची क लेन केली आहे. तु ह  
मला हणालात क ,आपलं काह  नुकसान झालेलं नाह  मा य आहे. पण त ार दाखल 
कर यासाठ  १२ दवस कशासाठ  लागतात. यांची नजरचुक असेल मा य आहे नां, मग 
तु ह  क पलेन का केली. माई, या वषया या संदभाम ये आप याला बसायचे आहे. 
या याम ये महापािलकेची खुप बदनामी झालेली आहे. बदनामी ह  बाजुला ठेवु पण जर 
हे ॅ प झालं असतं आ ण हायजॅक झालं असतं तर याला जबाबदार कोण, माट 
िसट  जबादार नाह , ह  क पलेन माट िसट नेच करायला पा हजे. माट िसट ला आपण 
करोडो पये देवुन सु दा जर ह  प र थती असेल तर, तो डाटा सेफ नसेल, तर या 
महापािलकेचं भ वत य काय?  मा.महापौर साहेब,तु ह  पु हा एकदा या सवाना आदेश 
ा क ,या माट िसट चा जो काह  कार आप या समोर आलेला आहे. यासंदभात 

आपण यां या बरोबर िमट ंग लावावी. तसेच स लागारांचा जो सुळसुळाट चालू आहे तो 
आपण थांबवावा. अबन डे हलपमट रोड केला आहे. मा या इथं पण स लागार आहे सेम 
रोड आहे. हा जर सेम रोड असेल तर एकाच स लागाराकडनं हा रोड क न या नां. या 
कामाला वेगळा स लागार, या कामाला वेगळा स लागार यांना आपण करोडो पये देत 
आहोत. या महापािलकेत ६५ स लागार आहेत. एवढे स लागार असतील तर आपले जे 
अिधकार  हे बाहेर या देशाम ये  िश णासाठ  जातात, यांना िश णासाठ  बाहेर 
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पाठवतो मग आप या अिधका-यानंा हे जमत नाह  का, यांना एवढं ान नाह  का, 
ठक आहे, एकदम पारदशकता असली पा हजे हणुन तु ह  स लागार आणताय का, 
पारदशकता, मग आपला अिधकार  काय करतो. ६५ स लागार आहेत यांना आपण 
कती पैसे देतोय ते पहा. अबन डे हलपमट रोडम ये हाड कर साहेबांनी यावेळेस 
आ हांला सांिगतलं होतं क , जे अबन डे हलपमट रोड झालेले आहेत नां, कवळे रोड हा 
क पलीट झाला आहे या यावर आ हांला सांिगतलं क , या रोडवर आता अित मण 
होणार नाह . आ ण या यावर आ ह  कॉड ठेवणार आहे. या कॉडचं काय झालं 
आम याकडे एवढे मोठमोठे फुटपाथ आहेत या यावर सगळ  दुकाने थाटुन बसलेली 
आहेत. लोकांना चाल यासाठ  आपण हे फुटपाथ केलेले आहेत. संपुण शहराम ये ह च 
प र थती आहे. मी हणतो हा   फरता कॉड आपण ठेवला पा हजे. नाह , तर ितथं 
एखाद  टपर  पड यानंतर ह  टपर  काढणं फार अवघड होतं. साहेब,आम या इथं पंपर  
िचंचवड पॉलीटे नीकल   कॉलेज आहे या  कॉलेज या समोर या रोडवर सगळया गाडया 
असतात लोकांना जाता येत नाह . या     कॉलेज या मुखांना तु ह  बोलवून या 
आ ण यांना सांगा क , तु ह   कॉलेज या आतम ये पाक गसाठ  जागा ठेवली पा हजे. 
भटक  कु ी, याबाबतीत मगाशी सद यांनी सांिगतले आहे क , बे ट, ब ला झाला 
सगळया काह  संक पना झा या आहेत. हे झालं या भट या कु यांच, मी हणेन क , 
जे पाळ व कु े आहेत ते आप या ड हायडर आणुन आप या शहराम ये घाण करतात 
याबाबतीत माझी आप याला वनंती आहे क , यांचा आपण वचार केला पा हजे क , 
मा.महापौर साहेब,आपण आयु ांना तसे आदेश ा क , या डॉगसाठ  वेगवेगळया 
शहराम ये कुठं तर  साईडला जागा आहे या ठकाणी असे पॉट तयार करा. आयु  
साहेब,आप या शहरामधील  पाळ व ा यांची न द या लोकांनी आप याकडे केली आहे  
या लोकांना बोलवा यांना बॅग आ ण हॅ ड लोज ा . आ ण यांना २/३ म हने 
द यानंतर आता जी लोक रोडवर डॉग घेवुन फरतात यांना सवय लागेल. नाह  तर या 
लोकांना ५ हजार पयांचा दंड  क न टाका हणजे हे लोकं शहाणे  होतील. माई, बराच 
वेळ झाला आहे. मंगलाता नी पण बराच वेळ सभा चालवली आहे. माई, तु ह  पण 
बराच वेळ झाले बसलेला आहात, गेली चार वष अंदाजप कावर बोलू दलं नाह  यावेळेस 
मा  यांनी बोलू दलं यामुळे माई, या ओर जनल आम या आहेत.  यामुळे माईला 
या शहराची तळमळ आ ण जाण आहे. तुम या कारक द त या बजेटम य ेजे,जे सुच वले 
आहे याची न द क न आपण या माणे मा.आयु ांना आदेश दे यात यावे आ ण 
आपण मला बोल याची संधी दली याब ल तुमचे मनापासून आभार मानतो ध यवाद. 
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मा.घुले नानी उफ हराबाई - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. 
ऑनलाईन उप थत असलेले सव नगरसेवक नगरसे वका. आज जलपण  वषयी बोलले 
क  मुळापासून ती काढून टाकायची, यासाठ  मला आनंद झालेला आहे खरच ती 
मुळापासून काढून टाकावी कारण यामुळे दघी-बोपखेल तुमच कायम ऋणी राह ल. 
यामुळे इतके म छर झालेले आहेत व याचा भयंकर ञास होतो. जेवणात सु दा 

म छर येतात, कुणाची मयत झालीतर माणस मयतीच सोडून म छरच मारत बसतात. 
तर  आपण जलपण  काढून टाकलीतर दघी-बोपखेल तुमच कायमच ऋणी राह ल एवढच 
बोलून थांबते, जय हंद जय महारा . 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऑनलाईन 
उप थत असललेे सव नगरसेवक नगरसे वका. जवळपास साडेआठ तास झालेले आहेत. 
थायी सिमतीचे चेअरमन िनतीनजी लांडगे यांनी हे बजेट सादर केलेल आहे यावर 

संपुण चचा झालेली आहे. मा.महापौर साहेब, गे या चार वषाम ये २०१७ ला भारतीय 
जनता पाट ची स ा या महापािलकेम ये आली. अनेक सद यांनी या ठकाणी आप या 
भागाम ये बजेट कमी दल, जा त दलं या संदभाम ये या ठकाणी चचा केली, मी या 
आकडयांम ये न क च जाणार नाह  कारण गे या साडेआठ तासापासून येक सद यांनी 
आपआपली भूमीका या ठकाणी मांडली आहे. मग ते वरोधामधले रा वाद चे नगरसद य 
असतील, िशवसेने या गटने यां या मा यमातून भूमीका मांडली, स ाधार  भारतीय 
जनता प ा या नगरसद यांनी या ठकाणी आपली भूमीका मांडली. परंतु स मा.महापौर 
साहेब मला या ठकाणी अिभमानाने सांगावस वाटत क  या वषा या बजेटम ये आ ण 
गे या चार वषाम ये भारतीय जनता पाट ची स ा आ या यानंतर एवढया जलदगतीने 
या शहराचा सवागीन वकास झालेला आहे हे माञ रा वाद ने आ ण वरोधकानी वसरता 
कामा नय े आ ण ती सु दा यांनी आप या भाषणाम ये कबुली दलेली आहे. 
वेगवेगळया वभागाम ये काय तरतूद केली, आपण काय केल पाह जे आपण या ठकाणी 
अिधक जलद गतीने टडर कशा प दतीने राबवले गेले पाह जे आ ण येणा-या २०२२ या 
िनवडणूक स आप याला सामोर जायच आहे यासाठ  शहरा या सवागीण वकासासाठ  
या ठकाणी बजेट या ठकाणी मांडलेल आहे. मी भारतीय जनता पाट चा कायकता आहे 
आ ण अ योदय हे आम या ड एनए म ये आहे, अ योदय हणजे शहरातील शेवट या 
घटकापयत ख-या अथाने वकास, आ ह  हणणार नाह  िसमटचे र ते केले, वशेष 
योजना के या, अंडरपास केले, मोठे पुतळे उभे केले कंवा मह लांसाठ  काय केले परंतु 
समाजाम ये असणा-या सव घटकाना बरोबर घेवून जावून हे बजेट या ठकाणी केलेल 
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आहे. मी या ठकाणी अवजून सांगेल गे या चार वषाम ये बजेटची खच  होणार  र कम 
आ ण तुम या दहा वषाम ये खच  होणार  बजेटची र कम या ठकाणी तु हांला मी खुल 
आवाहन करतो क  सांगून दाखवा कती बजेट या ठकाणी होत होतं, तरतूद कती केली 
जात होती आ ण कती कामांना आपण ह  तरतूद वापरत होतो आ ण आ ह  
आ या यानंतर या ठकाणी वेगवेगळया मा यमातून ताईनी सांगीतल खर हणजे 
मंगलाताईनी, िसमाताईनी स व तरर या या ठकाणी सांगीतल क  पह या वषाम ये 
िसमाताई पह यांदा थायी सिमती या सभापती झा या आ ण मला असं वाटत पह या 
सभापतीनी यां या वषभराम ये काढलेले टडर, दुस-या सभापतीनी यां या वषभराम ये 
काढलेल टडर, तीस-या सभापतीनी काढलेले टडर आ ण चौ या सभापतीनी काढलेले टडर 
आ ण आता आमचे िनतीन लांडगे यां या मा यमातून पाच या वषाम ये पुण वाला 
नेणारे ोजे ट या मा यमातून या ठकाणी होणार आहेत. मी वरोधी प ाला अवजून 
या ठकाणी सांगेल शहराम ये वकासा या मा यमातून वकास डोळस असतील, िचखली 
मधील माजी महापौर राहूलदादा जाधव यांनी या ठकाणी भूमीका मांडली आ ण 
िसमाताईनी सांगीतल आ ह  शहरा या चारह  बाजूला गो डन चौकोन हणलतर  वावग 
ठरणार नाह , शहरा या चारह  बाजूला मग ते च-होली असेल, तळवडे असेल, सांगवी 
असेल, पुनावळे, रावेत असेल या चारह  भागाम ये डे हलपमट कर याचा मनोदय 
या ठकाणी आम या दो ह  आमदारां या मा यमातून या शहराला एक वेगळ वळण 
दे यासाठ  आमचे आमदार ल मणभाऊ जगताप असतील, आमदार महेशदादा लांडगे 
असतील या दो ह  आमदारां या मा यमातून आ ह  सव पदािधका-यांनी या ठकाणी सव 
घटकाना समा व  क न या ठकाणी शहराचा सवागीण वकास केलेला आहे. खर हणजे 
या ठकाणी रा वाद या नगरसद यां या मा यमातून भूमीका मांडली खर हणजे 
अजीतभाऊ या ठकाणी उप थत पाह जे होते. िशवसेने या गटनेते राहूलदादानी सांगीतल 
जाह रना या वषयी अरे, आ ह तर जो जाह रनामा केलेला आहे या जाह रना याम ये 
स र ट के पुण वाला ये याची जनतेची जी काह  अपे ा होती ती केलेली आहे. ताईनी 
सांगीतल आ ह  जाह रातीम ये कमी पडलो आ ण ते खरं आहे. परंतु स मा.महापौर 
साहेब, यासंदभाम ये आप याला जाह रात करायच काम नाह , जाह रात कोण करतो जो 
काम करत  नाह  तो जाह रात करतो. मला गवाने आ ण अिभमानाने आम या 
नगरसद यांना सांगाव वाटेल क  येक गावाम ये, येक वॉडाम ये, शहरा या 
वेगवेगळया भागाम येजर प लसीट या मा यमातून या ठकाणी जनता वकारलेल आहे 
क  ख-या अथाने भारतीय जनता पाट  या पंपर  िचंचवडम ये स ेत आ या यानंतर 
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यांनी ख-या अथाने वेगवेगळया मा यमातून या ठकाणी वकास केलेला आहे. खर 
हणजे मह ला व बालक याण या मा यमातून या ठकाणी सांगीतल गेल, मह ला 

बालक याण या मा यमातून बजेट कती होतं, चार वषापुव  बजेटची कती तरतूद 
वापरली जात होती आ ण आता कती बजेट मह ला बालक याणसाठ  या ठकाणी ठेवलेल 
आहे. ५३ कोट  आपण येणा-या वषाम ये ठेवल आहे. स मा.महापौर आपण परवाच 
दवशी सांगीतल क  या मह ला ाय ह ंग ेिनंग या मा यमातून न याने 
पीएमपीएमएल या गाडया आपण खरेद  करणार आहोत, इले कल बसेस या यावरती 
मह लांना जे ाय ह ंगच िश ण दल आहे या मह लांना या ठकाणी ाय ह ंग 
कर या या मा यमातून सु दा आपण या मह ला बालक याण या मा यमातून आपण 
तीथ या ठकाणी करणार आहोत. मला सांगायला आनंद वाटेल क  यावेळेला 
ाय ह ंग या कोसस या मा यमातून, ओला, ओबेर या मा यमातून ताईनी सांगीतल 

पह या चेअरमन झा या यानंतर यां या मा यमातून आज टाटा मोटसम ये चौदा ते 
पंधरा मह ला या ठकाणी बसवरती ाय ह ंग करतात. या ठकाणी कृती क न याची 
अंमलबजावणी कर याच काम मह ला बालक याण या मा यमातून केलेल आहे. खर 
हणज स म करायच, स म करायच परंतु ख-या अथाने मह लांना वत: या 

पायावरती रोजगार उपल ध क न दयायचा ह  भूमीका भारतीय जनता पाट नी 
या ठकाणी घेतलेली आहे. खर हणजे या ठकाणी आरो या या संदभाम ये बोल या गेलं, 
या ठकाणी पा या या संदभाम ये बोल या गेलं. राजाभाऊ आपणह  सांगीतल क  आं ा, 
आ ण भामा-आसखेड या संदभात आमची स ा महारा  रा याम ये असताना आमचे 
त कालीन मु यमंञी आ ण जलसंपदा मं यां या मा यमातून २०१८ ला यावेळेला 
आ ह  मंजूर  घेतली. आं  धरणामधुन १०० एमएलड  पाणी अ ण भामा-आसखेड मधुन 
२०० एमएलड  पाणी उचल याची आ ण माग या महासभेम ये सु दा मी सांगीतल क  
खर हणजे हे काम पुण वाला ने यासाठ  आमचे दो ह  आमदार या ठकाणी य शील 
आहेत, आ ह  सव पदािधकार  या ठकाणी य शील आहोत. ख-या अथान या ठकाणी 
वाढत नागर करण ल ात घेता, लोकसं या ल ात घेता आ ह  स ेत आ या यानंतर 
यावेळेला आ ह  ल ात घेतल क  हा ॉ लेम सॉ ह जर करायचा असेलतर नवीन 

सोस उपल ध करायला पाह जेत आ ण नवीन सोस उपल ध कर याच काम या ठकाणी 
आम या नेते मंडळ या मा यमातून आ ण यावेळचे आमचे स ाधार  असणारे 
मु यमंञी आ ण जलसंपदा मं यां या मा यमातून या ठकाणी झालाय. मा.महापौर 
साहेब, मला या ठकाणी सांगायला आनंद होईल क  ख-या अथान ऑ टोबर, नो हबर 
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पयत आपण आप या या पंपर  िचंचवडची लोकसं या मोठया माणात वाढलेली 
असेलतर  यांना आपण दररोज पाणीपुरवठा आं  धर या या मा यमातून दे यासाठ  
या ठकाणी य शील आहोत आ ण मला असं वाटत ते पुण वाला ने यासाठ  याचा 
पाठपुरावा आपण करत आहोत. स मा.आयु ांना मी या ठकाणी वनंती करणार आहे क  
आप या मा यमातून नो हबर मह यापयत आप या अिधका-यां या मा यमातून बैठका 
घेवून या कामाला जलदगतीन कर यासाठ  आ ण नो हबर मह यापयत सवाना दररोज 
पाणीपुरवठा कर यासाठ  सु दा िनयोजन या बजेट या मा यमातून या ठकाणी झालेल 
आहे. राजाभाऊ आपण वरोधी प नेते आहेत आपण मा य करायला पाह जे क  आपण 
सांगत होते, मंगलाताई सु दा सांगत हो या पण या पाच वषाम ये आम याकडून कती 
आपण अपे ा करणार आहेत. गे या दहा वषाम ये या काह  गो ी होवू शकले या 
नाह त या या चार वषाम ये के यात यातलच एक उदाहरण आहे पवनासारखी 
प र थती आ ह  न क  या ठकाणी करणार नाह त. पवना जलवाह नी या संदभाम ये 
कती वषापासून पवना जलवाह नी या ठकाणी आहे. आं  धरणा या पा यी २०१८ ला 
आ ह  मंजूर  घेतली, जलशु द करण क ा यासाठ  ज हािधका-यांकडून जागा घतेली, 
टडर काढल, पाईपलाईन टाक या, टा या बांध याच काम सु दा समांतर प दतीन 
या ठकाणी केल गेल आहे आ ण हणून आ ह  यासंदभाम ये लोकांना माह ती आहे क  
भारतीय जनता पाट  हे ख-या अथान आमच पाणी नो हबर पयत आ हांला देणार आहे 
आ ण हणून पुतनामावशीच ेम करणारे न क च आ ह  नाह त, राजाभाऊ कारण 
तु हांला कुणी आडवल न हत, तु हांला मा य आहे क  दहा वषाम ये पंपर  
िचंचवडम ये रा वाद ची स ा होती आ ण चांग या कामाच कौतूक तु हांला करावच 
लागणार आहे. कारण या सभागृहाम ये चार वष झाले आपण अपे ा य  केली हे 
झाल पाह जे, ते झाल पाह जे तु हांला कुणी आडवल होत दहा वष आ ण हणून या 
नो हबर मह यापयत पाणीपुरवठा सुरळ त होईल आ ण चांगल आं  धरणातून पाणी 
आपण आणू. मगाशी आपण मु ा उप थत केला रावेत बंधा-याव न वाघोली ामीणला 
आपण जे काह  ३० एमएलड ची जी कम आहे या ३० एमएलड च पाणी आप या 
शहराला तातड न आण यासाठ  तु ह  मगाशी मा.महापौरांना सांगीतल आ ण यासाठ  
सु दा पञ यवहार आपण या ठकाणी केलेला आहे. आप या ज यातील 
मा.पालकमं यांना सु दा आपण सात याने पाठपुरावा करावा जेणेक न ३० एमएलड  
पाणी जे ामीण भागाला वाघेलीला आपल जातं ते परत जर आप याला या ठकाणी 
िमळालतर मला अस वाटत ते ३० एमएलड  आ ण आपण रावेत बंधा-याव न अजून 
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या ठकाणी पंप उभे क न या ठकाणी अजून काह  करता येईल का यासंदभात सु दा 

समांतर प दतीन पा याचे या ठकाणी तातड चे िनणय घेतले जातात आ ण मला असं 
वाटत तशा कारच या बजेटम ये िनयोजन केलेल दसतं. खर हणजे अनेक वषय 
या ठकाणी आहेत परंतु वेळह  झालेला आहे आता पावणेआकरा वाजेलेल आहेत परंतु 
मला अवजुन सांगायच आहे क  जे काह  बजेट या ठकाणी केलय, मी मगाशी उ लेख 
केला बजेट या संदभाम ये, वेगवेगळया वषयात जर काह  खोलात गेलोतर एक एक 
वषय घेवून जर आपण चचा करायला लागलोतर जवळपास अजून एक तासभर जाईल. 
स मा.महापौर सुरवातीला आपण थांबून बजेटवर बोल यास कुणी हात वर करतय का, 
कोणी बोलतय का अशी प र थती आली होती. वरोधकांना वाटल एवढ चांगल बजेट या 
शहरा या नागर कांसाठ  या ठकाणी आणलेल आहे. भारतीय जनता पाट या मा यमातून 
नगरसेवकांना िनधी, तरतूद दे याची जबाबदार  आमची आहे, तु हांलाह  चांगला िनधी 
आ ह  देतो. तुषार हंगेनी सांगीतल क  लगेच या भागाम ये िसमटचे र ते, लेजर शो 
असे अनेक उप म या ठकाणी केलेले आहेत. या बजेट या मा यमातन शहरा या 
वैभवाम ये वाढ करणारे अनेक ोजे ट आहेत. या ठकाणी वरोधी प ने यांनी सांगीतल 
मे ो ह  िनगड पयात नेली पाह जे आपणच यावेळेला पंपर  पयत केली आ ह  हणलो 
होतो का पंपर  पयत करा हणून, िनगड  पयत करायची होती, यावेळेला तु ह  
स ेम ये होतात पंपर  पयतचा मे ोचा रपोट तु ह  पाठवला होता, द लीला माह त 
न हत पंपर  कुठ आहे ती. यावेळेला जर िनगड  पयतचा उ लेख केला असतातर मे ो 
नगड पयत झाली असती तर  हरकत नाह  तुम या काळाम ये िनगड  पयत ने यासाठ  
आ ह  सु दा य शील आहोत, क ाकडून तशा प दतीने आ ह  सु दा क न आणु 
िनगड  पयतची मे ो आपण या ठकाणी नेऊ आ ण तशासंदभाची तरतूद सु दा या 
बजेटम ये केलेली आहे. भ व यात आव यकता असेलतर यात वाढ कर याचे काम 
सु दा आमचे सभापती या ठकाणी करतील अस मला वाटत. पीएमपीएमएल या 
कामगारां या संदभात या ठकाणी चचा केली गेली आ ण हे खरं आहे यावेळेला 
पीएमपीएमएलची थापना केली राजाभाऊ परत तेच येतय कारण पीएमपीएमएल आ ह  
नाह  केलेल परंतु तर ह  या चाळ स ट याम ये आपले जे कमचार  पीएमपीएमएलम ये 
काम करतात, कायरत आहेत यांची गैरसोय होता कामा नये यांना आप या 
भागाम येच यांची सेवा करता आली पाह जे, डयुट  करता आली पाह जे या संदभाम ये 
सु दा स मा.महापौरांनी या पीएमपीएमएल या माग या िमट ंगम ये सु दा या 
संदभाम ये चचा केललेी आहे आ ण आ ह  सु दा तशा व पा या यांना मोशन जर  
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िमळाल असेल, पदो नती जर  झाली असेलतर  यांना आप या भागाम ये ठेवून 
घे या या संदभात उपसूचना देवून ती काया वीत कर यासाठ  मा.महापौर असतील, 
मा.चेअरमन असतील ते तशी भूमीका तीथे मांडतील. आपण जो उ लेख केला खर 
हणजे पंपर  िचंचवडला दु यम दजाच थान पीएमपीएमएल या मा यमातून िमळाल 

नाह  पाह जे या संदभाम ये सु दा येणा-या काळाम ये नवीन गाडयाच जस सांगीतल 
६०० बसेस पैक  ४० बसेस आप याकडे आ या पाह जे यासंदभात आपण आता गाडया 
घेणार असतूर  या गाडयामधुन ४० ट के चांग या दजा या आ ण नवीन गाडया 
आप या शहराम ये आ या पाह जेत अशा संदभामधली भूमीका सु दा या बजेट या 
मा यमातून पीएमपीएमएलला केलेली आहे. अनेक योजना आहेत मगाशी ताईनी 
सांगीतल आ ण मला खर हणजे अिभमान वाटतो २०१७ ला यावेळेला आम या 
क ाम ये  नर भाई मोद ंची स ा आली या यानंतर क ाम ये द यांगासाठ  खरच 
वशेष क न या ठकाणी तरतूद केली गेली जी आतापयत कुठ याह  कारे कुठलीह  
स ा असताना या ठकाणी केली नाह  आ ण याची अंमलबजावणी करणार  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह  एकमेव महानगरपािलका आहे जी द यांगासाठ  २००० पये 
पे शन देणार  ह  महानगरपािलका आहे क  जे आ ह  २०१७ ला आ ह  आ या या नंतर 
या ठकाणी केलेल आहे. आ ण हणून द यांगासाठ च सटर असेल, द यांगासाठ  पे शन 
असेल, मह लांसाठ  सबलीकरणा या गो ी असतील आ ण वशेष योजना असेल या संपुण 
शहराचा एक कायापालट कर याच काम गे या चार वषाम ये केलेल आहे आ ण हे तु ह  
सु दा मा य केलेल आहे. चार वषात जे काह  बजेट या ठकाणी वापरल आहे, दहा वषात 
असणार बजेट आ ण चार वषात असणार बजेट याची तुलना जर या ठकाणी केली आ ण 
येणा-या वषभराम ये जी काह  तरतूद बजेट या मा यमातून केली गेलेली आहे. मला 
असं वाटत कुठ याह  वॉडाम ये कुठ याह  नगरसेवकाला दुजाभावाची भूमीका या ठकाणी 
आ ह  न क च केलेली नाह . करा या संदभाम ये सु दा या ठकाणी उ लेख केला आ ह  
नुसतेच र ते कंवा टडर काढ या या भूमीकेत नाह तर ताईनी सांगीतल क  यावेळेला 
मी पह यांदा चेअरमन झाली यावेळेला बँकां या मा यमातून, लांडे साहेबां या 
मा यमातून शंभर कोट  आणले. २०१६-१७ यानंतर जवळपास ३५१ कोट  पये आप या 
ब ड ंग परमीशन या मा यमातून आपल उ प न होतं जे २०१९-२० या मा यमातून 
६५१ कोट  पये आपण केलेल आहे. उ प न वाढव या या संदभाम ये सु दा अशा 
अनेक योजना या ठकाणी आपण केले या आहेत. ब ड ंग परमीशन या म यमातून जे 
उ प न वाढलेल आहे आ ण मला असं वाटत क  या सगळया गो ींचा वचार करता या 
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शहरा या नागर कां यासाठ  सव घटकांना बरोबर घेवून, सव वभागांना बरोबर तरतूद 
क न एक चांगल बजेट या ठकाणी थायी सिमती या सभापती या मा यमातून 
या ठकाणी केल गेलेल आहे. खर हणजे आता राञी आकरा वाजतात मी या ठकाणी या 
बजेटच अिभनंदन करेल आ ण एक चांगल बजेट, या शहराला पुढ घेवून जाणार बजेट 
या ठकाणी सभापती या मा यमातून केलेल आहे यांच पु हा मी या ठकाणी अिभनंदन 
करतो आ ण स मा.महापौर साहेब, आपणास वनंती करतो आपण पुढ ल वषय चालू 
करावा.                         

मा.अॅड.िनतीन लांडग े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                      वषय मांक - १ 
दनांक- २६/३/२०२१                                   खाते- मा.आयु  

संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
         .लेखा/६/का व/६७/२०२१ द.१०/०२/२०२१ 
      २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८५७९ द.२४/२/२०२१  
         अ वये.  
  

        मा. थायी सिमती ठराव . ८५७९ द.२४/०२/२०२१ नुसार 
मा.आयु ांकडून आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०२०-२१ 
चे सुधार त व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन 
पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न 
शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा  
शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव 
अवलोकन करणेत आले.  

    अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे 
अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाज प क र. . 

सन २०२१-२२ चा  
अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

५२,५७,५७,४६,१४८ 

 

५५,८८,७८,०५,७२८ 
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२) एकूण खच  ४६,३२,४७,१६,५२० ५५,८६,३५,४४,५५६ 

३) अखेरची िश लक ६,२५,१०,२९,६२८ २,४२,६१,१७२ 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) 

१) 

 

क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे एकूण 
जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

२) क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे एकूण 
खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 

         वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे 
कमी अिधक कर यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०२१-
२०२२ चे अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट क न शासक य मा यता देणेत यावी. 
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तसेच खालील कामांचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न अंदाजप कय र कम व तरतूद स मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लेखिशष अथवा कामाचे नाव वॉड 
मांक 

लेखािशष पानांक अ.  कामाचे 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२१-२२ 
ची आव यक 

तरतूद 
 सन २०२१-२२ बजेटम ये समावेश करावयाची कामे       

१ इ े ीय कायालय अंतगत भाग .४ मधील बोपखेल रामनगर प रसरात व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण निलकेची सुधारणा करणे. 

४ भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन १,००,००,००० ५०,००,००० 

२ इ े ीयकायालय अंतगत न याने ता यात येणा-या जागेम ये मैलाशु द करण क  
बांधणे. 

इ भाग भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन ८,००,००,००० २,००,००,००० 

३ कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .५ मधील स.नं.२१७ येथील पंपींग 
टेशन पासून ते एस पी हाय कूल पयत या ना यामधील मु य जनिन:सारण     

मलवा हनची सुधारण कामे करणे. 

५ भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन १,२०,००,००० ६०,००,००० 

 एकूण     १०,२०,००,००० ३,१०,००,००० 

तसेच पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ या सुधा रत व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कासाठ  करसंकलन ,बांधकाम परवानगी, थािनक सं था कर वभाग 
या वभांगाचा आढावा घेतला असता बर चशी र कम वसुल होणे श य अस याचे िनदशनास आले यामुळे पुढ ल २०२१-२२ या या आिथक वषात अंदाजे करसंकलन 
वभाग ९० कोट  थािनक सं था कर वभाग १३० कोट  या माणे अंदाजे एकूण २२० कोट  इतक  र कम जादाची जमा होऊ शकते यानुसार कायवाह  करणेस 
तसेच भाग .२५ वाकड पुनावळे ताथवडे या गांवाम ये नाग रव तीम ये मोठया माणात वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोई या ीने खालील नमूद केलेले 
चालू वकास कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे खालीलनमूद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कात असलेली तरतूद अपूर  पडत आहे. 
तर  सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या कामांना आव यक तरतूद करणेस मा यता देणते येत आहे. 

अ.  कामाचे नांव अंदाजप क य 
र कम 

 सन २०२१-२२ची 
मुळ तरतूद  

सन २०२१-२२ क रता 
आव यक तरतूद र.  

१ भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जवननगर माग स.नं.९९ व १०० मधून पुनावळे 
कडे जाणारा २४ मी.ड  पी र ता वकसीत करणे. 

५०,००,००,००० २,५०,००,००० ६,००,००,००० 

२ भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व तीमधून वाकडकर व ती माग भूमकर व ती 
येथील हंजवड कडे एमड आर ३१ र याला जोडणारा ३० मी. ं द ड  पी र ता वकसीत 

३५,००,००,००० २,००,००,००० ८,००,००,००० 
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करण े
३ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र ते िसमट काँ ट करण े २५,००,००,००० १,००,००,००० ३,००,००,००० 
४ भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगर कडून मंुबई-बगलोरकडे जाणारा २४ मी. ं द ड  

पी र ता वकसीत करणे. 
३०,००,००,००० २,५०,००,००० ६,००,००,००० 

५ भाग .२५ ताथवडे येथील शिनमं दराकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा ३० मी. ं द ड  पी 
र ता वकसीत करणे. 

३०,००,००,००० २,५०,००,००० ८,००,००,००० 

६ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे पाक व इतर प रसरातील ड  पी र ते अ यावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

३०,००,००,००० १,५०,००,००० ५,००,००,००० 

७ भाग .२५ वाकड येथील कळंबकर व ती ते ट न सोसा.मधून स.नं.१६९ पासून 
मंुबई बगलोर हायवे कडे जाणारा १८ मी. ं द ड  पी र ता कॉ ंट करण करणे. 

३०,००,००,००० १,००,००,००० ५,००,००,००० 

८ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते काँ ट करण करणे. ५०,००,००,००० २,५०,००,००० १०,००,००,००० 
९ भाग .२५ वाकड येथील  आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत बांधण े ३०,००,००,००० २,००,००,००० ८,००,००,००० 
 एकूण ३१०,००,००,००० १७,५०,००,००० ५९,००,००,००० 

 

               तसेच पंपर  िचंचवड ह  औ ोिगक व कामगार नगर  असून या शहरा या लोकसं येत दवस दवस भर पडत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
वाढ या लोकसं येनुसार र ते पाणी फुटपाथ पथ दवे इ. आव यक सोईसु वधा नागर कांना पुर व यात येतात सन २०२०-२१ या मंजूर अंदाजप कातम ये “महापौर 
वकास िनधी” या लेखािशषावर र. .५,३५,००,०००/-(अ र  र. .पाच कोट  प तीस लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत आली होती. तथा प शहरातील 
औ ोिगक करणामुळे दवस दवस लोकसं या वाढ या माणात र हवाशी अथवा नागर  े ात वाढ होत अस याने महानगरपािलके या मा यमातून व वध पायभूत 
सु वधा उपल ध क न देणेकामी “महापौर वकास िनधी” अंदाजप क य तरतूद अपूर  पडत आहे. तसेच नागर कां या ीने अ याव यक व ाधा यांने पार 
पाडावया या मुलभूत वकास कामांक रता पुणे महानगरपािलके माणे महापौर वकास िनधी या धत वर वाढ व आिथक तरतूद उपल ध होणे आव यक आहे. तर  सन 
२०२१-२२ या मुळ महापािलका अंदाजप कात “महापौर वकास िनधी” या लेखािशषावर र. .२१,००,००,०००/-(अ र  र. .एकवीस कोट  फ ) इतक  र कम तरतूद 
उपल ध क न देणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील “ वशेष योजना” या लेखािशषाकातील 
भाग .२६ पंपळे िनलखम ये नाग रव तीम ये मोठया माणात वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोई या ीने खालील नमूद केलेले वकास कामे करणे 

गरजेचे आहे. यामुळे खालीलनमूद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२चे अंदाजप कात असलेली तरतूद अपूर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधा रत व 
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सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू व नवीन कामांना सुधा रत शासक य मा यता व आव यक तरतूद देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

अ.  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव लेखािशष मुळ शासक य 
मा यता  

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतूद  

वाढ घट सन २०२१-२२ 
साठ  लागणार  
आव यक तरतूद 

१ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील र क 
चौक ते पंपळे िनलख गावठाणातून संर ण 
वभागा या ह तून जाणा-या या १८.०० मी. 
ड .पी. र यास सब-वे करणे, व ता यात 
येणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

११००००००० 
 

११००००००० 
 

१००००००० 
 

२००००००० 
 

० 
  

३००००००० 
    

२ भाग .२६ वाकड येथील कावेर  चौक, सब-
वे ते पंक िसट  कॉनरपयत ड .पी. र ता 
िसमट कॉ टचा करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

२२००००००० 
 

२२००००००० 
 

३५०००००० 
 

५५०००००० 
 

० ९००००००० 
 

३ भाग .२६ क पटेव ती मशानभूमी येथे 
गॅ बयन वॉल बांधणे व इ. था. वषयक 
अनु. कामे करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

३००००००० 
 

३००००००० 
 

२०००००० 
 

१००००००० 
 

० १२०००००० 
 

४ भाग .२६ वशालनगर वाघजाई हॉटेल 
पासून क पटेचौक पयत िसमट कॉ टचा 
र ता करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम 

१२००००००० 
 

१२००००००० 
 

१५०००००० 
 

४१०००००० 
 

० ५६०००००० 
 

५ भाग .२६ मधील काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता 
करणे. (ट पा-०१) 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

१२००००००० 
 

१२००००००० 
 

१५०००००० 
 

२००००००० 
 

० ३५०००००० 
 

६ भाग .२६ मधील छ पती चौक ते उ कष 
चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

२०००००००० 
 

२०००००००० 
 

१५०००००० 
 

९००००००० 
 

० १०५०००००० 
 

७ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील 
अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 

२०००००००० 
 

२०००००००० 
 

१५०००००० 
 

८००००००० 
 

० ९५०००००० 
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(चालू काम) 
८ ड, ग व ब े ीय कायालयाचे काय े ातील 

नद पा ालगतचा अनािधकृत भराव काढून 
जिमनीची समतल पातळ  करणे 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

१५००००००० 
 

१५००००००० 
 

१८०००००० 
 

६००००००० 
 

० ७८०००००० 
 

९ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील िमताली 
गाडन, हवृंद कॉलनी, व इतर प रसरातील 
ना यांवर लीपर टाकणे व ना यांची इतर 
थाप य वषयक कामे करणे 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 
 

२००००००० 
 

२००००००० 
 

१००००० 
 

६०००००० 
 

० ६१००००० 
 

१० . ं . २६ वाकड मधील कावेर नगर पोिलस 
लाईन र यासाठ  ो कशन िभंत बांधून 
िभंतीवर २६/११ चे वीर जवानाचे 
ं दाजलीपर सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

(ट पा .०२) 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 

२००००००० 
 

२००००००० 
 

१००००० 
 

९९००००० 
 

० १००००००० 
 

११ भाग .२६ वाकड कावेर नगर पोलीस 
वसाहतीलगत िसमािभंत बांधून िभंतीवर 
समूह िश प उभारणे. 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 

४००००००० 
 

४००००००० 
 

१००००० 
 

९९००००० 
 

० १००००० 
 

१२ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील आर ण 
.३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर (दुकान क ) 
वकसीत करणे. (ट पा .१) 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

१०००००००० 

 
१०००००००० 

 
१००००००० 

 
२००००००० 

 
० ३००००००० 

 

१३ भाग .२६ पंपळे िनलख गावठाण येथील 
र क चौक व इतर चौकांचे सुशोभीकरण 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

१००००००० 

 
२००००००० 

 
६०००००० 

 
४०००००० 

 
० १००००००० 

 

१४ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथील 
वेणूनगर व गेणूभाऊ कलाटेनगर म ये 
ॉक ट करणाने र ते वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(न वन काम) 

२०००००००० 

 
२०००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

१५ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील बापुजी 
बुवा चौक ते पंपळे िनलख मशानभूमी 
पयता १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे व मनपा या ता यात येणारे 
र ते वकसीत करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

१०००००००० 

 
१०००००००० 

 
५०००००० 

 
५०००००० 

 
 १००००००० 
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१६ भाग .२६ क पटेव ती प रसरातील 

अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे. 
 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

२०००००००० 

 
२०००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

१७ भाग .२६ पंपळे िनलख मधील शॉ पंग 
सटरजवळ ल १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
५०००००० 

 
५०००००० 

 
 १००००००० 

 

१८ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील 
क पटेव ती शाळेचे व तार करण क न 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

८००००००० 

 
८००००००० 

 
१००००० 

 
१००००००० 

 
 १०१००००० 

 

१९ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील मनपा 
दवाखाना, यायामशाळा व तािलम यांचे 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

२० भाग .२६ पंपळे िनलख वेणूनगर येथील 
मोक या जागेत के टंग ाऊंड, हॉलीबॉल 

ाऊंड व बहुउ ेशीय ाऊंड वकसीत करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
९०००००० 

 
२००००००० 

 
 २९०००००० 

 

 एकूण  २०७,००,००,००० २०८,००,००,००० १६,०७,००,००० ४९,५५,००,००० ० ६५,६२,००,००० 
  

        तर  वर नमूद केले माणे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात सदर कामांना सुधा रत शासक य मा यता व आव यक तरतूद 
क न िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ चा सुधा रत व सन २०२१-२२ चा मुळ अंदाजप कात खालील माणे दु ती/तरतूद वग करण करणेस 
मा यता देणते येत आहे. 
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अ. . लेखािशष कामाचे नांव पान ./अ. . तरतूद वाढ घट एकूण तरतूद 

१ भांडवली अ वाय सी एम णालयातील लॉ या पा यावर या 
क न पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक कामे करण े

२४ १५,००,००० ८,००,००० ० २३,००,००० 

२ भांडवली अ पं िचं मनपा माफत न याने बांधणेत येणा-या थेरगांव 
तालेरा इ. णालया इमारतीसाठ  E.T.P उभारण 

/३० २,३०,००,००० ० ८,००,००० २,२२,००,००० 

 एकूण   २,४५,००००० ८,००,००० ८,००,००० २,४५,००००० 
 

तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील कामांना वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोयी या ीने सदरची कामे करणे आव यक आहे. 
सबब खलील माणे सदर कामां या तरतूद स मा यता देणते येत आहे. 

अ.

. 

कामाचे नाव पान . 
अनु . 

सन २०२१-२२ 

 ची तरतूद 
र.  

वाढ करावयाची  
तरतूद र.  

घट करावयाची  

 तरतूद र.  
    एकूण      
   तरतुद र. . 

१ भाग . ९ (न वन भाग .१०)  संभाजीनगर येथील आर ण . 
जी.पी.१३२ (बस टिमनस) वकिसत करणे. 

७५/३ 

१५०००००० २००००००० 

 
० ३५०००००० 

२ कर संकलन पु तक .२ पान .४६ जमा र. .२०००००००/- वाढ क न 
सदरची र कम अनु. .१ वर दश व यात यावी. 

 

  
 

 

३ भाग . १० मधील शाहुनगर प रसरातील र यांचे कॉ ट करण करणे. ४२/ 

२४९ १००००००० ३००००००० 
० ४००००००० 

४ भुसंपादन पु तक .३ पान .२८६/२८७     ३०००००००  
 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल भाग .११ म ये थम ाधा याने 
करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली अस याने यामधील काह  चालू कामांना व काह  वकास कामांचे अंदाजप क तयार क न 
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िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक आहे. यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये वाढ करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

सन २०२१-२२ 
मधील तरतूद 

वाढ करावयाची तरतुद घट करावयाची तरतुद एकूण आव यक 
र कम 

१ भाग .११ मधील क तुर  माकट ते साने चौक मु य 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे  

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ० ६०,००,००० 

२ भाग .११ मधील अजंठानगर प रसरातील मु य 
र याचे काँ ट करण करण े

१०,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

३ भाग .११ मधील वेणीनगर चौक ते कुदळवाड  
चौक पाईन र याचे कडेने न वन रंगीत पे ह ंग 
लॉक बस वणे व र याचे सुशोिभकरण करण े

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ० ६०,००,००० 

४ भाग .११ मधील नेवाळेव ती मधील आर ण 
.१/११२ ( ाथिमक शाळा) वकिसत करणे. 

१०,००,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० 

५ भाग .११ मधील पुणानगर, कृ णानगर म ये 
ठक ठकाणी वाचनालये बोड बचेस बस वणे 
थम ला ट पटने र यांना प टे मारणे. 

४०,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

६ भाग .११ मधील साने चौक  ते केशवनगर पयत 
र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

६०,००,००० ० ३०,००,००० ० ३०,००,००० 

७ भाग .११ मधील पुणानगर भोसले पे ोल पंप र ता 
व इतर ठकाणी न वन रंगीत पे ह ंग लॉक बस वणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

४५,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

८ भाग .११ मधील कृ णानगर सिचन कम, 
वेणीनगर व इतर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे 

व फुटपाथ तयार करणे. 

१,००,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

९ भाग .११ मधील कृ णानगर प रसरात मोकळया १,५०,००,००० ० ४०,००,००० ० ४०,००,००० 
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जागेत समाज मं दर बांधणे. 
१० भाग .११ म ये व वध ठकाणी बोड, बचेस 

बस वणे थम ला ट क पटने प टे मारणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

३०,००,००० ० १७,००,००० ० १७,००,००० 

११ भाग .११ मधील कोयनानगर, शरदनगर, 
नेवाळेव ती व इतर प रसरात थाप य वषयक 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे. 

३०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

१२ भाग .११ म ये व वध ठकाणी फुटपाथ व टॉम 
वॉटरलाईन वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे. 

३०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

१ भुसंपादन िनधी   १५०,००,००,००० ० १२,५२,००,००० ४,७२,००,००० 
 एकूण २६,८५,००,०००  १५०,००,००,००० ४,७२,००,०००  १२,५२,००,००० ९,४४,००,००० 

 

एकूण र. .४,७२,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट  बहा र लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील भोसर  
येथील सहल क ाम ये िसंथे टक ॅक व फश अ केर यम करणेबाबत नाग रकांची मागणी आहे.  सदर कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश आहे 
व अ. .३ या कामाचा समावेश करणेत यावा व सदरचे काम करणेसाठ  त याम ये नमूद के या माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष बजेट 
पान 
. 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतूद 

वाढ घट सुधा रत तरतूद शेरा 

१ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क ाम ये िसंथे टक 
ॅक करणे व इतर 

नुतणीकरणाची कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

२९७ २२० १०,००,००,००० १०,००,००,००० १,९०,००,००० १,६०,००,००० ० ३,५०,००,००० अ. .४ 
व न वग 

२ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क  येथे फश 
अ वे रयम करणे व इतर 

थाप य 
उ ान 

२९७ २२२ १०,००,००,००० १०,००,००,००० १,००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० अ. .४ 
व न वग 
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तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील कामांना वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोई या ीने सदरची कामे करणेस मा यता देणते 
येत आहे. 

अ. . पान . अ. . कामाचे नाव सन २०२१-२२ ची 
तरतूद र. . 

वाढ  घट एकूण तरतूद र. . 

१ २३ ४ भाग .१९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण / सुधारणा 
/नुतनीकरण/ टँम काँ ट करण अ यावत प दतीने करणे. 

२,००,००,००० ८५,००००० ० २,८५,००,००० 

२ २३ ५ भाग .१९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे े ागृह हा 
र ता मजबुतीकरण / सुधारणा / नुतनीकरण/ टँम 
कॉ ट करण अ यावत प दतीने करणे. 

३,५०,००,००० २,५०,००,००० ० ६,००,००,००० 

३ ८४ १ ब भाग कायालयासाठ  न वन शासक य इमारत बांधण े ६,००,००,००० ५,००,००,००० ० ११,००,००,००० 
४ ३३ ३२१ भाग .१९ मधील अ हंसा चौकाचे सुशोिभकरण करणे. १००० १,५०,००,००० ० १,५०,०१,००० 
५ ३३ ३२५ भाग .१९ सुदशननगर प रसरातील र यांचे काँ ट करण 

करणे. 
१००० २,००,००,००० ० २,००,०१,००० 

६ ३३ ३३७ भाग .१९ मधील ना यांना आर सी सी िसमािभंत बांधणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

१००० २,००,००,००० ० २,००,०१,००० 

७ ७६ ३ मोहननगर प रसरात मोहननगर वेश ार ते मेहता हॉ पीटल 
ड . पी. काँ ट करण करणे. 

२,५०,००,००० ४,५०,००,००० ० ७,००,००,००० 

८ २८६ ४ भूसंपादन िनधी(नगररचना) १५०,००,००,००० ० १८,३५,००,००० १३१,६५,००,००० 
 

अनुषंगीक कामे करणे. 
३ भाग .७ भोसर  येथील 

सहल क ाम ये लेझर शो 
करणे  

थाप य 
उ ान 

  ० १०,००,००,००० ० ४,००,००,००० ० ४,००,००,००० अ. .४ 
व न वग 

४ भूसंपादन िनधी  २८६ २८७     ६,६०,००,०००   
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तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील नमूद  केले या नवीन वकास कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामांचे नाव लेखािशष बजेट 
पु तक ३ 
पान . 

बजेट 
पु तक ३ 
अनु. . 

मुळ शास कय 
मा यता र. . 

सुधार त 
शास कय 

मा यता र.  

सन २०२१-२२ 
मुळ तरतूद 

वाढ घट सुधा रत तरतूद शे
रा 

१. भाग .१२ मधील 
योतीबानगर सोनवणेव ती 

र याचे टॉम वॉटर चबर 
बदलणे व डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

३७ ४४३ ५,००,००,००० ५,००,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,००० 

२. भाग .१२ ता हाणेव ती 
वेणीनगर येिथल अ ती वातील 
टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा 

क न आव यकतेनुसार न वन 
लाईन टाकणे 

भांडवली २०० २० १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,०००  

३ भाग .१२ तळवडे येथील 
कहारमाथा प रसरातील जुने 
अ ती वातील र यांचे 
खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणे. 

भांडवली २०३ २५ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० 

 ४. भाग .१२ तळवडे येिथल 
तळवडे िचखली ह  प रसरातील 
जुने अ ती वातील र यांचे 
खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणे. 

भांडवली २०३ २६ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० 

 ५. भाग .१२ मांगीरबाबा मं दर 
प रसरातील र ते डांबर करण 
करणे.  

भांडवली २०५ ४७ १,००,००,००० १,५०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

 ६. भाग .१२ येथील च हाणव ती भांडवली २०५ ४८ १,००,००,००० १,५०,००,००० ३०,००,००० ३०,००,००० ० ६०,००,००० 
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ते मशानभुमी पयतचा र ता 
खड मु मासह डांबर करण करणे. 

 ७. भाग .१२ वेणीनगर येथील 
अंतगत र ते डांबर करण करणे.  

भांडवली २०५ ५२ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ५०,००,००० ० ५०,०१,००० 

 ८. भाग .१२ तळवडे येथील 
बाठेव ती प रसरातील अंतगत 
र ते डांबर करण करणे.  

भांडवली २०५ ५८ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ४०,००,००० ० ४०,०१,००० 

 ९. भाग .१२ तळवडे येथील 
ल मीनगर कॅनबे चौक 
प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

भांडवली २०५ ६० २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ५०,००,००० ० ५०,०१,००० 

१०. भाग .१२ मधील तळवडे येथील 
संत तुकारामनगर प रसराम ये 
पे ह ंग लॉक बस वणे   

भांडवली २०८ ४६ १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,००० 

११. भाग .१२ मधील वेणीनगर 
चौक ते तळवडे चौक मु य 
र याचे बाजुस फुटपाथ दु ती 
क न आव यकतेनुसार न वन 
फुटपाथ करणे. 

भांडवली २०८ ५० १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ३०,००,००० ० ३०,०१,००० 

१२. भाग .१२ तळवडे पीनगर येथे 
थाप य वषयक कामे करणे. 

भांडवली २१५ ५५ २,००,००,००० २,००,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१३. भाग .१२ ता हाणेव ती 
वेणीनगर येथे थाप य वषयक 

कामे करणे.  

भांडवली २१५ ५६ २,००,००,००० २,००,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१४. भाग .१२ तळवडे येथे 
मशानभूमीची थाप य वषयक 

देखभाल दु ती करणे.  

प  

अंदाजप क 

५३३ ४ ८०,००,००० १,५०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१५. भाग .१२ तळवडे आ. .१/५२ 
व १/५३ येथे थाप य वषयक 
व वध वकास कामे करणे.  

थाप य 
उ ान 

३०० ३०१ २५,००,००,००० २५,००,००,००० १००० ३,००,००,००० ० ३,००,०१,००० 
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१६. फ े य कायालय अंतगत 
भाग .१२ मधील न वन 

उ ानाचे नुतनीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२) 

उ ाने फ ३५४ १९ ४०,००,००० ४०,००,००० १५,००,००० १०,००,००० ० २५,००,००० 

१७. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील न याने होणा-या अंतगत व 
इतर र यावर दवाब ीची 
यव था करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे (२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३६ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १५,००,००० ० २५,००,००० 

१८. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील न याने होणा-या ड .पी.व 
इतर र यावर दवाब ीची 
यव था करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (२०२१-२०२२)  

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३७ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 

१९. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील औ ोिगक प रसराम ये 
न याने होणा-या र यावर 
दवाब ीची सोय करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. (सन 
२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३८ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 

२०. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

प रसरातील र ता ं द करणातील 
दवाब ी यव थेतील खांब 
हल वणे, आव यकतेनुसार 
र यावर दवाब ीची सोय करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन 

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३९ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 
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२०२१-२०२२)   

२१. फ े य कायालय अंतगत भाग 
.१ व १२ म ये आव यक या 

चौकाम ये  हायमा ट दवे 
उभारणे (सन २०२१-२०२२) 

हायमा ट 
दवे फ 
भाग 

३६४ ६ ५०,००,००० ५०,००,००० ७,००,००० १६,००,००० ० २३,००,००० 

२२. फ े य कायालयअंतगत भाग 
.१२ मधील व वध शहर  गर ब 

व तीम ये काश यव था करणे 
व इतर व ुत वषयक त सम 
कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ भाग 
प 
अंदाजप क 

५४६ १० ५०,००,००० ५०,००,००० ८,००,००० २०,००,००० ० २८,००,००० 

२३. करसंकलन सामा यकर पु तक 
.२ पान .४६, ४७ वर 

र, .११,००,००,०००/- जमा वाढ 
दश वणेत यावी  

 ४६ 

४७ 

     ११,००,००,०००  

२४. भूसंपादन िनधी  २८६ 

२८७ 
   १,५०,००,००,००० ० ११,००,००,००० १,३९,००,००,००० 

एकूण     ५२,८०,००,०००  १,५१,८०,१०,००० ११,००,००,००० २२,००,००,००० १,५१,८०,१०,००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे सुधार त व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कास मा. थायी सिमतीने द.२२/२/२०२१ रोजी मा यता 
दलेली आहे. सदर अंदाजप काम ये प रसरातील सांगवी कवळे र यावर ल र क चौक येथे सबवे बांधणे चे कामासाठ  शास कय मा यता र. .१५  कोट  
तसेच सन २०२१-२२ साठ  र. .१ कोट  इतक  अंदाजप क य तरतूद वशेष योजना या लेखािशषाअंतगत करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच भाग .३० मधील कामा या नावाचे बजेटम ये समावेश करणेत मा यता देणेत येत आहे. 
१) कासारवाड  येथील मौजे भोसर  येिथल आर ण मांक ३० (वाहनतळ) वकिसत करावयाचे आहे. 
२) गणेशनगर पूल ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
३) कासारवाड  येथील व वध र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
वर ल तीनह  कामाचे अंदाज प कातील वशषे योजना या लेखािशषाम ये समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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      तसेच सन २०२०-२१ वषाचा सुधार त अंदाजप क व सन २०२१-२२ या वषाचा नवीन अंदाजप क मा यतेसाठ  सादर झाले आहे. खालील 
मागणीनुसार भाग .८ म ये काह  अंदाजप काम ये न वन नाव समावेश क न यो य अंदाजप क व तरतूद स मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . अंदाजप क नाव भाग कामाची 
अंदाजप क य 

शासक य 
मा यता र कम 

सन २१-२२ मुळ 
तरतूद 

घट पान 
 

अ. . वाढ करावयाची 
तरतूद 

सन २१-२२ 
आव यक 

सुधार त तरतूद 

१ भाग ८ म ये से टर २ येथील १ ते 
७० इमारती पर सरातील उवर त 
ठकाणी व पोलीस लाईन प रसर व 
आवंती सोसायट  व भागातील इतर 
प रसर येथे सुशोिभकरण करणे अबन 
डजाईन माणे पे हंग लॉक 
बस वणे. 

०८ १,००,००० ० ० ० ० ३,००,००,००० ३,००,००,००० 

२ भाग ८ म ये से टर १० येथील 
ीराम कॉलनी प रसरातील खंडेव ती 

रोड पयत प हंग लॉक व फुटपात, 
दुभाजक बस वणे. भागातील इतर 
पर सर थाप य वषयक कामे 
करणे. 

०८ ३०,००० ० ० ० ० ०१,००,००,००० ०१,००,००,००० 

३ भाग ८ म ये से टर ४ येथील 
कै.भगवान ल ढे उ ानासमोर सी ड  
वक करणे. 
 

०८ ५०,००० ५०,००,००० ० ६१ ५१ ०१,००,००,००० १,५०,००,००० 

४ भाग ८ म ये से टर १ ते १३ 
प रसरात व वध कारचे न वन 
जी.आय. व ुत खांब, हाय मा ट 
लकस एल इ ड  फट ंग बस वणे 

०८ ४०,००० ० ० ० ० २,००,००,००० २,००,००,००० 
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व व ुत वषयक कामे करणे. 

५ भाग ८ म ये ठक ठकाणी 
दुभाजकांची व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

०८ २०,००० १,००० ० ६१ ४७ १,००,००,००० १,००,०१,००० 

६ भूसंपादन िनधी (नगररचना) ० ० १५०,००,००,००० ६,००,००,००० २८६, 
२८७ 

४ ० ० 

७ अखेरची िश लक   २,४३,००,००० २,००,००,००० ० ० ० ० 
 ०    एकूण ० ० ० ८,००,००,००० ० ० ८,००,००,००० ० 

 
तर  वर ल नमुद केले माणे अंदाजप कात नाव समा व  क न तरतुद वाढ घट करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीम ये 
व वध ठकाणी मागासवग य युवक युवती राहत असून अशा शहरातील मागासवग य युवक युवती नाग रकां या उ थानासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामा जक याय 
भवन उभार यात यावे. व यासाठ  सन २०२१-२२ या अथ संक पात १० कोट  मागासवग य वकास िनधीतून तरतूद करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती व वकास योजना वभागाचे सन २०२०-२१ चे  इतर क याणकार  योजना अंतगत शहरातील घोषीत व अघो षत 
झोपडपटट तील म हलांना व स ान म हलांना म हला व बालक याण सिमती ठराव .१३ वषय .६ अ वये योजना राब वणेकामी र कम (उपल ध) करणे आव यक 
आहे. याक रता करसंकलन वभागाकडे अंदाजप कातील करसंकलन वभाग पान .४६,४७ महसुली वभागातील उ प नाम ये शा ती कर, न वन िमळकत कर / 
िमळकत कर याम ये जमा होणा-या र कमेमधील १० कोट  र कम खालील त यातील लेखािशष पानांक ४४३ अनु मांक ११ वर वाढ करणेस मा यता देणते येत 
आहे. 
 
अ. . पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/उपलेखािशष/कामाचे नाव स याची सन २०२०-२१ ची तरतूद वाढ करावयाची तरतूद एकूण 

१ ४४३ ११ इतर योजना/काय म  १० कोट  १० कोट  

 
उपरो  माणे नागरव ती व वकास योजना अंतगत म हला व बालक याण वभागाचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाक रता वर ल माणे वग करण कर यास 
मा यता देणते येत आहे. 
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर पु तक .१ पान .२०५ वर र. .१ कोट  
तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद ह  अपुर  पडणार अस याने पु तक .३ पान .२८६/२८७ भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ या आिथक 
वषातील र. .१५० कोट  मधून र. .१५ कोट  ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणते येत आहे. 
 
तसेच भाग .८ मधील चालू असले या कामांना खालील माण ेवाढ घट करण ेआव यक आहे.सबब क े ीय कायालयातील भाग .८ मधील सन २०२१-२२ या 
अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये खालील माण ेवाढ/घट करणसे मा यता देणते येत आहे.  
  
अ. ं  कामाचे नाव भाग 

. 
सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

पान 
ं  

अ. ं  वाढ करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
साठ  एकूण 

आव यक तरतुद 

शेरा 

१ भाग .८ मधील ािधकरणाकडून ता यात येणारे े  
वकसीत करणे. (जलतरण तलाव बांधणे, ऑ सीजन पाक 
करणे, जॉिगंग ेक करणे) 

८ १,००० - ६१ ५२ १५,०००,००० १५,००१,०००  

२ भाग .८ येथील इं ायणीनगर चौक ते ित पती चौका 
पयतचा र ता अ ायावत प दतीने करणे. 

८ ३,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७३ - २,७५,००,०००  

३ भाग .८ येथील ित पती चौक ते आर ट  ओ 
चौकापयतचा र ता अ यावत प दतीने करणे. 

८ ३,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७४ - २,७५,००,०००  

४ भाग .८ येथील w- २६ पासुन यशवंतराव च हाण 
चौकापयतचा र ता ं द करण क न वकिसत करणे 

८ २,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७५ - १,७५,००,०००  

५ भाग .८ येथील इं ायणी चौक लगतचे जे लॉक मधील 
र ते अ यावत प दितने करणे. 

८ ३,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७६ - २,७५,००,०००  

६ भाग .८ मधील एस. लॉक येथील w- १३८ पासुनw-१६२ 
पयत र ता अ यावत प दतीने करणे. 

८ २०,०००,००० २५,००,००० ३४ ३७७ - १,७५,००,०००  

७ भाग .८ मधील एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक 
मधील र ते अ यावत प दतीने करणे. 

८ २,००,००,००० २,५००,००० ३४ ३६८ - १,७५,००,०००  

 एकूण  १५,००,०१,००० १,५०,००,०००   १,५०,००,००० १५,००,०१,०००  
तर  वर ल माण ेकामांसाठ  वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. 
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तसेच खालील माण ेउपसूचना सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

अ  कामाचे नाव .  लेखािशष  अंदाजप कातील अंदाजप क य 
र क्म 

सन २०२१-२२ 
मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

एकूण तरतूद 

पानांक अ. .     
१ क े ीय कायालय अंतगत 

भाग .९ अंतगत व वध 
ठकाणी आव यक माण े
हायमा ट दवे उभारण े(सन 
२०२१-२२) 

९ हायमा ट दवे 
बस वण ेएकूण 
(क भाग) 

 १० ५०,००,००० ७,००,००० २०,००,००० २७,००,००० 

२ भाग .९ येथील चौक 
सुशोिभकरण  अंतगत व ुत 
वषयक कामे करण.े 

९ थाप य ् क
पाअंतगत 

व त वषयक 
कामे क भाग 

 ५४ ५०,००,००० १०००००० १०,००,००० २०,००,००० 

३ . .९ मधील H.A.कॉनर ते 
आंतर र  सोसायट  र ता 
अबन डझाईन क न 
सुशोिभकरण करण े( व त 
वषयक कामे करण)े 

९ थाप य ्   
क पा अंतगत 
व त वषयक 
कामे क भाग 

 ६३ ५०,००,०००० ५,००,००० ४५,००,००० ५०,००,००० 

४ . .९ मधील संतोषी माता 
चौक ते यशंतवराव चौक अबन 
डझाईन क न सुशोिभकरण 
करण े( व त वषयक कामे 

करण)े 

९ थाप य ् क
पाअंतगत 

व त वषयक 
कामे क भाग 

 ५३ ५,००,००,००० १,००,००० ४९,००,००० ५०,००,००० 

    एकुण     १,४७,००,००० 
 
 



158 
 
तसेच भाग .२३ थेरगाव येथील ग भागातील मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना – 
लेखािशषातील कांमांची तरतुद अ यंत कमी अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे 
खालील नमुद त यामधील कामांना पुरेशी तरतूद करणेस मा यता देणते येत आहे. 
अ.
. 

लेखािशष/कामाचे नाव पानांक अनु. . लेखािशष अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०२१-
२०२२ चा मूळ 

अंदाज 

सन २०२१-२०२२ वाढ 
करवयाची सुधा रत 

तरतूद 

शेरा 

१ भाग .२३ मधील स.नं.९ येथील उव रत 
सीमािभंत बांधण ेव वाहनतळ वकिसत करण े

२९ २१२ वशेष 
योजना 

१०,००,००,००० २००००००० ५०००००००  

२ भाग .२३ म ये ठक ठकाणी कॉ ट र ते 
करण े

२९ २१४ वशेष 
योजना 

२०००००००० १००००००० ११०००००००  

३ भाग .२३ म ये गावठाण प रसरात 
ठक ठकाणी कॉ ट र ते करण े

२९ २१५ वशेष 
योजना 

२०००००००० १००००००० १००००००००  

४ भाग .२३ मधील भगवती पा स ते वजय 
ेडस पयत या र याचे कॉ ट करण करण े

२९ २१६ वशेष 
योजना 

१०००००००० १५०००००० ५०००००००  

५ भाग .२३ मधील अशोक सोसयट  ते बी 
आर ट  एस पयत या र याचे कॉ ट करण 
करण े

३० २२० वशेष 
योजना 

१०००००००० १५०००००० ५०००००००  

६ भाग .२३ मधील न वन ग ेिञय कायालय 
( शासक य बहुउ ेशीय इमारत) येथे फिनचर 
यव था व इतर थाप य ् वषयक कामे करण े

५८ १३७ वशेष 
योजना 

१२००००००० ३७५००००० ८०००००००  

७ भाग .२३ म ये स.नं.९ येथे बहुउ ेशीय 
इमारत बांधणे (ट पा २) 

५८ १३८ वशेष 
योजना 

१५००००००० ३७५००००० १००००००००  

८ भाग .२३ मधील थेरगाव गावठाण 
प रसरातील अंतगत ग यांचे काँ ट करण 
करण.े (सन २०१९ -२०२० साठ ) 

५८ २२६ वशेष 
योजना 

१५००००००० ३५०००००० ८०००००००  

 एकूण    ११२००००००० १८००००००० ६२०००००००  
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        तसेच भाग .२५ वाकड, पुनावळे, ताथवडे या गावांम ये नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील 
नमुद केलेली चालू वकास कामे गरजेची आहेत. यामुळे खालील नमुद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२ या अंदाजप कात असलेली तरतुद अपुर  पडत 
आहे. तर  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमुद केले या कामांना आव यक तरतुद देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . पान 
. 

अ. . कामाचे नाव सन २०२१-
२२ चा 
मूळअंदाज 

वाढ घट सन२०२१-२२ 
एकूण सुधा रत 
अंदाज 

१ २५ ८२ भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग स ह नं.९९ 
व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी.ड .पी.र ता वकसीत 
करण.े 

२५०००००० ३५०००००० - ६००००००० 

२ २५ ८३  भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती 
माग भुमकरव ती येथील हंजवड कडे एम.ड .आर.३१ र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी र ता वकसीत करण े

२००००००० ६००००००० - ८००००००० 

३ २५ ८६ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र तेिसमट कॉ टचे करण.े १००००००० २००००००० - ३००००००० 
४ २५ ९० भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगरकडून मंुबई-बगलोरकडे 

जाणारा २४.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करण े
२५०००००० ३५०००००० - ६००००००० 

५ २५ ९२ भाग .२५ ताथवडे येथील ्शिन मंद राकडून मा ंजी गावाकडे 
जाणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करण े

२५०००००० ५५०००००० - ८००००००० 

६ २६ ९४ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे  पाक व इतर प रसरातील 
ड .पी.र ते अ ावत प दतीने वकसीत करण.े 

१५०००००० ३५०००००० - ५००००००० 

७ २६ ९५ भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते ट न सोसायट  
मधून स ह नं.१६९ पासून मंुबई-बगलोर हायवेकडे जाणरा १८.०० 
मी. ं द ड .पी.र ता कॉ ट करण करण.े 

१००००००० ४००००००० - ५००००००० 

८ २६ ९७ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते कॉ ट करण करण े २५०००००० ७५००००००  १०००००००० 
९ २६ १०९ भाग .२५ वाकड येथील आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत 

बांधण े
२००००००० ६०००००००  ८००००००० 

१० २८६ ४ भूसंपादन िनधी (नगररचना) १५०००००००० - ४१५०००००० १०८५०००००० 
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तसेच सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये खालील कामांना तरतूद देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु.
. 

सन २०२१-२२ ची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ ची 
वाढ तरतूद 

एकूण आव यक तरतूद 
सन २०२१-२२ 

१ भाग .३१ साई चौक ते सांगवी पोलीस चौक  UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २३० ३०००००० १००००००० १३०००००० 

२ भाग .३१ ांती चौक ते शिन मं दर पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे. ३० २३१ १२०००००० १००००००० २२०००००० 

३ भाग .३१ मधील फेमस चौक ते शिनमं दर र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २४२ १२५००००० १००००००० २२५००००० 

४ भाग .३१ मधील र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. ३० २४३ १२५००००० १००००००० २२५००००० 

५ भाग .३१ मधील ढोरे फाम ते फेमस चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे.   ३० २४४ १२०००००० १००००००० २२०००००० 

६ भाग .३१ मधील कृ णा चौक ते साई चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २४५ १००००००० १००००००० २००००००० 

७ भाग .३१ मधील एम के हॉटेल ते कृ णा चौक र ता अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे. ३० २४६ ५०००० १००००००० १००५०००० 

८ भाग .३१ नवी सांगवी पंपळे गुरव िमिलटर  हदद लगतचा र ता वकिसत करणे. ट पा-१ ३० २४७ ५०००००० १००००००० १५०००००० 

९ भाग .३१ म ये सांगवी पोलीस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT प दतीने करणे. ३१ २६८ ५२००००० १००००००० १५२००००० 

१० भाग .३१ मधील र याची UTWT प दतीने कामे करणे. ३१ २६९ ६२००००० १००००००० १६२००००० 

११ भाग .३१ मधील र ते वकसीत करणे. ३१ २७४ ६२००००० १००००००० १६२००००० 

१२ करसंकलन वभागामधील महसुली कर म ये १०% वाढ      
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     यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन 
२०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत 
योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न 
शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असनु यास 
अंितम वकृती देणेत यावी.  

अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे 
अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०२१-२२ चा 
अंदाज र. . 

अ) 

१) 

एकूण जमा ५२,५७,५७,४६,१४८ ५५,८८,७८,०५,७२८ 

२) एकूण खच  ४६,३२,४७,१६,५२० ५५,८८,३५,४४,५५६ 

३) अखेरची िश लक ६,२५,१०,२९,६२८ ४२,६१,१७२ 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) 

१) 

क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे एकूण 
जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

२) क ,रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे एकूण 
खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 

 
मा.संतोष कांबळे – मा.महापौर साहेब, ठरावा अनुमोदन देतो.
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन२०२१-२२ या अंदाजपञकात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास 
कामाचा समावेश करणे, सुधार त शासक य मा यता देणे, तसेच कामां या तरतूद म ये वाढ/घट कर याचा तावास मा यता देणेत यावी. 
अंदाजप कात न वन कामाचा समावेश क न लेखािशष तयार करणे व तरतुद वाढ घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
 

   
१ अ. 

. 
कामाचे नाव लेखा

िशष 
पा. 
. 

अ.
. 

अंदाजप क
यर कम 

सन२०२१-२२ 
साठ  तरतुद 

र. . 

वाढ घट सन२०२१-
२२आव यकतरतु

द 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

 १ भाग  ११ मधील िशवतेज नगर 
प रसरातील व वध र यांचे 
काँ ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम २५०००००००  १००० ० १००० 

 २ भाग  ११ मधील साने चौक ते 
थरमँ स चौक र याचे 

वशेष 
योजना 

न वन काम २५०००००००  १००० ० १००० 
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काँ ट करण करणे 

 ३ भाग  ११ मधील भोसले पे ोल 
पंप ते िशवसाई चौक र ता व इतर 
र याचे काँ ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १५०००००००  १००० ० १००० 

 ४ भाग  ११ मधील नेवाळे व ती 
प रसरातील मु य र यांचे 
काँ ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १५०००००००  १००० ० १००० 

 ५ भाग  ११ मधील नेवाळे व ती 
पवारव ती हरगुडे व ती इ ठकाणी 
नवीन रंगीत पे ह ंग लाँक बस वणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे 

भांडव
ली 

न वन काम १५००००००  १००० ० १००० 

 ६ भाग  ११ मधील व वध 
र यांचे कडेने नवीन रंगीत पे ह ंग 
लाँक बस वणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणे 

भांडव
ली 

न वन काम १५००००००  १००० ० १००० 

 ७ भाग  ११ मधील पुणानगर 
येथील से  १८ सीड सी मधील 
मोकळ  जागा  ४ पयटन क ाचे 

वशेष 
योजना 

५७ १०९ २५००००००० १०००००००० ० ६००० ९९९९४००० 
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धत वर वकसीत करणे 

  एकुण     १०००००००० ६००० ६००० १०००००००० 
२ ८ भाग . १४ मधील नाले मजबुती करण व 

दु ती करणे. 
३२ ३०४ १५००००००० २००००० ० २००००० ० 

 ९ भाग . १४ म ये मोहननगर सां कृितक 
भवन येथे छ पती िशवाजी महाराज यांचा 
पूणाकृती पुतळा बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

न वन काम १०००००००० ० १००००० ० १००००० 

 १० भाग . १४ म ये आकुड  STP जवळ ल 
ना यावर सी.ड . वक बांधणे व र ता तयार 
करणे 

न वन काम ७००००००० ० १००००० ० १००००० 

  एकूण    १७००००००० २००००० २००००० २००००० २००००० 
३ ११ अ भाग काय े ातील जु या मनपा 

इमारतींचे संर णा मक प र ण (Structural 

Audit) करणेसाठ  RCC डझायनरची 
नेमणूक करणे 

न वन काम ५०००००० ० १००० ० १००० 
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 १२ भाग .१५ िनगड  ािधकरणम ये पे हंग 
लॉक टॉम वॉटर लाईन, ड हायडर, इ. 
दु ती कामे करणे.(सन२०१९-२०) 

न वन काम ५०००००० ० १००० ० १००० 

 १३ भाग . १५ मधील ‘कै.पांडुरंगबुवा काळभोर 
सभागृह’ येथे वारकर  भवन उभारणे. 

न वन काम २५००००००० ० १००० ० १००० 

 १४ अ े ीय कायालया या अंतगत मनपा 
इमारतींचे संरचना मक पर ण करणे. 

न वन काम ५०००००० ० १००० ० १००० 

 १५ भाग . १५ मधील महा मा बसवे र 
पुतळा ते बजलीनगर पुलापयत या र याचे 
काँ ट करण करणे (मधील दोन लेनचे) 

न वन काम ६०००००००० ० १००० ० १००० 

 १६ भाग .१५ मधील स.े .२६,२७,२७ अ, येथे 
फुटपाथ, रोड ड हायडर, मनपा इमारती, 
टॉमवॉटर लाईनची दु तीची कामे करणे. 

८८ २४ ५०००००० २०००००० ० ५००० ११९५००० 

  एकुण      ५००० ५०००  
४ १७ सन २०२१-२२ म ये भाग  १३ ओटा 

कम येथील पीसीएमसी वसाहत काळभोर 
गोठा व इतर ठकाणी नाला े िनंग व 
सभोवताल या प रसरात आव यकतेनुसार 
थाप य वषयक कामे करणे 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 
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 १८ सन २०२१-२२ म ये झोिनपु वभागा अंतगत 
होणा-या व वध काय मासाठ  व कोवीड १९ 
ितबंधा मक उपाययोजने कामी मंडप खु या 

व आव यकतेनुसार इतर सा ह य पुर वणे व 
बस वणे 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 

 १९ सन २०२१-२२ म ये भाग .१३ ओटा 
कम येथील बौ  नगर वलासनगर व 
भागातील व वध ठकाणी टाँमवाँटर गटर 

समाजमंद र इ याद  वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 

 २० सन २०२१-२२ म ये भाग .१३ ओटा क म 
येथील व वध झोपडप या मधील अंतगत 
र ते डांबर करण करणे थम ला ट प टे 
मारणे व आव य़कते नुसार फलक बोड 
लावणे 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 

 २१ सन २०२०-२१ म ये भाग .१३ ओटा 
कम येथील व वध झोपडप यामधील 

अंतगत ग या म ये थाप य वषयक 
देखभाल दु तीची कामेकरणे 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 
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 २२ सन २०२०-२१ म ये भाग . १३ 
ओटा कम येथील राजनगर, इंद रानगर, 
वलासनगर वॉड मधील इतर 
झोपडप यामधील पे वंग लॉक, पाथव ेकाँ ट 
व इतर थाप य वषयक कामेकरणे. 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 

 २३ सन २०२०-२१ म ये भाग .१३ ओटा कम 
येथील व वध झोपडप या मधील अंतगत 
ग याम ये Stram Water व इतर थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० १००००००० 

 २४ भाग .१३ से. .२२ व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल दु ती व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

८०६ २५१  १८,००,०००  ३५००००  

  एकूण      ३५०००० ३५००००  
५ १ िनगड  गावठाण येथील व वध 

अंतगत र याचे ॉ ट करण 
करणे 

वशेषयो
जना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 

 २ सन २०२१-२२ म ये वाँड .१३ 
साईनाथनगर येथील र यांचे 

वशेषयो
जना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 
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काँ ट  करण करणे 

 ३ सन २०२१-२२ म ये वाँड .१३ 
यमुनानगर येथील व वध 
टाँमवाँटर लाई स व फुटपाथ 
वकसीत करणे 

वशेषयो
जना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 

 ३ सन २०२१-२२ म ये वाँड .१३ 
िनगड  गावठाण येथील व वध 
टाँमवाँटर लाई स व फुटपाथ 
वकसीत करणे 

वशेषयो
जना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 

 ३ सन २०२१-२२ म ये वाँड .१३ 
साईनाथनगर येथील व वध 
टाँमवाँटर लाई स व फुटपाथ 
वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 

 ४ सन २०२१-२२ म ये वाँड .१३ 
यमुनानगर येथील व वध 
टाँमवाँटर लाई स व फुटपाथ 
वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 
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 ५ सन २०२०-२१ म ये वाँड .१३ 
मधील फुटपाथ वकसीत करणे व 
आव यकते नुसार थाप य 
वषयक कामे करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 

 ६ सन २०२०-२१ म ये वाँड .१३ 
मधील व वध अंतगत र ते 
डांबर करण करणे थम ला ट 
प टे मारणे व आव य़कते नुसार 
फलक बोड लावणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १५००००००  ५०००० ० ५०००० 

 ७ भाग .१३ प रसरात जुने पे वंग 
लॉक दु त करणे व नवीन 
पे हंग लॉक बस वणे 

वशेष 
योजना 

२९ १८९ २००००००० ५०००००  ३०००००  

  एकुण      ४००००० ३०००००  
६ १ भाग .१६ मधील कवळे 

वकासनगर येथील मुकाई मं दर 
ते बापदेवनगर स.नं.३९ ते 
स.नं.६२ मधील नाला बांधणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम ९००००००० ० ३०००००० ० ३०००००० 
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 २ सन २०२१-२२ क रता भाग . 
१६ म ये िस बॉिससे 
कॉलेजजवळ ल १ व ११ मधील, 
स.नं.८ व ९ मधील, स.नं.११ ते 
१८ मधील लेखा फाम बाजुचा 
मासुळकर फाम येथील १२.०० 
मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे 

वशेष 
योजना 

४६ २५ २०००००००० १५००००००  ३०००००० १२०००००० 

  एकुण    २९००००००० १५०००००० ३०००००० ३०००००० १५०००००० 
७ १ भाग .१६ म ये रावेत 

भागातील गु ारा व रजनीगंधा 
प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

... ५००००००० ० १७५००००० ० १७५००००० 

 २ भाग .१६ म ये रावेत 
भागातील रे वे लाइन पासून ते 
पवना नद पयतचा नाला वकिसत 
करणे व अनुषंिगक कामेकरणे. 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

... १०००००००० ० ४००००० ० ४००००० 

 ३ भाग .१६ मधील स.नं.९८, १८, 
१२ िसंबोिसस कॉलेज व मासूळकर 
फाममधील नाला बांधणे व 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

... १०००००००० ० ५५००००० ० ५५००००० 
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आनुषंिगक कामे करणे. 

 ४ सन २०२१-२२ क रता भाग . 
१६ म ये कवळे वकासनगर 
भागातील र ते एमपीएम प दतीने 
करणे 

भांडवली १०५ १७ ३०००००० २०००००० ० १०००००० १०००००० 

 ५ सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ म ये वकास नगर 

भागातील र ते एमपीएम प दतीने 
वकिसत कऱणे. 

भांडवली १०५ १८ ३०००००० २०००००० ० ५००००० १५००००० 

 ६ सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ म ये साईनगर मामड  

येथील र ते एमपीएम प दतीने 
करणे 

भांडवली १०५ १९ ३५००००० २०००००० ० ५००००० १५००००० 

 ७ सन २०२१–२२ क रता भाग 
.१६ मधील कवळे गावठाण 

कोतवालनगर व उवर त भागातील 
र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

भांडवली १०७ ३९ १००००००० ५०००००० ० ३५००००० १५००००० 
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 ८ भाग . १६ मधील रावेत व 
कवळे भागातील मुकाई चौक ते 
पवना नद पयतचा १२.०० 
मी.ड .पी. स हस र ता वकिसत 
करणे व इतर र ते वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

३४ ३५६ ० ५०००००० ० ५०००००० ० 

 ९ भाग .१६ मधील रावेत 
भागातील रावेत गावठाण मधील 
अंतगत र याचे कॉ ट  करण 
करणे 

वशेष 
योजना 

३४ ३४९ ० १००००० ० १००००० ० 

 १० भाग .  १६ मधील कवळे 
भागातील कवळे गावठाण मधील 
अंतगत र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

३४ ३५० ० १००००० ० १००००० ० 

 ११ सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ मधील गु ारा, िशंदेव ती, 

से. . २९, ३२अ, ३२ व ह के 
व ती प रसरातील अंतगत र ते 
हॉटिम स प तीने डांबर करण 

वशेष 
योजना 

४६ ४७ ० ५००००० ० ५००००० ० 
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करणे.  

 १२ सन २०२१-२२ क रता भाग . 
१६ मधील ािधकरणा कडून 
ता यात आलेली व वध 
आर णा या जागा वकिसत 
करणे.  

वशेष 
योजना 

५३ १५० ० १००००० ० १००००० ० 

 १३ सन २०२१-२२ क रता भाग . 
१६ म ये रावेत भागातील व वध 
ठकाण या चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे व अनुषंिगक कामे कऱणे 

वशेष 
योजना 

५३ १५१ ० १००००० ० १००००० ० 

 १४ सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ मधील रावेत भागातील 
मशानभूमी क रता आर त 

असले या आर ण .४/७९ 
म ये मशानभूमी वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

५३ १५२ ० ४०००००० ० ४०००००० ० 
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 १५ सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ मधील रावेत भागातील िशंदे 

व ती, गु ारा पर सरातील नाला 
बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे 

भांडवली १०२ १० ० ५०००००० ० ५०००००० ० 

 १६ सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ म ये कवळे व रावेत 

गावठाण भागातील र ते 
आव यकते नुसार खड मु माचे 
करणे.  

भांडवली १०५ १५ ० ३०००००० ० ३०००००० ० 

  एकुण    २६९५००००० २८९००००० २३४००००० २३४००००० २८९००००० 
८ १ फ े य कायालया अंतगत 

भाग .११ म य े" वग य 
ी.गोपीनाथ मुंढे" यांचे अधाकृती 

पुतळा बस वणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणे 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

- १००००००० ० १०००० ० १०००० 

 २ भाग .११ मधील मंजूर वकास 
योजनेतील ता यात आलेले र ते 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

२७ १२८  १३०००००००० ० १०००० १२९९९९०००० 

  एकूण    १००००००० १३०००००००० १०००० १०००० १३०००००००० 
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९ १ भाग .१६ मधील रावेत कवळे 
मामुड  येथील पवना नद कड ल 
घाटाचे सुशोिभकरण व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे 

भांडवली न वन काम ५०००००० ० ३०००००० ० ३०००००० 

 २ भाग .१६ मधील 
कवळेगावठाण प रसरातील 
थाप य वषयक सुशोिभकरण 

कामे करणे. 

भांडवली न वन काम ५०००००० ० २०००००० ० २०००००० 

 ३ भाग .१६ म ये मामुड  
साईनगर लेखाफाम भागातील 
अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने 
वकिसत कऱणे. 

वशेष 
योजना 

४६ ४४ २००००००० १५००००००  ५०००००० १००००००० 

  एकुण    ३००००००० १५०००००० ५०००००० ५०००००० १५०००००० 
१० १ भाग .१६ म ये कवळे 

गावठाण येथे पंचशील चौकात 
सभा मंडप बांधणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

भांडवली न वन काम २००००००० ० १०००००० ० १०००००० 
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 २ बापदेव मं दर कवळे येथील 
कवळे गाव मु य र ते ते 
ए स ेस हायवे कलवट पयत 
िस बॉिसस कॉलेज भागातील 
१८.०० मी.ड .पी.र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

२३ १९ २०००००००० २०००००००  १०००००० १९०००००० 

  एकुण    २२००००००० २००००००० १०००००० १०००००० २००००००० 
११ १ भाग .१७ मधील बळवंतनगर  

भागात डांबर करण करणे.  
वशेषयो
जना 

न वन
काम 

......
.. 

१५०००००० ० २०००००० ० २०००००० 

 २ भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर 
भागातील उव रत ठकाणी र ते 
डांबर करण करणे.  

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

......
.. 

९०००००० ० २०००००० ० २०००००० 

 ३ भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  
भागातील उव रत ठकाणी र ते 
डांबर करण करणे.  

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

......
.. 

९०००००० ० २०००००० ० २०००००० 

 ४ भाग .१७ मधील िगर राज 
गणपती मं दर प रसरात 
सुशोभीकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

......
.. 

९०००००० ० २०००००० ० २०००००० 
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 ५ भाग .१७ मधील बळवंत नगर  
व िशवनगर  भागात कलर पे हंग 
लॉक बस वणे. 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

......
.. 

९०००००० ० २०००००० ० २०००००० 

 ६ भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर 
भागात कलर पे हंग लॉक 
बस वणे. 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

......
.. 

५०००००० ० ११००००० ० ११००००० 

 ७ भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  
भागात कलर पे हंग लॉक 
बस वणे. 

वशेष 
योजना 

न वन
काम 

......
.. 

६०००००० ० १०००००० ० १०००००० 

 ८ भाग .१७ मधील इं दरानगर व 
िचंचवडेनगर भागातील र ते 
आव यकते नूसार कॉ ट  
करण/डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

४५ १८ १५००००००० १०००००० ० ७००००० ३००००० 

 ९ भाग .१७ मधील दळवीनगर व 
िशवनगर  भागातील र ते 
आव यकते नूसार कॉ ट  
करण/डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

४५ १९ १५००००००० १०००००० ० ७००००० ३००००० 
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 १० भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  
भागातील साखळ  र ता व इतर 
र ते आव यकतेनूसार कॉ ट  
करण/डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

४५ २० १५००००००० १०००००० ० ७००००० ३००००० 

 ११ वा हेकरवाड  मु य र ता ते अंडर 
पास र ता डांबर करण करणे.    

वशेष 
योजना 

२४ ३६ ३००००००० १००००००० ० १००००००० ० 

  एकुण    ५४२०००००० १३०००००० १२१००००० १२१००००० १३०००००० 
१२ १ भाग .२३ मधील पवारनगर २ व राघव  वामी मठ व 

इतर चौकांचे सुशोिभकरण व थाप य वषयक कामे करणे. 
७५०००००० ० १००००० ० १००००० 

 २ थेरगाव स.नं ९ येथे बहुउ ेशीय 
इमारत बांधणे 

वशेष 
योजना 

५८ १३८ १५००००००० ३५०००००० ० १००००० ३४९००००० 

  एकुण    २२५०००००० ३५०००००० १००००० १००००० ३५०००००० 
१३ १ पंपर  िचंचवड मनपा म ये 

आंतररा ीय दजाचे गुलाबपु प 
उ ान वकिसत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य
उ ान 

न वन काम ५०००००००० ० १००००० ० १००००० 

 २ दघी (स.नं.७७) मॅगझीन 
चौकातील उ ानाची नुतनीकरण व 
इतर थाप य वषयक कामे 

थाप य
उ ान 

२९७ २४४ १५००००००० ५०००००० ० १००००० ४९००००० 
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करणे 

  एकुण     ५०००००० १००००० १००००० ५०००००० 
१४ १ भाग .१२ तळवडे येथील 

औ ोगीक प रसरातील जुने 
लंबीत र ते खड मु मीकरण व 

डांबर करण करणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम २०००००००० ० १०००० ० १०००० 

 २ भाग .१२ तळवडे येथे देहू 
आळंद  र या लगत मनपा 
जागेत अ या मीक समुह िश प 
व वारक-यां कर ता वसावा क  
उभारणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम १०००००००० ० १०००० ० १०००० 

 ३ भाग .१२ अंतगत तळवडे 
आर ण १/५२व१/५३ येथील 
उ ान वकसीत करणे ( व ुत 
वषयक काम) 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामेकरणे 

न वन काम १२००००००० ० १०००० ० १०००० 
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 ४ भाग .१२ अंतगत व वध 
ठकाणी र याला अडथळा ठरणा-
या लघु दाब उ चदाब वा ह या 
भुमीगत करणे 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 
कामेकरणे 

न वन काम ५००००००० ० १०००० ० १०००० 

 ५ भाग .१२ मिधल ीराम 
कॉलनी ते मु य र यापयतचा 
नाला बांधकाम करणे (भाग२)  

वशेष 
योजना 

३७ ४४५ ५००००००० ८९९२००  ५०००० ८४९२०० 

  एकुण    ४७००००००० ८९९२०० ४०००० ५०००० ८९९२०० 
१५ १ भाग .५९ मधील मधुबन प रसरातील 

र ते UTWT व TWT प दतीने मॉडेल वॉड 
धत वर वकिसत करणे. 

न वन काम ६०००००० ० ५५००००० ० ५५००००० 

 २ मनपा े ातील ड व ह े ीय 
कायालय अंतगत असणा-या व वध 
र यांवर नामफलक व दशादशक 
फलक उभारणे 

थाप
य 
वशेष 
योजना 

५३ १६३ ४००००००० २३०००००० ० २५००००० २०५००००० 

 ३ पंपर  िचंचवड मनपा या व वध 
उ ानां म ये आव यकते नुसार 
एलईड  क बग बस वणे 

थाप
य 
वशेष 

३०३ ३७३ २००००००० ५०००००० ० ३०००००० २०००००० 
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योजना 

  एकुण    ६६०००००० २८०००००० ५५००००० ५५००००० ५५००००० 
१६ १ काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  

र यावर ल पाईन रोड पासुन देहु 
आळंद  र यापयत या फुटपाथचे 
नुतीकरण करणे.  

वशेष 
योजना 

न वन काम ३०००००००० ० १०००००० ० १०००००० 

 २ के.एस.बी. चौक येथे िश प उभारणे वशेष 
योजना 

४० १२४ ५०००००००० १९०९०००  १०००००० ९०९००० 

  एकुण    ८०००००००० १९०९००० १०००००० १०००००० १९०९००० 
१७ १ िनगड -दापोड  र यावर ल 

डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर चौक पंपर  
ते हॅर स पुल दापोड  पयतचा र ता 
अबन ट डझाईन नुसार 
वकिसत करणे.  

वशेष 
योजना 

न वन काम ५०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

 २ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते 
भ -श  चौक िनगड  पयतचा 
र ता अबन ट डझाईन नुसार 

वशेष 
योजना 

न वन काम ५०००००००० ० १००००००० ० १००००००० 
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वकिसत करणे.   

 ३ पंपर  डेअर  फाम येथे रे वे उ डाण 
पुल बांधणे. 

वशेष 
योजना 

१३ १५ ५५००००००० ६१०८१००० ० २००००००० ४१०८१००० 

  एकुण     ६१०८१००० २००००००० २००००००० ६१०८१००० 
१८ १ ए पायर इ टेट उ डाण पुलास 

िचंचवड बाजूकडे उतरणेस व 
चढणेस लूप/र पबांधणे. 

वशेष 
योजना 

१३ ९ ४०००००००० ५८४००००० ० २०००००० ५६४००००० 

 २ भाग .१८ मधील गणेश वसजन घाट व जुना 
जकातनाका प रसर वेश ार कमानीसह सुशोिभकरण 
कऱणे या कामातील उ च दाब व ुत वा हनी थलांतर त 
करणे 

८००००००० ० २०००००० ० २०००००० 

  एकुण     ५८४००००० २०००००० २०००००० ५८४००००० 
१९ १ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  

न वन मु य शासक य इमारत 
बांधणे व इतर अनुषांिगक 
कामेकरणे 

वशेष 
योजना 

न वन काम ५५०००००००
० 

० १५००००००  १५०००००० 
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 २ पंपर  िचंचव डमहानगरपािलके या 
इमारती मागील I toR   म ये 
ता यात आले या भुखंडावर न वन 
शासक य इमारत बांधणे व इतर 

अनुषंिगक कामेकरणे. 

वशेष 
योजना 

५६ ६३ ५००००००००
० 

२००००००० ० १५०००००० ५०००००० 

  एकुण     २००००००० १५०००००० १५०००००० २००००००० 
२० १ भाग .२६ क पटेव ती येथील 

मशान भूमी वकसीत व इतर 
थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 

करणे. (ट पा .०२) 

वशेष 
योजना 

न वन काम ५०००००००  १०००००  १००००० 

 २ भाग .२६ पंपळे िनलख येथे 
व वध सेवा वा ह या टाकणेसाठ  
केले या खोदाईचे चर बुज वणे व 
आव यकते नुसार र यांचे 
हॉटिम स डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

३५ ३९८  १००००००० ० १००००० ९९००००० 

  एकुण     १००००००० १००००० १००००० १००००००० 
२१ १ पंपळेिनलख येथील बाणेर 

पुलाजवळ ल मोक या जागेत उ ान 
वकिसत करणे 

थाप
य 

उ ान 

२९४ १६५ १५००००० १००० ५०००००  ५०१००० 
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 २ पंपळेिनलख आ. . ३७४ येथे 
उ ानाची उवर त थाप य वषयक 
कामे करणे 

थाप
य 

उ ान 

२९४ १७२ ३५०००००० ७५०००००  ५००००० ७०००००० 

  एकुण    ३६५००००० ७५०१००० ५००००० ५००००० ७५०१००० 
२२ १ डांगे चौक येथे रोटर  / दुमजली 

उ डाणपुल बांधणे या कामांतगत 
डांगे चौक येथे ेडसेपरेटर बांधणे. 

UTF ५५० २२ २२०००००००० ३५०००००० ४००००००० ० ७५०००००० 

 २ पाईन र ता वा हेकरवाड  ते 
थेरगाव िनयो जत पुलापासुन 
ताथवडे चौकापयत ४५.००मी. र ता 
वकसीत करणे. भाग - ३ 

UTF ५५१ ४१ ४०००००००० १००००००००  ४००००००० ६००००००० 

  एकुण    २६०००००००० १३५०००००० ४००००००० ४००००००० १३५०००००० 
२३ १ भाग . १७ िचंचवड बजलीनगर 

येथील शाहू उ ान येथे उव रत 
िसमािभंतीचे काम करणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे.  

थाप
य 

उ ान 

न वन
काम 

- ५०००००० ० १०००००० ० १०००००० 

 २ ब, ड े य कायालयातील 
उ ानांसाठ  िनयु  केले या वा तु 
वशारद (आ कटे ट) यांची फ  अदा 

थाप
य 

उ ान 

२९१ ८३ १५००००० १०००००० ० १०००००० ० 



185 
 

करणे. 

  एकुण    ६५००००० १०००००० १०००००० १०००००० १०००००० 
२४ १ भाग .२५ येथे पोलीस उपायु  

कायालय आ ण यांचे अनुषंिगक 
वभागांसाठ  कायालया कर ता 
इमारत बांधणे. 

वशेष योजना 
(न वन काम) 

 १०००००००० ० २०००००० ० २०००००० 

 २ ड े ीय कायालया या काय े ा 
अंतगत कोवीड-१९ लसीकरण क , 
ितबंिधत े कर ता व वध 
ठकाणी मंडप यव था करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

महसु
ली 

मु या
लय 

  ५०००००० ० १०००००० ० १०००००० 

 ३ भाग .२५ ताथवडे गावठाणा 
पासून जीवननगर माग स ह नं.९९ 
व १०० मधून पुनावळे कडे जाणारा 
२४.०० मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

२५ ८२ ३५००००००० २५०००००० ० ३०००००० २२०००००० 

  एकुण     २५०००००० ३०००००० ३०००००० २५०००००० 
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२५ १ भाग .२८ पंपळेसौदागर येथील 
आर ण .३६२ खेळाचे मैदान 
म ये उवर त थाप य वषयक 
कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

न वन काम १००००००० ० ५००००० ० ५००००० 

 २ भाग . २८ पंपळेसौदागर येथील 
आर ण .३६७ अ खेळाचे मैदान 
म ये उवर त थाप य वषयक 
कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

५३ १६६ १००००००० ५०००००० ० ५००००० ४५००००० 

  एकूण     ५०००००० ५००००० ५००००० ५०००००० 
२६ १ भाग .८ नालापाक उ ानातील 

ना यातील गाळ काढणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप
य 

उ ान 

२९३ १३८ ७५००००० १६००००० २०००००० ० ३६००००० 

 २ भाग .८ नालापाक उ ानात 
(स.े८व१०) थाप य वषयक 
दु तीची कामेकरणे. 

थाप
य 

उ ान 

२९३ १३९ ७५००००० १०००० २५००००० ० २५१०००० 

 ३ भाग .८ मधील व वध उ ानांची 
थाप य वषयक दु तीची 

कामेकरणे 

थाप
य 

उ ान 

२९३ १४० १००००००० ३२००००० १८००००० ० ५०००००० 
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 ४ क भागातील व वध उ ानात 
थाप य वषयक दु तीची 

कामेकरणे 

थाप
य  

उ ान 

२९४ १५६ १००००००० १६००००० २९००००० ० ४५००००० 

 ५ क भागात न याने ता यात   
येणा-या जागेवर उ ान वकिसत 
करणे 

थाप
य 

उ ान 

२९४ १५७ २००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

 ६ 1)पवनानद या दूषण 
िनयं णासाठ  आव यक कामे करणे 
(Intercepter Line टाकणे) 

पयावर
ण 
अिभयां
क व

भाग 

३०६ ९ 
(१) 

 २०००००००० ० १४२०००००  

  एकुण      १४२००००० १४२०००००  
२७ १ भाग .२६ मधील पंपळेिनलख 

बाणेर पुलाजवळ ल उ ानात ीराम 
ेरणा मारक उभारणे. 

थाप
य 

उ ान 

न वन काम २५००००००० ० १००००० ० १००००० 

 २ ड भागातील व वध उ ानाची 
थाप य वषयक कामे करणे व 

इतर अनुषंिगक कामेकरणे. 

थाप
य 

उ ान 

२९५ १७५ २५००००० २५००००० ० १०००००  

  एकुण      १००००० १०००००  
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२८ १ भाग .३२ म ये न याने ता यात 
आले या जागेत उ ान वकिसत 
करणे व इतर अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामेकरणे 

थाप
य 

उ ान 

न वन काम ५००००००० ० १००००० ० १००००० 

 २ भाग .३२ मधील उ ाना म ये 
वरंगुळा क  बांधणे व इतर 
थाप य वषयक नूतनीकरणाची 

कामेकरणे 

थाप
य 

उ ान 

३०४ ३८९ १५०००००० ४५००००० ० १००००० ४४००००० 

  एकुण      १००००० १००००० ४५००००० 
२९ १ भाग . ३० आनंदवन येथील जुने 

संडास लॉक पाडून सां कृितक 
भवन बांधणे. 

वशेष 
योजना 

न वन न वन २००००००० ० १०००० ० १०००० 

 २ फुगेवाड  मशानभूमी म ये 
थाप य वषयक कामेकरणे. 

वशेष 
योजना 

न वन न वन २००००००० ० १०००० ० १०००० 

 ३ कासारवाड  येथील व वध 
व छतागृह व मुता-या पाडून 

न याने बांधणे. 

वशेष 
योजना 

न वन न वन १०००००००० ० १०००० ० १०००० 

 ४ फुगेवाड  येथील मु लम 
दफनभुमीम ये सुधारणा वषयक 

वशेष 
योजना 

न वन न वन ५००००००० ० १०००० ० १०००० 
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कामेकरणे. 

 ५ दापोड  येथील मु लम दफन भुमी 
म ये सुधारणा वषयक कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

न वन न वन ५००००००० ० १०००० ० १०००० 

 ६ कासारवाड  येथील मु लम दफन 
भुमी म ये सुधारणा वषयक कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

न वन न वन ५००००००० ० १०००० ० १०००० 

 ७ वॉड .६२ फुगेवाड  मशानभूमी या 
कडेचा ड पी र ता करणे. 

वशेष 
योजना 

१४ ५ ५०००००० ५९१००० ० ६०००० ५३१०००० 

  एकुण    २९५०००००० ५९१००० ६०००० ६०००० ५९१००० 
३० १ भाग .७ भोसर  सहल क  येथे 

फश अॅ वे रयम करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप
य 

उ ान 

२९७ २२२ १०००००००० १०००१००० १००००००० ० २०००१००० 

 २ भाग .७ भोसर  सहल क ाम ये 
लेझर शो करणे 

थाप
य 

उ ान 

३०२ ४११ १०००००००० ४००००००० ० १००००००० ३००००००० 

  एकुण      १००००००० १०००००००  
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३१ १ कासारवाड  उप वभागांतगत 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण 
तलाव येथील व ुतीकरणाचे 
नुतनीकरण करणे. 

लोकारो
या- 
मु यालय 
ह े य 
कायालय 

नवीन काम १५००००० ० ४०५००० ० ४०५००० 

 २ भाग .७ च-होली येथील स ह 
नं. १०१३ ते८ पयतचा १८ मी 
मशानभुमी कड ल र ता वकसीत 

करणे या र यावर व ुत वषयक 
कामे करणे. 

थाप य 
क पांत

गत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे- ई 
े य 

कायालय 

३८६ २ ३५०००००० १५७५००० ० ४०५००० ११७०००० 

       १५७५००० ४०५००० ४०५००० १५७५००० 

सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास कामाचा समावेश करणे, सुधार त शासक य मा यता 
देणे, तसेच कामां या तरतुद म ये वाढ / घट कर याचा तावlस मा यता देणेत यावी. 
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अंदाजप क य र कमव तरतुद वाढ/घट करणेकामी शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

अ.
. 

उप लेखािशषअथवा कामाचे 
नाव 

लेखा
िशष 

पान 
 अ.  

मूळ शासक
यमा यता 
र कम  

सुधा रत शास
क यमा यता 

र.  

सन २०२१-
२२ 

मूळतरतूद 
वाढ घट 

सन २०२१-
२२साठ तरतू

द 
शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

१ १ 

दघी (स.नं.७७)मॅगझीन 
चौकातील उ ानाची नुतनीकरण 
व इतर थाप य वषयक कामे 
करणे कामे करणे. 

था
प य
उ ा
न 

२९७ २४४ १५००००००० २०००००००० ५०००००० ० ० ५०००००० 

  

२ १ 
सन२०२१-२२ क रता िशवनगर  
भागातील र ते डांबर करण 
करणे. 

पथ
डांब
र  
र ते 
- 
भांड
वली 

१०७ ४२ ९०००००० १५०००००० ४००००००   ० ४०००००० 
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  २ 
सन२०२१-२२ क रता 
िचंचवडेनगर भागात व वध 
ठकाणी डांबर करण करणे 

पथ
डांब
र  
र ते 
- 
भांड
वली 

१०७ ४३ ९०००००० १५०००००० ४००००००   ० ४००००००   

  ३ 
सन२०२१-२२ क रता 
वा हेकरवाड  भागात व वध 
ठकाणी डांबर करण करणे 

पथ
डांब
र  
र ते 
- 
भांड
वली 

१०८ ४४ ९०००००० १५०००००० ४००००००   ० ४००००००   

  ४ 
सन२०२१-२२ क रता भाग . 
१७ मधील 
व वधर तेडांबर करण करणे. 

पथ
डांब
र  
र ते 
- 

१०८ ४५ ९०००००० १५०००००० ४००००००   ० ४००००००   
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भांड
वली 

३ 

१ िचंचवड िलंकरोड बाजूकड ल 
यशोपुरम, संत गाडन व साई 
ेस सोसायट समोर ल व 

ए पायर इ टेट येथील उ डान 
पुलाखाली थाप य वषयक 
कामे करणेकामांतगत व ुत 
वषयक कामे करणे. 

था
प य
क
पां

तग
त 
व ु
त 
वष
यक 
कामे 
कर
णे. 

३७४ १४ १००००००० ५००००००० ० ० ० ० 
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४ 

१ क  शासना या धानमं ी 
आवास योजनेअंतगत 
पंपर िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलके माफत 

आिथक या दुबलघटकांसाठ  
डुडुळगांव येथे िनवासी गाळे 
बांधणे. 

था
प य 
PM
AY
क
प 
व

भाग 

५५४ ४ १८०००००००० २००००००००० ० ० ० ० 

  
 

तसेच थाप य - डा हा वभाग न याने िनमाण करणेत आलेला आहे. या माणे मनपा या सन 2021/2022 चे  अंदाजप कात पान. .823 ते 827 डा 
वषयक कामे या लेखािशषाअंतगत काह  कामाचा समावेश करणेत आलेला आहे.सदर कामां यित र  डा वभागाकडून ा  झाले या सोबत जोडले या 
याद तील कामांचा सदर  लेखािशषाअंतगत समावेश करणे आव यक आहे. यास मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान 
 

अ.
 

अंदाजप क य 
र कम 

सुधार त 
शासक य 
मा यता 

अंदाजप क य 
र कम 

सन 
2020-
21 

चीतरतुद 

सन 2021-
22 ची 

मुळतरतुद 
वाढ घट 

सन 2021-
22 

चीसुधार त 
तरतुद 

1 

अ े ीय कायालयातील 
भाग . 10 मधील 

कै.सदािशव ब हरवडे 
मैदानाची थाप य वषयक 
कामे करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000 

  

2000000 

2 

अ े ीय कायालयातील 
भाग . 15 मधीलसे. . 

26 सावरकर उ ानातील 
केट ंग मैदानाची थाप य 
वषयक कामेकरण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000 

  

1500000 

3 

अ े ीय कायालयातील 
भाग . 15 मधीलसे. . 

25 मधील मदनलाल िधं ा 
केट ंग मैदानाची थाप य 
वषयक कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000 

  

1500000 
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4 

अ े ीय कायालयातील 
भाग . 15 मधील 

प रसरातील नेताजी 
सुभाषचं  
बोसबँडिमंटनहॉलची देखभाल 
दु ती करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000 

  

1500000 

5 

अ े ीय कायालयातील 
भाग . 10 मधील 

प रसरातील साई 
अ वामर न 
जलतरणतलावाची थाप य 
वषयक कामे करण े

डा 
थाप य     ० 6000000 0   2000000 

  

2000000 

6 

अ े ीय कायालयातील 
भाग . 15 मधील 

प रसरातील छ पती 
िशवाजी महाराजजलतरण 
तलावाची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 6000000 0   2000000 

  

2000000 



197 
 

7 

अ े ीय कायालयातील 
उ ोगनगर यायामशाळेची 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

8 

अ े ीय कायालयातील 
कै.कैलास शंकरराव 
पांढारकर, कै.संजय काळे 
हे थ लब,सावरकर 
यायमशाळेची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 7500000 0   2500000   2500000 

9 

अ े ीय कायालयातीलमनपा 
मु यकायालय सुदशननगर 
यायम शाळेची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 
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10 

अ े ीय कायालयातील 
संभाजीनगर,शाहूनगर,डॉ.ऐ.
पी.जे.अ दुल कलाम 
सावजिनकवाचनालयाची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयक कामे 

करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

11 

अ े ीय 
कायालयातील भाग . 
१४मधील मोहननगर हाड 
कोट व सावरकर उ ान ले 
कोटची थाप य वषयक 
कामेकरण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 

12 

अ े ीय 
कायालयातील भाग . 
१५मधील हेडगेवार लॉन 
टेिनस कोट व बाहुबली 
यायाम शाळेजवळ ल ले 
कोटची थाप य वषयक 
कामे करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 
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13 

अ े ीय 
कायालयातील भाग . 
१०मधील वॅश कोट ची 
थाप य वषयक कामे 

करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 

14 

अ भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   4000000   4000000 

15 

अ भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व अनुषंिगक 
कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

16 

ब े ीय कायालयातील 
भाग . 18 

मधीलमहासाधू मोरया 
गोसाबी डा संकुलनाची 
देखभाल द ती व 
थाप य वषयककामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 
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17 

ब े ीय कायालयातील 
भाग . 18 

मधीलप रसरातील 
पवनानगर बँडिमटन हॉलची 
देखभाल द ती व 
थाप य वषयक 

कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

18 

ब े ीय कायालयातील 
गु वय दादोजी क डदेव, ी. 
गणेश, 
कै.तानाजीगावडे,कै. दनकर 
गजाबा भोईर, यायमशाळेची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयक 

कामेकऱणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   4000000   4000000 

19 

ब े ीय कायालयातील 
कै.व ताद मुरलीधर माचु ,े 
राजमाता जजाऊ 
म हला,कै.बळवंत िचंचवडे 
यायमशाळेची देखभाल व 
दु ती व थाप य वषयक 

डा 
थाप य     ० 7500000 0   3000000   3000000 
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कामे करणे. 

20 

ब े ीय कायालयातील 
वा हेकरवाड ,शाहू महाराज 
यायमशाळेची देखभाल 
वदु ती व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

21 

ब े ीय 
कायालयातीलकाळेवाड मधी
ल यायमशाळा वकिसत 
करणे व अनुषंिगककामे 
करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 

22 

ब े ीय कायालयातील 
िचंचवड पधा प र ा 
क ाची थाप य वषयक 
कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 



202 
 

23 

ब े ीय कायालयातील 
हुता मा चाफेकर,पु. ल. 
देखपांडे ,सावजिनक 
वाचनालय वकिसत करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

24 

ब े ीय कायालयातील भाग 
. १७मधील लॉन टेिनस 
ले कोटची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

25 

ब भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे व अनुषंिगक 
कामेकरण े

डा 
थाप य     ० 10000000 0   4000000   4000000 

26 

ब भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे  

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2500000   2500000 

27 

क े ीय कायालयातील 
भाग . 8 मधील संत 
ाने र डा 

संकुलनाचीदेखभाल दु ती 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2500000   2500000 
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व थाप य वषयक कामे 
करणे. 

28 
क े ीय कायालयातील 
मैदानाची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

29 
क े ीय कायालयातील 
बँडिमंटन कोटाची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

30 

क े ीय कायालयातील 
कै.अ णासाहेब मगर 
टेड यम जलतरण 

तलावाची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 6000000 0   2000000   2000000 

31 
क े ीय कायालयातील 
यायाम शाळांची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 6000000 0   2000000   2000000 
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32 

क े ीय कायालयातील 
आयु  िनवास जलतण 
तलाव,लॉन टेिनस देखभाल 
दु तीची व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

33 

क भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2500000   2500000 

34 

भाग२ जाधववाड  येथील 
ीछ पती िशवाजी महाराज 
डागणांचे थाप य 

वषयक कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

35 
कै.अ णासो.मगर टेड यम 
नूतनीकरण व डा वभाग 
कायालय इमारत बांधणे. 

डा 
थाप य     ० 20000000 0   3000000   3000000 

36 
क भाग मधील मोक या 
जागेत मैदान वकिसत 
करण े

डा 
थाप य     ० 6000000 0   2000000   2000000 
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37 

ड े ीय कायालयातील 
कै.बाबुराव भांडे पंपळे 
िनलख यायामशाळेची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   3000000   3000000 

38 

ड े ीय कायालयातील 
शेवंताबाई साधु 
कािशद,वैदुव ती 
यायामशाळेची 
देखभालदु ती व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   4000000   4000000 

39 

ड े ीय कायालयातील 
मंुजाबा 
,वाकड यायामशाळेची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 7500000 0   3000000   3000000 
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40 

ड े ीय कायालयातील 
पुनावळे यायमशाळेची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयककामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

41 

ड े ीय कायालयातील 
पंपळे गुरवसावजिनक 
वाचनालयाची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

42 

ड भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   4000000   4000000 

43 

ड भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

44 

भाग .२६ येथील पंपळे 
िनलख स.नं.२०,आ. .३८५ 
मधील ता यात आलेले 
खेळाचे मैदान वकसीत 

डा 
थाप य     ० 100000000 0   3000000   3000000 
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करण े

45 

इ े ीय कायालयातील 
भाग . 7 मधील डा 

संकुलनाचे थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

46 

इ े ीय कायालयातील 
जलतरण तलावाची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 20000000 0   3000000   3000000 

47 

इ े ीय कायालयातील 
यायाम शाळांची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामेकरणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

48 

इ े ीय कायालयातील 
प रसरातील बँडिमंटन 
हॉलची थाप य वषयक 
कामेकऱणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 
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49 

इ े ीय कायालयातील 
प रसरातील वाचनालयाची 
व पधा पर ा 
क ाची थाप य वषयक 
कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

50 
भाग . ५ भोसर येथे 
के टंग मैदान वकिसत 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 30000000 0   2000000   2000000 

51 

भाग .५ गुळवे मैदान 
येथे थाप य वषयक कामे 
करणे व इतर थाप य 
वषयक कामकरण े

डा 
थाप य     ० 10000000 0   1000000   1000000 

52 

इ भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करण े

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

53 

इ भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व अनुषंिगक कामे 
करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   3000000   3000000 



209 
 

54 
भाग .७ भोसर  

गावठाणाम ये यायामशाळा 
बांधण े

डा 
थाप य     ० 30000000 0   3500000   3500000 

55 

फ े ीय कायालयातील 
भाग . 11 मधील वामी 
ववेकानंद डा 
संकुलनाचीदेखभालदु तीव 
इतर थाप य वषयक 
कामे कऱण े

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2500000   2500000 

56 

फ े ीय कायालयातील 
भाग . 11 मधील डा 

मैदाना संबंिधत 
थाप य वषय़क कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

57 

फ े ीय 
कायालयातील यायमशाळांची
देखभाल दु ती व 
थाप य वषय़क कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 
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58 
फ े ीय कायालयातील 
बँडिमंटन हॉलची थाप य 
वषयक कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

59 

फ भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे व इतर 
अनुषंिगककामे करण े

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2500000   2500000 

60 

फ भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

61 

यमुनानगरयेथील कै.मधुकर 
पवळे डांगण येथे 
थाप य वषयक कामे 

करण े

डा 
थाप य     ० 20000000 0   3000000   3000000 

62 

यमुनानगरयेथील 
कै.िमनाताई ठाकरे जलतरण 
तलाव येथे थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 30000000 0   4000000   4000000 
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63 
यमुनानगरयेथील ठाकरे 

डा संकुल येथे थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 40000000 0   4000000   4000000 

64 

यमुनानगरयेथील धमवीर 
छ पती संभाजी राजे डा 
संकुल येथे थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 30000000 0   2000000   2000000 

65 
भाग .१३ , से. . २२ 

येथील मोक या जागेवर 
मैदान वकिसत करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

66 

ग े ीय कायालयातील 
भाग . 23 मधील 

पर सरातील राजीव गांधी 
डासंकुलनाची 

देखभालदु तीव थाप य 
वषयक कामे कऱण े

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

67 

ग े ीय कायालयातील 
भाग . 24 मधील 

पर सरातील कै. कािशबा 
िशंदेबँडिमंटन कोटाची 
थाप य वषयक कामे 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 
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करणे. 

68 

ग े ीय कायालयातील 
भाग . 24 मधील 

पर सरातील मथाबाई डांगे 
बँडिमंटनहॉलचीदेखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

69 

ग े ीय कायालयातील 
भाग . 21 मधील 

पर सरातील पंपर  
वाघेरेजलतरण तलावाची 
थाप य वषयक 

कामेकऱणे. 

डा 
थाप य     ० 6000000 0   3000000   3000000 

70 

ग े ीय कायालयातील 
पंपर  कँ प यायमशाळेची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयक कामे 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 
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कऱणे. 

71 

ग े ीय कायालयातील 
नवमहारा  व ालय, 
कै.दशरथ नामदेव 
कापसे यायमशाळेची 
देखभाल दु ती व 
थाप य वषयक कामे 

कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 7500000 0   3000000   3000000 

72 

ग े ीय कायालयातील 
पंपर नगर बॉ संग 
हॉल,थेरगांव गावठाण 
यायमशाळेचीदेखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 
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73 

ग े ीय कायालयातील 
थेरगांव बोट लब, खंवसरा 
पाट ल यायमशाळेची 
देखभालदु ती व थाप य 
वषयक कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 7500000 0   3000000   3000000 

74 

ग े ीय कायालयातील 
रहाटणी गावठाण 
यायमशाळेची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 

75 

ग भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   4000000   4000000 

76 

ग भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1500000   1500000 
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77 

ह े ीय कायालयातील 
भाग . 20 मधील 

पर सरातील मेजर यानचंद 
पॉिल ासहॉक  मैदाना 
संबंिधची थाप य वषयक 
कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

78 

ह े ीय कायालयातील 
भाग . 32 मधील 

पर सरातील रोलर व 
केट ंग मैदानासंबंिधची 
थाप य वषयक कामे 

कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

79 

ह े ीय कायालयातील 
भाग . 32 मधील 

पर सरातील हॉलीबॉल 
मैदानासंबंिधची थाप य 
वषयक कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 

80 
ह े ीय कायालयातील 
बँडिमंटन हॉलची थाप य 
वषयक कामे कऱणे. 

डा 
थाप य     ० 20000000 0   2000000   2000000 
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81 

ह े ीय कायालयातील 
जलतरण तलावांची 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 20000000 0   2000000   2000000 

82 

ह े ीय कायालयातील 
यायमशाळेची देखभाल 
दु ती व थाप य वषयक 
कामेकऱणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   2000000   2000000 

83 

ह े ीय कायालयातील 
डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर 
सां कृितक भवन 
सावजिनकवाचनालयाची 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   1000000   1000000 

84 
ह े ीय कायालयातील पधा 
प र ाक ाची थाप य 
वषयक काम करण े

डा 
थाप य     ० 10000000 0   1000000   1000000 

85 
ह े ीय कायालयातील ले 
कोटाची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 
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86 
ह े ीय कायालयातील टेबल 
टेिनसकोटाची थाप य 
वषयक कामे करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2500000   2500000 

87 

ह भागामधील डा 
वभागाशी संबंिधत 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 10000000 0   3000000   3000000 

88 

भाग .३१ काटे 
पुरमबँडिमंटन हॉल 
शेजार लमैदान वकिसत 
करणे. 

डा 
थाप य     ० 30000000 0   2000000   2000000 

89 

भाग . ३० कासारवाड  
जलतरण तलाव शेजार ल 
के टंग ाउंड दु त 

करणे. 

डा 
थाप य     ० 20000000 0   2000000   2000000 

90 

ह भागामधील व वध डा 
पधासाठ मंडप यव था 

करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

डा 
थाप य     ० 5000000 0   2000000   2000000 
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            938500000    205000000   205000000 

 

तसेच भाग . २ मधील जाधववाड  गट नं. ६०६ आर ण १/४४६ व बो-हाडेवाड  येथील शाळा इमारतींची उव रत व इतर अनुषांिगक 
कामे करणे कामाचा सन 2021-22 चे मुळ अंदाजप कात खालील माणे वाढ-घट क न समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
अ.  कामाचे नाव अंदाज  

प क य 
र कम . 

पा. . व 
अ. . 

लेखािश
ष 

सन 2021-22 चे 
अंदाजप कात 

केलेली मुळ तरतूद 

वाढ घट 2021-22 ची सुधार त 
तरतूद 

१) भाग . २ मधील जाधववाड  
गट नं. ६०६ आर ण १/४४६ व 
बो-हाडेवाड  येथील शाळा 
इमारतींची उव रत व इतर 
अनुषांिगक कामे करणे 

10 कोट  न वन 
काम 

वशेष
योजना 

0 5 लाख 0 5 लाख 

2) भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील 
ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे 

16 कोट  54/5 वशेष
योजना 

8 कोट  0 5 लाख 7.95 कोट  

 एकूण  5 लाख 5 लाख  
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तसेच भाग . २ मधील जाधववाड  गट नं. ६०६ आर ण १/४४६ व बो-हाडेवाड  येथील शाळा इमारतींची उव रत व इतर अनुषांिगक कामे 
करणे कामाचा सन 2021-22 चे मुळ अंदाजप कात समावेश क न या कामास र कम .१0 कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी., तसेच 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता अंमलबजावणी करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच पंपर  िचंचवड मनपा कय े ात भाग .9 म ये गांधीनगर लम चे पुनवसन करणे आव यक असुन सदरकामाचा अंतभाव सन 2021-22 चे 
मुळ अंदाजप कात खालील माणे वाढ-घटक न  करणेस मा यता देणेत यावी.  

अ.  कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम . 

पा. . व 
अ. . 

लेखािशष सन 2021-22 चे 
अंदाजप कात 

केलेली मुळ तरतूद 

वाढ घट 2021-22 ची 
सुधार त  तरतूद 

१) SRAअतंगत भाग .9 
मधील गांधीनगर लम चे 
पुनवसन करणे 

750 कोट  न वन 
काम 

वशेष 
योजना 

0 10 लाख 0 10 लाख 

2) भाग .9 येथे 24 िसटचे 
सावजनीक सुलभ शौचालय 
व वॉचमन वॉटर बांधणे. 

2 कोट  49/32 वशेष 
योजना 

140 लाख 0 0.10 कोट  1.30 कोट  

 एकूण  10 लाख 10 लाख  
 

SRA अतंगत भाग .9 मधील गांधीनगर लम चे पुनवसन करणेकामाचा सन 2021-22 चे मुळ अंदाजप कात समावेश क न           
या कामास र कम .750कोट चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी तसेच सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता अंमलबजावणीस मा यता 
देणेत यावी. 
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तसेच थाप य इ े ीय कायालयातील खालील नवीन कामांची आव यकता अस याने नवीन कामे समा व  करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क
य र कम 

पानांक अ. . सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ चा 
सुधार त अंदाज 

१ भाग .३च-होली येथील 
व वध पे हंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणे. 

भांडवली अ 
(दगड  फरशी व 
फुटपाथ) 

१००००००० - - ० ५००००००  ५०००००० 

२ भाग .३ मोशी,डुडूळगाव 
येथील व वध पे हंग लॉक 
बस वणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

भांडवली अ(दगड  
फरशीव फुटपाथ) 

१००००००० - -- ० ५००००००  ५०००००० 

३ भाग .३ चो वसावाड  येथील 
व वध पे हंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणे. 

भांडवली अ(दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

१००००००० - - ० ५००००००  ५०००००० 

४ भाग .३ पठारेमळा,बुडव ती 
येथील व वध पे हंग लॉक 
बस वणे व थाप य वषयक 
कामे करणे. 

भांडवली अ(दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

१००००००० - - ० ५००००००  ५०००००० 

५ भाग .३ आदशनगर, 
िशवाजीवाड   येथील व वध 
पे हंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणे. 

भांडवली अ(दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

१००००००० - - ० ५००००००  ५०००००० 
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६ भाग .३ काळजेवाड  
वडमुखवाड  येथील व वध 
पे हंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणे 

भांडवली अ 
(दगड  फरशी व 
फुटपाथ) 

१००००००० - - ० ५००००००  ५०००००० 

७ भाग . ३ मोशी येथील 
मोरया कॉलनी फाितमा नगर, 
खा देशनगर, संत ाने र नगर 
इ. ठकाणचे र ते अदयावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

वशेष योजना २५००००००० 
 

१९ ७९ १०००००००० 
 

- ३००००००० ७००००००० 

 एकूण      ३००००००० ३०००००००  

 
      तर  वर नमूद केले या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात काम समा व  करणेचा व तरतुद वग करणाचा तावास मा यता देणेत यावी.    

तसेच वषयास अनुस न वषयांक त कामांसाठ  सन२०२१-२२ या अंदाजप काम ये वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोयी या ीने 
सदरची कामे करणे आव यक आहे. सबब खालील माणे सदर कामां या तरतूद स मा यता देणेत यावी. 

अ. 
. 

पान 
. 

अ. 
. 

कामाचे नाव 
सन २०२०-२१ 
ची सुधार त  
तरतूद र.  

सन २०२१- 
२२ ची मूळ 
तरतूद र.  

सन २०२१-२२ ची 
वाढ 

सन २०२०-
२१ ची  घट 

एकूण 
तरतुद र. . 

१ ४८ ८ भाग . १५ व नपुत  हौ.सो. या 
मागील MIDC या जागेमधुन र ता ० ७५००००० 

 
१००००००० 

 ० १७५००००० 
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वकिसतकरणे. 

२ ४२ ९७ 
भाग .१५ मधील अंतगत व मु य 

र तांची डांबर करणाची अनुषंिगक कामे 
करणे.(२०२१-२२) 

० १००० 
 

१३५००००० 
 ० १३५०१००० 

 

३ ५२ १४१ 
भाग क.१५ मधील पदपथांचे नुतनीकरण 

व  
दु ती करणे. 

० ३५००००० 
 

७५००००० 
 ० ११०००००० 

 

४ ४२ ९५ 
भाग . १५ मधील 
ा सपोटनगरयेथीलपा कग लॉट ला 

सीमािभंत बांधणे. 
० १००० 

 
१००००००० 

 ० १०००१००० 
 

५ ४२ ९६ 
िनगड  ािधकरण येथील संत 
ी.अ सेन महाराज पुतळा प रसराचे 

सुशोिभकरण करणे. 
० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

६ ८२ ४८ 

भाग .१५ म ये से. .२५, २६ येथे 
ड हायडर,फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन 
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन 
२०२१-२२ साठ ) 

० १५००००० २०००००० ० ३५००००० 

७ ८३ ४९ 

भाग .१५ म ये से. .२७,२७ अ  
येथे ड हायडर,फुटपाथ, टॉम वॉटर 
लाईन व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ साठ ) 

० १५००००० २०००००० ० ३५००००० 
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तसेच व छ भारत अिभयान क ाकर ता अमृत योजनेअंतगत ो साहन पर अनुदान पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस मंजूर करणेत आलेले असुन 
र कम .४८,९६,६५३/- व छ भारत अिभयान क ास ा  झाली आहे. सदर रकमेतून व छ भारत अिभयानांतगत वैय क शौचालय, सामुदाियक 
शौचालय, मा हती िश ण सार, मता बांधणी इ. खच कर यात येणार आहे. या अनुषगांने ा  झाले या िनधीपैक  र.  ८,००,०००/- खच झालेली 
असुन आजिमतीस ा  झाले या अनुदानातील र कम . ४०,९६,६५३/-एवढा िनधी िश लक आहे. सदरचा  िश लक राह लेला िनधी पुढ ल आिथक 
वषाम ये वापरता येणे आव यक आहे व श य आहे. तर  मूळ अंदाजप कात सन २०२१-२२ या आिथक वषात व छ भारत अिभयान क  
वभागाअंतगत अमृत योजना ो साहनपर अनुदान (Incentive Grants) या लेखा िशषावर  र कम . ४०,९६,६५३/-(चाळ स लाख शहा णव हजार सहाशे 
ञेप न) एवढ  तरतूद ठेव यास मा यता देणेत यावी. 

तसेच जलिनःसारण वभागासाठ  सन २०२१-२०२२ या अंदाजप काम ये खालील नमुद याद तील न वन कामे अंतभुत करणेआव यक आहेत. सदरची 
तरतुद पंधरा या व  आयोगाकड ल उपल ध अनुदान र कम . २३.०० कोट  मधून क न देणेस मा यता देणेत यावी. 

 

 

८ 

पु तक 
. १ 

पान  
२०४ 

१७ वमा िनधी  २८,००,००,००० ० ० ५००००००० २३००००००० 

   एकुण   ५००००००० ५०००००००  
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अ.  लेखािशष अथवा कामाचेनाव वॉड 
. 

कामाची 
अंदाजप क यर कम 

सन २०२०-२१ चा 
सुधार तअंदाज 

सन २०२१-२२ 
चा अंदाज 

  न वन कामे २०२१-२२         

१ 
च-होली मैला शु करण क ांतगत भाग . २ मधील देहू 
आळंद  र या या उ रेकड ल उव रत भागात मलिनःसारण 
वषयक कामे करणे. 

२ १२०००००० ० ६०००००० 

२ 
च-होली मैला शु करण क ांतगत भाग . २ मधील देहू 
आळंद  र या या द णेकड ल उव रत भागात मलिनःसारण 
वषयक कामे करणे. 

२ १२०००००० ० ६०००००० 

३ 
च-होली मैला शु करण क ांतगत भाग . २ मधील बो-
हाडेवाड  मधील उव रत भागात मलिनःसारण वषयक कामे 
करणे. 

२ १२०००००० ० ६०००००० 

४ 
भाग . ८ मधील स मा. नगरसद यांनी सुच वले या 
ठकाणी ेनेज लाईन टाकणे वजलिनःसारण वषयक कामे 
करणे. 

८ २००००००० ० १००००००० 

५ 
कासारवाड  मैला शु करणक ांतगत भाग . ९ मधील 
कामगारनगर ते खराळवाड  ना यातील ेनेज लाईन र यावर 
थलांत रत करणे. 

९ १२०००००० ० ६०००००० 
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६ सुखवानी ब ड ंग नं. २ व ५ या समोर ल ेनेज लाईनम ये 
सुधारणा करणे ९ १००००००० ० ५०००००० 

७ 
भाग .१२, तळवडे येथील इं ायणी नद  ते पीर बाबा 

मंद रापयतची ेनेज लाईन ना यातुन काढुन ना यास समांतर 
अंतरावर थलांतर त करणे. 

१२ ४००००००० ० २००००००० 

८ 
भाग .१२, तळवडे येिथल बाठेव ती ते राणे इंड ज 

पयतची ेनेज लाईनना यातुन काढुन ना यास समांतर 
अंतरावर थलांतर त करणे. 

१२ २००००००० ० १००००००० 

९ भाग .१२ येिथल िचखली ह  ते मशानभूमी पयतची 
ेनेज लाईन दु त करणे. १२ ६००००००० ० ३००००००० 

१० भाग .१३ येथील ीकृ ण मंद र ते टळक चौकापयतचा 
उव रत ेनेज लाईनर यावर थलांतर त करणे. १३ ४००००००० ० २००००००० 

११ भाग .१३, अंकुश चौक ते एकता चौक व प रसरातील 
जलिन:सारण यव थेम ये सुधारणाकामे करणे. १३ २००००००० ० १००००००० 

१२ भाग .१३, येथील SPMशाळा ते क म नं.९ पयत या 
ना यातील ेनेज लाईन मु यर यावर थलांतर त करणे. १३ २५०००००० ० १२५००००० 

१३ भाग .१ मधील मोरेव ती ेनेज लाईन मु य र यावर 
थलांतर त करणे. १ ६००००००० ० ३००००००० 
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१४ भाग .११ मधील हरगुडेव ती ना यातील ेनेज लाईन 
लगत या र यास थलांतर तकरणे. ११ ६००००००० ० ३००००००० 

१५ फ े य कायालयांतगत येणा-या ना यातील अ त वात 
असले या जल िनःसारणनिलका र यावर थलांतर त करणे   १५०००००० ० ७५००००० 

१६ 
च-होली मैलाशु करण क ाअंतगत भाग . ३ मधील पुणे 
आळंद  र या यापुवकड ल भागात मलिन:सारण वषयक 
कामे करणे. 

३ १२०००००० ० ६०००००० 

१७ 
च-होली मैलाशु करण क ाअंतगत भाग . ३ मधील पुणे 
आळंद  र या याप  मेकड ल भागात मलिन:सारण वषयक 
कामे करणे. 

३ १२०००००० ० ६०००००० 

१८ 
च-होली मैलाशु करण क ाअंतगत भाग . ३ मधील मोशी 
येथील ल मीनगर वस तेवाड  ना याम ये मलिन:सारण 
वषयक कामे करणे. 

३ १६०००००० ० ८०००००० 

१९ 

कासारवाड  मैलाशु करण क अंतगत भाग . ५ मधील 
आळंद  रोड हुता मा चौक ते सखुबाई गाडन जवळ महारा  
चौक पयतची मु य मलिन:सारण वा ह या बदलणे व 
मलिन:सारण वषयक कामे करणे. 

५ १५०००००० ० ७५००००० 
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२० 

कासारवाड  मैलाशु करण क अंतगत भाग . ५ मधील 
सखुबाई गाडन ते एस.पी.जे.हाय कुल नाला पयत मु य 
निलका बदलणे व गवळ  नगर प रसराम ये मलिन:सारण 
वषयक कामे करणे. 

५ १५०००००० ० ७५००००० 

२१ 
कासारवाड  मैलाशु करण क अंतगत भाग . ७ मधील 
खंडोबा माळ पंपींग ते दघी रोड मलिन:सारण वा ह या 
बदलणे व मलिन:सारण वषयक कामे करणे. 

७ १२०००००० ० ६०००००० 

२२ 

कासारवाड  मैलाशु करण क अंतगत भाग . ७ मधील 
दघी रोड फुगे ायमा ते ह र ओम वीटस ्  पयत मु य 
निलका बदलणे व खंडोबा माळ भोसर  प रसराम ये 
मलिन:सारण वषयक कामे करणे. 

७ १२०००००० ० ६०००००० 

  एकूण   ५१२०००००० ० २५६०००००० 
 

तसेच जागतीक आरो य संघटना, भारत सरकार यांचे मागदशक त वानुसार महारा  शासन, सावजिनक आरो य वभाग यांनी द.१३ माच २०२० व 
द.१४ माच २०२० चे अिध- सुचनेनुसार रा यात साथरोग अिधिनयम १८९७ ची अंमलबजावणी सु  केली आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प रसरातह  “करोना” या संसगज य आजारामुळे गंभीर प र थती िनमाण झालेली असून महापािलका अिधिनयम कलम ६३ चे योजनासाठ  म यवत  
भांडार वभागाकडे “करोना िनधी”  हे लेखािशष सन २०२०-२१ या आिथक वषात  न याने िनमाण कर यात आलेले आहे. सदर लेखािशषावर सन 
२०२०-२१ चे सुधा रत  अंदाजप कात र. .१७५.०० कोट  तरतूद कर यात आली असून मनपाचे म यवत  भांडार, वैदय कय, आरो य, कायशाळा इ. 
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वभाग तसेच कोवीड-१९  संदभात इतर वभागांनी केले या व वध कामांचा खच सदर लेखािशषातून खच  टाक यात येत आहे. सदर लेखािशषावर सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप कात फ  र. .१०.०० कोट  तरतूद कर यात आलेली आहे. करोना -१९ या संसगज य आजारामुळे माहे १५ फे ुवार  २०२१ पासून 
पु हा मोठया माणात वाढ होत अस याने व स य थतीत १८०० पे ा जा त ण दररोज पॉजीट ह िनघत आहेत. यामुळे मनपाचे वाय सी एम 
एच, नवीन भोसर , न वन जजामाता व ऑटो ल टर हॉ पीटल म ये सदर णावर वैदय कय उपचार कर यात येत असून कोवीड केअर सटर ह  
ट या ट याने आव यकतेनुसार सु  कर यात येत आहेत.  

याच माणे माहे जानेवार  -२०२१ म ये बंद केलेले कै.अ णासाहेब मगर टेड यम येथील ८०० बे सचे ज बो कोवीड हॉ पीटल पु हा सु  कर यात येत 
आहे. 

या सव पा भुिमवर सन २०२१-२२ या आिथक वषातह  करोना -१९ या संसगज य आजारावर ल िनयं णासाठ  िनधीची मोठया माणात आव यकता 
भासणार अस याने महापािलकेचे सन २०२०-२१ चे सुधा रत अंदाजप कातील म यवत  भांडार वभागातगत “करोना िनधी” या लेखािशषावर ल तसेच 
भांडार वभागातगत वैदयक य, आरो य इ वभागांसाठ  खरेद  वषयक तसेच इतर लेखािशषावर ल द.३१/३/२०२१ अखेर खच न झालेली अखिचत  
र कम महापािलका अिधिनयम कलम १०२ नुसार सन २०२१ -२२ चे मुळ अंदाजप कातील म यवत  भांडार वभागाचे संबिधत लेखािशषावर वग क न 
या माणे सुधा रत तरतूद कर यास मा यता दे यात यावी आहे याच माणे “करोना” या संसगज य रोगाचे पा भुमीवर आव यकते नुसार 

महापािलके या इतर वभागांची द.३१ माच २०२१ पयत खच न झाले या र कमे पैक  र. .१०० कोट  तरतूद “करोना िनधी” या लेखािशषावर वग 
क न या माणे सुधा रत तरतूद कर यास मा यता दे यात यावी. 

सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील “महापौर वकास िनधी” या लेखाशीषा या तरतूद म ये वाढ करणेस मा यता देणेत यावी. 
 तसेच उपरो  वषया वये “महापौर वकास िनधी” म ये खालील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
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त
र
 
व
र
ल
 
वर ल माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन वकास कामांचा समावेश करणे कामी  तावास मा यता देणेत   

यावी. 

अ. . उप लेखािशषअथवा कामाचे 
नाव लेखािशष 

बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

मूळ 
शासक य 
मा यता 
र कम  

सुधा रत 
शासक य 
मा यता 
र कम  

सन २०२१-२२ 
मूळ 
तरतूद 

वाढ घट 
सन २०२१-
२२साठ तर

तूद 
शेरा 

  
भाग . ८ से.नं. 

५,६,९,११,१३,३ इ. ठकाणी 
थाप य वषयक कामे 

वशेष 
योजना ५६ ७४ ६०००००० 0 ४५००००० ० १००००० ४४०००००   

अ.
 

पान
. 

अन.ु 
. कामाचेनाव 

भा
ग
. 

अंदाजप क य 
र कम 

सन२०२०-२१चा 
सुधा रत अंदाज 

सन२०२१-२२ चा 
मुळ अंदाज 

वाढकरावयाची 
र कम . 

घटकरावयाची 
र कम . 

सन २०२१-२२ चा 
आव यक मुळ 

अंदाज 

१ ४७ १८ महापौर वकास 
िनधी - ५,५०,००,०००/- ८,७८,५०,०००/- ८,५५,५५,०००/ १३,००,००,०००/ - २१,५५,५५,०००/- 

२ 
पु तक 

.१ 
२०४ 

१७ वमा िनधी - - २८,००,००,०००/ - - १३,००,००,०००/- - 
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करणे 

१ 

भाग . ८ येथीलहॉटेल 
हवेली पासुन जय गणेश 
सा ा य पयतचा स हस 
रोड डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

नवीन
काम     १०००००००० ० १००००० ० १००००० नवीन

काम 

    एकुण ० १०००००००० ० १००००० १०००००     

 

तसेच भाग .२९ पंपळे गुरव म ये नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील नमूद केलेली 
वकास कामे करणे गरजेची आहेत. यामुळे खालील नमूद केले या चालू व न वन वकास कामांना सन २०२१-२०२२ या अंदाजप कात असलेली तरतुद 
अपुर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू व न वन कामांना सुधार त 
शासक य मा यता देणेत यावी. 
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अ. . उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव लेखािशष 

अंदाजप क 

मुळ शासक य 
मा यता 

सुधा रत शा. 
मा यता 

सन २०२१-२०२२ 
ची मुळतरतुद वाढ घट 

सन २०२१-
२०२२ 

साठ लागणार  
आव यक 
तरतुद 

शेरा 
पा
नां
क 

अनु.
ं . 

१ भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील गंगो ीनगर, 
वजयनगर, भालेकरनगर, 
साईनाथनगर, 
तुळजाभवानीनगर, सुवण 
पाक, गु द नगर, 
पंचरत नगर व इतर उवर त 
प रसरातील र ते 
अ ावतप दतीने वकसीत 
करणे. 

थाप य 
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

२६ १०६ ३०००००००० ३०००००००० १२५००००० २००००००० ० ३२५०००००   

२ भाग .२९ पंपळे गुरव 
मधील उवर त र यांचे 
कॉ ट करण करणे. 

थाप य 
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

२६ १०७ ३०००००००० ३०००००००० १५०००००० १७५००००० ० ३२५०००००   
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३ भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील सुयनगर  व इतर 
प रसरातील र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

थाप य
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

२६ १०८ १०००००००० १०००००००० २००००००० २३०००००० ० ४३००००००   

४ पंपळे गुरव भाग .२९ 
मधील शेवंताबाई जगताप 
मनपा शाळेचे व तार करण 
करणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

थाप य
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

५७ ९६ ५००००००० ५००००००० १५०००००० ७५००००० ० २२५०००००   

५ भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, महारा  
कॉलनी व इतर 
प रसरातीलर ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे 

थाप य
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

१७ २४ १५००००००० १५००००००० ४४०००००० ३१०००००० ० ७५००००००   

६ भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील गुलमोहर कॉलनी व 
इतर प रसरातील र ते 
अ ावत प दतीने 
वकसीतकरणे. 

थाप य
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

१७ २५ १५००००००० १५००००००० ३४४६२००० ४२५३८००० ० ७७००००००   
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७ भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील वैदूव ती आनंदनगर, 
गणेशनगर, इ याद  
भागातील र ते 
अ ावतप दतीने वकसीत 
करणे. 

थाप य
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

१७ २६ १५००००००० १५००००००० ६२०००००० ० ७०००००० ५५००००००   

८ पंपळे गुरव भाग .२९ 
ल मीनगर, भालेकरनगर, 
तुळजाभवानीनगर, 
िभमाशंकर कॉलनी, 
गंगो ीनगर प रसरातील 
र ते अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

थाप य
वशेष 
योजना 
(चालू 
कामे) 

१८ ३५ १५००००००० १५००००००० ४४१००००० ० ० ४४१०००००   

९ भाग .२९ पंपळे गुरव 
प रसरातील जवळकरनगर 
व इतर प रसरातील र ते 
आव यकतेनुसारकॉ ट कर
ण करणे. 

थाप य
वशेष 
योजना 
(न वन 
कामे) 

३५ ४०४ १२५०००००० १२५०००००० ५०००००० ७५०००००० ० ८०००००००   

१० भाग .२९ पंपळे गुरव 
येथील बस टॉपजवळ ल 
मनपा या मा यिमकशाळा 
इमारतीत पंपर  
िचंचवड माट िसट  

थाप य
वशेष 
योजना 
(न वन 
कामे) 

५३ १६२ ८००००००० ८००००००० २३४२८००० २६५७२००० ० ५०००००००   
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इनो हेशन सटर तयार 
करणे 

११ मनपा े ातीलड व ह 
े ीय कायालय अंतगत 

असणा-या व वधर यावर 
नामफलक व दशादशक 
फलक उभारणे 

थाप य
वशेष 
योजना 
(न वन 
कामे) 

५३ १६३ ४००००००० ४००००००० २३०००००० २०००००० ० २५००००००   

१२ भुसंपादनिनधी वशेषयो
जना 

४ ११ - - १५०००००००० ० २३८११०००० १२६१८९००००   

  एकूण १५९५०००००० १५९५०००००० १७९८४९०००० २४५११०००० २४५११०००० १७९८४९००००   

 

तर  वर नमूद केले माणे सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना सुधा रत शासक य मा यता देणेत यावी. 
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तसेच खालील माणे अ. .१ येथे नमुद कामाचा समावेश सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात करणेत आलेला आहे. परंतु सदर अंदाजप कात सन २०२१-२२ 
साठ  पुरेशी तरतूद उपल ध नस याने सदर र कम खाली नमूद केले या त यातील सन २०२०-२१ या सुधा रत अंदाजप कातील खच न होणा-या 
र कमेतून सोबत या त या माणे वाढ/घट कर यास मा यता िमळणेस वनंती आहे. 
 
अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष सन २०२१-
२२ 
अंदाजप क 
पानांक 

अंदाजप क य 
र कम पये 

सन २०२०-
२१ सुधा रत 
अंदाज 

सन २०२१-
२२ चा मुळ 
अंदाज 

वाढ घट िश लक 

१ फ े ीय कायालयांतगत भाग .१२ 
पीनगर मेन रोड येथील र ता ं द करण 

कामास अडथळा ठरणारे उप कर 
वा ह या व खांब हल वणे (सन २०२०-
२१) 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत 
वषयक कामे 

३९२/१० ३,००,००,००० ० १,००० १६,५५,००० ० १६,५६,००० 

२ फ े ीय कायालयांतगत . .१३ व वध 
ठकाणी आव यकते माणे हायमा ट दवे 
उभारणे (२०१९-२०) 

हायमा ट 
दवे बस वणे 

३६४/३ २५,००,००० १२,०५,००० --- ० ७,५५,००० ४,५०,००० 

३ फ े ीय कायालयांतगत िचखली 
मोरेव ती . .१ अंतगत संतपीठ येथे 
आव यक व ुत वषयक कामे करणे. 
(२०१९-२०) 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत 
वषयक कामे 

३९१/१ ५,००,००,००० २५,००,००० --- ० ५,००,००० २०,००,००० 

४ . .१ अंतगत हे ेवाड  मोरेव ती 
मधील व वध सोसायटयांम ये पूव  

सावजिनक 
सुर तता 

३३५/२५ ३,००,००,००० ४,००,००० --- ० ४,००,००० ० 
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उभारले या व ुत   खांबाम ये जादा 
अंतर आहे अशा सव ठकाणी २५ मी. 
अंतरा माणे न वन व ुत खांबाची 
उभारणी करणे. 

(फ भाग) 

 एकूण -     १,००० १६,५५,००० १६,५५,००० ४१,०६,००० 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार केलेले सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप काम ये न याने काम 
समा व  क न शासक य मा यता देणेत यावी व तरतुद त वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
अ. 
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

लेखािशष पान . / 
अ. . 

सन २०२१-२२ ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२१-२२ चा 
अंदाजप क 

१ काळेवाड  फाटा ते देहू आळंद  
र यावर ल पाईन रोड पासून देहु 
आळंद  र यापयत या फुटपाथचे 
नुतनीकरण करणे. 

३०.०० कोट  वशेष योजना - --- १०.०० लाख -- १०.०० लाख 

२ के.एस.बी.चौक येथे िश प उभारणे. ५०.०० कोट  वशेष योजना ४०/१२४ १९.०९ लाख -- १०.०० लाख ९.०९ लाख 
 एकूण - ८०.०० कोट    १९.०९ लाख १०.०० लाख १०.०० लाख १९.०९ लाख 

 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार केलेले सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप काम ये न याने काम 
समा व  क न शासक य मा यता देणेत यावी व तरतुद त वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. 
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

लेखािशष पान . / 
अ. . 

सन २०२१-
२२ ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०२१-२२ चा 
अंदाजप क 

१ वाकड चौक येथे रोटर / ेड सेपरेटर करणे ३०.०० कोट  वशेष 
योजना 

- --- १०.०० लाख -- १०.०० लाख 

२ नािशक फाटा ते वाकड बीआरट एस 
र यावर ल शडगेव ती ते वाकड चौक येथील 
र याचे उव रत कामे करणे. 

१०.०० कोट  वशेष 
योजना 

४०/४६ १.५२कोट  -- १०.०० लाख १.४२कोट  

 एकूण - ४०.०० कोट    १.५२ कोट  १०.०० लाख १०.०० लाख १.५२ कोट  
 
तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील भाग .१५ मधील गजानन उ ानाचे नुतनीकरण करणेबाबत मागणी होत आहे.  सदर या कामाचा समावेश सन २०२०-२१ 
या अंदाजप कात क न र. .५.०० कोट  यास शासक य मा यता तसेच सदर कामासाठ  तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 
अ. 
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष पान 
. 

अ. 
. 

शासक य 
मा यता 
र. . 

सन २०२१-
२२ मुळ 
तरतूद 

वाढ घट सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ भाग .१५ मधील गजानन 
उ ानाचे नुतनीकरण करणे. 

थाप य 
उ ान 

- - ५ कोट  ० ५ लाख ० ५ लाख अ. .२ 
व न वग 

२ भाग .१५ मधील उ ानांची 
थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

२८९ ४९ ५० लाख २५ लाख ० ५ लाख २० लाख अ. .१ वर 
वग 

 एकूण -      ५ लाख ५ लाख २५ लाख  
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा वभागांतगत व वध िमळकतींची सु वधा असुन सदर  ठकाणी सु वधेची काळजी घेणेकामी काळजीवाहक 
(साफसफाई, सुर ा, देखरेख इ.) व जीवर क आऊट सोिसग ारे भरावयाची आहेत.  तर  सदर कामकाजासाठ   डा वभागाकडे लेखािशष उपल ध 
नाह .  तर  डा वभागा या व वध िमळकती या सु वधे या ठकाणी केअर टेकर (साफसफाई, सुर ा, देखरेख इ.) कामकाजासाठ  डा वभागाकड ल 
अ. .२३० मधील (१७) नुसार डा वभागांतगत ना व यपुण सु वधा, उप म राब वणे या लेखािशषाव न र. .२ कोट  तरतूद वग करणेस मा यता 
देणेत यावी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
डा वभागांतगत व वध िमळकतींची सु वधा असुन सदर  ठकाणी सु वधेची काळजी घेणेकामी काळजीवाहक (साफसफाई, सुर ा, देखरेख इ.)  

कामकाजासाठ  मनपा या अंदाजप क य तरतूद म ये “ ठेकेदार  प दतीने काळजीवाहक नेमणे ” या नावाचे न वन लेखािशष तयार करणेत मा यता  
देणेत यावी. 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०२१-२२ चे मूळ अंदाजप कात खालील नमुद केले माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता दे यात यावी. 

अ. 
. 

लेखािशषक महसुली 
अंदाजप कामधील 
पान . / अ.क. 

सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप कात करणेत 

आलेली तरतूद 

वाढ 
करावायाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
र कम 

१ ठेकेदार प दतीने काळजीवाहक 
नेमणे (न वन लेखािशष) 

--- --- २,००,००,००० -- २,००,००,००० 

२ डा वभागांतगत 
ना व यपूण सु वधा, उप म 
राब वणे. 

१७८/१७ १०,००,००,००० -- २,००,००,००० ८,००,००,००० 
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अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष / योजनेचे नाव अंदाज 

प क य 
र. . 

पान . अ. . वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
र कम 

१ मनपा ह ीतील झोपडप ट म ये 
वा त य असले या म हलांना 
चादर, कंबल, पंजा आ ण बेडशीट 
व संसारोपयोगी सा ह य 
देणेबाबत. 

मनपा ह ीतील 
झोपडप ट म ये वा त य 
असले या म हलांना चादर, 
कंबल, पंजा आ ण बेडशीट व 
संसारोपयोगी सा ह य 
देणेबाबत. 

१ कोट  ३१३ (पु तक 
.२) 

१४ 

(पु तक .२) 
१६.८० लाख --- ---- 

२ जे  नाग रक धोरण व उप म 
राब वणे. 

जे  नाग रक धोरण व उप म 
राब वणे. 

१ कोट  ३१३ (पु तक 
.२) 

८ 

(पु तक .२) 
--- ९० लाख ९० लाख 

३ म हलांना चार चाक  हलके 
(LMV) वाहन चाल व याचे 
िश ण देणे. 

म हलांना चार चाक  हलके 
(LMV) वाहन चाल व याचे 
िश ण देणे. 

१ कोट  ३१२(पु तक 
.२) 

३१ 
(पु तक .२) 

--- ९० लाख ९० लाख 

४ HCMTR या राखीव जागा 
सावजिनक वाहतूक यव थेसाठ  
DMRC   या स यानुसार 
BRT/मोनोरेल/ ाम यासाठ  
वकिसत करणे. अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे चौक ते 
काळेवाड  फाटा चौकापयत उ च 
मता ुतगती माग HCMTR 

HCMTR या राखीव जागा 
सावजिनक वाहतूक 
यव थेसाठ  DMRC   या 
स यानुसार 
BRT/मोनोरेल/ ाम यासाठ  
वकिसत करणे. अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे चौक ते 
काळेवाड  फाटा चौकापयत 

६ कोट  १० 
लाख ८१ 
हजार 

४०(पु तक 
.३) 

३० 

(पु तक .३) 
--- ३ कोट  ३ कोट  
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वकिसत करणे. उ च मता ुतगती माग 
HCMTR वकिसत करणे. 
 

५ तळवडे येथील शीवेवर ल वकास 
योजनेतील र ता वकिसत करणे. 

तळवडे येथील शीवेवर ल 
वकास योजनेतील र ता 
वकिसत करणे. 

२ कोट  
७४ लाख 
८७ हजार 

४०(पु तक 
.३) 

३२ 

(पु तक .३) 
--- २ कोट  २ कोट  

६ सावजिनक सुर तता ( व ुत 
मु य कायालय) 

सावजिनक सुर तता  १७ कोट  
८३ लाख 
३६ हजार 

३१८ (पु तक 
.३) 

१ 
(पु तक .३) 

--- ३ कोट  ३ कोट  

७ थाप य क पांतगत व ुत 
वषयक काम करणे. ( व ुत 
मु य कायालय) 

थाप य क पांतगत व ुत 
वषयक काम करणे. ( व ुत 
मु य कायालय) 

८१ कोट  ३ 
लाख २८ 
हजार 

३२० (पु तक 
.३) 

६ 

(पु तक .३) 
--- २ कोट  २ कोट  

८ . .३ च-होली स. .७ ते मनपा 
ह ीपयतचा वकास 
आराखडयातील ३० मी.र ता 
वकिसत करणे. 

. .३ च-होली स. .७ ते 
मनपा ह ीपयतचा वकास 
आराखडयातील ३० मी.र ता 
वकिसत करणे. 

१५ कोट  १९ (पु तक 
.३) 

७४ 

(पु तक .३) 
--- ३ कोट  ३ कोट  

९ . .३ मोशी येथील मोरया 
कॉलनी, फाितमानगर, खानदेश 
नगर, संत ाने र नगर,  इ. 
ठकाणचे र ते अ यावत 
प दतीने वकिसत करणे. 

. .३ मोशी येथील मोरया 
कॉलनी, फाितमानगर, खानदेश 
नगर, संत ाने र नगर,  इ. 
ठकाणचे र ते अ यावत 
प दतीने वकिसत करणे. 

१० कोट  १९ (पु तक 
.३) 

७९ 

(पु तक .३) 
--- २ कोट  २ कोट  

 एकूण -     १६ कोट  ८० 
लाख 

१६ कोट  
८० लाख 

१६ कोट  ८० लाख 
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सन २०२१-२२ या अंदाजप कात वर ल माणे त यातील अ. .१  लेखािशष/योजना यावर अ. .२ ते ९ ची घट करणेत आलेली र कम वाढ करणेत यावी. 
 
तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील कामां या तरतूद म ये भाग . ३० मधील खालील कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणे आव यक आहे. 

अ.
 

कामाचेनाव भाग
. 

लेखा
िशष 

पान
. 

अ.  अंदाजप क य
र कम 

सन२०२१–
२२चामुळअंदाज 

वाढकरावयाचीर
कम . 

घटकरावयाचीर
कम . 

सन२०२१ - 
२२चाआव यकमुळअंदा

ज 

१ दापोड  णालय अ ावत 
करण.े 

३० वशेष 
योजना 

१७ ५७ ३००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 

२ ह े ीय कायालया या 
मनपा इमारती या िभंती 
रंगवून सुशोिभकरण करण.े 

३० वशेष 
योजना 

१७ ५८ ९५००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

३ भाग ३० म ये टॉम 
वॉटर लाईन टाकण.े 

३० वशेष
योजना 

२२ १८२ ४००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

४ भाग .३० दापोड  मधील 
िशतळादेवी चौकस.न.६ ते 
मु लीम दफन भूमीस.नं. 
१५ पयतचा र ता अ ावत 
प दतीने वकिसत करण.े 
(भाग - २) 

३० वशेष
योजना 

३८ ४७९ ७००००००० ५०००००० १००००००० ० १५०००००० 

५ भाग ३० मधील र ते ३० वशेष ३८ ४८० २००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 



242 
 

वकसीत करण.े योजना 
६ भाग ३० मधील र ते व 

चौक सुशोिभकरण करण.े 
३० वशेष

योजना 
३८ ४८१ १००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

७ भाग . ३० मधील 
व वध सेवावा ह यां साठ  
खोदले या र यांची 
दु ती करण.े 

३० वशेष
योजना 

३८ ४८२ २५०००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

८ भाग .३० दापोड - 
कासारवाड  मधील रे वे 
गेट स.नं.४९८ते स.नं.४८५ 
पयत (व ण हॉटेल 
पाठ मागील) र ता अ ावत 
प दतीने वकिसत करण.े 
(भाग - २) 

३० वशेष
योजना 

३८ ४८३ २०००००००० ६०००००० १००००००० ० १६०००००० 

९ भाग . ३० दापोड  एस. 
ट . र ता अ ायावत 
प तीने वकसीत करण.े 
(भाग - २) 

३० वशेष
योजना 

३८ ४८५ ८००००००० १०००००० १००००००० ० ११०००००० 

१० कासारवाड  शेवाळेनाला 
वकसीत करणे व सी.ड . 
वक बांधण.े  

३० वशेष
योजना 

३८ ४८६ ३५००००००० १००००००० १००००००० ० २००००००० 
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११ फुगेवाड  गावठाण ७.०० 
मी. र ते वकसीत करण.े 
(भाग - २) 

३० वशेष
योजना 

३८ ४८७ १०००००००० ५०००००० ५०००००० ० १००००००० 

१२ भाग . ३० आनंदवन 
येथील जुने संडास लॉक 
पाडून सां कृितक भवन 
बांधण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १८७ २००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१३ भाग . ३० साई शारदा 
म हला आय.ट .आय. चे 
व तार करण करण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १८८ ४००००००० ८०००००० १५०००००० ० २३०००००० 

१४ भाग .३० दापोड  
आर ण . ३/२७ म ये 
अ नशामक क  उभारण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १८९ ७००००००० १००१००० ५०००००० ० ६००१००० 

१५ भाग . ३० दापोड  येथे 
नवीन दावाखाना इमारत 
बांधण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १९० ५००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१६ भाग .३० दापोड  येथे 
यायाम शाळा अ ावत 
करण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १९१ ५००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१७ भाग ३० मधील मोक या 
जागा वकसीत करण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १९२ १००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 
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१८ भाग ३० मधील 
इं जिनअर ंग टोअर 
वकसीत करण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १९३ ४००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 

१९ कासारवाड  जलतरण तलाव 
प रसरात थाप य वषयक 
कामे करण.े 

३० वशेष
योजना 

५४ १९४ ३००००००० १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२० भाग . ३० फुगेवाड  
येथे दफन भुमी बांधण.े 

३० वशेष
योजना 

५१ ९७ ५००००००० १००० २००००००० ० २०००१००० 

२१ भाग . ३० कासारवाड  
येथे दफन भुमी बांधण.े 

३० वशेष
योजना 

५१ ९६ ५००००००० १००० २००००००० ० २०००१००० 

२२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

 वशेष
योजना 

२८६ ४ १५०००००००० १५०००००००० ० १८००००००० १३२००००००० 

       १५३६०१५००० १८००००००० १८००००००० १५३६०१५००० 
तर  वर ल कामासाठ  सन २०२१-२२ साठ चे अंदाजप कात वर ल माणे आव यक तरतूद करणेत यावी ह  वनंती. 

तसेच थाप य इ े ीय कायालयातील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील नवीन कामासाठ  चालू व ता वत कामातील िश लक रकमेतून नवीन वकास कामाम ये 
तरतूद वाढ घट करणेच ताव मा यता देणेत यावी. 
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अनु. 
. 

कामाचे नाव पान
. 

अ.
. 

लेखािश
ष 

सन२०२१-२२ चा 
मुळ अंदाज 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन२०२१-२२ साठ  
एकुण सुधार त तरतूद 

१ भाग .३ येथील स ह ५१९ ते 
४७५ पयतचा 30 मी. ड.पी. 
र ता वकिसत करण.े 

18 55 वशेष 
योजना 

१५००००००० ० ५००००००० १०००००००० 

२ भाग .७ च-होली येथील 
चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ 
मी. र ता वकासीत करण.े 
 ( स.नं. १४९ ते १५७) 

19 72 वशेष
योजना 

१२००००००० ० ५००००००० ७००००००० 

३ भाग .३ डुडूळगाव येथील १८ 
व २४ मी. वकास 
आराख यतील मोशी आळंद  
र ता ते माऊलीनगर ते पुणे 
आळंद  र ता वकिसत करण.े 

19 78 वशेष
योजना 

५५०००००० ० २५०००००० ३००००००० 

४ भाग .३ मोशी चौकाचे 
सुशोिभकरण करण.े 

27 121 वशेष
योजना 

१००००००० ० ५०००००० ५०००००० 

५ भाग .३ वडमुखवाड  
गावठाण (स ह .१२) ते     
च-होली गावठाण (स ह 
.४६९) पयतचा १८मी. ड.पी. 

19 65 वशेष
योजना 

५०००००० ० ५०००००० ० 
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र ता वकसीत करण े

६ भाग .३ डुडूळगाव येथील 
गट .१८९ ते मोशी आळंद  
र ता १८ मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करण.े 

19 66 वशेष
योजना 

१००००००० ० १००००००० ० 

७ भाग .३ च-होली, मोशी 
येथील उवर त ठकाणचे र ते 
अदयावत प दतीने वकसीत 
करण.े  

19 80 वशेष
योजना 

१००००००० ० १००००००० ० 

८ भाग .३ मोशी येथील पुण–े
नािशक र ता गट .५१ ते 
१५३ पयतचा १८ मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करण.े(River side) 

19 83 वशेष
योजना 

१००००००० ० १००००००० ० 

९ भाग .३च-होली येथील 
मशान भुमी वकिसत करण.े  

( ट पा -२) 

59 146 वशेष
योजना 

३४००००००  १००००००० २४०००००० 

१० भाग .३ मोशी येथील गट 
.६४६ पै. (जुना ६४९ पै.) 

येथील मु लम दफनभुमी 
वकिसत करण.े 

20 94 वशेष
योजना 

१००००००० ० १००००००० ० 
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११ भाग .३ च-होली येथील 
व वध ठकाणचे नाले वकिसत 
करण.े 

13 1 वशेष
योजना 

५०००००० ० ५०००००० ० 

१२ भाग .३ मोशी येथील स ह 
.६९३ मधील नाला वकिसत 

करण.े 

13 3 वशेष
योजना 

५०००००० ० ५०००००० ० 

१३ भाग .३ च-होली येथील 
स. .३९९ ते ४१० पयतचा १८ 
मी. ड.पी. र ता वकिसत 
करण.े 

21 131 वशेष
योजना 

५०००००० ० ५०००००० ० 

१४ भाग .३ मोशी येथील स ह 
.५७५ ते स.नं.२५२ पयतचा 

३० मी. ड.पी. र याचे उवर त 
कामे करण.े 

21 134 वशेष
योजना 

५००००००  ५०००००० ० 

१५ भाग .३ डुडूळगाव येथील 
गट .१३३ ते ६८ पयतचा 
र ता १८ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करण.े 

21 135 वशेष
योजना 

५००००००  ५०००००० ० 

१६ भाग .३ च-होली येथील स ह 
.१३१ ते स.नं. .१२९ पयतचा 

२४ मी. ड.पी. र ता वकिसत 

21 141 वशेष
योजना 

५००००००  ५०००००० ० 
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करण.े 

१७ भाग .३ च-होली येथील 
स.नं.३०१ ते ३१५ पयत या २४ 
मी. ड.पी.र यांचे उवर त कामे 
करण.े 

21 142 वशेष
योजना 

५००००००  ५०००००० ० 

१८ भाग .३ च-होली येथील 
ता यात आलेला आर णास 
िसमा िभंत बांधण.े 

62 73 वशेष
योजना 

५००००००  ५०००००० ० 

१९ भाग .३ मोशी , डुडूळगाव 
येथील व वध वभागा माफत 
खोद यात आले या ेनचेस 
डांबर करण करण(े पाणीपुरवठा, 
जलिन:सारण ) 

62 75 वशेष
योजना 

५००००००  ५०००००० ० 

२० भाग .३ येथील पुण–े
नािशकर तातेस ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६ पयतचा ३० व 
१८ मी. ड.पी. र ता वकिसत 
करण.े 

१९ ५९ वशेष
योजना 

१००००००० ४०००००००  ५००००००० 

२१ भाग .३ चो वसावाड  येथील 
स ह .९१ ते स ह .५९ 

१९ ७० वशेष १००० ३०००००००  ३०००१००० 
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पयतचा २४ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करण.े 

योजना 

२२ भाग . ३ मोशी येथील गट 
.७५ ते १३७ पयतचा ३० 

मी. ड.पी.र ता वकिसत 
करण.े(Shivajiwadi) 

१९ ८४ वशेष
योजना 

१००००००० ४०००००००  ५००००००० 

२३ भाग .३ च-होली मोशी 
येथील ता यात आलेला ड.पी. 
र यांचे उवर त कामे करण.े 

२० ९० वशेष
योजना 

१००००००० ४०००००००  ५००००००० 

२४ भाग .३ च-होलीफाटा, 
चो वसावाड –वडमुखवाड  ते 
ताजणेमळा वकास 
आराख यातील १८मी. र याचे 
उवर त कामे करण.े 

२० ९२ वशेष
योजना 

१००००००० ४०००००००  ५००००००० 

२५ भाग .३च-होली येथील स ह 
.३६१ ते १३३ पयतचा ३० मी 
डपी र याचे ता यात आले या 
जागेत र ता वकिसत 
करण.े(DYPatil collage) 

२१ १३३ वशेष
योजना 

१००००००० ४०००००००  ५००००००० 

 एकुण    ५०९००१००० २३००००००० २३००००००० ५०९००१००० 
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थाप य क भागामधील भाग .२ चे सुधा रत अंदाजप क व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप काम ये मा. थायी सिमती 
यांनी मंजूर केले या अंदाजप क य तरतुद म ये  खालील माणे वाढ / घट कर यास मा यता देणेत यावी.    

 सन २०२०-२१ चे अंदाजप क सन २०२१-२२ चे 
अंदाजप क  

अ. 
. 

लेखा
िशष कामाचे नाव 

सन २०२१-२२ 
अंदाजप कातील 

पा. ./अ. . 

सन २०२०-२१ 
साठ  केलेली 
सुधा रत 
तरतुद 

सन २०२०-२१ 
साठ  आव यक 

तरतुद 

सन २०२०-
२१ मधील 

घट 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतुद 

सन २०२१-
२२ मधील 

वाढ 

सन २०२१-२२ 
ची आव यक 

तरतूद 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 8 = (6-7) ९ 10= (6-7) 11=(9+10) 

१ 
वशेष
योज
ना 

. . २ मधील सव नैसिगक 
नाले आर. सी. सी. म ये 
बांधणे. 

१४ १ ३०४३३००० २४५४४००० ५८८९००० १४९९८००० ५८८९००० २०८८७००० 

२ 
वशेष
योज
ना 

भाग . ६ मोशी जाधववाड  
िशवेवर ल वकास 
आराख यातील २४ मी र ता 
वकिसत करणे. (स ह .१२१५ 
ते १३३५) 

१७ ८ ५५०००००० ४९६२३००० ५३७७००० २६५००००० ५३७७००० ३१८७७००० 

३ 
वशेष
योज
ना 

भाग . २ बो-हाडेव ती 
बनकरव ती मधील 
अ त वातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे. 

२४ ४५ १२४९५४००० १०५०००००० १९९५४००० ५००००००० १९९५४००० ६९९५४००० 



251 
 

४ 
वशेष
योज
ना 

. .२बो-हाडेवाड  वनायक 
नगर, मोशी येथे छ.संभाजी 
महाराज व सरसेनापती हंबीरराव 
मो हतेयांचा पुतळा उभारणे 
कामी अनुषंगीक कामे करणे 

२४ ४७ ३३०७००० ८०६८०० २५००२०० ११००००००० २५००२०० ११२५००२०० 

५ 
वशेष
योज
ना 

भाग ं .२ मधील साई जीवन 
शाळे शेजार ल मैदान वकसीत 
करणे 

२४ ४९ ५०००००० ० ५०००००० २८०००००० ५०००००० ३३०००००० 

६ 
वशेष
योज
ना 

भाग ं .२ िचखली माशनभुमी 
RCC. . . म ये करणे व बैठक 
यव था टेड यम प दतीने 
करणे. 

२४ ५२ ५७९८५००० ५४५८५००० ३४००००० ४७०००००० ३४००००० ५०४००००० 

७ 
वशेष
योज
ना 

भाग .२ मधील औ ोिगक 
वसाहत प रसरातील र ते 
डांबर करण करणे 

५४ १२ २००००००० १४०००००० ६०००००० ३८०००००० ६०००००० ४४०००००० 

८ 
वशेष
योज
ना 

भाग .२ से. .१४ बो-हाडेवाड  
येथील ािधकरणाकडुन ता यात 
आले या जागेस िसमािभंत 
बांधणे व थाप य वषयक कामे 
करणे 

२४ ५४ २०००००० ० २०००००० ३५००००० २०००००० ५५००००० 
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९ 
वशेष
योज
ना 

भाग .२ बो-हाडे वाड  येथील 
ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे. 

५४ ५ ४००००००० ३३०००००० ७०००००० ८००००००० ७०००००० ८७०००००० 

१० 
वशेष
योज
ना 

भाग . २ मधील ता यात 
आले या जागेस िसमािभंत 
बांधणे 

५४ १० १७२७७००० १४९७७००० २३००००० १०००००० २३००००० ३३००००० 

११ 
वशेष
योज
ना 

भाग . ८ येथील पेठ . ३ 
ित पती चौक येथील तुलसी 
हाइ स समोर ल र ता ते पेठ  
१ ला नािशक हायवे पयत 
जोडणारा १२ मीटर ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

४९ २६ ६००९१००० ५५०००००० ५०९१००० १८८००००० ५०९१००० २३८९१००० 

१२ 
वशेष
योज
ना 

भाग . ८ म ये ठक ठकाणी 
फुटपाथ, दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

५६ ६२ २५००००० ० २५००००० ३७०००००० २५००००० ३९५००००० 

१३ 
वशेष
योज
ना 

भाग . ८ पाईन रोड येथील 
जय गणेश सा ा य चौक ते 
ांती चौका पयत या व इतर 
ठकाणी र यावर ल फुटपाथ , 
कलर पे ह ंग लॉक बस वणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

५६ ६७ १०००००० ० १०००००० १८०००००० १०००००० १९०००००० 
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१४ 
वशेष 
योज
ना 

भाग . ८ येथील नािशक रोड 
लगत या माकट याड समोर ल 
ािधकरणा या मोक या 

जागेपासुन िसएनजी पंपापयत 
डा या बाजु या र या या कडेने 
व इतर ठकाणी फुटपाथ कलर 
पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे. 

५६ ६८ १५००००० ० १५००००० १२०००००० १५००००० १३५००००० 

१५ 
वशेष 
योज
ना 

भाग . ८ म ये ठक ठकाणी 
खड  मुरमाचे र ते करणे. २५ ६७ १००००००० ० १००००००० ७०००००० १००००००० १७०००००० 

१६ 
वशेष 
योज
ना 

भाग . ९ येथे २४ िसटचे 
सावजिनक सुलभ शौचालय व 
वॉचमॅन कॉटर बांधणे 

४९ ३२ ६०००००० १०००००० ५०००००० १४०००००० ५०००००० १९०००००० 

१७ महसु
ली 

भाग . २ िचखली प रसरात 
राडारोडा उचलणेसाठ  यं णा 
पुर वणे. 

५९० ४० २०००००० ० २०००००० ७०००००० २०००००० ९०००००० 

१८ महसु
ली 

भाग . ८ प रसरातील 
मु यालय तरावर डांबर  
र यांची दु तीची कामे करणे 

५९१ १ १३००००० ० १३००००० ० १३००००० १३००००० 

१९ डांबर
र ते 

भाग . ८ से टर नं. ९,१०,११ 
व १३ मधील आव यक ठकाणचे 
र ते हॉटिम स प तीने 

१३० ४ १८००००० ० १८००००० ० १८००००० १८००००० 
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डांबर करण करणे. 

२० 
वाड त
र ययोज

ना 

भाग . ९ मधील खराळवाड  , 
नेह नगर व इतर भागाम ये 
ठक ठकाणी व वध वाड तर य 
अंतगत कामे करणे 

१४५ ८ ७५०००० ० ७५०००० ० ७५०००० ७५०००० 

२१ 
खड मु
माचे 
र ते 

भाग . ९ मधील खराळवाड  व 
इतर प रसराती र ते खड मु म 
व BBM प तीने करणे 

१२९ ३५ ८००००० ० ८००००० ० ८००००० ८००००० 

२२ 

थाप
य व
षयक 
कामे 

भाग . ९ म ये बचेस व 
दशादशक फलक पुर वणे व 
इतर अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे 

१४४ १२९ ८५०००० ० ८५०००० ० ८५०००० ८५०००० 

    एकुण ४४४५४७००० ३५२५३५८०० ९२०११२०० ५१२७९८००० ९२०११२०० ६०४८०९२०० 
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मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – सदर उपसूचना ाहय/अ ाहय ठरव यासाठ  ह  सभा द.३१/३/२०२१ 
रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.  
                              -----  
 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक –५६ 

सभावृ ांत 
( द.२६/३/२०२१  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ३१.३.२०२१                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२६/३/२०२१ ची तहकूब वशेष 
मा.महापािलका सभा बुधवार दनांक ३१/३/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली होती. सभेस खालील काह  
स मा.सद य य   सभागृहात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने 
( हड ओ कॉ फर संग ारे) उप थत होते.    

         

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन   उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
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११) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१२) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१३) मा.बारसे यांका वण 

१४) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

१५) मा.लांडगे र व ल मण 

१६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.ल ढे न ता योगेश 

२०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२२) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२३) मा.मंगला अशोक कदम 

२४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२६) मा.संजय बबन नेवाळे 

२७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

२९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३१) मा.उ म काश कदळे 

३२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३३) मा.यादव मीनल वशाल 

३४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३५) मा.राजू िमसाळ 

३६) मा.बाबर शिमला राजू 

३७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
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३८) मा.खानोलकर ा महेश 

३९) मा.भ डवे संिगता राज  

४०) मा.मोरे र महादू भ डव े

४१) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

४४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४६) मा.गावडे राज  तानाजी 
४७) मा.जय ी वसंत गावडे 

४८) मा.कोमल दपक मेवानी 
४९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५०) मा.सुल णा राजू धर 

५१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५३) मा.पाडाळे िनता वलास 

५४) मा.बारणे अचना तानाजी 
५५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

५६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

५७) मा.वाघमारे अ नी व म 

५८) मा.दशले रेखा राजेश 

५९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

६१) मा.कामठे तुषार गजानन 

६२) मा.च धे आरती सुरेश 

६३) मा.क पटे सं दप अ ण 

६४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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६५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

६६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

६७) मा.कुटे िनमला संजय 

६८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६९) मा.लोखंडे चंदा राजू 

७०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

७१) मा.आशा धायगुडे-शडग े

७२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७४) मा.राजापुरे माधवी राज  

७५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७६) मा.संतोष बबन कांबळे 

७७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

७८) मा.हषल म छं  ढोरे  

७९) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर 

८०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

 
        यािशवाय मा.राजेश पाट ल-आयु , मा. वकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य 
लेखाप र क, मा.राजन पाट ल- शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.नाळे-उपसंचालक (नगररचना), मा.कोळंब-ेमु य लेखा व व  
अिधकार , मा.इंगळे, मा.िचतळे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत- 
उपआयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवण-े सह शहर अिभयंता, मा.खाबडे- .सह 
शहर अिभयंता,  मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग),  
मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.गलबले, मा.मोरे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे-
पशुवैदयक य अिधकार , मा.जगताप-कामगार क याण अिधकार , मा.देशमुख- शासन 
अिधकार , मा.जरांडे- सुर ा अिधकार  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
 



260 
 
         
 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
मा.नगरसिचव –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा. थायी 
सिमतीने अंितम वीकृतीकर ता सादर केले या अंदाजपञकामधील तरतूद म ये 
फेरबदल करावया या या सूचना मांड यात आ या या िनयम तरतूद माणे 
वृ पञात वशेष घोषणा देऊन िस द कर यात आ या तसेच यांची 
ाहयता/अ ाहयता याबाबतचा अिभ ाय घे याक रता मा.मु यलेखापाल यांचेकडे 

पाठ वणेत आ या हो या. 
(मा.नगरसिचव यांनी अनु मांक व ाहय/अ ाहय सूचनांचे वाचन केले.)   
मा.अॅड.िनतीन लांडग े- मा.महापौर साहेब, सव ाहय उपसूचना वकार या आहेत.  
मा.महापौर– पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अंदाजपञक फेरफार क न अंितम र या 
वीकृत केलेचे जा हर कर त आहे.   

 

ठराव मांक- ६३२                                                  वषय मांक -१ 
दनांक- ३१/३/२०२१                                                वभाग- मा.आयु     
 
     संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/६७/२०२१  

  द.१०/०२/२०२१ 
          २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .८५७९ द.२४/२/२०२१ अ वये.  

  
 मा. थायी सिमती ठराव . ८५७९ द.२४/०२/२०२१ नुसार मा.आयु ांकडून 
आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०२०-२१ चे सुधार त व सन 
२०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह 
महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे 
“प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  
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    अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे 

अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाज प क र. . 

सन २०२१-२२ चा  
अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

५२,५७,५७,४६,१४८ 

 

५५,८८,७८,०५,७२८ 

२) एकूण खच  ४६,३२,४७,१६,५२० ५५,८६,३५,४४,५५६ 

३) अखेरची िश लक ६,२५,१०,२९,६२८ २,४२,६१,१७२ 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) 

१) 

 

क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे 
एकूण जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

२) क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे 
एकूण खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 

            

         वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन 
पुढ ल माणे कमी अिधक कर यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
सन २०२१-२०२२ चे अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट क न शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 
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तसेच खालील कामांचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न अंदाजप कय र कम व तरतूद स मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लेखिशष अथवा कामाचे नाव वॉड 
मांक 

लेखािशष पानांक अ.  कामाचे 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२१-२२ 
ची आव यक 

तरतूद 
 सन २०२१-२२ बजेटम ये समावेश करावयाची कामे       

१ इ े ीय कायालय अंतगत भाग .४ मधील बोपखेल रामनगर प रसरात व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण निलकेची सुधारणा करणे. 

४ भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन १,००,००,००० ५०,००,००० 

२ इ े ीयकायालय अंतगत न याने ता यात येणा-या जागेम ये मैलाशु द करण क  
बांधणे. 

इ भाग भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन ८,००,००,००० २,००,००,००० 

३ कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .५ मधील स.नं.२१७ येथील पंपींग 
टेशन पासून ते एस पी हाय कूल पयत या ना यामधील मु य जनिन:सारण     

मलवा हनची सुधारण कामे करणे. 

५ भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन १,२०,००,००० ६०,००,००० 

 एकूण     १०,२०,००,००० ३,१०,००,००० 

तसेच पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ या सुधा रत व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कासाठ  करसंकलन ,बांधकाम परवानगी, थािनक सं था कर वभाग 
या वभांगाचा आढावा घेतला असता बर चशी र कम वसुल होणे श य अस याचे िनदशनास आले यामुळे पुढ ल २०२१-२२ या या आिथक वषात अंदाजे करसंकलन 
वभाग ९० कोट  थािनक सं था कर वभाग १३० कोट  या माणे अंदाजे एकूण २२० कोट  इतक  र कम जादाची जमा होऊ शकते यानुसार कायवाह  करणेस 
तसेच भाग .२५ वाकड पुनावळे ताथवडे या गांवाम ये नाग रव तीम ये मोठया माणात वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोई या ीने खालील नमूद केलेले 
चालू वकास कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे खालीलनमूद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कात असलेली तरतूद अपूर  पडत आहे. 
तर  सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या कामांना आव यक तरतूद करणेस मा यता देणते येत आहे. 

अ.  कामाचे नांव अंदाजप क य 
र कम 

 सन २०२१-२२ची 
मुळ तरतूद  

सन २०२१-२२ क रता 
आव यक तरतूद र.  

१ भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जवननगर माग स.नं.९९ व १०० मधून पुनावळे 
कडे जाणारा २४ मी.ड  पी र ता वकसीत करणे. 

५०,००,००,००० २,५०,००,००० ६,००,००,००० 

२ भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व तीमधून वाकडकर व ती माग भूमकर व ती 
येथील हंजवड कडे एमड आर ३१ र याला जोडणारा ३० मी. ं द ड  पी र ता वकसीत 

३५,००,००,००० २,००,००,००० ८,००,००,००० 
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करण े
३ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र ते िसमट काँ ट करण े २५,००,००,००० १,००,००,००० ३,००,००,००० 
४ भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगर कडून मंुबई-बगलोरकडे जाणारा २४ मी. ं द ड  

पी र ता वकसीत करणे. 
३०,००,००,००० २,५०,००,००० ६,००,००,००० 

५ भाग .२५ ताथवडे येथील शिनमं दराकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा ३० मी. ं द ड  पी 
र ता वकसीत करणे. 

३०,००,००,००० २,५०,००,००० ८,००,००,००० 

६ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे पाक व इतर प रसरातील ड  पी र ते अ यावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

३०,००,००,००० १,५०,००,००० ५,००,००,००० 

७ भाग .२५ वाकड येथील कळंबकर व ती ते ट न सोसा.मधून स.नं.१६९ पासून 
मंुबई बगलोर हायवे कडे जाणारा १८ मी. ं द ड  पी र ता कॉ ंट करण करणे. 

३०,००,००,००० १,००,००,००० ५,००,००,००० 

८ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते काँ ट करण करणे. ५०,००,००,००० २,५०,००,००० १०,००,००,००० 
९ भाग .२५ वाकड येथील  आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत बांधण े ३०,००,००,००० २,००,००,००० ८,००,००,००० 
 एकूण ३१०,००,००,००० १७,५०,००,००० ५९,००,००,००० 

 

               तसेच पंपर  िचंचवड ह  औ ोिगक व कामगार नगर  असून या शहरा या लोकसं येत दवस दवस भर पडत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
वाढ या लोकसं येनुसार र ते पाणी फुटपाथ पथ दवे इ. आव यक सोईसु वधा नागर कांना पुर व यात येतात सन २०२०-२१ या मंजूर अंदाजप कातम ये “महापौर 
वकास िनधी” या लेखािशषावर र. .५,३५,००,०००/-(अ र  र. .पाच कोट  प तीस लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत आली होती. तथा प शहरातील 
औ ोिगक करणामुळे दवस दवस लोकसं या वाढ या माणात र हवाशी अथवा नागर  े ात वाढ होत अस याने महानगरपािलके या मा यमातून व वध पायभूत 
सु वधा उपल ध क न देणेकामी “महापौर वकास िनधी” अंदाजप क य तरतूद अपूर  पडत आहे. तसेच नागर कां या ीने अ याव यक व ाधा यांने पार 
पाडावया या मुलभूत वकास कामांक रता पुणे महानगरपािलके माणे महापौर वकास िनधी या धत वर वाढ व आिथक तरतूद उपल ध होणे आव यक आहे. तर  सन 
२०२१-२२ या मुळ महापािलका अंदाजप कात “महापौर वकास िनधी” या लेखािशषावर र. .२१,००,००,०००/-(अ र  र. .एकवीस कोट  फ ) इतक  र कम तरतूद 
उपल ध क न देणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील “ वशेष योजना” या लेखािशषाकातील 
भाग .२६ पंपळे िनलखम ये नाग रव तीम ये मोठया माणात वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोई या ीने खालील नमूद केलेले वकास कामे करणे 

गरजेचे आहे. यामुळे खालीलनमूद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२चे अंदाजप कात असलेली तरतूद अपूर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधा रत व 
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सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू व नवीन कामांना सुधा रत शासक य मा यता व आव यक तरतूद देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

अ.  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव लेखािशष मुळ शासक य 
मा यता  

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतूद  

वाढ घट सन २०२१-२२ 
साठ  लागणार  
आव यक तरतूद 

१ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील र क 
चौक ते पंपळे िनलख गावठाणातून संर ण 
वभागा या ह तून जाणा-या या १८.०० मी. 
ड .पी. र यास सब-वे करणे, व ता यात 
येणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

११००००००० 
 

११००००००० 
 

१००००००० 
 

२००००००० 
 

० 
  

३००००००० 
    

२ भाग .२६ वाकड येथील कावेर  चौक, सब-
वे ते पंक िसट  कॉनरपयत ड .पी. र ता 
िसमट कॉ टचा करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

२२००००००० 
 

२२००००००० 
 

३५०००००० 
 

५५०००००० 
 

० ९००००००० 
 

३ भाग .२६ क पटेव ती मशानभूमी येथे 
गॅ बयन वॉल बांधणे व इ. था. वषयक 
अनु. कामे करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

३००००००० 
 

३००००००० 
 

२०००००० 
 

१००००००० 
 

० १२०००००० 
 

४ भाग .२६ वशालनगर वाघजाई हॉटेल 
पासून क पटेचौक पयत िसमट कॉ टचा 
र ता करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम 

१२००००००० 
 

१२००००००० 
 

१५०००००० 
 

४१०००००० 
 

० ५६०००००० 
 

५ भाग .२६ मधील काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता 
करणे. (ट पा-०१) 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

१२००००००० 
 

१२००००००० 
 

१५०००००० 
 

२००००००० 
 

० ३५०००००० 
 

६ भाग .२६ मधील छ पती चौक ते उ कष 
चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

२०००००००० 
 

२०००००००० 
 

१५०००००० 
 

९००००००० 
 

० १०५०००००० 
 

७ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील 
अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 

२०००००००० 
 

२०००००००० 
 

१५०००००० 
 

८००००००० 
 

० ९५०००००० 
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(चालू काम) 
८ ड, ग व ब े ीय कायालयाचे काय े ातील 

नद पा ालगतचा अनािधकृत भराव काढून 
जिमनीची समतल पातळ  करणे 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

१५००००००० 
 

१५००००००० 
 

१८०००००० 
 

६००००००० 
 

० ७८०००००० 
 

९ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील िमताली 
गाडन, हवृंद कॉलनी, व इतर प रसरातील 
ना यांवर लीपर टाकणे व ना यांची इतर 
थाप य वषयक कामे करणे 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 
 

२००००००० 
 

२००००००० 
 

१००००० 
 

६०००००० 
 

० ६१००००० 
 

१० . ं . २६ वाकड मधील कावेर नगर पोिलस 
लाईन र यासाठ  ो कशन िभंत बांधून 
िभंतीवर २६/११ चे वीर जवानाचे 
ं दाजलीपर सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

(ट पा .०२) 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 

२००००००० 
 

२००००००० 
 

१००००० 
 

९९००००० 
 

० १००००००० 
 

११ भाग .२६ वाकड कावेर नगर पोलीस 
वसाहतीलगत िसमािभंत बांधून िभंतीवर 
समूह िश प उभारणे. 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 

४००००००० 
 

४००००००० 
 

१००००० 
 

९९००००० 
 

० १००००० 
 

१२ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील आर ण 
.३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर (दुकान क ) 
वकसीत करणे. (ट पा .१) 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

१०००००००० 

 
१०००००००० 

 
१००००००० 

 
२००००००० 

 
० ३००००००० 

 

१३ भाग .२६ पंपळे िनलख गावठाण येथील 
र क चौक व इतर चौकांचे सुशोभीकरण 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

१००००००० 

 
२००००००० 

 
६०००००० 

 
४०००००० 

 
० १००००००० 

 

१४ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथील 
वेणूनगर व गेणूभाऊ कलाटेनगर म ये 
ॉक ट करणाने र ते वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(न वन काम) 

२०००००००० 

 
२०००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

१५ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील बापुजी 
बुवा चौक ते पंपळे िनलख मशानभूमी 
पयता १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे व मनपा या ता यात येणारे 
र ते वकसीत करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

१०००००००० 

 
१०००००००० 

 
५०००००० 

 
५०००००० 

 
 १००००००० 
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१६ भाग .२६ क पटेव ती प रसरातील 

अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे. 
 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

२०००००००० 

 
२०००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

१७ भाग .२६ पंपळे िनलख मधील शॉ पंग 
सटरजवळ ल १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
५०००००० 

 
५०००००० 

 
 १००००००० 

 

१८ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील 
क पटेव ती शाळेचे व तार करण क न 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

८००००००० 

 
८००००००० 

 
१००००० 

 
१००००००० 

 
 १०१००००० 

 

१९ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील मनपा 
दवाखाना, यायामशाळा व तािलम यांचे 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

२० भाग .२६ पंपळे िनलख वेणूनगर येथील 
मोक या जागेत के टंग ाऊंड, हॉलीबॉल 

ाऊंड व बहुउ ेशीय ाऊंड वकसीत करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
९०००००० 

 
२००००००० 

 
 २९०००००० 

 

 एकूण  २०७,००,००,००० २०८,००,००,००० १६,०७,००,००० ४९,५५,००,००० ० ६५,६२,००,००० 
  

        तर  वर नमूद केले माणे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात सदर कामांना सुधा रत शासक य मा यता व आव यक तरतूद 
क न िमळणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ चा सुधा रत व सन २०२१-२२ चा मुळ अंदाजप कात खालील माणे दु ती/तरतूद वगकरण करणेस 
मा यता देणते येत आहे. 
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अ. . लेखािशष कामाचे नांव पान ./अ. . तरतूद वाढ घट एकूण तरतूद 

१ भांडवली अ वाय सी एम णालयातील लॉ या पा यावर या 
क न पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक कामे करण े

२४ १५,००,००० ८,००,००० ० २३,००,००० 

२ भांडवली अ पं िचं मनपा माफत न याने बांधणेत येणा-या थेरगांव 
तालेरा इ. णालया इमारतीसाठ  E.T.P उभारण 

/३० २,३०,००,००० ० ८,००,००० २,२२,००,००० 

 एकूण   २,४५,००००० ८,००,००० ८,००,००० २,४५,००००० 
 

तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील कामांना वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोयी या ीने सदरची कामे करणे आव यक आहे. 
सबब खलील माणे सदर कामां या तरतूद स मा यता देणते येत आहे. 

अ.

. 

कामाचे नाव पान . 
अनु . 

सन २०२१-२२ 

 ची तरतूद 
र.  

वाढ करावयाची  
तरतूद र.  

घट करावयाची  

 तरतूद र.  
    एकूण      
   तरतुद र. . 

१ भाग . ९ (न वन भाग .१०)  संभाजीनगर येथील आर ण . 
जी.पी.१३२ (बस टिमनस) वकिसत करणे. 

७५/३ 

१५०००००० २००००००० 

 
० ३५०००००० 

२ कर संकलन पु तक .२ पान .४६ जमा र. .२०००००००/- वाढ क न 
सदरची र कम अनु. .१ वर दश व यात यावी. 

 

  
 

 

३ भाग . १० मधील शाहुनगर प रसरातील र यांचे कॉ ट करण करणे. ४२/ 

२४९ १००००००० ३००००००० 
० ४००००००० 

४ भुसंपादन पु तक .३ पान .२८६/२८७     ३०००००००  
 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल भाग .११ म ये थम ाधा याने 
करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली अस याने यामधील काह  चालू कामांना व काह  वकास कामांचे अंदाजप क तयार क न 
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िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक आहे. यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये वाढ करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

सन २०२१-२२ 
मधील तरतूद 

वाढ करावयाची तरतुद घट करावयाची तरतुद एकूण आव यक 
र कम 

१ भाग .११ मधील क तुर  माकट ते साने चौक मु य 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे  

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ० ६०,००,००० 

२ भाग .११ मधील अजंठानगर प रसरातील मु य 
र याचे काँ ट करण करण े

१०,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

३ भाग .११ मधील वेणीनगर चौक ते कुदळवाड  
चौक पाईन र याचे कडेने न वन रंगीत पे ह ंग 
लॉक बस वणे व र याचे सुशोिभकरण करण े

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ० ६०,००,००० 

४ भाग .११ मधील नेवाळेव ती मधील आर ण 
.१/११२ ( ाथिमक शाळा) वकिसत करणे. 

१०,००,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० 

५ भाग .११ मधील पुणानगर, कृ णानगर म ये 
ठक ठकाणी वाचनालये बोड बचेस बस वणे 
थम ला ट पटने र यांना प टे मारणे. 

४०,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

६ भाग .११ मधील साने चौक  ते केशवनगर पयत 
र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

६०,००,००० ० ३०,००,००० ० ३०,००,००० 

७ भाग .११ मधील पुणानगर भोसले पे ोल पंप र ता 
व इतर ठकाणी न वन रंगीत पे ह ंग लॉक बस वणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

४५,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

८ भाग .११ मधील कृ णानगर सिचन कम, 
वेणीनगर व इतर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे 

व फुटपाथ तयार करणे. 

१,००,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

९ भाग .११ मधील कृ णानगर प रसरात मोकळया १,५०,००,००० ० ४०,००,००० ० ४०,००,००० 
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जागेत समाज मं दर बांधणे. 
१० भाग .११ म ये व वध ठकाणी बोड, बचेस 

बस वणे थम ला ट क पटने प टे मारणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

३०,००,००० ० १७,००,००० ० १७,००,००० 

११ भाग .११ मधील कोयनानगर, शरदनगर, 
नेवाळेव ती व इतर प रसरात थाप य वषयक 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे. 

३०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

१२ भाग .११ म ये व वध ठकाणी फुटपाथ व टॉम 
वॉटरलाईन वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे. 

३०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

१ भुसंपादन िनधी   १५०,००,००,००० ० १२,५२,००,००० ४,७२,००,००० 
 एकूण २६,८५,००,०००  १५०,००,००,००० ४,७२,००,०००  १२,५२,००,००० ९,४४,००,००० 

 

एकूण र. .४,७२,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट  बहा र लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील भोसर  
येथील सहल क ाम ये िसंथे टक ॅक व फश अ केर यम करणेबाबत नाग रकांची मागणी आहे.  सदर कामाचा मनपाचे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश आहे 
व अ. .३ या कामाचा समावेश करणेत यावा व सदरचे काम करणेसाठ  त याम ये नमूद के या माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष बजेट 
पान 
. 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतूद 

वाढ घट सुधा रत तरतूद शेरा 

१ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क ाम ये िसंथे टक 
ॅक करणे व इतर 

नुतणीकरणाची कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

२९७ २२० १०,००,००,००० १०,००,००,००० १,९०,००,००० १,६०,००,००० ० ३,५०,००,००० अ. .४ 
व न वग 

२ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क  येथे फश 
अ वे रयम करणे व इतर 

थाप य 
उ ान 

२९७ २२२ १०,००,००,००० १०,००,००,००० १,००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० अ. .४ 
व न वग 
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तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील कामांना वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोई या ीने सदरची कामे करणसे मा यता देणते 
येत आहे. 

अ. . पान . अ. . कामाचे नाव सन २०२१-२२ ची 
तरतूद र. . 

वाढ  घट एकूण तरतूद र. . 

१ २३ ४ भाग .१९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण / सुधारणा 
/नुतनीकरण/ टँम काँ ट करण अ यावत प दतीने करणे. 

२,००,००,००० ८५,००००० ० २,८५,००,००० 

२ २३ ५ भाग .१९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे े ागृह हा 
र ता मजबुतीकरण / सुधारणा / नुतनीकरण/ टँम 
कॉ ट करण अ यावत प दतीने करणे. 

३,५०,००,००० २,५०,००,००० ० ६,००,००,००० 

३ ८४ १ ब भाग कायालयासाठ  न वन शासक य इमारत बांधण े ६,००,००,००० ५,००,००,००० ० ११,००,००,००० 
४ ३३ ३२१ भाग .१९ मधील अ हंसा चौकाचे सुशोिभकरण करणे. १००० १,५०,००,००० ० १,५०,०१,००० 
५ ३३ ३२५ भाग .१९ सुदशननगर प रसरातील र यांचे काँ ट करण 

करणे. 
१००० २,००,००,००० ० २,००,०१,००० 

६ ३३ ३३७ भाग .१९ मधील ना यांना आर सी सी िसमािभंत बांधणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

१००० २,००,००,००० ० २,००,०१,००० 

७ ७६ ३ मोहननगर प रसरात मोहननगर वेश ार ते मेहता हॉ पीटल 
ड . पी. काँ ट करण करणे. 

२,५०,००,००० ४,५०,००,००० ० ७,००,००,००० 

८ २८६ ४ भूसंपादन िनधी(नगररचना) १५०,००,००,००० ० १८,३५,००,००० १३१,६५,००,००० 
 

अनुषंगीक कामे करणे. 
३ भाग .७ भोसर  येथील 

सहल क ाम ये लेझर शो 
करणे  

थाप य 
उ ान 

  ० १०,००,००,००० ० ४,००,००,००० ० ४,००,००,००० अ. .४ 
व न वग 

४ भूसंपादन िनधी  २८६ २८७     ६,६०,००,०००   
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तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील नमूद  केले या नवीन वकास कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामांचे नाव लेखािशष बजेट 
पु तक ३ 
पान . 

बजेट 
पु तक ३ 
अनु. . 

मुळ शास कय 
मा यता र. . 

सुधार त 
शास कय 

मा यता र.  

सन २०२१-२२ 
मुळ तरतूद 

वाढ घट सुधा रत तरतूद शे
रा 

१. भाग .१२ मधील 
योतीबानगर सोनवणेव ती 

र याचे टॉम वॉटर चबर 
बदलणे व डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

३७ ४४३ ५,००,००,००० ५,००,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,००० 

२. भाग .१२ ता हाणेव ती 
वेणीनगर येिथल अ ती वातील 
टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा 

क न आव यकतेनुसार न वन 
लाईन टाकणे 

भांडवली २०० २० १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,०००  

३ भाग .१२ तळवडे येथील 
कहारमाथा प रसरातील जुने 
अ ती वातील र यांचे 
खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणे. 

भांडवली २०३ २५ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० 

 ४. भाग .१२ तळवडे येिथल 
तळवडे िचखली ह  प रसरातील 
जुने अ ती वातील र यांचे 
खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणे. 

भांडवली २०३ २६ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० 

 ५. भाग .१२ मांगीरबाबा मं दर 
प रसरातील र ते डांबर करण 
करणे.  

भांडवली २०५ ४७ १,००,००,००० १,५०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

 ६. भाग .१२ येथील च हाणव ती भांडवली २०५ ४८ १,००,००,००० १,५०,००,००० ३०,००,००० ३०,००,००० ० ६०,००,००० 
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ते मशानभुमी पयतचा र ता 
खड मु मासह डांबर करण करणे. 

 ७. भाग .१२ वेणीनगर येथील 
अंतगत र ते डांबर करण करणे.  

भांडवली २०५ ५२ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ५०,००,००० ० ५०,०१,००० 

 ८. भाग .१२ तळवडे येथील 
बाठेव ती प रसरातील अंतगत 
र ते डांबर करण करणे.  

भांडवली २०५ ५८ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ४०,००,००० ० ४०,०१,००० 

 ९. भाग .१२ तळवडे येथील 
ल मीनगर कॅनबे चौक 
प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

भांडवली २०५ ६० २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ५०,००,००० ० ५०,०१,००० 

१०. भाग .१२ मधील तळवडे येथील 
संत तुकारामनगर प रसराम ये 
पे ह ंग लॉक बस वणे   

भांडवली २०८ ४६ १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,००० 

११. भाग .१२ मधील वेणीनगर 
चौक ते तळवडे चौक मु य 
र याचे बाजुस फुटपाथ दु ती 
क न आव यकतेनुसार न वन 
फुटपाथ करणे. 

भांडवली २०८ ५० १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ३०,००,००० ० ३०,०१,००० 

१२. भाग .१२ तळवडे पीनगर येथे 
थाप य वषयक कामे करणे. 

भांडवली २१५ ५५ २,००,००,००० २,००,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१३. भाग .१२ ता हाणेव ती 
वेणीनगर येथे थाप य वषयक 

कामे करणे.  

भांडवली २१५ ५६ २,००,००,००० २,००,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१४. भाग .१२ तळवडे येथे 
मशानभूमीची थाप य वषयक 

देखभाल दु ती करणे.  

प  

अंदाजप क 

५३३ ४ ८०,००,००० १,५०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१५. भाग .१२ तळवडे आ. .१/५२ 
व १/५३ येथे थाप य वषयक 
व वध वकास कामे करणे.  

थाप य 
उ ान 

३०० ३०१ २५,००,००,००० २५,००,००,००० १००० ३,००,००,००० ० ३,००,०१,००० 
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१६. फ े य कायालय अंतगत 
भाग .१२ मधील न वन 

उ ानाचे नुतनीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२) 

उ ाने फ ३५४ १९ ४०,००,००० ४०,००,००० १५,००,००० १०,००,००० ० २५,००,००० 

१७. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील न याने होणा-या अंतगत व 
इतर र यावर दवाब ीची 
यव था करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे (२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३६ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १५,००,००० ० २५,००,००० 

१८. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील न याने होणा-या ड .पी.व 
इतर र यावर दवाब ीची 
यव था करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (२०२१-२०२२)  

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३७ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 

१९. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील औ ोिगक प रसराम ये 
न याने होणा-या र यावर 
दवाब ीची सोय करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. (सन 
२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३८ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 

२०. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

प रसरातील र ता ं द करणातील 
दवाब ी यव थेतील खांब 
हल वणे, आव यकतेनुसार 
र यावर दवाब ीची सोय करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन 

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३९ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 
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२०२१-२०२२)   

२१. फ े य कायालय अंतगत भाग 
.१ व १२ म ये आव यक या 

चौकाम ये  हायमा ट दवे 
उभारणे (सन २०२१-२०२२) 

हायमा ट 
दवे फ 
भाग 

३६४ ६ ५०,००,००० ५०,००,००० ७,००,००० १६,००,००० ० २३,००,००० 

२२. फ े य कायालयअंतगत भाग 
.१२ मधील व वध शहर  गर ब 

व तीम ये काश यव था करणे 
व इतर व ुत वषयक त सम 
कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ भाग 
प 
अंदाजप क 

५४६ १० ५०,००,००० ५०,००,००० ८,००,००० २०,००,००० ० २८,००,००० 

२३. करसंकलन सामा यकर पु तक 
.२ पान .४६, ४७ वर 

र, .११,००,००,०००/- जमा वाढ 
दश वणेत यावी  

 ४६ 

४७ 

     ११,००,००,०००  

२४. भूसंपादन िनधी  २८६ 

२८७ 
   १,५०,००,००,००० ० ११,००,००,००० १,३९,००,००,००० 

एकूण     ५२,८०,००,०००  १,५१,८०,१०,००० ११,००,००,००० २२,००,००,००० १,५१,८०,१०,००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे सुधार त व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कास मा. थायी सिमतीने द.२२/२/२०२१ रोजी मा यता 
दलेली आहे. सदर अंदाजप काम ये प रसरातील सांगवी कवळे र यावर ल र क चौक येथे सबवे बांधणे चे कामासाठ  शास कय मा यता र. .१५  कोट  
तसेच सन २०२१-२२ साठ  र. .१ कोट  इतक  अंदाजप क य तरतूद वशेष योजना या लेखािशषाअंतगत करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

तसेच भाग .३० मधील कामा या नावाचे बजेटम ये समावेश करणेत मा यता देणेत येत आहे. 
४) कासारवाड  येथील मौजे भोसर  येिथल आर ण मांक ३० (वाहनतळ) वकिसत करावयाचे आहे. 
५) गणेशनगर पूल ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
६) कासारवाड  येथील व वध र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
वर ल तीनह  कामाचे अंदाज प कातील वशषे योजना या लेखािशषाम ये समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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      तसेच सन २०२०-२१ वषाचा सुधार त अंदाजप क व सन २०२१-२२ या वषाचा नवीन अंदाजप क मा यतेसाठ  सादर झाले आहे. खालील 
मागणीनुसार भाग .८ म ये काह  अंदाजप काम ये न वन नाव समावेश क न यो य अंदाजप क व तरतूद स मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . अंदाजप क नाव भाग कामाची 
अंदाजप क य 

शासक य 
मा यता र कम 

सन २१-२२ मुळ 
तरतूद 

घट पान 
 

अ. . वाढ करावयाची 
तरतूद 

सन २१-२२ 
आव यक 

सुधार त तरतूद 

१ भाग ८ म ये से टर २ येथील १ ते 
७० इमारती पर सरातील उवर त 
ठकाणी व पोलीस लाईन प रसर व 
आवंती सोसायट  व भागातील इतर 
प रसर येथे सुशोिभकरण करणे अबन 
डजाईन माणे पे हंग लॉक 
बस वणे. 

०८ १,००,००० ० ० ० ० ३,००,००,००० ३,००,००,००० 

२ भाग ८ म ये से टर १० येथील 
ीराम कॉलनी प रसरातील खंडेव ती 

रोड पयत प हंग लॉक व फुटपात, 
दुभाजक बस वणे. भागातील इतर 
पर सर थाप य वषयक कामे 
करणे. 

०८ ३०,००० ० ० ० ० ०१,००,००,००० ०१,००,००,००० 

३ भाग ८ म ये से टर ४ येथील 
कै.भगवान ल ढे उ ानासमोर सी ड  
वक करणे. 
 

०८ ५०,००० ५०,००,००० ० ६१ ५१ ०१,००,००,००० १,५०,००,००० 

४ भाग ८ म ये से टर १ ते १३ 
प रसरात व वध कारचे न वन 
जी.आय. व ुत खांब, हाय मा ट 
लकस एल इ ड  फट ंग बस वणे 

०८ ४०,००० ० ० ० ० २,००,००,००० २,००,००,००० 
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व व ुत वषयक कामे करणे. 

५ भाग ८ म ये ठक ठकाणी 
दुभाजकांची व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

०८ २०,००० १,००० ० ६१ ४७ १,००,००,००० १,००,०१,००० 

६ भूसंपादन िनधी (नगररचना) ० ० १५०,००,००,००० ६,००,००,००० २८६, 
२८७ 

४ ० ० 

७ अखेरची िश लक   २,४३,००,००० २,००,००,००० ० ० ० ० 
 ०    एकूण ० ० ० ८,००,००,००० ० ० ८,००,००,००० ० 

 
तर  वर ल नमुद केले माणे अंदाजप कात नाव समा व  क न तरतुद वाढ घट करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीम ये 
व वध ठकाणी मागासवग य युवक युवती राहत असून अशा शहरातील मागासवग य युवक युवती नाग रकां या उ थानासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामा जक याय 
भवन उभार यात यावे. व यासाठ  सन २०२१-२२ या अथ संक पात १० कोट  मागासवग य वकास िनधीतून तरतूद करणेस मा यता देणते येत आहे. तसेच पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती व वकास योजना वभागाचे सन २०२०-२१ चे  इतर क याणकार  योजना अंतगत शहरातील घोषीत व अघो षत 
झोपडपटट तील म हलांना व स ान म हलांना म हला व बालक याण सिमती ठराव .१३ वषय .६ अ वये योजना राब वणेकामी र कम (उपल ध) करणे आव यक 
आहे. याक रता करसंकलन वभागाकडे अंदाजप कातील करसंकलन वभाग पान .४६,४७ महसुली वभागातील उ प नाम ये शा ती कर, न वन िमळकत कर / 
िमळकत कर याम ये जमा होणा-या र कमेमधील १० कोट  र कम खालील त यातील लेखािशष पानांक ४४३ अनु मांक ११ वर वाढ करणेस मा यता देणते येत 
आहे. 
 
अ. . पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/उपलेखािशष/कामाचे नाव स याची सन २०२०-२१ ची तरतूद वाढ करावयाची तरतूद एकूण 

१ ४४३ ११ इतर योजना/काय म  १० कोट  १० कोट  

 
उपरो  माणे नागरव ती व वकास योजना अंतगत म हला व बालक याण वभागाचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाक रता वर ल माणे वग करण कर यास 
मा यता देणते येत आहे. 
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर पु तक .१ पान .२०५ वर र. .१ कोट  
तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद ह  अपुर  पडणार अस याने पु तक .३ पान .२८६/२८७ भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ या आिथक 
वषातील र. .१५० कोट  मधून र. .१५ कोट  ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणते येत आहे. 
 
तसेच भाग .८ मधील चालू असले या कामांना खालील माण ेवाढ घट करण ेआव यक आहे.सबब क े ीय कायालयातील भाग .८ मधील सन २०२१-२२ या 
अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये खालील माण ेवाढ/घट करणसे मा यता देणते येत आहे.  
  
अ. ं  कामाचे नाव भाग 

. 
सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

पान 
ं  

अ. ं  वाढ करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
साठ  एकूण 

आव यक तरतुद 

शेरा 

१ भाग .८ मधील ािधकरणाकडून ता यात येणारे े  
वकसीत करणे. (जलतरण तलाव बांधणे, ऑ सीजन पाक 
करणे, जॉिगंग ेक करणे) 

८ १,००० - ६१ ५२ १५,०००,००० १५,००१,०००  

२ भाग .८ येथील इं ायणीनगर चौक ते ित पती चौका 
पयतचा र ता अ ायावत प दतीने करणे. 

८ ३,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७३ - २,७५,००,०००  

३ भाग .८ येथील ित पती चौक ते आर ट  ओ 
चौकापयतचा र ता अ यावत प दतीने करणे. 

८ ३,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७४ - २,७५,००,०००  

४ भाग .८ येथील w- २६ पासुन यशवंतराव च हाण 
चौकापयतचा र ता ं द करण क न वकिसत करणे 

८ २,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७५ - १,७५,००,०००  

५ भाग .८ येथील इं ायणी चौक लगतचे जे लॉक मधील 
र ते अ यावत प दितने करणे. 

८ ३,००,००,००० २५,००,००० ३४ ३७६ - २,७५,००,०००  

६ भाग .८ मधील एस. लॉक येथील w- १३८ पासुनw-१६२ 
पयत र ता अ यावत प दतीने करणे. 

८ २०,०००,००० २५,००,००० ३४ ३७७ - १,७५,००,०००  

७ भाग .८ मधील एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक 
मधील र ते अ यावत प दतीने करणे. 

८ २,००,००,००० २,५००,००० ३४ ३६८ - १,७५,००,०००  

 एकूण  १५,००,०१,००० १,५०,००,०००   १,५०,००,००० १५,००,०१,०००  
तर  वर ल माण ेकामांसाठ  वग करण करणेस मा यता देणते येत आहे. 
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तसेच खालील माण ेउपसूचना सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणते येत आहे. 

अ  कामाचे नाव .  लेखािशष  अंदाजप कातील अंदाजप क य 
र क्म 

सन २०२१-२२ 
मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

एकूण तरतूद 

पानांक अ. .     
१ क े ीय कायालय अंतगत 

भाग .९ अंतगत व वध 
ठकाणी आव यक माण े
हायमा ट दवे उभारण े(सन 
२०२१-२२) 

९ हायमा ट दवे 
बस वण ेएकूण 
(क भाग) 

 १० ५०,००,००० ७,००,००० २०,००,००० २७,००,००० 

२ भाग .९ येथील चौक 
सुशोिभकरण  अंतगत व ुत 
वषयक कामे करण.े 

९ थाप य ् क
पाअंतगत 

व त वषयक 
कामे क भाग 

 ५४ ५०,००,००० १०००००० १०,००,००० २०,००,००० 

३ . .९ मधील H.A.कॉनर ते 
आंतर र  सोसायट  र ता 
अबन डझाईन क न 
सुशोिभकरण करण े( व त 
वषयक कामे करण)े 

९ थाप य ्   
क पा अंतगत 
व त वषयक 
कामे क भाग 

 ६३ ५०,००,०००० ५,००,००० ४५,००,००० ५०,००,००० 

४ . .९ मधील संतोषी माता 
चौक ते यशंतवराव चौक अबन 
डझाईन क न सुशोिभकरण 
करण े( व त वषयक कामे 

करण)े 

९ थाप य ् क
पाअंतगत 

व त वषयक 
कामे क भाग 

 ५३ ५,००,००,००० १,००,००० ४९,००,००० ५०,००,००० 

    एकुण     १,४७,००,००० 
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तसेच भाग .२३ थेरगाव येथील ग भागातील मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना – 
लेखािशषातील कांमांची तरतुद अ यंत कमी अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे 
खालील नमुद त यामधील कामांना पुरेशी तरतूद करणेस मा यता देणते येत आहे. 
अ.
. 

लेखािशष/कामाचे नाव पानांक अनु. . लेखािशष अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०२१-
२०२२ चा मूळ 

अंदाज 

सन २०२१-२०२२ वाढ 
करवयाची सुधा रत 

तरतूद 

शेरा 

१ भाग .२३ मधील स.नं.९ येथील उव रत 
सीमािभंत बांधण ेव वाहनतळ वकिसत करण े

२९ २१२ वशेष 
योजना 

१०,००,००,००० २००००००० ५०००००००  

२ भाग .२३ म ये ठक ठकाणी कॉ ट र ते 
करण े

२९ २१४ वशेष 
योजना 

२०००००००० १००००००० ११०००००००  

३ भाग .२३ म ये गावठाण प रसरात 
ठक ठकाणी कॉ ट र ते करण े

२९ २१५ वशेष 
योजना 

२०००००००० १००००००० १००००००००  

४ भाग .२३ मधील भगवती पा स ते वजय 
ेडस पयत या र याचे कॉ ट करण करण े

२९ २१६ वशेष 
योजना 

१०००००००० १५०००००० ५०००००००  

५ भाग .२३ मधील अशोक सोसयट  ते बी 
आर ट  एस पयत या र याचे कॉ ट करण 
करण े

३० २२० वशेष 
योजना 

१०००००००० १५०००००० ५०००००००  

६ भाग .२३ मधील न वन ग ेिञय कायालय 
( शासक य बहुउ ेशीय इमारत) येथे फिनचर 
यव था व इतर थाप य ् वषयक कामे करण े

५८ १३७ वशेष 
योजना 

१२००००००० ३७५००००० ८०००००००  

७ भाग .२३ म ये स.नं.९ येथे बहुउ ेशीय 
इमारत बांधणे (ट पा २) 

५८ १३८ वशेष 
योजना 

१५००००००० ३७५००००० १००००००००  

८ भाग .२३ मधील थेरगाव गावठाण 
प रसरातील अंतगत ग यांचे काँ ट करण 
करण.े (सन २०१९ -२०२० साठ ) 

५८ २२६ वशेष 
योजना 

१५००००००० ३५०००००० ८०००००००  

 एकूण    ११२००००००० १८००००००० ६२०००००००  
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        तसेच भाग .२५ वाकड, पुनावळे, ताथवडे या गावांम ये नागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने खालील 
नमुद केलेली चालू वकास कामे गरजेची आहेत. यामुळे खालील नमुद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२ या अंदाजप कात असलेली तरतुद अपुर  पडत 
आहे. तर  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमुद केले या कामांना आव यक तरतुद देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . पान 
. 

अ. . कामाचे नाव सन २०२१-
२२ चा 
मूळअंदाज 

वाढ घट सन२०२१-२२ 
एकूण सुधा रत 
अंदाज 

१ २५ ८२ भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग स ह नं.९९ 
व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी.ड .पी.र ता वकसीत 
करण.े 

२५०००००० ३५०००००० - ६००००००० 

२ २५ ८३  भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती 
माग भुमकरव ती येथील हंजवड कडे एम.ड .आर.३१ र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी र ता वकसीत करण े

२००००००० ६००००००० - ८००००००० 

३ २५ ८६ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र तेिसमट कॉ टचे करण.े १००००००० २००००००० - ३००००००० 
४ २५ ९० भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगरकडून मंुबई-बगलोरकडे 

जाणारा २४.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करण े
२५०००००० ३५०००००० - ६००००००० 

५ २५ ९२ भाग .२५ ताथवडे येथील ्शिन मंद राकडून मा ंजी गावाकडे 
जाणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करण े

२५०००००० ५५०००००० - ८००००००० 

६ २६ ९४ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे  पाक व इतर प रसरातील 
ड .पी.र ते अ ावत प दतीने वकसीत करण.े 

१५०००००० ३५०००००० - ५००००००० 

७ २६ ९५ भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते ट न सोसायट  
मधून स ह नं.१६९ पासून मंुबई-बगलोर हायवेकडे जाणरा १८.०० 
मी. ं द ड .पी.र ता कॉ ट करण करण.े 

१००००००० ४००००००० - ५००००००० 

८ २६ ९७ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते कॉ ट करण करण े २५०००००० ७५००००००  १०००००००० 
९ २६ १०९ भाग .२५ वाकड येथील आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत 

बांधण े
२००००००० ६०००००००  ८००००००० 

१० २८६ ४ भूसंपादन िनधी (नगररचना) १५०००००००० - ४१५०००००० १०८५०००००० 
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तसेच सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये खालील कामांना तरतूद देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु.
. 

सन २०२१-२२ ची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ ची 
वाढ तरतूद 

एकूण आव यक तरतूद 
सन २०२१-२२ 

१ भाग .३१ साई चौक ते सांगवी पोलीस चौक  UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २३० ३०००००० १००००००० १३०००००० 

२ भाग .३१ ांती चौक ते शिन मं दर पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे. ३० २३१ १२०००००० १००००००० २२०००००० 

३ भाग .३१ मधील फेमस चौक ते शिनमं दर र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २४२ १२५००००० १००००००० २२५००००० 

४ भाग .३१ मधील र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. ३० २४३ १२५००००० १००००००० २२५००००० 

५ भाग .३१ मधील ढोरे फाम ते फेमस चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे.   ३० २४४ १२०००००० १००००००० २२०००००० 

६ भाग .३१ मधील कृ णा चौक ते साई चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २४५ १००००००० १००००००० २००००००० 

७ भाग .३१ मधील एम के हॉटेल ते कृ णा चौक र ता अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे. ३० २४६ ५०००० १००००००० १००५०००० 

८ भाग .३१ नवी सांगवी पंपळे गुरव िमिलटर  हदद लगतचा र ता वकिसत करणे. ट पा-१ ३० २४७ ५०००००० १००००००० १५०००००० 

९ भाग .३१ म ये सांगवी पोलीस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT प दतीने करणे. ३१ २६८ ५२००००० १००००००० १५२००००० 

१० भाग .३१ मधील र याची UTWT प दतीने कामे करणे. ३१ २६९ ६२००००० १००००००० १६२००००० 

११ भाग .३१ मधील र ते वकसीत करणे. ३१ २७४ ६२००००० १००००००० १६२००००० 

१२ करसंकलन वभागामधील महसुली कर म ये १०% वाढ      
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     यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन 
२०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत 
योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न 
शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असनु यास 
अंितम वकृती देणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे 
अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०२१-२२ चा 
अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

५२,५७,५७,४६,१४८ 

 

५५,८८,७८,०५,७२८ 

२) एकूण खच  ४६,३२,४७,१६,५२० ५५,८८,३५,४४,५५६ 

३) अखेरची िश लक ६,२५,१०,२९,६२८ ४२,६१,१७२ 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) 

१) 

 

क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांचे एकूण जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

२) क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांचे एकूण खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 
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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. . अ.  उपलेखिशष अथवा कामाचे नाव भाग 
ं . वभाग लेखािशष पा.  अ.नु 

 

कामाच े
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतूद वाढ  घट 

1 1 भाग  ११ मधील िशवतेज नगर प रसरातील 
व वध र यांच ेकाँ ट करण करणे     वशेष 

योजना 
न वन 
काम   25,00,00,000   1,000   

  2 भाग  ११ मधील साने चौक ते थरमँ स 
चौक र याच ेकाँ ट करण करणे     वशेष 

योजना 
न वन 
काम   25,00,00,000   1,000   

  3 
भाग  ११ मधील भोसले पे ोलपंप ते 

िशवसाई चौक र ता व इतर र याचे 
काँ ट करण करणे 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   15,00,00,000   1,000   

  4 भाग  ११ मधील नेवाळे व ती प रसरातील 
मु य र यांच ेकाँ ट करण करणे     वशेष 

योजना 
न वन 
काम   15,00,00,000   1,000   

  5 
भाग ११ मधील नेवाळे व ती पवारव ती 

हरगुडेव ती इ ठकाणी नवीन रंगीत पे ह ंग 
लाँक बस वणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे 

    भांडवली न वन 
काम   1,50,00,000   1,000   

  6 
भाग  ११ मधील व वध र यांचे कडेने 

नवीन रंगीत पे ह ंग लाँक बस वणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे 

    भांडवली न वन 
काम   1,50,00,000   1,000   
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  7 
भाग  ११ मधील पुणानगर येथील से  १८ 

सीड सी मधील मोकळ  जागा ४ पयटन 
क ाचे धत वर वकसीत करणे 

  थाप य 
मु यालय 

इतर वशेष 
योजना 
बी.ओ.ट . 
क प 

58 109 25,00,00,000 10,00,00,000   6,000 

    TOTAL               6,000 6,000 

2 8 भाग . १४ मधील नाले मजबुतीकरण व 
दु ती करणे.   थाप य 

मु यालय 

रोड पे हमट 
मॅनेजमट 
िस टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगतकामे 
करणे 

32 304 15,00,00,000 2,00,000   2,00,000 

  9 

भाग . १४ म ये मोहननगर सां कृितक 
भवन येथे छ पती िशवाजीमहाराज यांचा 
पूणाकृती पुतळा बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

      न वन 
काम   10,00,00,000   1,00,000   

  10 
भाग . १४ म ये आकुड  STP जवळ ल 

ना यावर सी.ड . वक बांधणे व र ता तयार 
करणे 

      न वन 
काम   7,00,00,000   1,00,000   

    TOTAL               2,00,000 2,00,000 

3 11 

अ भाग काय े ातील जु या मनपा RCC 
इमारतींचे संर णा मक प र ण (Structural 
Audit) करणेसाठ   डझायनरची नेमणूक 
करणे 

      न वन 
काम   50,00,000   1,000   
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  12 
भाग .१५ िनगड  ािधकरण म ये पे हंग 
लॉक टॉमवॉटर लाईन,ड हायडर,इ.दु ती 
कामे करणे.(सन२०१९-२०) 

      न वन 
काम   50,00,000   1,000   

  13 भाग .१५ मधील ‘कै.पांडुरंगबुवा काळभोर 
सभागृह’ येथे वारकर  भवन उभारणे.       न वन 

काम   25,00,00,000   1,000   

  14 अ े ीय कायालया या अंतगत मनपा 
इमारतींचे संरचना मक पर ण करणे.       न वन 

काम   50,00,000   1,000   

  15 
भाग .१५ मधील महा मा बसवे र पुतळा 

ते बजलीनगर पुलापयत या र याचे 
काँ ट करण करणे (मधील दोन लेनचे) 

      न वन 
काम   60,00,00,000   1,000   

  16 
भाग .१५ मधील से. .२६,२७,२७अ, येथे 

फुटपाथ ,रोड ड हायडर, मनपा इमारती, 
टॉमवॉटर लाईनची दु तीची कामेकरणे. 

  
अ 
थाप य 

मु यालय 

थाप य 
वषयक 
काम े

88 24 50,00,000 20,00,000   5,000 

    TOTAL               5,000 5,000 

4 17 

सन२०२१-२२ म ये भाग १३ ओटा कम 
येथील पीसीएमसी वसाहत काळभोर गोठा व 
इतर ठकाणी नाला िनंग व सभोवताल या 
प रसरात आव यकते नुसार थाप य वषयक 
कामे करणे 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   

  18 

सन२०२१-२२ म ये झोिनपु वभागाअंतगत 
होणा-या व वध काय मासाठ  व कोवीड१९ 
ितबंधा मक उपाययोजनेकामी मंडप खु या व 

आव यकतेनुसार इतर सा ह य पुर वणे व 
बस वणे 
 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   
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  19 

 
सन २०२१-२२ म ये भाग .१३ ओटा कम 
येथील येथील बौ नगर वलासनगर व 
भागातील व वध ठकाणी टाँमवाँटर गटर 

समाज मंद र इ याद  वषयक 
देखभालदु तीची कामे करणे 
 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   

  20 

सन २०२१-२२ म ये भाग .१३ओटा क म 
येथील व वध झोपडप यामधील अंतगत र ते 
डांबर करणकरणे थम ला ट प टे मारणे व 
आव य़कते नुसार फलक बोड लावणे 
 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   

  21 

सन २०२०-२१ म ये भाग .१३ ओटा कम 
येथील व वध झोपडप यामधील अंतगत 
ग याम ये थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची काम ेकरणे 
 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   

  22 

सन २०२०-२१ म ये भाग .१३ ओटा कम 
येथील राजनगर , इंद रानगर, वलासनगर वॉड 
मधील इतर झोपडप यामधील पे वंग लॉक, 
पाथवे काँ ट व इतर थाप य वषयक कामे 
करणे. 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   

  23 

सन २०२०-२१ म ये भाग .१३ ओटा कम 
येथील व वध झोपडप यामधील अंतगत 
ग याम ये Stram Water व इतर थाप य 
वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे 

      न वन 
काम   1,50,00,000   50,000   
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  24 

भाग .१३ से. .२२ व छ भारत अिभयान 
अंतगत शौचालय देखभाल दु ती व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

  झोिनप ु
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

806 251   18,00,000   3,50,000 

    TOTAL               3,50,000 3,50,000 

    TOTAL               4,00,000 3,00,000 

6 34 
भाग .१६ मधील कवळे वकासनगर येथील 

मुकाई मं दर ते बापदेव नगर स.नं.३९ ते 
स.नं.६२ मधील नाला बांधणे 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   9,00,00,000   30,00,000   

  35 

सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ म ये 
िस बॉिससे कॉलेज जवळ ल १ व ११ मधील, 
स.नं.८ व ९ मधील, स.नं.११ ते १८ मधील 
लेखाफाम बाजुचा मासुळकर फाम येथील 
१२.०० मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे 

  थाप य 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर या
चे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणे 
तसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसराती
ल संर क 
िभंत 

  25 20,00,00,000 1,50,00,000   30,00,000 
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दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 
वषयक 
कामेकरणे. 

    TOTAL               30,00,000 30,00,000 

7 36 
भाग .१६ म ये रावेत भागातील गु ारा व 

रजनीगंधा प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   5,00,00,000   1,75,00,000   

  37 
भाग .१६ म ये रावेत भागातील रे वेलाइन 

पासून ते पवनानद पयतचा नाला वकिसत 
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम ... 10,00,00,000   4,00,000   

  38 
भाग .१६ मधील स.नं.९८, १८, १२ 

िसंबोिसस कॉलेज व मासूळकर फाम मधील 
नाला बांधणे व आनुषंिगक कामे करणे. 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम ... 10,00,00,000   55,00,000   

  39 
सन २०२१-२२ क रता भाग . १६ म ये 
कवळे वकासनगर भागातील र ते एमपीएम 
प दतीने करणे 

  ब 
मु यालय 

खड  
मुरमाच े
र ते 

105 17 30,00,000 20,00,000   10,00,000 

  40 
सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ म ये 
वकासनगर भागातील र ते एमपीएम प दतीने 
वकिसत कऱणे. 

    भांडवली 105 18 30,00,000 20,00,000   5,00,000 



289 

 

 

  41 
सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ म ये 
साईनगर मामड  येथील र ते एमपीएम 
प दतीने करणे 

    भांडवली 105 19 35,00,000 20,00,000   5,00,000 

  42 

सन २०२१ – २२ क रता भाग .१६ मधील 
कवळे गावठाण कोतवालनगर व उवर त 
भागातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

  ब 
मु यालय 

डांबर  
र ते 107 39 1,00,00,000 50,00,000   35,00,000 

  43 

भाग . १६ मधील रावेत व कवळे 
भागातील मुकाईचौक ते पवना नद पयतचा 
१२.०० मी.ड .पी. स हस र ता वकिसत करणे 
व इतर र ते वकिसत करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

34 356 0 50,00,000   50,00,000 

  44 
भाग .१६ मधील रावेत भागातील रावेत 

गावठाण मधील अंतगत र याचे 
कॉ ट करण करणे 

    वशेष 
योजना 34 349 0 1,00,000   1,00,000 

  45 
भाग .  १६ मधील कवळे भागातील 
कवळे गावठाण मधील अंतगत र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

    वशेष 
योजना 34 350 0 1,00,000   1,00,000 
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  46 

सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ मधील 
गु ारा, िशंदेव ती, से. . २९, ३२अ, ३२ व 
ह केव ती प रसरातील अंतगत र ते 

हॉटिम स प तीन ेडांबर करण करणे.  

  थाप य 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणेतसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 
िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषिंगक 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे. 

46 47 0 5,00,000   5,00,000 

  47 
सन २०२१-२२ क रता भाग . १६ मधील 
ािधकरणाकडून ता यात आलेली व वध 

आर णा या जागा वकिसत करणे.  
  थाप य 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

53 150 0 1,00,000   1,00,000 
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  48 
सन २०२१-२२ क रता भाग . १६ म ये 
रावेत भागातील व वध ठकाण या चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे व अनुषंिगक कामे कऱणे 

  थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

53 151 0 1,00,000   1,00,000 

  49 

सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ मधील 
रावेत भागातील मशानभूमीक रता आर त 
असले या आर ण .४/७९ म ये 
मशानभूमी वकिसत करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

53 152 0 40,00,000   40,00,000 

  50 

सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ मधील 
रावेत भागातील िशंदेव ती, गु ारा 
पर सरातील नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

  ब 
मु यालय 

नाला 
े िनंग 102 10 0 50,00,000   50,00,000 

  51 
सन २०२१-२२ क रता भाग .१६ म ये 
कवळे व रावेत गावठाण भागातील र ते 
आव यकतेनुसार खड मु माचे करणे.  

  ब 
मु यालय 

खड  
मुरमाच े
र ते 

105 15 0 30,00,000   30,00,000 

    TOTAL               2,34,00,000 2,34,00,000 

8 52 

फ े य कायालया अंतगत भाग .११म य े
" वग य ी. गोपीनाथमुंढे" 
यांचेअधाकृतीपुतळाबस वणेवइतरअनुषंगीककामे
करणे 

    वशेष 
योजना 

न वन
काम   1,00,00,000   10,000   
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  53 भाग .११मधीलमंजूर वकासयोजनेतीलता यात
आलेलेर ते वकिसतकरणे.   थाप य 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसार 
र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

27 128   13,00,00,000   10,000 

    TOTAL               10,000 10,000 

9 54 
भाग .१६ मधील रावेत कवळे मामुड  

येथील पवनानद कड ल घाटाच ेसुशोिभकरण व 
इतर थाप य वषयक कामे करणे 

    भांडवली न वन 
काम   50,00,000   30,00,000   

  55 
भाग .१६ मधील कवळे गावठाण 

प रसरातील थाप य वषयक सुशोिभकरण 
कामे करणे. 

    भांडवली न वन 
काम   50,00,000   20,00,000   
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  56 
भाग .१६ म ये मामुड  साईनगर लेखाफाम 

भागातील अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने 
वकिसत कऱणे. 

  थाप य 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणे तसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 
िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे. 

46 44 2,00,00,000 1,50,00,000   50,00,000 

    TOTAL               50,00,000 50,00,000 

10 57 
भाग .१६ म ये कवळे गावठाण येथे 

पंचशील चौकात सभामंडप बांधणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

    भांडवली न वन 
काम   2,00,00,000   10,00,000   
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  58 

बापदेवमं दर कवळे येथील कवळेगाव 
मु यर ते ते ए स ेस हायव ेकलवट पयत 
िस बॉिसस कॉलेज भागातील १८.०० 
मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसार 
र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

23 19 20,00,00,000 2,00,00,000   10,00,000 

    TOTAL               10,00,000 10,00,000 

11 59 भाग .१७ मधील बळवंतनगर  भागात 
डांबर करण करणे.      वशेष 

योजना 
न वन
काम 

.......
. 1,50,00,000   20,00,000   

  60 भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर भागातील 
उव रत ठकाणी र ते डांबर करण करणे.      वशेष 

योजना 
न वन 
काम 

.......
. 90,00,000   20,00,000   

  61 भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  भागातील 
उव रत ठकाणी र ते डांबर करण करणे.      वशेष 

योजना 
न वन 
काम 

.......
. 90,00,000   20,00,000   

  62 भाग .१७ मधील िगर राज गणपती मं दर 
प रसरात सुशोभीकरण करणे.     वशेष 

योजना 
न वन 
काम 

.......
. 90,00,000   20,00,000   

  63 भाग .१७ मधील बळवंतनगर  व िशवनगर  
भागात कलर पे हंग लॉक बस वणे.     वशेष 

योजना 
न वन 
काम 

.......
. 90,00,000   20,00,000   

  64 भाग .१७ मधील िचंचवडेनगर भागात कलर 
पे हंग लॉक बस वणे.     वशेष 

योजना 
न वन 
काम 

.......
. 50,00,000   11,00,000   

  65 भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  भागात 
कलर पे हंग लॉक बस वणे.     वशेष 

योजना 
न वन 
काम 

.......
. 60,00,000   10,00,000   
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  66 
भाग .१७ मधील इं दरानगर व िचंचवडेनगर 

भागातील र ते आव यकतेनूसार 
कॉ ट करण/डांबर करण करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणे तसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 
िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे. 

45 18 15,00,00,000 10,00,000   7,00,000 
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  67 
भाग .१७ मधील दळवीनगर व िशवनगर  

भागातील र ते आव यकतेनूसार 
कॉ ट करण/डांबर करण करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणे तसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 
िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे. 

45 19 15,00,00,000 10,00,000   7,00,000 
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  68 
भाग .१७ मधील वा हेकरवाड  भागातील 

साखळ  र ता व इतर र ते आव यकतेनूसार 
कॉ ट करण/ डांबर करण करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणे तसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 
िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 
वषयक 
कामे करणे. 

45 20 15,00,00,000 10,00,000   7,00,000 

  69 वा हेकरवाड  मु य र ता ते अंडरपास र ता 
डांबर करण करणे.      थाप य 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसार 

24 36 3,00,00,000 1,00,00,000   1,00,00,000 
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र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

    TOTAL               1,21,00,000 1,21,00,000 

12 70 
भाग .२३ मधील पवारनगर २ व 

राघव वामी मठ व इतर चौकांच ेसुशोिभकरण 
व थाप य वषयक कामे करणे. 

          7,50,00,000   1,00,000   

  71 थेरगाव स.न९ं येथे बहुउ ेशीय इमारत बांधणे   थाप य 
मु यालय 

इतर वशेष 
योजना 
बी.ओ.ट . 
क प 

58 138 15,00,00,000 3,50,00,000   1,00,000 

    TOTAL               1,00,000 1,00,000 

13 72 
पंपर  िचंचवड मनपाम ये आंतररा ीय दजाचे 
गुलाब पु प उ ान वकिसत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

    थाप य 
उ ान 

न वन 
काम   50,00,00,000   1,00,000   

  73 
दघी (स.नं.७७) मॅगझीन चौकातील उ ानाची 
नुतनीकरण व इतर थाप य वषयक कामे 
करणे 

  थाप य 
मु यालय 

थाप य 
उ ान 297 244 15,00,00,000 50,00,000   1,00,000 

    TOTAL               1,00,000 1,00,000 

14 74 
भाग .१२ तळवडे येथील औ ोगीक 

प रसरातील जुने लंबीत र ते खड मु मीकरण 
व डांबर करण करणे 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   20,00,00,000   10,000   
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  75 

भाग .१२ तळवडे येथे देहू आळंद  
र यालगत मनपा जागेत अ या मीक 
समुहिश प व वारक-यांकर ता वसावा क  
उभारणे 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   10,00,00,000   10,000   

  76 
भाग .१२ अंतगत तळवडे आर ण १/५२ 

व १/५३ येथील उ ान वकसीत करणे ( व ुत 
वषयक काम) 

    

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 

कामेकरणे 

न वन 
काम   12,00,00,000   10,000   

  77 
भाग .१२ अंतगत व वध ठकाणी र याला 

अडथळा ठरणा-या लघुदाब उ चदाब वा ह या 
भुमीगत करणे 

    

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 

कामेकरणे 

न वन 
काम   5,00,00,000   10,000   

  78 भाग .१२ मिधल ीराम कॉलनी ते मु य 
र या पयतचा नाला बांधकाम करणे (भाग२)    थाप य 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवालानु
सार र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

37 445 5,00,00,000 8,99,200   50,000 

    TOTAL               40,000 50,000 
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15 79 
भाग .५९ मधील मधुबन प रसरातील र ते 

UTWT व TWT प दतीन ेमॉडेल वॉड धत वर 
वकिसत करणे. 

      न वन 
काम   60,00,000   55,00,000   

  80 
मनपा े ातील ड व ह े ीय कायालय 
अंतगत असणा-या व वध र यांवर नामफलक 
व दशादशक फलक उभारणे 

  थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 
डासंकुल 

उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

53 163 4,00,00,000 2,30,00,000   25,00,000 

  81 पंपर  िचंचवड मनपा या व वध उ ानांम ये 
आव यकते नुसार एलईड  क बग बस वणे   

ह 
मु यालय 
थाप य 

थाप य 
उ ान  303 373 2,00,00,000 50,00,000   30,00,000 

    TOTAL               55,00,000 55,00,000 

16 82 
काळेवाड  फाटा ते देहु आळंद  र यावर ल 
पाईनरोड पासुन देहु आळंद  र यापयत या 

फुटपाथचे नुतीकरण करणे.  
    वशेष 

योजना 
न वन 
काम   30,00,00,000   10,00,000   

  83 के.एस.बी. चौक येथे िश प उभारणे   थाप य 
मु यालय 

वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक 
कामेकरणे 
व पाक ग 
जागा 
वकसीत 
करणे. 

43 124 50,00,00,000 19,09,000   10,00,000 

    TOTAL               10,00,000 10,00,000 
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17 84 

िनगड -दापोड  र यावर ल डॉ.बाबसाहेब 
आंबेडकर चौक पंपर  ते हॅर स पुल दापोड  
पयतचा र ता अबन ट डझाईन नुसार 
वकिसत करणे.  

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   50,00,00,000   1,00,00,000   

  85 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते भ -श  
चौक िनगड  पयतचा र ता अबन ट 
डझाईन नुसार वकिसत करणे.   

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   50,00,00,000   1,00,00,000   

  86 पंपर  डेअर  फाम येथे रे वे उ डाणपुल 
बांधणे.   थाप य 

मु यालय 

रे व े
मागावर ल 
पुल व 
पंपर  
वाघेरे येथे 
ओ हर ीज 
करणे, 
तसेच 
िचंचवड 
टेशन 

येथीलरे वे 
ओ हर ीज 
ं द करण 
करणे 

13 5 55,00,00,000 6,10,81,000   2,00,00,000 

    TOTAL               2,00,00,000 2,00,00,000 

18 87 ए पायर इ टेट उ डाणपुलास िचंचवड बाजूकडे 
उतरणेस व चढणेस लूप/र प बांधणे.   थाप य 

मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
प रसरात 
ठक ठकाणी 
लाय 

13 9 40,00,00,000 5,84,00,000   20,00,000 
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ओ हर    
(उ डाणपुल) 
व ेड 
सेपरेटर 
बांधणे 

  88 भाग .१८ मधील गणेश वसजन घाट व 
जुना            8,00,00,000   20,00,000   

    TOTAL               20,00,000 20,00,000 

19 89 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  न वन 
मु य शासक य इमारत बांधणे व इतर 
अनुषांिगक कामे करणे 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   5,50,00,00,000   1,50,00,000   

  90 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या इमारती 
मागील I to R म ये ता यात आले या 
भुखंडावर न वन शासक य इमारत बांधणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

इतर 
वशेष 

योजना 
बी.ओ.ट . 

क प 

56 63 5,00,00,00,000 2,00,00,000   1,50,00,000 

    TOTAL               1,50,00,000 1,50,00,000 

20 91 
भाग .२६ क पटेव ती येथील मशानभूमी 
वकसीत व इतर थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे करणे. (ट पा .०२) 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   5,00,00,000   1,00,000   

  92 

भाग .२६ पंपळे िनलख येथे व वध सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  केले या खोदाईचे चर 
बुज वणे व आव यकते नुसार र यांचे 
हॉटिम स डांबर करण करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 

35 398   1,00,00,000   1,00,000 
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सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

    TOTAL               1,00,000 1,00,000 

21 93 पंपळे िनलख येथील बाणेर पुलाजवळ ल 
मोक या जागेत उ ान वकिसत करणे   

ड 
थाप य 

उ ान 

थाप य 
उ ान 294 165 15,00,000 1,000 5,00,000   

  94 पंपळे िनलख आ. . ३७४ येथे उ ानाची 
उवर त थाप य वषयक कामे करणे   

ड 
थाप य 

उ ान 

थाप य 
उ ान 294 172 3,50,00,000 75,00,000   5,00,000 

    TOTAL               5,00,000 5,00,000 

22 95 
डांगे चौक येथे रोटर  / दुमजली उ डाण पुल 
बांधणे या कामांतगत डांगे चौक येथे 
ेडसेपरेटर बांधणे. 

    UTF 550 22 2,20,00,00,000 3,50,00,000 4,00,00,000   

  96 

पाईनर ता वा हेकरवाड  ते थेरगाव िनयो जत 
पुलापासुन ताथवडे चौकापयत ४५.०० मी. 
र ता वकसीत करणे. भाग – ३ 
 

    UTF 551 41 40,00,00,000 10,00,00,000   4,00,00,000 

    TOTAL               4,00,00,000 4,00,00,000 

23 97 

भाग .१७ िचंचवड बजलीनगर येथील शाहू 
उ ान येथे उव रत िसमािभंतीचे काम करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणे.  
 

    थाप य 
उ ान 

न वन 
काम - 50,00,000   10,00,000   
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  98 
ब, ड े य कायालयातील उ ानांसाठ  िनयु  
केले या वा तु वशारद (आ कटे ट) यांची फ  
अदा करणे. 

    
 ब 

थाप य 
उ ान 

291 83 15,00,000 10,00,000   10,00,000 

    TOTAL               10,00,000 10,00,000 

24 99 
भाग .२५ येथे पोलीस उपायु  कायालय 

आ ण यांचे अनुषंिगक वभागांसाठ  कायालया 
कर ता इमारत बांधणे. 

    वशेष 
योजना      10,00,00,000   20,00,000   

  100 

ड े ीय कायालया या काय े ा अंतगत 
कोवीड-१९ लसीकरण क , ितबंिधत 
े कर ता व वध ठकाणी मंडप यव था 

करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

    महसुली 
मु यालय     50,00,000   10,00,000   

  101 

भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून 
जीवननगर माग स ह नं.९९ व १०० मधून 
पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी. ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

  थाप या 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

25 82 35,00,00,000 2,50,00,000   30,00,000 

    TOTAL               30,00,000 30,00,000 

25 102 
भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील आर ण 
.३६२ खेळाच ेमैदानम ये उवर त थाप य 
वषयक कामे करणे. 

    वशेष 
योजना 

न वन 
काम   1,00,00,000   5,00,000   
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  103 
भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील आर ण 
.३६७ अ खेळाच ेमैदानम ये उवर त 
थाप य वषयक कामे करणे. 

  थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 
डासंकुल 

उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

53 166 1,00,00,000 50,00,000   5,00,000 

    TOTAL               5,00,000 5,00,000 

26 104 भाग .८ नालापाक उ ानातील ना यातील 
गाळ काढणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.   

क 
थाप य 

उ ान 

थाप य 
उ ान 293 138 75,00,000 16,00,000 20,00,000   

  105 भाग .८ नालापाक उ ानात (से.८ व १०) 
थाप य वषयक दु तीची कामे करणे.     थाप य 

उ ान 293 139 75,00,000 10,000 25,00,000   

  106 भाग .८ मधील व वध उ ानांची थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणे     थाप य   

उ ान 293 140 1,00,00,000 32,00,000 18,00,000   

  107 क भागातील व वध उ ानात थाप य 
वषयक दु तीची कामे करणे     थाप य 

उ ान 294 156 1,00,00,000 16,00,000 29,00,000   

  108 क भागात न याने ता यातयेणा-या जागेवर 
उ ान वकिसत करणे     थाप य 

उ ान 294 157 2,00,00,000 1,000 50,00,000   

  109 
1)पवना नद या दूषण िनयं णासाठ  
आव यक कामे करणे (Intercepter Line 
टाकणे) 

  

पयावरण 
अिभयां क  
भांडवली - 

अ 

पयावरण 
अिभयां क  

वभाग 
306 ९ (१)   20,00,00,000   1,42,00,000 

    TOTAL               1,42,00,000 1,42,00,000 

27 110 
भाग .२६ मधील पंपळे िनलख बाणेर 

पुलाजवळ ल उ ानात ीराम ेरणा मारक 
उभारणे. 

    थाप य 
उ ान 

न वन 
काम   25,00,00,000   1,00,000   
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  111 
ड भागातील व वध उ ानाची थाप य 
वषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

  
ड 

थाप य 
उ ान 

थाप य 
उ ान 295 175 25,00,000 25,00,000   1,00,000 

    TOTAL               1,00,000 1,00,000 

28 112 
भाग .३२ म ये न याने ता यात आले या 

जागेत उ ान वकिसत करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणे 

    थाप य 
उ ान 

न वन 
काम   5,00,00,000   1,00,000   

  113 
भाग .३२ मधील उ ानाम ये वरंगुळा क  

बांधणे व इतर थाप य वषयक 
नूतनीकरणाची कामे करणे 

  
ई 

थाप य 
उ ान 

थाप य 
उ ान 304 389 1,50,00,000 45,00,000   1,00,000 

    TOTAL               1,00,000 1,00,000 

29 114 भाग . ३० आनंदवन येथील जुने 
संडास लॉक पाडून सां कृितक भवन बांधणे.     वशेष 

योजना न वन न वन 2,00,00,000   10,000   

  115 फुगेवाड  मशानभूमीम ये थाप य वषयक 
कामेकरणे.     वशेष 

योजना न वन न वन 2,00,00,000   10,000   

  116 कासारवाड  येथील व वध व छतागृह व 
मुता-या पाडून न यान ेबांधणे.     वशेष 

योजना न वन न वन 10,00,00,000   10,000   

  117 फुगेवाड  येथील मु लम दफनभुमीम ये 
सुधारणा वषयक कामे करणे.     वशेष 

योजना न वन न वन 5,00,00,000   10,000   

  118 दापोड  येथील मु लम दफनभुमीम य े
सुधारणा वषयक कामे करणे.     वशेष 

योजना न वन न वन 5,00,00,000   10,000   

  119 कासारवाड  येथील मु लम दफन भुमीम ये 
सुधारणा वषयक कामे करणे.     वशेष 

योजना न वन न वन 5,00,00,000   10,000   
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  120 वॉड .६२ फुगेवाड  मशानभूमी याकडेचा 
ड पी र ता करणे.   थाप य 

मु यालय 

मनपा 
प रसरात 
पोह याचे 
तलाव 
बांधणे 

14 5 50,00,000 5,91,000   60,000 

    TOTAL               60,000 60,000 

30 121 
भाग .७ भोसर  सहल क  येथे फश 

अॅ वे रयम करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

  
ड 
थाप य 

उ ान 

थाप य 
उ ान 297 222 10,00,00,000 1,00,01,000 1,00,00,000   

  122 भाग .७ भोसर  सहल क ाम ये लेझर शो 
करणे   

ह 
थाप य 

उ ान 

थाप य 
उ ान 

302 
(305) 411 10,00,00,000 4,00,00,000   1,00,00,000 

    TOTAL               1,00,00,000 1,00,00,000 

31 123 
कासारवाड  उप वभागांतगत डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर जलतरण तलाव येथील 
व ुतीकरणाचे नुतनीकरण करणे. 

  ह े य 
कायालय 

लोकारो या
- 

मु यालय  

नवीन 
काम   15,00,000   4,05,000   

  124 

भाग .७ च-होली येथील स ह नं.१०१३ ते ८ 
पयतचा १८ मी मशान भुमीकड ल र ता 
वकसीत करणे या र यावर व ुत वषयक 
कामे करणे. 

  
 ई 
े य 

कायालय 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 

कामेकरणे 

386 2 3,50,00,000 15,75,000   4,05,000 

    TOTAL               4,05,000 4,05,000 
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32 125 
दघी (स.नं.७७)मॅगझीन चौकातील उ ानाची 
नुतनीकरण व इतर थाप य वषयक कामे 
करणे कामे करणे.   

  थाप य 
उ ान 297 244 20,00,00,000 50,00,000     

  126 सन२०२१-२२ क रता िशवनगर  भागातील र ते 
डांबर करण करणे.   

ब 
थाप य 

 डांबर  
र ते - 
भांडवली 

107 42 1,50,00,000 40,00,000     

  127 सन२०२१-२२ क रता िचंचवडेनगर भागात 
व वध ठकाणी डांबर करण करणे 

  

ब 
थाप य 

 डांबर  
र ते - 
भांडवली 

107 43 1,50,00,000 40,00,000     

  128 सन२०२१-२२ क रता वा हेकरवाड  भागात 
व वध ठकाणी डांबर करण करणे   

ब 
थाप य 

 डांबर  
र ते - 
भांडवली 

108 44 1,50,00,000 40,00,000     

  129 सन२०२१-२२ क रता भाग . १७ मधील 
व वधर तेडांबर करण करणे.   

ब 
थाप य 

 डांबर  
र ते - 
भांडवली 

108 45 1,50,00,000 40,00,000     

  130 

िचंचवड िलंकरोड बाजूकड ल यशोपुरम, संत 
गाडन व साई ेस सोसायट समोर ल व 
ए पायर इ टेट येथील उ डान पुलाखाली 
थाप य वषयक काम ेकरणेकामांतगत व ुत 
वषयक कामे करणे. 

  

व ुत 
मु यालय 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 

कामेकरणे 

374 14  
50000000       
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  131 

क  शासना या धानमं ी आवास 
योजनेअंतगत पंपर िचंचवड महानगरपािलका 
े ात महानगरपािलके माफत आिथक या 

दुबलघटकांसाठ डुडुळगांव येथे िनवासी गाळे 
बांधणे. 

  

पंत धान 
आवास 
योजना 

थाप य 
PMAY 
क प 
वभाग 

554 4 2,00,00,00,000       

    TOTAL 
  

            0 0 

    TOTAL     
  

        20,50,00,000 20,50,00,000 

34 223 

भाग . २ मधील जाधववाड  गट नं. ६०६ 
आर ण १/४४६ व बो-हाडेवाड  येथील शाळा 
इमारतींची उव रत व इतर अनुषांिगक कामे 
करणे   

  वशेष 
योजना 

न वन 
काम   10,00,00,000   5,00,000   

  224 
भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-

या गायरान जागेतील आर णावर शाळा 
इमारत बांधणे   

थाप य 
मु यालय 

इतर वशेष 
योजना व 
बी.ओ.ट  
क प 

54 5 16,00,00,000 8,00,00,000   5,00,000 

    TOTAL 
  

            5,00,000 5,00,000 

35 
225 SRA अतंगत भाग .9 मधील गांधीनगर 

लम चे पुनवसन करणे 
  

  वशेष 
योजना 

न वन 
काम   7,50,00,00,000   10,00,000   
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226 भाग .9 येथे 24 िसटचे सावजनीक सुलभ 
शौचालय व वॉचमन वॉटर बांधणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

49 32 2,00,00,000 1,40,00,000   10,00,000 

  
  TOTAL 

  
            10,00,000 10,00,000 

36 

227 
भाग .३ च-होली येथील व वध पे हंग 
लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणे.   

  

भांडवली 
अ (दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

- - 1,00,00,000 0 50,00,000   

  

228 
भाग .३ मोशी,डुडूळगाव येथील व वध 

पे हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक 
कामे करणे.   

  

भांडवली 
अ (दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

- -- 1,00,00,000 0 50,00,000   

  

229 
भाग .३ चो वसावाड  येथील व वध पे हंग 
लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणे.   

  

भांडवली 
अ (दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

- - 1,00,00,000 0 50,00,000   

  

230 
भाग .३ पठारेमळा,बुडव ती येथील व वध 

पे हंग लॉक बस वणे व थाप य वषयक 
कामे करणे.   

  

भांडवली 
अ (दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

- - 1,00,00,000 0 50,00,000   

  

231 
भाग .३ आदशनगर, िशवाजीवाड   येथील 
व वध पे हंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.   

  

भांडवली 
अ (दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

- - 1,00,00,000 0 50,00,000   



311 

 

 

  232 
भाग .३ काळजेवाड  वडमुखवाड  येथील 
व वध पे हंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे   

  

भांडवली 
अ (दगड  
फरशी व 
फुटपाथ) 

- - 1,00,00,000 0 50,00,000   

  233 

भाग . ३ मोशी येथील मोरया कॉलनी 
फाितमा नगर, खा देशनगर, संत ाने र 
नगर इ. ठकाणचे र ते अदयावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 79 25,00,00,000 10,00,00,000 - 3,00,00,000 

    TOTAL               3,00,00,000 3,00,00,000 

उप.सु
. .अ
. . 

अ.  उपलेखिशष अथवा कामाचे नाव भाग 
ं . वभाग लेखािशष पा.  अ.न ु

 
सन २०२०-२१ 

सुधार त 
सन २०२१-२२ 

मूळ 
सन २०२१-
२२वाढ  घट 

37 

234 भाग . १५ व नपुत  हौ.सो. या मागील 
MIDC या जागेमधुन र ता वकिसतकरणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

48 8   75,00,000 1,00,00,000   



312 

 

 

  

235 भाग .१५ मधील अंतगत व मु य र तांची 
डांबर करणाची अनुषंिगक कामे करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक 
कामेकरणे 
व पाक ग 
जागा 
वकसीत 
करणे. 

42 97   1,000 1,35,00,000   

  

236 भाग क.१५ मधील पदपथांचे नुतनीकरण व  

  

थाप य 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

52 141   35,00,000 75,00,000   

  

237 भाग . १५ मधील ा सपोटनगर येथील 
पा कग लॉट ला सीमािभंत बांधणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक 
कामेकरणे 
व पाक ग 
जागा 
वकसीत 
करणे. 

42 95   1,000 1,00,00,000   

  

238 िनगड  ािधकरण येथील संत ी.अ सेन 
महाराज पुतळा प रसराच ेसुशोिभकरण करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक 
कामेकरणे 
व पाक ग 
जागा 
वकसीत 

42 96   1,000 50,00,000   
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करणे. 

  

239 
भाग .१५ म ये से. .२५, २६ येथे 

ड हायडर, फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठ )   

अ 
मु यालय 

दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

82 48   15,00,000 20,00,000   

  
240 

भाग .१५ म ये से. .२७,२७ अ  येथे 
ड हायडर, फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठ )   

अ 
मु यालय 

दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

83 49   15,00,000 20,00,000   

  
241 वमा िनधी  

पु त
क 
. १ 

  
  

204 17 28,00,00,000     5,00,00,000 

    TOTAL               5,00,00,000 5,00,00,000 

    TOTAL               40,96,653 0 

  
  TOTAL     

  
        25,60,00,000 23,00,00,000 

  
  

TOTAL 
 
 
 
 

  
        

    1,00,00,00,000 0 

उप.सु
. .अ
. . 

अ.  उपलेखिशष अथवा कामाचे नाव भाग 
ं . वभाग लेखािशष पा.  अ.न ु

 

कामाच े
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२0-२1 
ची सूधार त 

अंदाज 

सन २०२१-२२ 
ची मूळ अंदाज 

सन २०२१-२२ ची 
वाढ 

41 
268 महापौर वकास िनधी   थाप य 

मु यालय 

महापौर 
वकास 
िनधी 

47 18 5,50,00,000 
  

8,78,50,000 13,00,00,000 
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  269 वमा िनधी - पु तक .१   - वमा 
िनधी 204 17   28,00,00,000     

    TOTAL 
  

TOTAL             13,00,00,000 

42 270 भाग . ८ से.नं. ५,६,९,११,१३,३ इ. ठकाणी 
थाप य वषयक काम ेकरणे   थाप य 

मु यालय 

इतर 
वशेष 

योजना व 
बी.ओ.ट  
क प 

56 74 60,00,000 45,00,000   1,00,000 

  271 
भाग . ८ येथील हॉटेल हवेली पासुन जय 

गणेश सा ा य पयतचा स हस रोड 
डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम     0 10,00,00,000   1,00,000   

    TOTAL               1,00,000 1,00,000 

43 

272 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गंगो ीनगर, 
वजयनगर, भालेकरनगर, साईनाथनगर, 
तुळजाभवानीनगर, सुवण पाक, गु द नगर, 
पंचरत नगर व इतर उवर त प रसरातील र ते 
अ ावतप दतीने वकसीत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

26 106 30,00,00,000 1,25,00,000 2,00,00,000   

  

273 भाग .२९ पंपळे गुरव मधील उवर त 
र यांचे कॉ ट करण करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसार र ते 

26 107 30,00,00,000 1,50,00,000 1,75,00,000   
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सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

  

274 भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुयनगर  व 
इतर प रसरातील र याचे कॉ ट करण करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

26 108 10,00,00,000 2,00,00,000 2,30,00,000   

  

275 
पंपळे गुरव भाग .२९ मधील शेवंताबाई 
जगताप मनपा शाळेच े व तार करण करणे व 
इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

इतर 
वशेष 
योजना व 
बी.ओ.ट  
क प 

57 96 5,00,00,000 1,50,00,000 75,00,000   

  

276 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, महारा  कॉलनी व इतर 
प रसरातीलर ते अ ावत प दतीने वकसीत 
करणे 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

17 24 15,00,00,000 4,40,00,000 3,10,00,000   
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277 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गुलमोहर 

कॉलनी व इतर प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीतकरणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

17 25 15,00,00,000 3,44,62,000 4,25,38,000   

  

278 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील वैदूव ती 

आनंदनगर, गणेशनगर, इ याद  भागातील 
र ते अ ावतप दतीने वकसीत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

17 26 15,00,00,000 6,20,00,000   70,00,000 
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279 

पंपळे गुरव भाग .२९ ल मीनगर, 
भालेकरनगर, तुळजाभवानीनगर, िभमाशंकर 
कॉलनी, गंगो ीनगर प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

18 35 15,00,00,000 4,41,00,000     

  

280 
भाग .२९ पंपळे गुरव प रसरातील 

जवळकरनगर व इतर प रसरातील र ते 
आव यकतेनुसारकॉ ट करण करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

35 404 12,50,00,000 50,00,000 7,50,00,000   

  

281 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील 
बस टॉपजवळ ल मनपा या मा यिमकशाळा 
इमारतीत पंपर  िचंचवड माट िसट  इनो हेशन 
सटर तयार करणे 

  

थाप य
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

53 162 8,00,00,000 2,34,28,000 2,65,72,000   

  

282 
मनपा े ातीलड व ह े ीय कायालय अंतगत 
असणा-या व वधर यावर नामफलक 
व दशादशक फलक उभारणे   

  

थाप य 
वशेष 

योजना 
(न वन 

53 163 4,00,00,000 2,30,00,000 20,00,000   
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कामे) 

  283 भुसंपादनिनधी     वशेष 
योजना 4 11 1,50,00,00,000 1,50,00,00,000   23,81,10,000 

  
  

TOTAL 
 
 
 
   

            24,51,10,000 24,51,10,000 

उप.सु
. .अ
. . 

अ.  उपलेखिशष अथवा कामाचे नाव भाग 
ं . वभाग लेखािशष पा.  अ.न ु

 

कामाच े
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०-२१ चा 
सूधार त अंदाज 

सन २१-२२  चा 
मूळ अंदाज वाढ  

  

284 

फ े ीय कायालयांतगत भाग .१२ 
पीनगर मेन रोड येथील र ता ं द करण 

कामास अडथळा ठरणारे उप कर वा ह या व 
खांब हल वणे (सन २०२०-२१) 

  

व ुत 
मु याल 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 

कामेकरणे 

392 10 3,00,00,000 0 1,000 16,55,000 

सुधा
र त 

285 
फ े ीय कायालयांतगत . .१३ व वध 
ठकाणी आव यकते माणे हायमा ट दवे 
उभारणे (२०१९-२०)   

इ े य 
कायालय 

हायमा ट 
दवे 

बस वणे 
364 3 25,00,000 12,05,000 0   

सुधा
र त 286 

फ े ीय कायालयांतगत िचखली मोरेव ती 
. .१ अंतगत संतपीठ येथे आव यक व ुत 
वषयक कामे करणे. (२०१९-२०) 

  

फ े य 
कायालय 
व ुत 
मु याल 

थाप य 
क पा 

अंतगत 
व ुत 
वषयक 

कामेकरणे 

391 1 5,00,00,000 25,00,000 0 0 
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सुधा
र त 287 

. .१ अंतगत हे ेवाड  मोरेव ती मधील 
व वध सोसायटयांम ये पूव  उभारले या व ुत   
खांबाम ये जादा अंतर आहे अशा सव ठकाणी 
२५ मी. अंतरा माणे न वन व ुत खांबाची 
उभारणी करणे.   

फ भाग 
व ुत 

सावजिनक 
सुर तता  335 25 3,00,00,000 4,00,000 0 0 

    TOTAL                 16,55,000 

    TOTAL               10,00,000 10,00,000 

  
290 वाकड चौक येथे रोटर / ेड सेपरेटर करणे 

  
  वशेष 

योजना     30,00,00,000   10,00,000   

  

291 
नािशक फाटा ते वाकड बीआरट एस 
र यावर ल शडगेव ती ते वाकड चौक येथील 
र याच ेउव रत कामे करणे. 

  

थाप या 
मु यालय 

वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक 
कामेकरणे 
व पाक ग 
जागा 
वकसीत 
करणे. 

40 46 10,00,00,000 1,52,00,000   10,00,000 

  
  TOTAL 

  
            10,00,000 10,00,000 

  
292 भाग .१५ मधील गजानन उ ानाचे 

नुतनीकरण करणे.   
  थाप य 

उ ान -   5,00,00,000   5,00,000   

  
293 भाग .१५ मधील उ ानांची थाप य 

वषयक कामे करणे.   
ब भाग 
थाप य 

थाप य 
उ ान 289 49 50,00,000 25,00,000 0 5,00,000 

    TOTAL               5,00,000 5,00,000 
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294 ठेकेदार प दतीन े काळजीवाहक नेमणे (न वन 
लेखािशष) --- डा 

वभाग 

ठेकेदार  
प दतीन े
काळजी 
वाहक नेमणे 

  --   0 2,00,00,000   

  

295 डा वभागांतगत ना व यपूण सु वधा, 
उप म राब वणे. 

  

डा 
वभाग 

डा 
वभागांतगत 
ना व य 
पूण सु वधा, 
उप म 
राब वणे. 

178 17 

  

10,00,00,000   2,00,00,000 

    TOTAL               2,00,00,000 2,00,00,000 

    TOTAL               16,80,00,000 16,80,00,000 

  

305 दापोड  णालय अ ावत करणे. 30 थाप या 
मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणेतसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 

17 57 3,00,00,000 1,000 1,00,00,000   
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िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 
वषयक 
कामेकरणे. 

  

306 ह े ीय कायालया या मनपा इमारती या 
िभंती रंगवून सुशोिभकरण करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

पंपर  
िचंचवड 
मनपा 
इमारती 
समोर ल 
मुंबई पुणे 
हमर याचे 
ं द करण 
क न 
डांबर करण 
करणेतसेच 
पीसीएमसी 
इमारत 
प रसरातील 
संर क 
िभंत दुचाक  
वाहनतळ 
िसमािभंत 
फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य 

17 58 95,00,000 1,000 50,00,000   
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वषयक 
कामेकरणे. 

  

307 भाग ३० म ये टॉम वॉटर लाईन टाकणे. 30 थाप या 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

22 182 4,00,00,000 1,000 50,00,000   

  

308 

भाग .३० दापोड  मधील िशतळादेवी चौक 
स.न.६ ते मु लीम दफनभूमी स.नं. १५ 
पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत 
करणे. (भाग - २) 

30 थाप या 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

38 479 7,00,00,000 50,00,000 1,00,00,000   

  

309 भाग ३० मधील र ते वकसीत करणे. 30 थाप या 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 

38 480 2,00,00,000 1,000 1,00,00,000   
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अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

  

310 भाग ३० मधील र ते व चौक सुशोिभकरण 
करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

38 481 1,00,00,000 1,000 50,00,000   

  

311 
भाग . ३० मधील व वध सेवा 

वा ह यांसाठ  खोदले या र यांची दु ती 
करणे. 

30 थाप या 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

38 482 2,50,00,000 1,000 50,00,000   

  

312 

भाग .३०दापोड - कासारवाड  मधील 
रे वेगेट स.नं.४९८ ते स.नं.४८५ पयत (व ण 
हॉटेल पाठ मागील) र ता अ ावत प दतीने 
वकिसत करणे. (भाग - २) 

30 थाप या 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 

38 483 20,00,00,000 60,00,000 1,00,00,000   
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सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

  

313 भाग . ३०दापोड  एस. ट . र ता अ ायावत 
प तीने वकसीत करणे. (भाग - २) 30 थाप या 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

38 485 8,00,00,000 10,00,000 1,00,00,000   

  

314 कासारवाड  शेवाळेनाला वकसीत करणे व 
सी.ड . वक बांधणे.  30 थाप या 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

38 486 35,00,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000   

  

315 फुगेवाड  गावठाण ७.०० मी. र ते वकसीत 
करणे. (भाग - २) 30 थाप या 

मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवाला 
नुसारर ते 
सुधारणा 
अंतगत 

38 487 10,00,00,000 50,00,000 50,00,000   
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कामेकरणे 

  

316 भाग . ३० आनंदवन येथील जुने 
संडास लॉक पाडून सां कृितक भवन बांधणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 187 2,00,00,000 1,000 50,00,000   

  

317 भाग . ३० साई शारदा म हला 
आय.ट .आय. चे व तार  करण करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 188 4,00,00,000 80,00,000 1,50,00,000   

  

318 भाग .३० दापोड  आर ण . ३/२७ म ये 
अ नशामक क  उभारणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 189 7,00,00,000 10,01,000 50,00,000   

  

319 भाग . ३० दापोड  येथे नवीन दावाखाना 
इमारत बांधणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 190 5,00,00,000 1,000 50,00,000   

  

320 भाग .३० दापोड  येथे यायामशाळा 
अ ावत करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 

54 191 5,00,00,000 1,000 50,00,000   
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दु ती 
करणे. 

  

321 भाग ३० मधील मोक या जागा वकसीत 
करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 192 1,00,00,000 1,000 50,00,000   

  

322 भाग ३० मधील इं जिनअर ंग टोअर 
वकसीत करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 193 4,00,00,000 1,000 1,00,00,000   

  

323 कासारवाड  जलतरण तलाव प रसरात थाप य 
वषयक कामे करणे. 30 थाप या 

मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

54 194 3,00,00,000 1,000 50,00,000   

  

324 भाग . ३० फुगेवाड  येथे दफनभुमी बांधणे. 30 थाप या 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

51 97 5,00,00,000 1,000 2,00,00,000   

  
325 भाग . ३० कासारवाड  येथे दफनभुमी 

बांधणे. 30 थाप या 
मु यालय 

शाळामैदाने 
आ ण 

डासंकुल 
51 96 5,00,00,000 1,000 2,00,00,000   
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उभारणे व 
दु ती 
करणे. 

  
326 भू संपादन िनधी (नगररचना)   

नगर 
रचना 
वभाग 

वशेष 
योजना 286 4 

  

1,50,00,00,00
0   18,00,00,000 

    TOTAL   TOTAL           18,00,00,000 18,00,00,000 

  

327 भाग .३ येथील स ह ५१९ ते ४७५ पयतचा 
30 मी. ड.पी. र ता वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

18 55   15,00,00,000   5,00,00,000 

  

328 
भाग .७ च-होली येथील चो वसावाड , 

वडमुखवाड  १८मी. र ता वकासीत करणे.     
( स.नं. १४९ ते १५७) 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ 
(सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 

19 72   12,00,00,000   5,00,00,000 
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जलिनसार
ण खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

  

329 

भाग .३ डुडूळगाव येथील १८ व २४ मी. 
वकास आराख यतील मोशी आळंद  र ता ते 
माऊलीनगर ते पुणे आळंद  र ता वकिसत 
करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 78   5,50,00,000   2,50,00,000 

  

330 भाग .३ मोशी चौकाचे सुशोिभकरण करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रोड 
पे हमट 
मॅनेजमेट 
िस टम 
अहवालानु
सार र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामेकरणे 

27 121   1,00,00,000   50,00,000 
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331 
भाग .३ वडमुखवाड  गावठाण (सह .१२) 

ते च-होली गावठाण (स ह .४६९) पयतचा 
१८मी. ड.पी. र ता वकसीत करणे 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 65   50,00,000   50,00,000 

  

332 
भाग .३ डुडूळगाव येथील गट .१८९ ते 

मोशी आळंद  र ता १८ मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 66   1,00,00,000   1,00,00,000 
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333 
भाग .३ च-होली, मोशी येथील  उवर त 
ठकाणचे र ते अदयावत प दतीने वकसीत 
करणे.  

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 80   1,00,00,000   1,00,00,000 

  

334 
भाग .३मोशी येथील पुणे – नािशक र ता 

गट .५१ ते १५३ पयतचा १८ मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणे.(River side) 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 83   1,00,00,000   1,00,00,000 

  

335 भाग .३च-होली येथील मशानभुमी 
वकिसत करणे.( ट पा -२) 

  

थाप य 
मु यालय 

इतर 
वशेष 
योजना व 
बी.ओ.ट  
क प 

59 146   3,40,00,000   1,00,00,000 
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336 
भाग .३मोशी येथील गट .६४६ पै.      

( जुना ६४९ पै.) येथील मु लम दफनभुमी 
वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

20 94   1,00,00,000   1,00,00,000 

  

337 भाग .३च-होली येथील व वध ठकाणच े  
नाले वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रे व े
मागावर ल 
पुल व 
पंपर  
वाघेरे येथे 
ओ हर ीज 
करणे, 
तसेच 
िचंचवड 
टेशन 

येथीलरे वे 
ओ हर ीज 
ं द करण 
करणे 

13 1   50,00,000   50,00,000 
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338 भाग .३ मोशी येथील स ह . ६९३ मधील 
नाला वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

रे व े
मागावर ल 
पुल व 
पंपर  
वाघेरे येथे 
ओ हर ीज 
करणे, 
तसेच 
िचंचवड 
टेशन 

येथीलरे वे 
ओ हर ीज 
ं द करण 
करणे 

13 3   50,00,000   50,00,000 

  

339 भाग .३ च-होली येथील स. .३९९ ते ४१० 
पयतचा १८मी. ड.पी. र ता वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

21 131   50,00,000   50,00,000 
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340 
भाग .३ मोशी येथील स ह .५७५ ते 

स.नं.२५२ पयतचा ३० मी. ड.पी. र याचे 
उवर त कामे करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

21 134   50,00,000   50,00,000 

  

341 
भाग .३ डुडूळगाव येथील गट .१३३ ते 

६८ पयतचा र ता १८ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

21 135   50,00,000   50,00,000 
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342 
भाग .३ च-होली येथील स ह .१३१ ते 

स.नं. .१२९ पयतचा २४ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

21 141   50,00,000   50,00,000 

  

343 
भाग .३च-होली येथील स.नं.३०१ ते ३१५ 

पयत या २४ मी. ड.पी.र यांचे उवर त कामे 
करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

21 142   50,00,000   50,00,000 

  

344 भाग .३ च-होली येथील ता यात आलेला 
आर णास िसमािभंत बांधणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

इतर 
वशेष 
योजना व 
बी.ओ.ट  
क प 

62 73   50,00,000   50,00,000 
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345 

भाग .३ मोशी , डुडूळगाव येथील व वध 
वभागामाफत खोद यात आले या ेनचेस 
डांबर करण करणे( पाणीपुरवठा, जलिन:सारण 
)   

थाप य 
मु यालय 

इतर 
वशेष 
योजना व 
बी.ओ.ट  
क प 

62 75   50,00,000   50,00,000 

  

346 
भाग .३ येथील पुणे – नािशक र ता ते 

स ह .५७५, ६६४, ५०८, ५०६ पयतचा ३० 
व १८ मी. ड.पी. र ता वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 59   1,00,00,000 4,00,00,000   

  

347 
भाग .३ चो वसावाड  येथील स ह .९१ ते 

स ह .५९ पयतचा २४ मी. ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 70   1,000 3,00,00,000   



336 

 

 

  

348 
भाग . ३ मोशी येथील गट .७५ ते १३७ 

पयतचा ३० मी. ड.पी.र ता वकिसत 
करणे.(Shivajiwadi) 

  

थाप य
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

19 84   1,00,00,000 4,00,00,000   

  

349 भाग .३ च-होली मोशी येथील ता यात 
आलेला ड.पी. र यांच ेउवर त कामे करणे. 

  

थाप य
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

20 90   1,00,00,000 4,00,00,000   

  

350 

भाग .३ च-होलीफाटा, चो वसावाड  – 
वडमुखवाड  ते ताजणेमळा वकास 
आराख यातील १८मी.र याचे उवर त कामे 
करणे.   

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 

20 92   1,00,00,000 4,00,00,000   
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स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

  

351 
भाग .३ च-होली  येथील स ह .३६१ ते 

१३३ पयतचा ३० म डपी र याचे ता यात 
आले या जागेत र ता वकिसत करणे. 
(DYPatil collage) 

  

थाप य 
मु यालय 

ह जन 
२०२५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ , व ुत 
खच, 
जलिनसारण 
खच इ. 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

21 133 

  

1,00,00,000 4,00,00,000   

    TOTAL               23,00,00,000 23,00,00,000 
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अ.  लेखािशष उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

पान 
. 

अ.
 

सन २०-२१ 
ची सुधार त 

सन-२०-२१ 
साठ  

आव यक 
तरतूद 

सन-२०-२१ 
मधील घट 

सन-२०२१-२२ 
ची मूळ 
तरतूद 

सन-२०२१-२२ 
मधील वाढ 

सन-२०२१-२२ 
ची आव यक 

तरतूद 
  

३५२ 

पवना व मुळा 
नद काठ  मनपा 
प रसरात ठक 
ठकाणी संर क 
िभंत बांधणे 

. . २ मधील सव 
नैसिगक नाले आर. सी. 
सी. म ये बांधणे. 

१४ १ 3,04,33,000 2,45,44,000 58,89,000 1,49,98,000 58,89,000 2,08,87,000   

३५३ 

ह जन २००५ (सेवा 
वा हनीचे थलांतर 
करणे स लागार 
फ , व ुत खच, 
जलिनसारण खचइ. 
अनुषंिगक कामेकरणे 

भाग . ६ मोशी 
जाधववाड  िशवेवर ल 
वकास आराख यातील २४ 
मी र ता वकिसत करणे. 
(स ह .१२१५ ते १३३५) 

१७ ८ 5,50,00,000 4,96,23,000 53,77,000 2,65,00,000 53,77,000 3,18,77,000   

३५४ 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवाला नुसारर ते 
सुधारणा अंतगत 
कामेकरणे 

भाग . २ बो-हाडेव ती 
बनकरव ती मधील 
अ त वातील र ते 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

२४ ४५ 12,49,54,000 10,50,00,000 1,99,54,000 5,00,00,000 1,99,54,000 6,99,54,000   

३५५ 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवाला नुसारर ते 
सुधारणा अंतगत 
कामेकरणे 

. .२ बो-हाडेवाड  वनायक 
नगर, मोशी येथे छ.संभाजी 
महाराज व सरसेनापती 
हंबीरराव मो हते यांचा 
पुतळा उभारणे कामी 
अनुषंगीक कामे करणे 

२४ ४७ 33,07,000 8,06,800 25,00,200 11,00,00,000 25,00,200 11,25,00,200   

३५६ 
रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवाला नुसारर ते 

भाग ं .२ मधील साई 
जीवन शाळे शेजार ल मैदान 
वकसीत करणे 

२४ ४९ 50,00,000 0 50,00,000 2,80,00,000 50,00,000 3,30,00,000   
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सुधारणा अंतगत 
कामेकरणे 

३५७ 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवाला नुसारर ते 
सुधारणा अंतगत 
कामेकरणे 

भाग ं .२ िचखली 
माशनभुमी R.C.C. म ये 

करणे व बैठक यव था 
टेड यम प दतीने करणे. 

२४ ५२ 5,79,85,000 5,45,85,000 34,00,000 4,70,00,000 34,00,000 5,04,00,000   

३५८ इतर वशेष योजना 
व बी.ओ.ट  क प 

भाग .२ मधील 
औ ोिगक वसाहत 
प रसरातील र ते 
डांबर करण करणे 

५४ १२ 2,00,00,000 1,40,00,000 60,00,000 3,80,00,000 60,00,000 4,40,00,000   

३५९ 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवाला नुसारर ते 
सुधारणा अंतगत 
कामेकरणे 

भाग .२ से. .१४ बो-
हाडेवाड  येथील 
ािधकरणाकडुन ता यात 

आले या जागेस िसमािभंत 
बांधणे व थाप य वषयक 
कामे करणे 

२४ ५४ 20,00,000 0 20,00,000 35,00,000 20,00,000 55,00,000   

३६० इतर वशेष योजना 
व बी.ओ.ट  क प 

भाग .२ बो-हाडे वाड  
येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत 
बांधणे. 

५४ ५ 4,00,00,000 3,30,00,000 70,00,000 8,00,00,000 70,00,000 8,70,00,000   

३६१ इतर वशेष योजना 
व बी.ओ.ट  क प 

भाग . २ मधील 
ता यात आले या जागेस 
िसमािभंत बांधणे 

५४ १० 1,72,77,000 1,49,77,000 23,00,000 10,00,000 23,00,000 33,00,000   
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३६२ 

शाळा मैदाने आ ण 
डा 

संकुल उभारणे व 
दु ती करणे. 

भाग . ८ येथील पेठ . 
३ ित पती चौक येथील 
तुलसी हाइ स समोर ल 
र ता ते पेठ  १ ला 
नािशक हायवे पयत 
जोडणारा १२ मीटर ड .पी. 
र ता वकिसत करणे. 

४९ २६ 6,00,91,000 5,50,00,000 50,91,000 1,88,00,000 50,91,000 2,38,91,000   

३६३ इतर वशेष योजना 
व बी.ओ.ट  क प 

भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी फुटपाथ, 
दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

५६ ६२ 25,00,000 0 25,00,000 3,70,00,000 25,00,000 3,95,00,000   

३६४ इतर वशेष योजना 
व बी.ओ.ट  क प 

भाग . ८ पाईन रोड 
येथील जय गणेश सा ा य 
चौक ते ांती चौका 
पयत या व इतर ठकाणी 
र यावर ल फुटपाथ , कलर 
पे ह ंग लॉक बस वणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

५६ ६७ 10,00,000 0 10,00,000 1,80,00,000 10,00,000 1,90,00,000   

३६५ इतर वशेष योजना 
व बी.ओ.ट  क प 

भाग .८ येथील नािशक 
रोड लगत या माकट याड 
समोर ल ािधकरणा या 
मोक या जागेपासुन CNG  
पंपापयत डा या बाजु या 
र या या कडेने व इतर 
ठकाणी फुटपाथ कलर 
पे ह ंग लॉक बस वणे व 
इतर थाप य वषयक काम े
करणे. 

५६ ६८ 15,00,000 0 15,00,000 1,20,00,000 15,00,000 1,35,00,000   
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३६६ 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
कामेकरणे 

भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी खड  मुरमाचे 
र ते करणे. 

२५ ६७ 1,00,00,000 0 1,00,00,00
0 70,00,000 1,00,00,000 1,70,00,000   

३६७ 

रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िस टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
काम ेकरणे 

भाग . ९ येथे २४ 
िसटचे सावजिनक सुलभ 
शौचालय व वॉचमॅन कॉटर 
बांधणे 

४९ ३२ 60,00,000 10,00,000 50,00,000 1,40,00,000 50,00,000 1,90,00,000   

३६८ करकोळ दु ती व 
देखभआल महसुली 

भाग . २ िचखली 
प रसरात राडारोडा 
उचलणेसाठ  यं णा पुर वणे. 

५९० ४० 20,00,000 0 20,00,000 70,00,000 20,00,000 90,00,000   

३६९ डांबर  र ते 
करकोळ दु ती 

भाग . ८ प रसरातील 
मु यालय तरावर डांबर  
र यांची दु तीची कामे 
करणे 

५९१ १ 13,00,000 0 13,00,000 0 13,00,000 13,00,000   

३७० डांबर  र ते 

भाग . ८ से टर नं. 
९,१०,११ व १३ मधील 
आव यक ठकाणचे र ते 
हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे. 

१३० ४ 18,00,000 0 18,00,000 0 18,00,000 18,00,000   

३७१ थाप य वषयक 
काम े

भाग .९ मधील खराळ- 
वाड , नेह नगर व इतर 
भागाम ये ठक ठकाणी 
व वध वाड तर य अंतगत 
कामे करणे 

१४५ ८ 7,50,000 0 7,50,000 0 7,50,000 7,50,000   
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३७२ खड मु  माचे र ते 

भाग . ९ मधील 
खराळवाड  व इतर 
प रसराती र ते खड मु म व 
BBM प तीने करणे 

१२९ ३५ 8,00,000 0 8,00,000 0 8,00,000 8,00,000   

३७३ थाप य वषयक 
काम े

भाग . ९ म ये बचेस व 
दशादशक फलक पुर वणे व 
इतर अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे 

१४४ १२९ 8,50,000 0 8,50,000 0 8,50,000 8,50,000   

    एकुण     44,45,47,000  9,20,11,200 51,27,98,000 9,20,11,200 60,48,09,200   
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यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे क , 

रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व 
म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास व सन 
२०२०-२१ या य  जमा खचास अंितम वकृती देणेत येत आहे. 

अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ 
चे सुधार त  
अंदाज प क र. . 

सन २०२१-२२ चा  
अंदाज र. . 

अ) १) एकूण जमा ५२,५७,५७,४६,१४८ ५६,१६,१४,७१,९२८ 

     २) एकूण खच ४६,०५,१०,५०,३२० ५६,१५,७२,१०,७५६ 

     ३) अखेरची िश लक ६,५२,४६,९५,८२८ ४२,६१,१७२ 

ब)   १) भाग-३ एकूण जमा ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

     २) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) १) क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे 
एकूण जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

     २) क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे 
एकूण खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

     ३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 

 
   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.महापौर - सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
        ----- 
 
 
 

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/७८८/२०२१ 
दनांक - ३१/८/२०२१ 
 

                                               
                                             (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 

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


